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TARTALOM: Havi szemle. I. 
sok. — Vegyesek. 

Egyházi tudósi tá-

Havi szemle. 
L 

A fogalmak élesednek, az eszmék bontakoznak, 
az elvek határozott alakot nyernek. Az álnokság 
többé sikert nem remél, a hitegetés szálai szakadoz-
nak, a vegyes árnyalatok közül két elv, két irány 
nyiltan fölmerül: Istennel vagy Isten ellen, ker. 
elv, vagy atheus politika. Az alkudozók, a simitók 
vagy simulók tömege olvad, gyérül, apad, csalódni 
nem fog, csak aki akar , tévedni nem fog, csak 
aki szándékosan keresi a tévelyt, az ösvény nyilt, 
taposotLprava in directa, aspera in vias planas, a fe-
g-yelrilfl^^ ker. akarat, sa féktelen szenvedély szem-
közt áll. Három száz év előtt a vallásrombolás a jó-
nak , az igaznak szine alatt dúlhatott, ma a gonosz, 
a tévely csak mint erőszak dúlhat. Dicsérik a sza-
badelvüséget, de sinlik a népek. A négy éves nyilt 
harcznak vivmánya: az egyház vagy a pogány ál-
lam, a ker. iskola vagy a kőmivesi páholy, Pius 
vagy a forradalom. IX. Pius a tévelyek örvényeiben 
elmerült népek tanitója, a ty ja , kiengesztelője. Dec. 
8-án küldi a téves tanok ellen mondott felszólalásai-
nak összes kivonatját, méltán ama napon, mert az 
Immaculata őrzi a szentatyát, mellette tapossa az 
eretnekségeket, a kigyónak lehelleteit. Lumen adre-
velationem gentium, de egyszersmind jubilaeum a 
tévedőkre. E g y pápa sem tartott annyi allocutiot, 
Piusnak adatott a kegyelem a tévelyek mérgével 
terhelt levegőt megtisztani, az emberiséget az Isten-
hez visszavezetni. Megbocsátani IX. Pius öröme, 
innen a számos jubilaeum : 1846, 1851, 1854, 1858, 
1865. Az ima, amegtérés mentett meg a nehéz idők-
ben. Megkezdtük a jubilaeumévet. A kormányok 
adót követelnek, Pius bűnbocsánatot nyújt . Mi küz-
dünk, küzdelmeink rugója, őre Roma; mi szólunk, 
szólani akarunk, tanaink irányadója Roma ; mi óhaj-
tunk, akarunk, reménylünk, követelünk, csüggeteg 
lelkeinknek, élesztő reményeinknek bátoritója Roma, 

óhajtásaink, tiltakozásaink tárgyai Romából jönnek. 
A szabadelvűek jelszava a páholyokból jön; a mi po-
litikai, állami, társadalmi elveinknek alapja, i ránya 
a ker. hit és erkölcs ; a hitnek és az erkölcsnek csal-
hatatlan mestere Roma. „Ha a classicusokat utánoz-
zuk , nevetséges majmok leszünk, eredetiek csak a 
ker. műveltségben voltunk, s csak ebben lehetünk. 
Azoké Plato, Brutus , Çato, miénk a szentek, Ber-
nard, Lajos, paulai Vincze. Szentek fiai és örökösei ! 
mi elaljasodunk, ha Socratest, Platót követjük, a mi 
szenteink előtt Plato tanoncznak vallaná magát," 
irta De Sacy. Romában töretnek meg a szólamok 
daemoniumjai, mi tovább törjük ; ott tépetnek szét a 
csaleszmék fonalai, mi tovább tépjük azokat. „Praei 
nobis, ut bonus pastor, exemplo, oves et agnos coe-

pabulo pasce, aquis sapientiae coelestis refice. 
Nam tu sanae doctrinae nobis magister, tu unitatis 
centrum, tu populis lumen indeficiens a divina sa-
pientia praeparatum. Te loquente Petrum audimus, 
te decernente Christo obtemperamus." 2) Legyen új-
évi üdvözletünk egyházunk, papirendünk alapköve 
iránt bevallott hódolatunk. 

Az emberiség boldogitásán, vezetésén az egy-
ház és a forradalom küzd. Egymást kölcsönösen 
átokkal sújtják. Szánandó ember! kinek annyi bol-
dogitója van , mennyi a forradalmár. A forradalom 
boldogsága nyomor, szabadsága szolgaság, vezetése 
elnyomás, zsarnokság. A forradalom teszi ezt , s az 
egyházról állitja. ,Teremtettem bölcselmet, igy szól 
ő, mely magasztosabb mint a bűnnek elmélete ; te-
remtettem politikát, mely a legszegényebbnek is 
anyagi s szellemi javitást szül ; felköltve az öntuda-
tot, lökést adtam végnélküli fejlődésre, a kevesek 
jogait mindenkire kiterjesztettem, a munkát meg-
tiszteltem, a nőt felemeltem, a tömlöczök helyein 
gyárakat , iparintézeteket építettem.' Ez a forrada-
lom szava. 3) A kath. egyház áldásait akarja elko-
—— « 

') JBibliotheque Spirituelle, Préface. Monde 352 sz. 24 
dec. 1864. 

2) A püspökök fölíratja 1862 jun. 8-án Romában. 
3) Opinion Nationale dec. 6. 1864. 
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bozni, a kath. egyházat az emberi-nem vezetéséből 
kiszorítani. Teremtett bölcselmet, mely önmagát czá-
folja, a jogokat, kik birták, elvette, kik nem bírták, 
azokkal föl nem ruházta ; mint a csordát hajtja a sza-
vazatvederhez, kezébe nyom egy papirszeletet, hogy 
bevesse, s ja j neki, ha mást mer bevetni, s kiáltja : 
nép, te király vagy ! A nőt lealacsonyította, a bűnö-
ket szaporította, a tömlöczöket zsúfolta. Ellent mon-
dott az egyháznak szóval, eredményei is az egyhá-
zéival ellenkezők. Meddig az elbutulás nem lesz mű-
veltség, meddig az ellenmondás nem lesz bölcselem, 
meddig az aljasság magasztossággá, a nyomor bol-
dogsággá nem válik a nyelveken, meddig minden 
dolgot saját nevén nevezünk, a kath. egyház lesz a 
műveltség, a boldogság kútfeje e földön. ') Azért 
kiált juk mi, szükséges hogy ne csak kath. módon szól-
junk , hanem tegyünk is, legyen kath. az életünk, 
családi, polgári, politikai cselekvésünk, halálunk; 
mikint Laurent a kőmives egyetemnek tanára Brüs-
selben mondá : „van egy pont, melyen mindnyájan 
megegyezünk; mi nem akarjuk a papság uralkodá-
sát. Ez ellen liarczolunk, bár mily szin, bár mily 
alakban tűnjék fel. (Még lia liberális is.) Engemet 
ünnepeltek, mivel nézeteiknek szavakat adok, mivel 
testtel-testhez liarczolok a magas papság, a püsjSS-
kök, a jezsuiták ellen. Mi is a kath. egyháznak ereje ? 
Az ifjak oktatása. Ki kell tehát venni kezeiből az 
ifjút és a nőt. Az nem lehet, az nem szabad, hogy 
valaki egy kézzel szabadelvű legyen, más kézzel pe-
dig katliolikus." „Ez pártunknak nagy győzelme, 
hogy Laurent szavaiban mindnyájan találkozunk. 
Tiz év előtt e határozott hang elrémített volna, ma 
egyesit. A szabadelvűek nem akarnak többé vegyes 
elemeket." ;í) í g y szól két újság. A rosz csak a jón 

!) „Vera rebus vocabula restituantur, et liaec sancta 
Sedes sibi semper constabit. Si quidem ipsa verae eivilitatis 
continenter fuit patrona et altrix, atque históriáé monumenta 
cloquentissime testantur ac probant, omnibus aetatibus ab 
eadem sancta Sede in disjunctissimas quasque et barbaras 
terrarum orbis regiones veram rectamque fuisse invectam 
morum humanitatem, disciplinam, sapientiam." IX. Pius al-
loc. „Jam dudum" 1861. mart. 18. 

a) „Moi que vous fêtez ce soir, c'est de m'être fait l'in-
terprète de vos pensées, en combattant corps à corps le haut 
clergé, l'épiscopat, les jesuites. Guerre à mort à l'ultramon-
tanisme, voila ma devise. Ce n'est pas le tout de voter comme 
libéral, il faut vivre en libéral. 11 est impossible d'être libéral 
d'une main, et catholique de l'autre." Journal de Brüx. 344 
sz. 9 dec. 1864. 

3) Journal de Grand, es Le Jardin de Flore. — Journal 
de Brüx. 350 sz. 15 dec. 1864. 

rágódik, melyhez tapad, elvész, ha a jótól elválaszta-
tik.A 89-i forradalomnak halála a convent volt. A 
mérséklők, a simitók az elválasztást akadályozzák, 
a tévelynek, a rosznak életét nevelik, hosszítják. 
„At cum eivilitatis nomine velit intelligi systema 
apposite comparatum ad debilitandam ac fortasse 
etiam delendam Christi Ecclesiain, igy szól IX. Pius, 
numquam certe quidem liaec sancta Sedes et Ro-
manus Pontifex potuerunt cum hujusmodi civilitate 
convenire; quae enim est partieipatio justitiae cum 
iniquitate, aut quae societas luci ad tenebras? quae 
autem conventio Christi ad*Belial?" ') Legyen új-
évi üdvözletünk a kath. elvnek minden körben, 
minden ügyben sértetlen, alkudozás, alkalmazkodás 
nélküli érvényesítéséről a renditlen föltételünk. 

Műveltséget kiál tanak, mintha ők mondták 
volna először: ,estote perfecti,' ,beati mundo corde,' 
.beati mites,' ,sancti estote.' A földön fekvőnek 
mondták: ,te magosan álsz,' a sárban fetrengőnek, 
,te bíborban jársz,' az elbutultnak, ,te szellemi feje-
delem vagy, 'a halálos betegnek, ,te egészséges vagy.' 
Minden javulásnak az útját elzárták, a szemet elva-
kították, az érzelmet eltompították, az akaratot sze-
lidithetlenül szilajjá tették. Iskolákat n y í ^ ^ k k , de 
akkor, mikor mi már az egész földet azoSI^*meg-
raktuk; igazságot kiáltoztak, de soha nem nyújtot-
ták, mivel csak keresendőnek mondták ma, holnap, 
tiz év múlva, örökre. Haladási pályát nyitottak, va-
cuum hátul, vacuum elől, vacuum mindenütt. A sze-
gényt nyomorának látására felébresztették, nemhogy 
azt kielégitsék, hanem hogy ez által a szegényt elé-
gedetlenné, gyűlölővé , gyilkossá, rablóvá tegyék. 
Felbéi'lik az elégedetleneket, de csak Ígérettel fize-
t ik ; a gyárakba terelik a tömeget, hogy gép legyen, 
hogy kamatozzon; a nőt a vallási köteléktől felmen-
tik , hogy őt a szenvedély ellen semmi se védje, a 
házasságból kölcsönös eszközt csináltak, kölcsönös 
tőkét, mely kéjt, kényelmet öntsön. Gyárakat emel-
nek, de arányban tömlöczöket is ; javítani akarnak, 
s mindent szétszakgatnak, szerveznek, s csak bűnt 
termelnek; a szabadságot, a szabad sajtót, iskolát, 
egyenlőséget, a testvériséget, az államjogot, a pol-
gári , a természeti jogot, minden igazságtól, minden 
jótéteménytől, minden égi s földi haszontól, ami az 
egyház vezetése alatt volna, megfosztják. Mi az ő 
szabadságok? mi a szabad sajtójok? „Serpentium 
errorum colluvies, effrenata cogitandi, loquendi, seri-

„Jam dudum." 1861 mart. 18-án. 
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bendi licentia." ') „Quae pejor mors animae , quam libertás 
erroris ?" 2) „In eo toti sunt, Ecclesiae societatisque inimici 
populos seducere nitentes, ut impios libelles, et epliemerides 
ac pagellas mendacii, calumniarum plenas edere in vulgus 
quotidie non intermittant." 3) Mi az ő egyenlőségük ? mi az ő 
joguk ? Egyenlőség az elnemtelenedésben, az elszegényedés-
ben, a gyűlöletben, a boszuban, a bűnben, a merényben. Jo-
got adnak, bogy a kötelességet rontsák. 4) „Mores in dete-
rius prolapsi, sanctissima Christi spreta religio, divini cultus 
improbata majestas, hujus apostolicae Sedis divexata pote-
stas, Ecclesiae oppugnata atque in turpem Servituten! reda-
cta auctoritas, matrimonii sanctitas violata, ac tot alia tum 
christianae tum civilis reipublicae damna, quae commun ibus 
lacrimis una vobiscum YV. F F . flore cogimur." 5) „Quis ferre 
umquam poterit insignem impudentiam et hypocrisim, qua 
nequissimi asserere non dubitant, ut morális ordinis princi-
pia restituant ? Scilicet morális ordinis principia ab iis resti-
tuentur, qui publicas cuj usque falsae doctrinae scholas et me-
retricias etiam domos constituunt, qui pudorem, pudicitiam, 
honestatem, virtutem offendere, eliminare, sacramenta, prae-
cepta et instituta irridere, contemnere omnemque justitiae 
rationem de medio tollere connituntur." Legyen, legyen 
újévi üdvözletünk kath. igazságaink, intézményeink boldo-
gító áldásait a gonosz tévely nyomorai ellenében felmutatni 
törekvésünk. „Neque babét congruum libertati, nisi quod 
habet congruum veritati," irja sz. Ágoston. 7) 

Oly javakat Ígérnek, melyeket az egyház ezer év előtt 
m e g a d ' e m b e r i s é g n e k . Kizárt-e az egyház valamely osz-
tályt az ő legmagasabb méltóságaiból ? Királyi uralkodó csa-
ládból egy pápát sem ismerünk, herczegi családból alig kettőt, 
grófiból alig 31-et. A munkát megtisztelték, mivel az embert 
rabbá tették ; s nem a püspökök, nem a szerzetes apátok mi-
velték-e Europa vadonjait ? A szegénység akkor volt sz. Do-
monkosban, assisi sz. Ferenczben megtisztelve, mikor gya-
lázat lett. Szelídséget ajánlanak a foglyokra, do vigasztalta-e 
közülök valaki a foglyokat, meglátogatta-e a tömlöczöket, 
javitotta-e a fegyenczeket, kisérte-e halálra az elitélteket ? 
Követelik a halálbüntetés eltörlését, mert nem bírnak a ha-
lállal, nem bírnak a gyilkosok szilaj akaratjával ; míg a gyil-
kosok le nem mondanak az ölésről, az államnak sem szabad 
lemondani Istentől kapott jogáról. Sírnak a gyilkos fölött, szá-
raz szemmel vannak a meggyilkoltnál ; a ker. munkások va-
sárnap nyugosznak, a szabadelvüeké igát húznak; Jézus sze-
gényei vasárnap este nyugosznak, a szabadelvüeké dőzsöl-
nek ; azok hétfőn derült lélekkel, kinyugodt karokkal a mun-

' ) VI Pilis ISochefoucault bibornokhoz, s a conventi papok-
hoz 1793-ban. 

XVI. Gergely „Mirari vos," 1832 aug. 15-én 
3) IX. Pius 1849 dec. 8-án ad episcopos orbis. 
*) ,.Liberum Imminent nasci ad nauseam clamitant, regerunt-

que, nec ciijusquam obnovium imperio : societatem multitudinem esse 
hominum ineptorum quorum se prosternât stupiditas coram sacerdo-
tibus, coram regibus : adeo ut concordia inter sacerdotium et impé-
rium nilisl aliud sit, quam immanis conspiratio contra insitam homini 
iibertatem. Falso huic mendaci libertatis nomini adjunxerunt aliud 
aeque fallax nomen aequalitatis." VI. Pius XVI. Lajos halála fölött. 

5) IX. Pius 1846 nov. 9-én ad episcopos orbis. 
6) IX. Pius 1860 sept. 28-án mondott alloc. 
7) Ep. 150 n. 3. T . 2. p. 271 ed. Ven. 1729. 
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kához fognak, ezek hétfőn hortyognak, megtört erővel, lan-
kadt kedélylyel a műhelyben vánszorognak. Mit tesz a kath. 
egyház, mit a szabadelvüség a népből ? Azon a ponton va-
gyunk, hogy a nép ismerje az ő jótevőit, ismerje csábitóit. 
„Novarum institutionum petitiones et progressum ab hujus-
modi hominibus tantopere praedicatum eo unice spectare, ut 
omnia justitiae, virtutis^honestatis, religionis principia usque-
quaque penitus tollantur. Atque universi populi, gentes, na-
tiones, earumque moderatores assidue ac diligenter cogitent 
et meditentur, omnia bona in justitiae exercitio consistere, 
omnia vero mala ex iniquitate prodire. Siquidem justitia elevat 
gentem, miseros autem facit populos peccatum." 

Kutatás-, vizsgálatszabadságot, tudományfüggetlensé-
get, az emberi elme munkálkodására jogot kiáltanak. Soha 
munkásabb nem volt az emberi elme, mint mikor előtte a ki-
nyilatkoztatás uj világot nyitott. Tizenhárom századon át 
aknázott az elme, mig sz. Tamás Summája némi tükört nyúj-
tott az egészről. Mikor az emberi elme minden vizsgálatról 
lemondott, a kinyilatkoztatás által uj tevékenységre hivatott. 
A kath. dogma éleszti az elme tevékenységét. Éleszti ? Sőt 
kutatásait egyedül lehetségessé teszi : a dogmának őre a pá-
paság, ennek a fejedelemség ; aki csak hivatást érez a vizs-
gálatokra, a tudomány müvelésére, a pápaságnak hódolattal, 
a pápai fejedelemségnek szavazattal tartozik. Nem csuda, 
hogy a legmagasabb elmék a protestánsoknál a pápai fejede-
lemség mellett szót emeltek. Vizsgálódjék a tudós, de ne fe-
lejtse, hogy a társadalomnak tagja. Ha kedves vizsgálódá-
sait üzi, a társadalmat felbontania nem szabad. A társadalom 
az elmék és az akaratok összliangzása egy czélra. Az elmék 
fejetlensége a társadalmi fejetlenséget szüli. Ellenmondó el-
mék, ellentörekvő akaratok mellett lehetetlen a társadalom. 
Miért tehát lehetséges, miért ártalmatlan, miért szabad a tu-
dományos vizsgálódás ? Mert Roma az igaznak, az igazság-
nak, a jognak, a társadalmi főalapoknak győzhetlen őre. Roma 
a világ csalhatlan iskolája. A szabad vizsgálódás szellemi fe-
jetlenséget szülne, az elméket, az akaratokat minden szellemi 
köteléktől feloldozná, quot capita tot sententiae, s a társa-
dalom teljesen felbomlanék. Az önfentartás ösztöne a lege-
rősebb. Az emberiség kényszerülne magát védeni az ő tudósai 
ellen, ha nem volna szellemi hatalom a szellemi lázadás ellen, 
mely ennek minden erőködéseit ártalmatlanná teszi. A nép 
önvédelme borzasztó. Roma őrt áll a szellemi kincsek fölött, 
szabadon eresztetnek a tudósok. A társadalom egy legmaga-
sabb földi hatalom. Hol nagy a veszély, például a lázadások, 
a forradalmak idejében, ott semmi, vagy igen kevés van 
bizva az egyesek Ítéletére. A forradalmi hatalom gyenge, 
azért nem enged maga ellen legkevesebbet sem. Ha Roma 
nem volna, Renan, Littré örülne, ha Ovidiussal számkive-
tésbe mehetne. Ha nincs Roma, a szabadelvű lapok szerkesz-
tői fölött a nép ítélne. Szabad utat enged a társadalom a tu-
dósok vizsgálódásainak, tollharczainak, mivel Roma, mivel 
a pápaság őrködik, a pápaság függetlensége pedig a fejede-
lemség által biztosíttatik, a társadalom a tudósoktól nem fél. 
Roma az igazság iskolája, s azért lehetséges a pokolnak, a 
forradalomnak iskolája. A tudósban most a világ jótevőt, vagy 
ártalmatlan bohóczot lát, kiben, ha pápaság nincs, inikint 

' ) IX. Pius 1849 april 20-án mondott alloc. 
1* 
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Socratesben ellenséget látna. A töröknek nincs pápasága, 
szabad vizsgálódási engedélye sincs ; ugy van ez a keleti, a 
barbár népeknél. Francziaországban akkor szűnt meg a ku-
tatási, a szólási szabadság, sőt minden jog, minden szabad-
ság, mikor az Isten kitagadtatott. Vámbéry irja, hogy Bok-
harában egy betűt sem Írhatott, magával egy papírszeletet 
sem hordhatott. Itt Roma nem ismertetik, nem tiszteltetik. 
Európában az egyesek veszélyes szabadsága megvan, mivel 
a társadalom összes java biztosítva van. Gondolják a tudó-
sok, hogy korlátlan szabadságuk lesz e földön, ha pápaság 
nem lesz : csalódnak, a társadalom önfentartási ösztönét, sa-
ját munkájok társadalomellenes jellemét felejtik. Most szel-
lemi hatalom van fölöttök, mely tévelyeiknek ellent mond, 
személyeiket senki nem bántja: ha pápaság nincs, a népitél, 
mely a személyt leveri, hogy a tévelyt leverje, mikint ez a 
barbár népeknél megvan. Ha nincs Roma, tudósok nincsenek ; 
a tudósok legnagyobb érdeke, hogy Roma legyen az ő urok, 
az ö correctorok. Szabadságot ad Roma a vizsgálódásra, de 
nem adhat a rontásra. „Pergatis, veluti adhuc cum summa 
vestri ordinis laude fecistis, omni cura, solicitudine ac studio 
fideles vobis traditos ab hisce venenatis pascuis arcere, et 
qua voce qua scriptis tot perversarum opinionum monstra re-
fellere. Optime enim scitis de summa re agi, cum agatur de 
sanctissimae fidei nostrae causa, de populorum salute, et hu-
manae societatis bono ac tranquillitate. Ne desinatis umquam 
a fidelibus avertere tam dirae pestis contagia, idest ab eorum 
oculis manibusque perniciososlibros et ephemerides eripere."1) 
„Quamvis enim naturales illae disciplinae suis propriis ratione 
cognitis principiis nitantur, catholici tamen earum cultores 
divinam revelationem veluti rectricem stellam prae oculis ha-
beant, oportet, qua praelucente sibi a syrtibus et erroribus 
caveant. Nam etsi ageretur de illa subjectione, quae fidei divi-
nae actu est praestanda : limitanda tamen non esset ad ea, quae 
expressis oecumenicorum conciliorum decretis definita sunt, 
sed ad ea quoque extendenda, quae ordinario totius Ecclesiae 
per orbem dispersae magisterio tamquam divinitus revelata 
traduntur, ideoque universali et constanti consensu a catho-
licis theologis ad fidem pertinere retinentur." 2) Legyen új-
évi üdvözletünk a pápai fejedelemséget az egyetemes tudo-
mány, az egyetemes társadalmi érdek, minden egyes vizsgá-
lódás érdekének, jogának öreül, biztosításául kikiáltani, hir-
detni, tisztelni. 

A bécsi birodalmi tanács ülésez. Gyengén szólunk az 
erős szavakról, mert csak igy szólhatunk. A hatnapos föl-
irati vita meglepett, habár nem vigasztalt. Nem hiányzottak 
szólamok, mely a birodalmi kormányt a jogi térről egészen a 
napi érdekek terére vinni törekedtek. Szabadelvűek ezek, 
kópár elméletek, meddő kísérletek, kiknél a napi segély egy 
századnak nyomorait egyensúlyozza. E czélzások az egysé-
ges Italia elismerését sürgették. Szerencse, a kormánynál 
tisztább az öntudat, szilárdabb a szándék, becsesebb a jog, 
semmint a sok határozatlanságok között, miket az alsóház 
elsorolt, a semmiség határozatlanságainak jegére lépjen, nem 
tudván, mi czélnak él, mikép az egységes Italia. Mensdorf, 
Frank katonás nyilatkozatja bátorítást nyújtott; 3) Austria 

' ) IX. Pius 1862 jun. 9-i alloc. 
l ) IX. Pius a müncheni érsekhez 1863 dec. 21. 
3) Mensdorf : „Nach jener Seite aber hin, von welcher der fak-

a rablott jószágot jogosnak el nem ismeri, a pápai fejedelem-
ség eszméjét fel nem adja. Fegyveres segítséget nem ad a 
a pápaságnak, de a kitartásra erkölcsi erőt kölcsönöz. Mens-
dorf egy botránytól megkímélte a ker. Európát. — Hogy a 
rögtöni veszélytől meneküljön, megértjük, ha a kormány 
olyast tesz, mit különben soha nem tenne. A szentszék aláirta 
a tolentinoi békét, mikint 1. Ferencz a posonyit, mikint a po-
rosz király a tilsittit. De hogy végtelen veszélyt hozzon ma-
gára, azt nem értjük. Mit vészit Austria a pápai fejedelem-
ség megdülésével ? Ezt Giskra, Mühlfeld, Ivuranda nem mér-
legelte. Eddig az államárok kötelessége volt, századdal előre 
látni, ma csak egy napra. Austria sok nemzetből, sok vallás-
ból áll, melyeket csak szellemi eszme, jogi s vallásos kapocs 
tart együtt. Ismerje el a jogellenes sikert Italiában, bent min-
den jog megdűl. Mi fogja a népfajokat együtt tartani ? Eddig 
a jogérzet, a jognak sértetlen érvénye csatolta a fönséges 
koronához, bármily igényeket is tápláltak a népek. Dűljön 
meg a pápai fejedelemség, a jog egész Európában megdűl, 
fegyveren kivül nem lesz hatalom. Ezen egyetemes dúlást, 
egyetemes joghanyatlást akarnák némely szabadelvűek Aus-
triára hozni ? Spanyolország, Francziaország, Angolország 
fél e roskadástól, némely képviselők Bécsben nem félnek, 
mert a történeti jogról, mely Austriának alapköve, komolyan 
elmélkedni fölöslegesnek tartják. — A másik támasz, a má-
sik alap a kath. vallás, a vallásos béke. A fejedelemség meg-
dültével mily mozgalomba, mily forrongásba jövend a kath. 
világ ? Egyiknek mozgalmai fel nem idéznék-e minden más 
rokon vagy ellenes elemek zajlásait ? A birodal .-•».1síkossá-
gának többsége katholikus, ha ez nyugtalan, hová lesz a bi-
rodalom nyugalma ? A diplomaták a pápai fejedelemséget az 
európai béke, az egyes országok nyugalmának biztositékaul 
vallották. így nyilatkoztak az angol, a porosz, a muszka ál-
lamárok is. S kicsoda képes a mozgalomnak hullámgyürű-
zeteit előre kimérni, ha Európában, ha az egész világon a 
kath. keblek feljajdulnak ? A vértanúk fiai nem képesek a 
gyilkolásra, nem képesek a forradalomra, de képesek a szel-
lemi nyilatkozatra, mely előtt tétlenül egy kormány sem áll-
hat meg. Keresse az olasz nép az ő földi jólétét, de ne veszé-
lyeztesse az országok békéjét. Kis szánni népfaj követelé-
seinek soká ellen nem állhat a kormány, végre teljesítenie 
kell azokat, mikint álljon tétlenül a kormány 36 milliom kö-
zött 30 milliom követeléseinek ? Austria Italia elismerésével 
a véghetlen zavarok viharait hivná fel fejére ; orvosság he-
lyett mérget venne be. — A pápai fejedelemség megdülésé-
vel a kath. világ központja meg nem dűlne, de soká ingásba 
jönne. S nem azért rendezhették-e a nemzetek magokat a 
legmélyebb zavarok után, mivel a kath. életnek alapköve 
ingatlan volt ? Bonaparte consul az ő lángeszével ezen alap-
tól kezdte az uj szervezést ; 1849-ben a kormányok eliszo-
nyodtak a betörő veszélyek árnyaitól, siettek a fejedelemség 
visszaállításán. A kath. élet inogna, ha alapja inog, mily moz-
galomba a vallásos együtt-élés, mily oszladozásrá jönne Aus-

tische territoriale Bestand Oesterreichs schon als ein aggressiver Act 
bezeichnet wird, kann man uns wohl unmöglich die Initiation zur An-
näherung zumuthen. Selbsterniedrigung hat noch nie die Erhaltung ei-
nes Staates gefördert und gekräf t igt ." — Frank : „Oesterreich ebenso 
sicher den letzten Mann daran setzen wird, um seine Ehre zu erhalten." 
P . Lloyd Ab. Bl. 277 sz. 3 dec. 1864. 
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triában ? Mindezek mozgalmai élesek ; mivé lennének, ha a 
kath. élet mozgalomba jönne ? Az anyagi mozgalmak helyiek^ 
időköziek, leverhetek; a franezia convent egyetemes had-
izenete a királyságnak a szövetségesek győztes bevonulásá-
val végződött Parisba; de a szellemi mozgalomtól 1800-ban 
az austriai felhatalmazott is eliszonyodott, mikor a franezia 
concordatum körül vitt tárgyalások szakadásig jutottak. Aus-
triának nincs minisztere, ki Italia elismerését jó lélekkel ja-
vasolná. Az önföntartási ösztön a legerősebb. Az austriai bi-
rodalom népeit vallásos és erkölcsi erő köti a koronához, ezt 
sérteni öngyilkolás volna. Ez a pápaság győzhetlen ereje e 
földön, hogy a tudomány, a nyugalom, az állami, a társadalmi 
jólét követeli annak létezését ; ha nem volna, teremteni kel-
lene. Legyen újévi üdvözletünk, a magyar koronának dicső-
ségét, hogy vele a császári korona ragyogjon, a pápai feje-
delemségben felismerni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SZATMÁR-MEGYE, dec. 24-én. „Sola repercussos 

exprimit Echo sonos ! — A ,Religio' 44. számában Vezend-
ből közlött Portelek községi templom megáldatásának leí-
rása e buzgó felkiáltással : Se traiasea s. Unire ! fejeztetik 
be. Egy kath. kebel ily közlemény mellett nem is adhat más 
érzelemmel s más értelemben visszhangot, miután : „Omnes 
ita sapimus, omnes ita praedicamus. — — Hoc est veritatis 
judicium, hoc justitiae decretum, haec est canonum exposi-
tio, haec ecclesiasticae ordinationis defensio !" mint a 9-ik 
században élt mind-két szertartású katholikus atyák közös 
ös anyaszentegyházuk hite ügyében kiáltának fel, és eme 
ős egyhitüségnek ugyancsak ily értelmű kifejezését adák ké-
sőbb a 13. és 15. századi atyák is. Eme lelkes ős egyhitüségi 
vallomásoknak talán nénnkis visszhangjául vehető azon idéz-
tem : ,Se traiasea s. Unire' is, mi ama templom megáldatását 
közlő esperes-plebános ur kebléből záradékul visszatarthat-
lanul felhangzott, alapját kétségtelenül a megáldott templom 
létesítését kegy-adományaikkal elősegített t. cz földbirtokos-
ság részéről tanúsított elfogulatlan, s Krisztus egyházát gya-
rapítani törekvő hajlamokban találva. A lelkes felkiáltásban 
kitört kebel hevének minden esetre megvolt gyú-anyaga, 
mint — bár hasonlithatlanul nagyobb mérvben — megvolt 
az emiitettem századokbeli atyák szent hevének, kik pro ob-
tenta universalis Ecclesiae pace lelkük ihlettségében : „mul-
tos annos — — !" „aeterna memoria — — !" és „Deus con-
eervet impérium vestrum" felkiáltásokban hangoztaták hála-
adó érzelmeiket azok irányában, kik hatalmas védelmük alatt 
módot alkalmat nyújtottak Krisztus egyháza ös egyhitüsé-
gének helyreállításával az egyház békéjét — legalább egyi-
dőre — kieszközölhetni, s ez által elhárították az ellenséges-
kedés és szakadás természetes következményeit : a hit dolgá-
bani lelki kételyeket, szellemi és anyagi nyomorokat. 

IIa egy igen igénytelen számra olvadott, még családon-
kint — csekély kivétellel — kiáltó szegénység ellen is küz-
deni kényszerülő egyházközség határa csekélysége, mostoha 
időjárás, önfentartása érdekébeni számításainak — a kegyet-
len pénzviszonyok okozta — meghiúsulása, és egyéb] fájda-
lom ! nem példa nélküli kedvezőtlen körülmények szülte za-
vart helyzetbe sodorva, ez szegénysége osztályrészesével a 

lelkészszel ennyi tehetetlenség közepett a Teremtője iránt kö-
teles hála és szeretet adójának lerovására egy rozzant agg 
templomocska félelmes falai között kénytelen ajánlani fel 
naponkint szive imáinak kíséretében a megváltás szent Ál-
dozatát, még reményleni sem igen merészelvén saját éltében 
uj díszes templomban dicsérhetni és magasztalhatni a szere-
tet hármas személyü Istenét, s legfölebb egy a boldogabb jö-
vőben élendő nemzedék részére könyörögvén Istentől e ke-
gyelembeni részesülhetést, — most íme reményen felül a sze-
retet adományai által meglepetve, egy uj, vallásos Ízléssel 
épített, kegyeletes áhítatról tanúskodó kiil, és belékitéssel 
díszített templomocskában jut kegyelem-szerencséje az ab-
ban ékeskedő oltár előtt borulhatni le, s Isten; által a szi-
vekbe oltott munkás szeretet eme müvét ugyancsak Isten ol-
talmába és határtalan kegyelmébe ajánlhatni : — nem fog-
ja-e szavakat nem találó lelki öröme érzetében mindenek előtt 
Isten dicséreteit a kitörő áhitat legbuzgóbb szivhangján éne-
kelni ? — nem fog-e szive határtalan örömében béke és sze-
retet ölelésre szállani óhajtani minden jó érzésű kebellel ? — 
s annál inkább azokkal, kik Isten dicsőítésére emelt ama 
szent hajlék létrehozásában vallásos kegyeletük által indít-
tatva tetemes kegyjutalékaikkal magasztos czélja elérésében 
segedelmezték, legforróbb óhaját megtestesitették ! ; — — 
kétségen kívül alig leend megfékezhető a katholikus sziv 
ösztönszerűen kitörni szokott hála-nyilatkozata! : ,Multos an-
nos !' ,Aeterna memoria !' — — ,Deus conservet !' stb. 

ezekhez hasonló kívánalmaival örömében kifogyhatlan le-
end. Innen aztán a lelki örömnek is méltó részese a lelkész 
már az egymást szülni szokott ötletek gondolatok kapcsában 
is dagadni érzi keblét azon óhajtól: vajha elérkeznék az Is-
ten országának kora! melyben mindnyájan kivétel nélkül az 
ös anyaszentegyház kebelében reményeljük imádni és dicső-
íteni Megváltó Istenünket. E kor volna aztán az Isten szive 
szerinti valódi szeretet páratlan kora ! Ezt óhajtva kiálthatá 
— gondolom — záradékul a közlő alesperes s plébános ur : 
„Se traiasea s. Unire !" az az : élő legyen, hogy terjedhessen 
és szilárdulhasson a szent hitegység. ! Dicsértessék a Jézus 
Krisztus ! ki minket ezt kérni igy tanitott : ,Mi Atyánk! — 
jöjjön el a Te országod.' Juhász György 

kis majtényi gk. plébános. 

LAUSANE, dec. 16-án. Kormányunk és a szentszék 
a katholikusok jogainak az utolsó két évtized alatti gyakran 
történt megsértései miatt feszült volt; szövetségi hatóságaink 
nem mulasztottak el alkalmat, hogy a pápát, és követét Bo-
vierit ne sértették volna. Említést tettünk azon beszédekről 
is, melyek az 1863-évről történt számadás alkalmával a ka-
tholikusok sértegetéseivel telten mondattak. Azonban a 
szentszék mindig kész megbocsátani és a kibékülésre az első 
lépést megtenni. Egy idő óta a romai curia részéről szövet-
ségi hatóságaink irányában szives előzékenységet tapasztal-
hatni. Bern városának a lausannei és genfi püspökségtőli elvá-
lasztását megengedte, noha kényes kérdésekjérintettek ez által. 
Az ügy tökéletesen bevégeztetett. Octoberben a pápai nun-
cius a baseli és genfi püspökök küldötteinek jelenlétében az 
erre vonatkozó pápai brevét a berni uj templomban felolvas-
tatta. — A pápai kormány előzékenységének még más jeleit 
is adta. Nem régen az állatkínzás elleni társaság Europa több 
kormányaihoz fordult, felvilágosításokat kapni és összeköt-
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tetéseket eszközölni akarván. A Romába küldött irat latinul fo-
galmaztatott. Antonelli bibornok nemcsak szivesen közölte 
azon rendszabályokat, melyek ez ügyben a pápai államokban 
hozattak, hanem a romai könyvtárakban e tárgyra vonat-
kozó több érdekes munkát is kijelzett. — Bovieri apostoli 
nuncius egy jegyzéket tett át a szövetségi tanácshoz, mely-
ben azon okok fejtegettetnek, melyek a szentszéket a genfi 
sogédpiispökség alapítására birták. Az egyházi főhatalom hi-
szi, hogy egy oly püspöknek, kinek hazaszeretete minden két-
ségen felüli, kineveztetése által a genfi katholikusokat is szo-
rosban fogja fűzni a szövetséghez. Végre Marilley püspök 
görnyed az évek és azon betegség súlya alatt, melyet a chil-
loni nedves börtönökben kapott, és azért a szentatya köny-
nyiteni akart rajta Mermillod kinevezése által. Még külön-
ben az uj püspök állása, joghatósága gyakorlatának minémü-
ségéről bizonyost nem tudunk. Marilley püspök titoknoka 
nt. Lany ur, ki noha genfi születésü, mégis Freiburgban is 
átalánosan kedvelt ember volt, a napokban térend vissza 
Genfbe, hogy a Miasszonyunkról nevezett plébániát átve-
gye. — Ismeretes, hogy a szövetségi hatóságok 1850-ben 
megtiltották a comoi püspöknek, hogy Tessin cantonban, 
mely megyéjéhez tartozott, egyházi ténykedéseket végez-
zen, és a turini kormányai egyetértőleg a püspökség javai-
nak egy részét is lefoglalták, számba nem vévén a tiltako-
zásokat. A tessiniek jogilag még mindig a comoi püspök jog-
hatósága alá tartoznak. Történt, hogy nem rég a comoi püs-
pök a határszéli vidéken a bérmálás szentségét kiosztotta ; 
svajczi híveinek tehát egy nagy része élt ez alkalommal, és 
sietett föpásztora üdvözlésére, és többen közülök meg is 
bérmáltattak. Sőt több pap elég bátor volt erre a híveket in-
teni is. A tessini hatóságok erre felháborodtak, az illető pa-
pokat megidézték, leszidták, sőt fenyegették törvényes ül-
dözéssel, és jövedelmeik lefoglalásával. Ugyanazon időben a 
szövetségi tanácsnak is feljelentették, hogy a comoi püspök 
az 1851-i határozat ellenére bérmálni mert, indítványozván, 
hogy a püspöknek még a helvetiai területen levő birtokai is 
foglaltassanak le. Nem tudni még, mit fog a szövetségi ta-
nács határozni ez ügyben. 

TIVOLI, dec. 15-én. A csudás jelenetek hosszú sora, 
mely a székesegyházunkban levő szent Sziiz fájdalmas ké-
pével történik, nem fejeztethetett volna be méltóbban, mint 
nov. 3-ik vasárnapján, midőn ezen kép régi oltárára vitetett 
vissza. De a hit, tisztelet, szeretet, hála azon számos tünte-
tése, melylyel népünk a kegyképet elárasztá 1863 sept. 22-
dike óta, e napon is nyilatkozott. A szent Szűznek a székes-
egyházban levő kápolnája főpásztorunk, káptalan és mások 
lelkes adományaiból gazdagon kidiszittetvén, olyannyira, 
hogy a főegyház valóságos kincstartójának mondható, méltó 
lőn az angyalok királynője képének befogadására. Az átvi-
telt 7 napos szent gyakorlatok előzték meg, melyek alatt az 
isteni malasztnak Mária által kieszközölt ajándékai bősége-
sen szállottak le városunkra. A szónoknak Bompiani jezsuita 
atyának szavai lelkesek valának, azonban a számban mind-
inkább növekedő hallgatók átalános meghatottsága , az ar-
ezokon látható mély megilletődés bizonyitá, hogy hasonló 
eredményt csak rendkívüli, csudálatos, és győzedelmes ke-
gyelem által segitett ember eszközölhetett szónoklatával. Es 
így november harmadik vasárnapja Máriára nézve, a tibur-
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tini szivek fölött kivívott igaz győzelem napja volt. A gyó-
nószékek egész nap, mondhatni, ostromoltattak a város min-
den templomaiban. Az átalános áldozáshoz még a húsvétit sem 
lehet hasonlítani. így készültek a képátviteléhez. Nov. 20-án 
a tágas templom tömve volt néppel. A szónok utolszor hal-
latta kenetteljes szavait, melyek után a körmenet hosszú és 
fényes sorokban megindult. Hosszú volna elmondani, a dics-
énekekben áradozó nép magasztos hangulata mennyire volt 
fokozva. A bold. Szűz képe a papok, kanonokok, szerzetesek, 
növendékek által követve és környezve vitetett, és 4 órára 
a székesegyházba meg is érkezett. Itt püspökünk lelkesült, 
örömtelt szívvel lépett a szószékre, beszélvén azon nagy köz-
reműködésről üdvünkre, melyet a szűz Anyának köszönünk. 
Megjegyzendőnek tartjuk ezutttal, hogy Petrucci Vincze, 
városunk patríciusa ez alkalommal egy kanonoki állomást 
alapított oly czélból, hogy az ezt megnyerőnek kötelessége 
legyen a bold. Szűz kápolnájának gondját viselni, és ajtatos-
sága előmozdítására minden lehetőt megtenni. Az uj és első 
kanonok Pozzi Ulysses tette le a képet a bold. Szűz oltárára. 
Mily ünnepélyes perez volt ez, a hit és szeretet mennyi je-
lenségei ! Áldjuk e szent napot, mert az Ur adta ezt irgal-
mában. 

ROMA, dec. 27-én. A muszka czárnak nov. 8-i ukáza 
minden nemes lelkeket felingerelt. A felindulás oly nagy, 
hogy Demidoff, és Paskievics, az Erivanskinak fia, habár a 
legmagasabb körökben is megjelenhetnének, nem merik ma-
gokat mutatni. Hasztalan ! Roma nem fél. Az igazság, a ne-
messég mértékét tekinti, s kárhozatot mond az istentelen-
ségre és embertelenségre egyszersmint. Romának sok ne-
mes családjai vannak, melyek ősi származásukat fölebb vi-
szik, mint sok uralkodó család Európában, ezek a pápaság 
magasztosságában részt vesznek. A mily levegőben az ember 
él, olyan ő is. A koronaherczeg méltán elmaradhatott, mert ha 
szüntelen titoknokával nem akart volna billiárdot, vagy pha-
raot játszani, avagy votkázni, a téli vidám idényben solitudo 
deserta lett volna palotája. Mayendorf érzi ezt, s szabadság-
időt kért. Mehet, hatalmas a czár, de az igazság hatalmasabb, 
Roma nem fél. Lengyelországnak a pápán és a bíbornoki testü-
leten kivül barátja nincs e világon. Az álnokság, mely az emii-
tett ukázon elömlik, sehol annyira nem sért, mint Romában, mi-
vel itt a muszka kormánynak minden lekisebb rendelete má-
solatban megvan. S különös, a családok a szentszékkel egy 
életet élnek. Hogyan ? nem tudni ; de bármily kormánynak 
bármily jelentékeny rendelete kézről kézre, házról házra jár. 
Romában a magas körökbe beavatva lenni, és az egész világ 
kormányainak legtitkosabb iratait ismerni, mindegy. Mit te-
end a szentatya Lengyelországért, nem tudni, de szent ha-
ragja, és mélységes fájdalma észrevehető rajta. 0! mely nagy 
egy pápai sziv ! Az egész világot magába foglalja. A szent-
atya szólni fog, s IX. Pius a leghatalmasabb fejedelem a vi-
lágon, tőle az ellenség borzasztóan fél, öt a hü sziv fölötte 
szereti, ő felébreszti a kormányok lelkismeretét, s mi mond-
juk, habár némelyek tagadnák, hogy a minisztereknek lel-
kismeretük van. Erzékeny-e ez, vagy nem ? nem tudjuk, 
de ily szóra, mint IX. Piusé, érzéketlen nem lehet, e szóra 
a methodista Lincoln is hallgat. Sobieskit a szentszék el nem 
felejti, de Sobieski fiainak sincs a szentszéken kivül hívebb 
barátja. Haldokló nemzet, melyet a világon csak a pápa fo-
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gad és szőrit keblére. Romában a hatalom nem dönt, hanem 
az igazság, mivel az érdekpolitika sz. Péter szentélyébe be 
nem hathat. 

A franczia félhivatalos lapok a gallicanismust akarnák 
sírjából felidézni. Nincs oly hatalmas szó, mely ezt életre 
hozná. Ecclesia gallica non est gallicana. Miért akarnák ezen 
félhivatalos lapok a katholikusok táborát kettészakítani, kiki 
sejtheti, mert a kormánynak a papságban nincs pártja. A 
papság magas, a kormánynak birája. Ha a kormány akarja, 
lehet a papsággal, a papság örömmel fogadja, de szolgai mó-
don egy kormányt sem követ. A papság a haza, a szabadság 
eszméit hordja. Akarják a papságot őszintékre és hivekre 
osztani, nem fog sikerülni ; költenek meséket, ezen, azon 
püspök gallicanus ; Roma mindent tud. Es lia a párisi érsek 
gallicanus is volna; mi egy püspök 900 ellen? Volt idő, mi-
kor 26 püspök az észistenhez szegődött, s az egyház, a szent-
szék megvolt : kiki magának árt, aki a szentszék ellen 
okoskodik. 

A szentatya teljesen egészséges, a karácsonyi ünnepek 
alatt leikeink felvidultak, látván ezen drága életet, melynek 
kihunytát a gonoszok annyira várják. Ki hitte volna, hogy IX. 
Pius Moquard fölött requiemet fog tartani, mikor ez a ,Tire-
use de cartes' színdarabban gúnyolta a szentatyát, vagy Bil-
lault fölött, ki oly alto supercilio leczkéket mert adni a szent-
atyának? Erősödhetünk hitünkben, reményünkben, mivel na-
ponta látjuk : desiderium peccatorum peribit. 

A dec. 8-i körlevél lumen ad revelationem gentium, in 
tenebris et in umbra mortis sedentium. Századok óriás tan-
mestere a szentszék, az elmék megháborodtak, a vezérfona-
lat elvesztették, nincs ki merné megmondani : ez az igaz, ez 
a téveiy. Sok a doctor, de Román kivül nincs pater a vilá-
gon. A tévelyek tömkelegében magosan ragyogtatja a fény-
szövétneket, minden lélekhez, mely az igazságot óhajtja, ki-
áltván : légy velem ! A tévedök makacsai felzúdulnak, a 
gyenge lelkű katholikusok megrémülnek, hogy a szentszék 
mert a kori kérdésben dogmaticus tételeket felállítani. Azok 
mit sem ártanak, caeci sunt et duces caecorum : ezek pedig 
felejtik, hogy az egyház mindig a legalkalmasabb időben 
szól. Mit használ, mit árt e körlevél ? kérdik mások. Kik ál-
tala sújtatnak, magokat vigasztalni akarják. Mit ártott az 
1832 aug. 15-i ,Mirari vos' körlevél? Nem fejlődött-e győz-
tesen a szabad elv mindenütt, daczára hogy Roma kárhoz-
tatta? Fejlődött, s azért csak a népek nyomorát szülte. Hány 
ezer lap mint szélső boldogságot hirdetik a szabadelvüséget, 
mivé lettünk volna, ha Roma idején korán nem szól? Hol lett 
volna a megállapodás ? Mit használ a dogma ? kérdjük mi. 
Használt a dogma, mikor a világ elborzadott, magát arianus-
nak látván. Mit használt, mikor a protestantismus lelket tes-
tet fojtogatott, Európát pusztította, az emberiséget az igaz-
ság birtokától megfosztotta ? Mit ártott a szabadelvüségnek 
a ,Mirari' körlevél ? Láttuk La Mennais-n, láttuk Lacordaire 
megtérésén, Montalembert megtérítésén , látjuk a mechelni 
gyűlésen, hogy Montalembertnek beszédjére Roma hallgat, 
de a világ neki ellent mondott; láttuk sokszor, hogy a té-
vedő papoknak azon körlevéllel, mint zúzó malomhengerrel 
válaszolhattunk. Akik veszendők, veszni fognak, de legalább 
másokat nem rántanak a mélységbe. Ez lesz a dec. 8-i körle-
vél megbecsülhetetlen haszna. 

LONDON, dec. 7-én. A itt levő olasz templom nem szű-
nik meg a jótékonyság forrása lenni IX. Pius honfiaira nézve, 
kik eddig fővárosunkban olyannyira el voltak hagyatva. 
Epen most olasz nyelven tartatik ott szentmise, melyre tö-
megesen sereglenek. A kitűnő szónok Contini, római áldozár, 
beszédei hatásosak. Ezen buzgó pap szegény irhoniainkra is 
kiterjeszti figyelmét, a mértékletesség fölött körlevelet bo-
csátván közre, mely mult hó 27-én a londoni kath. irhoniak 
gyülekezetén felolvastatott, és nagy lelkesedést gerjesztett. 
A salfordi püspök is adventi körlevelében e tárgyat tűzte ki, 
és ugyanazon szempontból tárgyalja, melyből a tudós mis-
sionarius. — A francziák, kik London éjszaki részeit lakják, 
egy derék áldozárt vesztettek el Laborie urban, ki két év 
óta az islingtoni kath. templomnál segédkezett, ugyanis 
a plymouthi püspök ez apostoli buzgalmu férfiút a spits-
burgi brigittina szüzek lelkiatyává nevezte ki, hol azon nyu-
galmat feltalálandja, melyre egészségi szempontból annyira 
szüksége van. Figyelemre méltó, hogy az islingtoni kath. 
templom anyakönyve -4 év óta minden két hétben egy fel-
nőtt megtértnek keresztelését mutatja ki. Sokan a megtér-
tek közül középosztályi!, jó családbeli fiatal emberek. — A 
legújabb megtértek között egy megható vagyon. Huszonhá-
rom éve, hogy egy anglikán igehirdető : Richard Sibthorp 
néven a lincolnshirei tartomány első családai egyikéből, ki-
nek testvére parlamenti tag volt, megtért és nem sokára ál-
dozárnak szenteltetett. Három évre reá az ujonmegtért régi 
kételyeibe visszaesett, az egyházzali közösségtől ismét visz-
szalépett magányosan élt, és főkép az általa alapitott jó-
tékonysági intézettel foglalkozott. Soha azalatt az egyház 
ellen nem irt. 20 évig küzdött e szegény ember daezos 
eszével, mig végre Isten könyörült rajta, és most 62 éves 
korában másodszor megnyerte a hit kegyelmét. Néhány nap 
előtt ismét visszatért az egyház kebelébe és 20 évvel New-
man atyának kitűnő barátjának megtérése után. — Brent-
fortban a midlessexi grófság fővárosában szép telket nyertek 
hitsorsosaink egy építendő templom számára, melyhez egy 
tanoda is fog járulni azon körülbelöl 1000 katholikusok hasz-
nálatára, kik eddig csak egy kis ideiglenes kápolnával bir-
tak. — November 21-én tétetett le azon zárdának alap-
köve, melyet a Miasszonyunkról nevezett namuri szerze-
tesnek Plyinouthban igen szép helyen, és a székesegyházhoz 
közel építenek. A szerzetesnők itt négy év előtt letelepedtek 
és egy tájúntézetet bírnak. Az uj épület jótevői közé főkép 
a plymouthi püspököt kell sorolnunk, ki a kath. serdülő le-
ánykák neveidéje felállítására legtöbbet áldozott. Birkenhe-
ad-ban Liverpoollal szemközt a Szűz Anyáról czimzett obla-
tusok egy ideiglenes kápolnát emeltek, hol nov. 20-án mon-
datott az első szentmise, mely alkalommal a schrewsburyi 
püspök szónokolt. — Ezen haladással szemben, sajnos ! 
de veszteséget, és hanyatlást is kell jeleznünk, hiszen 
az olyannyira igaztalan u. n. szegények törvénye miatt 
hány kath. gyermek veszti el hitét? Lehangoló látni, 
hogy néhány buzgó áldozár, és világi minden fáradozásai 
hasztalanok az ellenkező létesitésére. Az ismert Keller Vil-
mos egyik legnagyobbik londoni plébánia lelkipásztorának a 
kath. lapokhoz intézett jellentésben mondja, mikint állandóan 
talál az ő kerületébe tartozó dologházakban fiúkat, és leá-
nyokat, kik az olső áldozást még beléptök előtt végezték. 



azután pedig protestáns kátét kénytelenek tanulni, és prot. 
istenitisztelen részt venni, kath. hitelemző pedig nem férhet 
hozzájok. — Megkíméljük az olvasókat ama hosszú fölirat 
elemzésétől, melyet a „protestáns egyesület" terjesztett a kor-
mányhoz azon múltkor említett tébolyodott zárda szűz ügyé-
ben, kit testvérei Belgiumba vittek. Az államtitkár maga is 
igazat adott a nénikéknek. — Alig jut időm, hogy anglikán 
barátainkról is adjak értesitést. Dr. Colenso a napokban ké-
szül a titkos tanács színe előttajóreményfoki püspököt meg-
támadni. Egy másik püspök a telepitvényekben Dr. Hills a 
britt Columbiában szerencsésebb, mint a ,Bury Post'jelenti, 
mikint e méltó főpap és Min King,; maddingley — halli lady 
King idősb leánya között közel házasság fog létrejönni. Sze-
rencsés főpap ! Szerencsés Columbia ! Mennyi galamb keres 
menedéket védő szárnyaid alatt ! 

VEGYESEK. 
A nm. kalocsai érsek a nemzeti muzeumnak két régi 

képet ajándékozott. Egyike Mátyás királyt az ország almá-
jával, s a történeti hollóval dicsfényben, s egy apostolnak 
életéből vett jelenetekkel, — a másik szent Kristófot Jézus 
Krisztus kis gyermekkel s szintén az apostolnak életéből 
vett jelenetekkel mutatja. — Sokat köszön már az egyház, 
sokat fog köszönni a haza 

Mennyire optimus quoque dormitat Homerus, s meny-
nyire kell a kath. tudósnak az önfejüségtől félni, mutatja Mi-
chaelisnek legújabb röpiratja „Kirche oder Partei," mely a 
német 84 kath. tudós gyűlésére vonatkozik. Roma locuta, s 
mégis causa necduin finita, némelyek a szentatya levelét a 
a müncheni érsekhez egy tudós párt befolyásának, s nyere-
ményének tekintik. Igaz, a gyűlés Luca nuncius javaslatá-
ban kapta az első eszmét, Schräder jezsuita atya előmozdí-
totta, legalább Michaelis ezt mondja ; de ily gyűlést, s a gyű-
lésnek ily végzéseit akarta-e Luca? akarta-e Schräder? Schrä-
der meg sem jelent, abécsi egyetemtől alig ment valaki. Mondja 
továbbá Michaelis, miután Düllinger beszédjét kidicsérte vol-
na , hogy a szentatya leiratában az érsek kedvező, és a mün-
cheni nunciatura nem kedvező informatiojának kézzel fogható 
nyoma van, a nunciaturánál pedig Jäckel jezsuita atya tett 
mindent ; a pápai leirat tehát pártsiker. Kath. tudós a szent-
székről többet nem mondhat. A nuncius, ki helyben volt, 
nem képes maga Ítélni, s azért mindent titoknokára biz, az 
érsek sem, a szentszék sem, a gyűlésen azonnal tiltakozó 8 
tudós sem, csak akikkel Michaelis van. Kétségbeesett lépés, 
vétkes tett, mikor a szentszék leiratját pártcselnek kiáltják; 
tette Natalis Alexander is, és kinevették. Egyetemes zsi-
natra hivatkozni nem lehet, mivel excommunicatio jönne re-
ájuk, tehát hogy okosabbat tegyenek, a pápától, ki semmit 
nem tud, a pápához, ki mindent tud, hivatkoznak. Mi gon-
doljuk, hogy bármely tudós, a szentszék nyilatkoztatja után 
csak dicsérettel ostromolhatja azt, mit előbb védelmezett. 

Nagytiszteletü Titius Pius atya szakadatlanul fáradozik 
a természettani tárgyak gyűjtésével. Az Isten megáldotta őt 
béketűréssel, kitartással, és hazaszeretettel, hogy hazánk tu-
dományos intézeteinek gyüjteménytárait ritka természettani 
tárgyakkal ellássa. Maga nagy természetbúvár, a ritka tár-
gyakat ismeri, gyűjti s azonnal oly intézetnek küldi, mely 
az ilyenekben hiányt szenved. Alig van hazai, de birodalmi 
gyűjtemény, melyet nem gazdagított volna. 0 sz. Ferencz 
rendű szerzetes, de a prot. intézetek is sokat köszönnek neki. 

Az olaszok legújabban a péterfillért következő fölirat-
tal küldték, mely a szentatya kifogyhatatlan adakozására vo-

natkozik : „Pio IX. Pont. Max. — qui dies sacri principatus 
benefactis computat in genus humánum collatis — haec Ita-
lorum munera mittimus — largitiorem admirati qua in summa 
rerum difficultate — mense novembri superiore Florentinis 
et Ferrariensibus opitulatus est — insolita fluviorum exun-
datione afflictatis — has vices ferente munificentissimi prin-
cipis ingenio — ut quod aurum ad parentis fortunam lenien-
dam filii contulerant — res filiorum adversas sublevando pa-
ter ultro refunderet." Különös! Victor 5000, IX. Pius 5000 
lírát adott a florenczieknek. A kifosztott annyit ad, mennyit 
a kifosztó : ki másokat 5 koronától megfosztott az 5000 lirát 
ad, a toscanai nagyherczeg pedig 10,000 lirát. A fosztogatók 
nem szoktak nagylelkűek lenni, azért a turini pénzügyér 
sem ajánlott többet adni. 

Poroszországban az elválások évről évre szaporodnak, 
a társadalmi geny tehát nő. 1861-ben 4905, 1862-ben 5102, 
1863-ban 5845, tehát évenkint közép számmal 300-zal sza-
porodik. Ez is haladás. 

A szentatya a zengi püspöknek megengedte, hogy a 
szentmisét, kivéve a consecratiot, ülve végezhesse. 

Grallicziában a ruthén és a lengyel nemzet vegyesen 
van ; ez latin, amaz Cyrill szertartást követ, de katholikus 
mindkettő. A nemzetiség igy a szertartáshoz levén kötve ; a 
szentszék pedig minden nemzetiséget szeretve, ápolva, a szer-
tartás változtatását nem akarta, sőt akadályozta. E vitakér-
dés a lembergi két érsek között közös megegyezéssel el-
végeztetett, s a szentatya által jóváhagyatott. Az egyezmény 
neve Concordia. E szerint szertartást nem változtathat senki, 
hacsak a szentszéktől nem kap engedelmet. Tovább nehezí-
teni a dolgot nem lehetett, hacsak az egyesek szabadságát, 
melyet az egyház mindig tisztel, nem kellene kitagadni, erő-
szakkal lenyomni. Szent a latin, szent a slav szertartás ; vég-
képen csak azt lehet letiltani, ami magában rosz, például az 
eretnekség, a szakadárság. Az úgynevezett latinisatio leg-
nagyobb rágalom, ha a szentszékről állíttatik, mely rágalmat 
minden régi, minden uj történeti adatok megezáfolnak. 

A bolognai egyetem tanárai szentségtörő esküre paran-
csoltattak t. i. hűséget esküdni az usurpatornak. Nagyobb 
rész megtagadta a bűnt a bűnös kormánynak. A becsület te-
hát ki nem halt, ez a vallásos keblekbe menekült. Kik a lel-
kisméret szabadsága alatt az istenkáromlást büntetlenül hagy-
ják, azok a szivek mélyjében megőrzött hűséget üldözik. 

A spajeri püspökhöz megyéjéből 80 pap hódoló s kö-
szönő föliratot küldött hősies viseleteért a kisebb papnevelde 
ügyében. A kormányok, miután a forradalmi eszmék hódítása 
miatt gyengébbek lettek, a fegyvertelen papság irányában 
akarják megmutatni, hogy mégis hatalmasok ők. — A trieri 
káptalan Arnoldi papneveidei igazgató, Kremencz coblenczi 
esperest, s Peldram porosztábori főpap iránt kérdést tett a 
kormánynál, van-e köztök persona ingrata ? A kölni kápta-
lan ugyanezt tette Ketteler mainzi, Martin paderboni, Mel-
chers osnabrücki, Baudry arethusai in partibus püspökökről. 

Hannover városban, a prot. türelmetlenség virágzó he-
lyén van egy kath. templom, most a másodiknak építéséről 
gondoskodnak, s Stolberg gróf e czélra már 12,000 tallért 
hagyományozott. A király maga ad helyet a templomra, mi-
vel a város csak 8000 tallért kivánt, hogy helyet adjon a 
templomra. Húsz év előtt csak 600 katholikus volt, most van 
2200. A természetani társulatnak adott a város 6000 öl helyi-
séget ingyen, de kath. templomra, csak 8000 tallérért akart 
adni. Van a városban egy kóroda az irgalmas szüzek vezetése 
alatt, s a protestánsok mind e kórodába kívánkoznak. Wit-
telshöffer ide jöhetne, hogy rágalmazhasson, mivel a betegek 
a nénéket csak áldani tudják. Van sz. Orsolya szüzek kolos-
tora is, hol nőnevelde és iskola van. — De férfi szerzetest! . . . 
ha egy jönne Hannoverbe, a nemzetőrség landsturmra dobol-
tatnék össze, . . . ,hurráhhh Hannover' ! . . . a sövényig. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és^ aldunasor sarkán.9 . sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. II. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
IL 

A műveltség békét, a béke nyugalmat, a nyu-
galom minden anyagi és szellemi erők kifejlését, ez 
pedig jólétet szül a családban, az államban, a társa-
dalomban. A szabadelvű tanok a műveltség tanainak 
kiáltatnak, sokak által a jólét forrásainak tartatnak. 
Legyen, keressük e javakat az életben. A szentatya 
Ítéletei .jndicia justificata in semetipsa' ,os orbi suf-
ficiens', feledik, hogy az u j világboldogitókon kivül 
van 19 százados boldogitó a világon. E helyütt még 
nem szólunk a pápai hittantételes körlevélről, mivel 
latin szövegben hozandjuk, csak a megdöbbenők 
munkájának eredményeit tekintjük. Csituljon az el-
mélet, szóljon a helyzet. „Ac nos fidem eis adhibere 
vellemus, nisi tristissima sane facta , quae ante 
omnium oculos quotidie versantur, contrarium pror-
sus ostenderent," mondjuk a szentatyával.1) Oly 
sima a tigris, oly puha a talpa, lia körmei behuzvák, 
de nézzük, ahol prédál. 

Amerika éjszaktól a tüzfokig háborúban vér-
z ik , izgalomban sülyed, roskadozik. Egész Ameri-
kának divatos, szabadelvű alkotmánya van, s egész 
Amerika békételen; éjszakon legszabadabbelvü, de 
itt is legbarbarabb. Xerxes, Atila, Tamerlan, Soliman 
hadjáratait Mac Clellan, Grant, Scherman fölülmúlja. 
Mexico szabadelvüségében megdűl t , U r a g a y láza-
dásban , Chili, Peru fegyvert fen, hányszor fogy a 
hold, külön külön pontokon annyi lázadás üt ki, 
annyi diktátor lép fel, kiki a nép nevében a népnek 
vagyonát és vérét pusztitja. Mi sors vár a nagy köz-
társaságra , nem tudni ; de ha az Unió megszakad, 
kettőn nem marad , a déli apró köztársaságok tehe-
tetlenségeikben éjszakon tűnhetnek fel. Ez csapás 
volna az egyházra , tekintve a secták sokaságát, ra-
jongását, a nemismerés helyett, me lyakőmives Wa-

*) „Jam cludurn" alloc. 1861. mart. 18-án. 

shingtonnak rögeszméje volt , üldözés törhetne az 
egyházra. l) Mennyi vér folynék a polgárháborúban, 
mig az egyes alkotmányok elkészülnének? Lincoln 
methodista, 1862-ben Blatfordot, 1863-ban a new -
yorki érseket küldte Romába, a szentatya békét , s 
békitőt ajánlott. 2) Davis Jefferson a szentatya köz-
vetítését kérte, a charlestoni érsek ma is Romában 
van. Azon elnökök, kik sem személyükre, sem hiva-
ta lukra a kath. religiot nem val l ják, mint az evan-
géliumban emiitett százados, a Megváltó helytartó-
jához, szabadelvű a lkotmányuk betegségeinek gyó-
gyítójához folyamodnak. Amerikában 300 éven át 
nem volt annyi vérengzés, mint a szabad intézmé-
nyek alatt 60 évig. Mexico kimutathatta a boldogu-
lás gyümölcseit ; csak azt mutatta, hova r án t , mi ly 
mélységbe s o d o r a szabadelvüség. V á r t u k , hogy a 
szabadelvüség minden polgárból királyt fog nevelni, 
s egyetlen hazafias polgárt sem nevelhetett. Miksa 
császár mehet az elnökök nyomdokain, ha sorsukat 
is megosztani akarjíi. A spanyol k i rá ly távolról nyu-
galomban birt, mit a köztársasági elnökök közelről, 
t izannyi haderővel nem bírhattak. „Communibus 
hisce votis pro rei et sacrae et publicae incolumitate 
carissimi in Christo filii nostri viri principes sua 
faveant ope et auctoritate, igy szólt XVI. Grergely, 
quam sibi collatam considèrent non solum ad mundi 
regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidium. Anim-
advertant sedulo, pro il lorum imperio, et quietegeri, 
quidquid pro Ecclesiae salute laboratur ; magnum-
que sibi perpendant, dicimus cum s. Leone pontifice, 
si ipsorum diademati de manu Domini etiam fidei 
addatur corona." 3) Egyes kellemetlenségtől szabad-
elvüség által megmenekülhet a fejedelem, de állan-
dót semmit nem építhet, nyerhet magának napokat , 
de családjának nem adhat századokat. Mennyit 
csalta, mily nyomorba sodorta a szabadelvüség a 
nemzeteket, öt milliom fegyveres nem képes föntar-

») Antonelli nézete. Monde 314 sz. 28 nov. 1864. — 
Journal de Br. 359 sz. 24 dec. 1864. 

2) Journal de Br. 337 sz. 2. dec. 1864. 
3) „Mirari" körlevél, 1832 aug. 15-én. 
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tani, mit egykoron a kath. elv fegyver nélkül fön-
tartott; öt milliárd frankon évenkint vásároljuk sze-
mély- és vagyonbiztosságunkat, s nem vagyunk ké-
pesek megvásárolni azt ; dolgozunk, vetünk, aratunk, 
de . . . nem magunknak. Sic vos non vobis, fertis aratra 
boves; egy elv, hitetlen szabadelvüség mindent elnyel. 

Amerika fel van dúlva; hogyan áll Afr ika? 
Algir és Tunis nyilt lázadásban. Spanyolország az 6' 
amerikai birtokait szerzetesekkel 300 évre biztosi-
totta. Francziaország ma sem biztosabb Algirban, 
mint volt 33 év előtt. Két szerzetes több műveltsé-
get , több polgárisultságot teremt öt év alatt, sem-
mint a szabadelvüség egy évezred alatt. Szerzetesek 
a benszülött fajokat Istennek és a királynak meg-
nyerték ; a bevándorolt angolok csak legyilkolni, a 
rengeteg erdőkbe űzni, testileg lelkileg megrontva 
rabságba hajtani tudták. A szabadelvüség a beduin 
vagy arabs fajt egyetlen lépésre sem bírhatta a mű-
veltségben. Ma minden ugy van, mint 1830 jul. 4-én 
volt, mikor Bourmont tábornok Kasba ormaira a 
zászlót először kitűzte; a fajok ma is gyűlölik a 
francziákat, a francziák ma is idegenek, az evangé-
lium és az alkorán ellentéte a politikai ellentétnek 
a szülője, jelképe. Törökországot a gyógyitás bete-
gebbé tette, a persa schah Herat ellen, a muszka 
czár Kokand ellen győztesen vonult, Kasgúr , Yar-
kund sivatagjain át Bokharára törekszik ; az anami 
állapotok béke helyett csak fegyvernyugvás, India 
mindig inog, az erősitő védelem annexio volt, most 
Bhutánon van a sor. Nanking Európai vezénylet 
alatt megdűlt, a simonosakii három órai csata után 
Japannal komolyabb háború fenyeget. Kap fokon 
soha sincs nyugalom, Uj-Seeland most vérzik, Ba-
tavia évről-évre lázad. Sandwich szigete államcsint, 
Madagascar Elliot anglikán hitküldér bujtogatásai-
val királygyilkosságot látott, Domingó mult évben 
kirá lyt , folyó évben lázadási zászlót választott, üd-
vözölték Madridban a visszanyert gyöngyöt , meg-
szavaztatták az annexiot, most Llorente miniszté-
rium azon bukik, azon emelkedik, el kell-e önkényt 
dobni a feltalált gyöngyöt ? Karam József haza tért, 
nem emel-e zászlót Daud basa ellen, a sejtelmek mi-

r 
hamar tényékké válhatnak. Es Europa? Fegyveres 
béke, készület a háborúra. Mondták: ha mindnyájan 
lefegyverezünk, mindnyájan biztosságban leszünk; 
inkább : ha mindnyájan biztosságban leszünk, mind-
nyájan a hadsereget haza eresztjük, de mivel a sza-
badelvüség izzó forradalom, senki sem biztos, min-
denki fegyvert ragad. Mennyire igaz, mit a pápa 
mond: „principes positi quasi parentes et tutores po-

pulorum veram, constantem, opulentam iis quietem 
parient et tranquillitatem, si in earn potissimum cu-
ram incumbant, ut incolumis sit religio et pietas in 
Deum, qui habet scriptum in femore: rex regum et 
dominus dominantium." *) 

Europa képe? Lengyelország és Italia. Sorsa? 
Ha a szabad elvek végletekre jönnének, kétségkivül 
a circassiaiak. Portugal a goai ügyet mult századból 
előhúzta , Saldanha herczeget, mivel egészen pápai 
volt, haza hivta ; hol a piemonti királynak leánya 
királyné, ott hibericus Piémont készül Isabella el-
len. Spanyolországnak van Olozaga, 0 Donnel, Prim 
forradalmi pártja, Egalité Fülöpje sem hiányzik, ki 
most a canarai szigeten vadászik; ezek nem adnák 
el hazájukat a braganzáknak, ha a forradalmi téren 
képes volna valaki megállani és el nem tiportatni. 
Aparici szónoklatai Tirtheus kiáltásai a veszélyben. 
De van szivből, lélekből kath. fejedelme, van szilárd 
jellemű püspöki kara , van csapások közt és sze-
génységben megedzett papsága, van mélységesen 
vallásos népe, melynél Matamoros, s az angol pénz 
sikert nem arathatott. Hol Donoso állt, s y Gruijaro, 
y Queseda szava tisztelettel fogadtatik ; hol a lapok 
legnagyobb része olyan mint Civiltà, Unità catto-
lica s Monde, hol dec. 8-án minden lap diszkerettel 
jelenik meg, s szűz Mária dicséretein s péterfilléren 
kivül semmit nem hoz; hol Grallindó szavára: „spa-
nyolok! a szentatya tőletek vigaszt vár," Mon mi-
niszter felel: „a többi olasz fejedelmekre nézve lehet 
kiki különböző véleményben, de a pápai fejedelem-
ségre csak egy véleményben lehetünk, mert ez a 
műveltség kérdése Európában ; minden fejedelemség 
accideus, a pápaság szükséges" ; hol a püspökök 
emlékiratára a felső alsó tanintézetekről eredmény-
nyel felelnek, ott , hacsak kültámadás nem jön , az 
1820, 1830 szabadelvüségi lázokat egészségre be-
végzik. II. Fülöp , az erényeinek nagysága szerint 
rágalmazott fejedelem öröksége szenvedhet, de el 
nem veszhet. A vallásos fejedelmek mindig dicső, 
győztes és tartós uralkodást nyertek. Senki nem ve-
szett el emiatt, hogy a hitet, az erényt, az egyházat 
védelmezte. Theodosius, Nagy.Károly, Eduárd, Ru-
dolf, II. sz. Henrik, Alfonz, III . sz. Ferdinánd a nem-
zetek nagy fejedelmei voltak. Mit a nagy hitű kirá-
lyok építettek, föntartására hasonló szellemű utódok 
hiányoztak. Jozafát után jött Joram, Ezechias után 
Manasses, Ximenes után jött Aranda, Campomanes, 
Azara, bölcsészek, cselszövők, hitetlenek. Hamar fe-

') „Mirari" körlevél. 



lejtik a népek, hogy minden áldás az Istentől van, nehogy 
felejtsék, Mária Terézia után küld II. Józsefet a trónra, annak 
dicsőségei után ennek keserves halálát, a birodalom szakado-
zását, közel szakadozásainak [előhírnökét. „Fiatal koromba 
learattatom, igy szól végrendeletében a sacristain fejedelem, 
s tudja a világ, hogy azért, mert kezemet a füstölőre kiterjesz-
tettem. Eletem utolsó évei rettenetes leczke legyen a kirá-
lyokra." „Őseink katholikusok voltak, s mi első nemzet vol-
tunk tudományra, művészetre, hatalomra, igy szólt egy nyelv-
tani gyülekezetben Pagasartundua ; mióta a pogányok felé ha-
joltunk, minden nemzet után vagyunk." *) „Virtus regna, ur-
bes, provincias temperát, fert leges, colit amicitias", mondá 
Seneca ; „ regnum a gente in gentem transfertur propter inju-
stitias et injurias, et contumelias, et divcrsos dolos," mondja 
a szentiró. 3) „Tolle vinculum religionis, vita hominum stul-
titia, scelere, iinmanitate complebitur." 4) 

Belgium teljesen a páholyok hatalmában, polgárháború 
küszöbén. A kőmives kormány nem képes élni, nem tud meg-
halni, nincs erkölcsi ereje, hogy kormányozzon, nincs önmeg-
tagadása, hogy az igazgatásról lemondjon : veszteget tehát, 
fosztogat, erőszakoskodik. A szabadság dicsért földje szabad-
elvűek hatalma mellett hét év alatt majd minden szabadsá-
gait vesztette. Az államnak nincs religioja, vallástalanság az 
ö hivatalos vall; iSct j cl religiot erőszakolni nem lehet, a val-
lástalanságot erőszakolják. Szabadelvüség, de hitetlen sza-
badelvüség ! A katholikusoknak van szabadságok panaszol-
kodni, kiáltozni ; igaz, ez még jó, mivel másutt ez sincs ; de 
ha a hitetlen szabadelvüség aszinház, az elemi tanodák, a so-
lidárisok botrányai által tovább terjed, a hitetlenek szemte-
lenül meg fogják szegni az alkotmányt, amire nem akaratjuk, 
hanem csak idejük hiányzik még, engednek minket panasz-
kodni, de ez nem akadályozza őket minket elnyomni. Ver-
haegen, öt gyermeknek atyja, 100,000 frankot hagyományoz 
a kőmives egyetemre, ezt a kormány helyeselte : Lipót király 
1000 frankot ajándékoz a szent-Barbara-egyletnek, mely a 
szegények kath. temetését eszközli, a kormány felzúdul, a 
lapok vészt kiáltanak, a király pénztárnokát megtámadják, 
mert irni merte, hogy a király nem solidaris. 4) Hol a val-
lástalanság szabaddá tétetik, néhány év múlva a vallástalan-
ság törvénynek kiáltatik ; hogy a vallástalan meg ne sértes-
sék, a vallásosnak vallásos cselekedete letiltatik. „A lélek nyu-
galma az Isten tagadása," 6) ez a szabadelvüség hattyúdala. 
A katholikusok megverettek, mert becsületesek, üldöztetnek, 
mivel forradalmat nem keltenek. — Italia ? Victor király ősei 
zarándok fejedelmek mindig. A család törzse St. Maurienne-

' ) ,,Si je suis moissonné à la fleur de mon age, je suis bien aise 
que l 'univers sache que c'est pour avoir mis la main il l'encensoir. Les 
derniers années de nia vie doivent être une terrible leçon pour les rois." 
L'uomo di Stato, Vol. I. p. 197. n. XX. ed Torin. 1863. 

Monde 339 sz. 11 dec. 1864. 
3) Eccles. 10, 8. 
4) Lactant. de ira Dei. 
5) Journal de Br. 347 sz. 12 dec. 1864. — „Mais sera-t-il interdit 

au roi Leopold de se proclamer chrétien, tandis que d ' a u t r e s citoyens 
se proclament librement solidaires, panthéistes, athées" ? Kérdi ,France ' 
újság. (Journal de Br. 351 sz. 16 dec. 1864.) 

6) ,,La paix de 1' âme se puise dans la négation de Dieu." Steens 
Ödön jul. 29-én, Monde 218 sz. 10 aug. 1864. 

bői Chambérybe költözött, grófból herczeg lett ; a herczeg 
Chambéryből Turinba utazott, király lett ; Turinból kegye-
lem kenyérre Romába, innen Cagliariba, innen Turinba za-
rándokolt, most Florenczbe, innen urnák Romába készül. — 
Francziaország ? Ura Italiának, felelős mindenről, a népek 
áldása vagy átka előtt áll. Van-e érdeke, hogy a pápaság 
politikai hatalmát lerontsa, miután Austriától egészen el-
szakította, maga sem tudja; a nép mást, császárja ismét 
mást gondol. 

Hol vannak a szabadelvüség áldásai ? Svajczban ? Genf 
maga megczáfol. Belgium, s Amerika dicsérhette ezeket, s ö 
az, mely a csapásokat siratja. Nemi s a népek boldogsága, 
nemis a haza dicsősége a szabadelvüség czélja, lianem, ha 
lehet, a kath. hitnek, a kath. egyháznak megdöntése. Lehet 
egyes helyen egyes nemes lélek, mely magát szabadelvűnek 
vallja, lehetnek egyes szavai, tettei helyesek, absolutum ma-
lum nincsen, ennek szabadelvüsége a nemes lélek által mér-
sékelt szabadelvüség lesz ; de az elv, melynek győzelmét elő-
segíti, az igaznak, a szentnek kárával végződik. ') Vannak, 
kik a mozgalmat ide irányozzák titkon, lassan, nyiltan, alja-
san. Nem pulya hízelgéssel magasztalták-e mult században a 
szabadelvűek az autocrat fejedelmeket? A legigazságtala-
nabb önkényt megbocsátották nekik, mert a szentszékkel 
czivódtak, mert a szerzeteseket üldözték. Hol van ország, 
melynek kevesebb szabadelvű, több középkorú intézményei 
volnának, mint Angolország ? Mégis Angolország a forra-
dalmárok, a szabadelvűek bálványa. Van államegyháza, hi-
vatalos vallása, melynek főbbjei a felsőháznak született tag-
jai, van gazdagon javadalmazott papsága, számos kivételes 
törvényszéke, királypápája, pápakirálya, 2) szigorú törvénye 
a vasárnapokra, parancsolt böjtje némely napokra, éhenhaló 
szegénye, dúsgazdag nemessége ; nincs törvénykönyve, ha-
nem csak törvényhalmaza, nincs cultus-, nincs sajtószabad-
sága, mert ha engednek is ma szabadon szólani vagy irni, 
holnap képesek ellened a máig vissza nem vont, el nem tö-
rült draconi törvényeket felidézni. Hol van nagyobb középkor, 
hol kevesebb szabadelvüség mint Angolországban? mégis 
ezen ország minden szabadelvűnek szavazatját birja. Lon-
donban laknak a világforradalmárok, ott készítik, onnan kül-
dik a bombát, a gyilkot, a fegyvert, mégis Angolország az ő 
Irlandja, az ő kenyértelen népe, a meghonosodott éhhalál 
mellett békében, a kath. országok pedig forrongásban van-

' ) „Le mal à 1' abri de leurs illusions fait son chemin" írja gróf 
Beaulieu, L' erreur libre dans 1' État libre Pont, p 19. ed. Bruxelles, 
Goëmaërc 1864. 

Képes volna-e egy belga, franczia, olasz, austriai, bajor, ma-
gyar államférfi ezen középkori eszmét oly nyiltan kimondani, mint Dis-
raeli az oxfordi kerületben kimondta : „A kormány nem engedi az o r -
szágot vad állapotba jönni. Az angol nép mások példáján látja, hogy ná-
lunk is az történnék, ami másutt, hol az egyház és az állam közötti vi-
szony megszakadt, hol a templomok elkoboztattak, kifosztattak, hol a 
papság az állam által fizettetik. Nálunk átalános a nézet, hogy ez nem-
csak az egyházi, hanem a politikai szabadságot is veszélybe hozná." 
(Monde 352 sz. 24 dec. 1864.) Kimondaná ezt kétségkívül a magyar ál-
lamférfi is, lia nem já r t volna a pénzpolitikai iskolába, azaz, ha nem 
tett volna sok adósságot, ha a pénz nem volna res volita, mint colono 
pluvia. Kath. országokban a műveltség postulatuma a/, egyház üldözése; 
nem katli. országokban, például Porosz-, Angol-, Muszka-, Török-
ország, Hollandia, Dánia, Svédországban a műveltség szükséglete az 
egyház és az állam közötti szoros kapocs. 



nak. A titok nyitja : mert Angolországnak alkotmánya, tör-
vényhozása, állami, társadalmi szervezete egészen és tüze-
tesen a kath. egyház ellen van. j) Megbocsátják neki a dú-
san javadalmazott papságát, mivel ez pénzét a pápa ellen 
fordítja, meg az államvallást, mert ez nyomja a katholikust, 
meg minden középkori intézményeit, mert ezek a kath. egy-
ház rontására állanak fön. Mit gondolnak ők avval, hogy Bri-
tanniában százezeren éhen halnak, csak évenkint 70 milliom 
font sterling fordittassék a hitügyérekre, kik a kath. hitkül-
dérek munkáit a távoli világrészeken megrontsák, vagy aka-
dályozzák, mint Madagascarban, s Sandwich szigeteken. 
Miksa császár nem tetszett, mert katholikusnak tudták ; most 
tetszeni kezd, mert ,1' Europe' irja, hogy a papságnak hátat 
fordit. 2) Mi kevesbé szabadelvű mint Newa partján a kor-
mány ? Mindent megbocsátanak, csak a katholika egyházat 
irtsa ki. Nem szeretet az ő indokuk, hanem gyűlölet, nem a 
nép java az ö czéljok, hanem a kath. egyháznak kára. A 
franezia papság 1791-ben megajánl 400 milliomot, a piemonti 
papság 1855-ben megajánl évenkint 2 milliomot, nem kell, 
visszavettetik, mert nem a haza felsegélése, hanem az egy-
ház kifosztása czélül tűzetik, a pénzzavar csak ürügynek bi-
zonyittatik. Mit gondolnak ők avval, hogy a nép cultusadót 
fog fizetni, mely nem fizetett semmit, veszszen a nép is, csak 
veszszen a kath. egyház. Mig hatalomra törekodnek, kirá-
lyiabbak a királynál, szentebbek a szentegyháznál ; legyen 
a király hatalmas, előttök nincs elég hatalma, migcsak az 
egyházat minden önállóságtól ki nem fosztja ; legyen erős az 
egyházi fegyelem, elöttök még sem elég szigorú, felidézik, 
kézbevétetik a királylyal a canonokat, hogy rend legyen az 
egyházban. Szenteskedők, kik az egyház ősi korának dicső-
ségein révedezve merengenek, egyesek hiányain sopánkod-
nak ; ha az egyház büntetni akarja az engedetlent, védelembe 
veszik, ha az Oltáriszentséget, vagy a temetést megtagadja 
a méltatlannak, csendőr után kiáltanak. Jussanak hatalomra, 
szegény nyé teszik az egyházat, a tanodákban megrontják a 
fiatalságot ; a nép, a népnek boldogsága őket nem foglalkod-
tatja, hanem csak a népnek kath. religioja, és erkölcse. Kez-
dik a külsőn, dicsérik a szellemit, Ígérnek minden jót, hogy 
a katholikusokat, kivált a papságot megszakítsák; ha ezt 
megtették, a tigriskörmöket szabadon kifeszítik. Sima a tig-
ris talpa, mig körmeit behúzva tartja ; körmeit vigyázva 
nyújtja, mig a prédát teljesen megragadhatja. 

A birodalmi tanács főszónokait a fölirati vitában meg-
ismertük, a közeli jövőt könnyen felismerhetjük. A fölirat 
mind a két házból a concordatumra vonatkozó változtatást 
kért. A felsőház reméli, hogy a szűkebb birodalmi tanács elé 
terjesztendő törvényjavaslatok között olyak is lesznek, me-

*) Civiltà catt. 344 füz. 1 2 9 - 1 3 5 lap. 1864. 
2) Giskra nov. 29-én ép ezen eszmét érintette: „für das Unter-

richtswesen ist wenig geschehen, und während der niedere Unterricht 
unter dem ausschlisslichen Einflüsse einer bestimmten Religion steht, (a 
bölcs képviselő jől tudja, hogy minden vallásfelekezetnek saját iskola-
felügyelője van,) stb. Die kirchlichen Verhältnisse haben auch nicht ei-
nen Schritt weiter gemacht in der Richtung, welche von der Regierung 
schon vor drei Jahren als die nothwendig zu betretende erklärt worden 
ist. Daher kommt es dass die Stimmen der Anerkennung der öffentlichen 
Meinung wie sie von auswärts gekommen sind, seit mehr als einem 
Jahre verstummen." — P. Lloyd Ab. Rl. 274 sz. 30. nov. 1864. Upen ez 
árt Schmerlingnek, hogy két év előtt sokat ígért. 

lyek a concordatumban érintett tárgyakra vonatkoznak. Az 
alsóház a concordatumon változást kivánt. Ártalmatlan kí-
vánság, mig a kormányhatalom erős kézben van, mert a csá-
szári, s apostoli királyi aláírásnak tiszteletet fog tudni kivivni. 
De mily szándékkal kéretett ez az alsóháztól ? Giskra dec-
6-án kimondta : „Az egyházi viszonyokat másképen, más ér-
telemben és más irányban akarjuk rendezetteknek, semmint 
az 1855 aug. 18-i okmányban, vulgo concordatum, rendezve 
vannak. Ezen okmány ellent mond az állam eszméjének, s 
az ő törvényes létföltételeinek." Greuter képviselőnek, ki az 
okmány érvényét védelmezte, válaszolt Giskra : „A harcz el 
nem marad, csak az időpont más legyen, mint a jelenlegi, s 
mondhatom, hogy akkor nem fogjuk csak a port magasra 
verni, ha a támadást beszervezzük. En azt tartom, hogy a 
törvényhozó testületnek joga van kimondani : a concordatum 
megszűnt." J) ,Más értelemben, más irányban.' Mi ez ? A con-
cordatum szerint az egyház független, tehát legyen lenyű-
gözve; a kath. egyháznak jogai elismertetnek, tehát tagad-
tassanak ki ; a katholikusok törvényes léte, cultusa, fegyelme 
sértetlennek mondatik, legyen tehát mindenható állam a jog-
fosztott egyházon, legyen állam az egy elveszett berlini tanár 
megfoghatatlan álma szerint. Ez a szabadelvűek állam-
eszméje, az államnak lényeges létföltétele. Az egyház 
sok engedményeket, sok jogokat adott a fejedelemnek, 
Giskra s Mühlfeld előtt ez kevés, a püspökségnek még 
joga van, "ezt el kell tőle venni, őt az egyház kor-
mányzásban akadályozni, a miniszter Íróasztalához) a pász-
torbotot és a füstölőt felakasztani. Austria 80 éven át 
kivánt concoi'datumot, 1800-tól kezdve mindig folytak a 
tárgyalások, II. József zilálta föl a vallásos viszonyokat, II. 
József tanaitól elállt a kormány, a szabadelvűek újra zilált-
ságot kívánnak. Nép java lebeg-e ezek előtt, vagy a kath. 
egyháznak kára ? Nem elég. Giskra szerint a törvényhozás 
kimondhatja : a concordatum megszűnt. Kimondhatja-e : a 
bécsi, a linzi békekötés a protestánsokra megszűnt ? Pedig ez 
egészen belügy, melyről csak az állam maga szólhat. Ki-
mondhatja-e : az 1815-i bécsi, az 1856-i párisi békekötés meg-
szűnt ? Nem, mert ez nemzetközi szerződés. Vattel, Klü-
ber3) a concordatumot nemzetközi szerződésnek mondja, 
Weathon sem tagadja.4) Nem mint fejedelem kötötte-e I. 
Ferencz József, s nem öltöztette-e azt fel a törvény minden 
kellékeivel ? A nemzetközi szerződések a korona kizáróla-
gos joga minden alkotmányos országban ; Giskra ezt a biro-
dalmi tanácscsal akarja megosztani. Nagy lépés a convent 
felé : kézszorítás Cavourral. A piemonti miniszterek 1850-ben 
mondták, hogy az absolutismus idejében kötött szerződés al-
kotmányos viszonyok között meg nem tartható, mintha az 
elődök mindig nem köteleznék az utódokat; mintha az állam-
hatalom , legyen bár megosztva a kamarákkal, nem ugyan-
azon hatalom volna. „Forma imperii mutata neque civitas, 
neque respublica periisse censetur, quemadmodum populus 
Romanus semper idem mansit sub regno, consulato , et cae-
saribus," irja Hiiber. à) A császár és ap. király lemondott a 

»1 P. Lloyd. Ab. Bl. 280 sz. 7. dec. 1864. 
2) Droit des gens, liv. II. ch. 12. 
3) Droit des gens modernes. T. 145. 
») L'uomo di Stato Vol. I. p. 188. n. VI. 
5) De jure civitatis 1. 3. sect . 4. cap. 5.' 
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,placet'-ről, mit elődei sem gyakoroltak soha jogosan, ezen 
lemondás Giskra szerint ellenkezik az állam eszméjével. S 
nem ugyanezt mondta-e Cavour 1859-i memorandumában az 
olasz fejedelmekről, hogy Austriával szerződést kötöttek, 
habár ő maga III. Napoléonnal már szerződésben volt ? Si-
ratta, hogy es. ap. kir. Fölségünk lerontotta azon bölcs elve-
ket, melyek Mária Terézia és II. József által behozattak. ') 
Giskra a piemonti forradalmi factiónak nyelvén beszél, Ca-
vourt másolja. Mennyire ugyanaz a szabadelvüség Turinban, 
Brüsselben, Bécsben. Nem a nép java, de az egyház kára az 
ő egyedüli indoka, végczélja. Gondolják, hogy ha a concor-
datum megszűnik, a kath. egyháznak minden joga elveszett. 
A concordatum nem adott az egyháznak semmi jogot, hanem 
az egyház jogát korlátozta : szűnjék meg a korlátozás, visz-
szaáll a canoni jog, s a mi és utódaink lélekszilárdságától 
fog függni, tudják-e megvédeni sajátjukat Giskrák alatt is. 
Nem szabadalmakat követelünk mi, hanem egyenjogúságot, 
hogy mi is élhessünk saját religionk törvényei szerint, mi-
kint a zsidók és szerbek élnek ; religionk pedig imrancsolja, 
hogy a pápa rendeleteinek engedelmeskedjünk, akár tetszik, 
akár nem tetszik Giskrának. Tehet erőszakos kísérletet, ez 
lelkismereteinken, nemes önérzetünkön, vallásos dolgokban 
nyomást nem szenvedő akaratunkon hajótörést fog szen-
vedni. Régi sebek gyógyítása a concordatum, habár némely 
ponton igen vastag vászonnal kötöztettek be ; arra vannak-e 
a képviselők, hogy a százados, és behegedt sebeket felszak-
gassák ? erre csak álképviselők lelkismerete felelhet. Forgá-
csoljanak a két ezredéves tölgyen, a forgácsokból tüzet csi-
nálhatnak, de ez nem a tölgyet szokta felgyújtani. Bent a 
mi lelkismeretünk van, bent az Isten végzése van, a tölgy 
állni fog. „Erunt vobis quasi clavi in oculis, et lanceae in la-
teribus, et adversabuntur vobis in terra habitationis ve-
strae," 2) Fenyeget Giskra előre beszervezett ostrommal. 
„Congregamini populi — et vincimini ; confortamini, — et 
vincimini ; accingite vos — et vincimini ; finite consilium — 
et dissipabitur ; loquimini verbum et non fiet, quia nobiscum 
Deus." 3) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jan. 6-án. His ego nec metas rerum nec 

tempóra pono, záradékul adhatnánk a fönebbi szavakhoz. 
A kath. tan az igazságnak, a rendnek, szabadságnak, jólét-
nek tana, ezt a természet mutatta, ezt a megváltás örök tör-
vénynek bizonyította. Van anyagi szabadsága az egyénnek 
vagy az államnak ezen tantól eltérni, mikint mindenkinek 
van lehetősége magát és másokat gyilkolni ; hanem raro an-
tecedentem scelestum deseruit pede paena claudo. A kath. tan 
uralkodik, vagy az emberiség földi s lelki javaiban szaka-
dozik. Imperium sine fine dedi . . . Romanos rerum dominos 
gentemque togatam. 

' ) ,,La destruction des sages principes introduits dans les rap-
ports de l 'Etat avec l'Eglise par Marie Thérèse et Joseph II. a achevé 
de faire perdre toute force morale au gouvernement Autrichien dans 
l'esprit des Italiens." L'uoino di Stato Vol. I. p. 190 n. IY. Cavour vé-
delmezte az olasz fejedelmek koronáinak, és az olasz papság jogait ; a 
védőnek szincskedése csakhamar lelepleztetett. 

2) Num. 33, 55. 
3) Is. 8 ,10 . 

A szentatya dec. 8-án szólott, in omnem terram exivit 
sonus eorum, et in fines orbis terrae verba eorum. Egyetlen 
szó, mely a világnak szól, s vele a világ visszhangzik, neki 
milliomok lélekben engedelmeskednek. Egy hatalom, mely 
az engedelmességről akkor is biztos, mikor legnagyobb ál-
dozatot kiván. A latin szöveget következő számban adand-
juk, itt csak a tényt, s a külső jelenséget veszszük szem-
ügyre. Megindult mindenki, felzúdult az ellenség, megrémült 
sok jó lélek is. Jol van, hogy ily nagy a zivatar, siránkoz-
nánk a helyzeteken, ha a keblek ily szóra mozdulatlanul ma-
radnának. Áldott ajkak, mert .szólottak, áldott az isteni ha-
talom, mert elevenre találtak. A felkiáltás nagy, tehát még 
nagy az érzés a keblekben. Hol fáj, ott még van élet, hol 
nem fáj, insanabilis fractura ejus, desperata plaga ejus. Az 
egyháznak sorsa mértékfölött szerettetni, mértékfölött gyü-
löltetni ; értté ezeren életet, vagyont áldoznak, ellene, miatta 
mások ezereket gyilkolnak, rabolnak. Positus in signum, cui 
contradicetur. Megdöbbent a jó, megdöbbent a rosz lélek. 
Miért ? Mert van Israelben, aki tanit, aki megró, aki megté-
résre hí. Ez tehát a megdöbbenésnek az indoka ? A pápák 
évenkint felszólítást, allocutiót mondanak, amint szükségét 
látják, körlevelet menesztenek a kath. világhoz, kijelzik a 
kor kórját, kikhez nem mehetnek egyenkint, azokhoz irott 
szavakat küldenek. így tanítottak az apostolok, ennek kö-
szönjük a drága leveleket. Nem zúdult fel annyira azokra a 
a világ ; mi az tehát, hogy ma oly nagy a zivatar ? Az, hogy 
a szentatya a kath. tant együttesen előadja, a ker. társadalom 
tévedéseit egy szóval kijelzi ; az, hogy a népek és nemzetek-
hez szól : ,kik titeket oktattak, tévedésbe vezettek, kik bol-
dogságot Ígértek,f eszméljetek, mivé tettek ? Állami, társa-
dalmi intézményeiteknek tévely, hitetlenség, istentelenség az 
alapja/ A világ bámul, a világ rémül, mert a nemzetekhez 
Krisztus helytartója szól, s kiki tudja, hogy szólni joga van, 
kiki érzi, hogy így szólani hatalma van ; a népek, a nemze-
tek legitim hatalma kath. hatalom, tettleg a katholikus, 
jogilag, és jövőre a nemkatholikus országokban. Egy szó 
hangzott le a Vaticanról, s kavarog a tévely, a forradalom 
setét eleme. Méltán, mikint sz. Jeromos ír ja , hogy borza-
dással látta magát a világ arianusnak, ma borzadással 
látja magát kereszténytelennek lenni. A kath. tannak ma-
gasztosság», a tévelynek szélessége az, mely a megdöbbenést 
szüli. A nagy betegnek nagyon erős orvosságra van szük-
sége, az erős orvosság erősen hat. Az Immaculata tizedik év-
fordulatján küldi a szentatya a dogmatikai körlevelet; Imma-
culata, quae serpentis caput virgineo pede contrivit. A szent-
atya érezte a szónak horderejét, a kath. népeknek győz-
hetlen vezérét választá, hogy oltalma alatt a szavakat 
a világ előtt kiejtse. Ki az, aki az eszmék e nagy zavarában, 
az elmék emez ingadozásában mert felszólalni, s a ker. vilá-
got nagyra gyűlt tévedéseiről oktatni ? A tanárok saját út-
jaikon tévedeznek, a bölcsek egymásnak ellent mondanak, 
az államárok bármit kisértsenek, vesztükre sül ki, non est 
consilium, non est scientia ; felkél az agg főpap, a kifosz-
tott fejedelem, a kigúnyolt atya, isteni, küldetést hordva 
szivében, misereor super turbam érzelmet ápolva keblében, 
szól : „infecta est terra ab habitatoribus suis, quia transgressi 
sunt leges, mutaverunt jus, dissipaverunt foedus sempiter-
num. Propter hoc maledictio vorabit terram, luxit vindemia, 
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infirmata est vitig, ingemuerunt, qui laetabantur corde. Pro-
pter hoc in doctrinis glorificate Dominum. Convertimini ad 
me, et ego convertar ad vos;" szól teljes öntudatában az igaz-
ságnak, a szellemi hatalomnak, melylyel mérkőzni, s általa 
lesujtatni ugyanaz. Az egyház és a forradalom, a templom 
és páholy, a kath. tan, és az eretnekség az egyéni viszonyok-
ban, a családi körben, az állami és társadalmi intézmények-
ben szemközt áll egymással. Az egyes tételek kárhoztatását 
csak eltűrte a socialis eretnekség ; de a 80 tételekben saját 
magára ismer, magát kárhoztatni hallja, fejét szétzúzatni 
érzi, kiált, kavarog, tamquam sonitus aquarum multarum. 
Mikor a kis Jézus az Írástudók előtt először szólt a templom-
ban ; mikor a Megváltó leszállt a poklokra, lehetett ily zavar, 
ily dühödtség a mélységben. 

S mily következéssel ? mily elvvel ? Azok zúgnak a 
körlevél ellen, kik minden szóra, minden iratra szabadságot 
kivánnak : azok nem tűrik az ö tanaiknak kárhoztatását, kik 
az egész kath. tan ellen életerejüket felemésztik. Kértek 
egykoron magoknak helyecskét, hogy az egyház mellett ők 
is taníthassanak, ők is szólhassanak, ők is Írhassanak; mikor 
felnőttek, megbotránkoznak, hogy kivülök más is mer szólni 
a nemzetekhez. A tévely intoleráns, következetlen, ellen-
mondó. Örültek, hogy nekik gyüldéik, lapjaik, olvasóik van-
nak, egyenjogúságot követeltek, az egyházzal magokat azon-
joguaknak tartották; most felkiáltanak, hogy még más is jo-
got tart az elmékhez. Tolerari, cum tolcratur, vult aequipa-
rari. Mentek a századok, arattak sikert, romboltak mit ta-
láltak, tagadtak mit hallottak, megmételyeztek mit feldön-
teni nem birtak, a világ urainak hitték magokat ; most nem 
tűrhetik, hogy kivülök más is szólhasson. Tolerari, cum to-
leratur, vult aequiparari, cum fuerit par , vul t dominari. 
A tévely szükségképen zsarnok, a zsarnok szükségképen 
tévedésben van ; türelmes csak a kath. sziv lehet, ismervén 
a szenvedélyek szilajságát, mely a szent malaszttal aczélo-
zott akaratnak is ellenszegül. Egyedül türelmes a katholikus, 
de egyedül az ő türelme az, mely midőn eltűr, nem helyesel, 
s nemhelyeslését a türelemben mutatja. Kik minden igazsá-
got tagadtak, azok másnak szólni nem hagytak ; kik min-
den szentnek ellenmondanak, azok ellenmondást nem tűrnek; 
kik minden1 állandót megtámadtak, nem szenvedik, hogy az 
ő tanaikat] más megtámadja; kik az Istentől a csalhatatlan-
ságot eltagadták, saját tanaiknak csalhatatlanságot tulajdo-
nítanak ; kik előtt semmi sértetlen nem volt, aminek fluctus 
feri maris despumantes confusiones suas nem rontottak volna, 
azok merénynek kiáltják, ha a Megváltónak, ki magáról 
mondta : vos dicitis me magister, et bene dicitis, sum ete-
nim, ennek helyettnöke tévelynek, hitetlenségnek mondja 
az ő tanaikat. Mily botrány, mily merény mondani : a 89-i 
elvek, és ezeknek lehozása, alkalmazása tévely ! Mily me-
rény, mily botrány, hogy a pápa a kőmives szabadelvüség 
irányában tanitói tisztéről, jogáról még le nem mondott ! Sza-
bad egyház a szabad államban ! Valóban szabad, hogy ne is 
mukkanjon. Legitim hatalom a tanításra, a tanok ítéletére a 
kath. egyházonjki vül nincs, neki, egyedül neki, nem egy szá-
zadra , nem a kedvező körülményekre csak, nem az egyes 
emberekre, hanem a népekre, nemzetekre, alattvalókra, feje-
delmekre nézve mondatott, s egyedül csak a kath. egyház-
nak mondatott : docete omnes gentes. Ki ellene, vagy csak 

kívüle mer tanítani, az ablakon tör be, nem pedig az ajtón lép 
a néphez. Lehet, hogy emez egyedüli legitim jog nem ismer-
tetik el, mikint a synagoga tette ; lehet, hogy öldöklő kard-
dal tagadtatik, mint a pogány caesarok tették ; lehet hogy az 
ő tanitási joga mások által is bitoroltatik : ez mind meglehet, 
meg is történt ; de az igaz jogot sem az elnemismerés, sem a 
tagadás, sem a bitorlás nem semmisiti meg, marad ami volt, 
igaz jog, a romok düledékei alul, hova temetni akarták, fele-
melkedik, s mint hatalom szavát hangoztatja. A pápai körlevél 
siratja a tévelybe sodort elméket, kijelzi a tévelyeket egyen-
kint : hogy ezen megbotránkoznak, a körlevél szükségessé-
gét bizonyítják, mert a hitetlen, a kőmives szabadelvüség 
alatt nyögő elmék már feledni kezdték, hogy a világnak csak 
egyetlen tanítómestere van, a kereszténységnek atyja, sz. 
Péter utódja, a pápa. 

Merénynek mondják a körlevelet, mert több országban 
az állami és társadalmi viszonyoknak alapul szolgáló eszmét 
tévesnek mondja. Oly sérthetlen tehát az alkotmány ? Igen, 
mi annak tartjuk, mi híven őrizzük, de azok kiáltsák-e a pápa 
ellen az alkotmányok sérthetetlenségét, kik egy évtized alatt 
tiz alkotmányt ledöntötték ? Azok fogják a pápai körlevél 
által a társadalmi és állami viszonyokat veszélyeztetve kiál-
tani, kiknek egész életők ezen viszonyok át meg átváltozta-
tásában folyt le ? Gracchi de seditione querentes ! Az egyház 
tana isteni, ezt megtámadni — — az egyház alkotmánya is-
teni, ezt felbontani szabad; az állami rendszerek, az alkot-
mányok emberi müvek, állnak, meddig állnak, mig mások-
kal nem pótoltatnak, mikor emeltetnek, a korhadás magvát 
magukban hordják ; ezen emberi, ezen tökéletlen, ezen mu-
landó műről egy pápának ne legyen szabad mondani, hogy 
az eszméje téves, iránya veszélyes, természete keresztényel-
lenes. Az isteni dolgokat megvetik, saját művöket az isteni-
nél magasabbra becsülik. Ok a sérthetlen alkotmányt az egy-
házban szakadatlanul ostromolják; az ő elődjeik királyokat 
gyilkoltak ; az ő társaik Olaszországban, Athenében koroná-
kat porba dobáltak, mindezt a szabadság nevében ; s ezek 
most a társadalmi és állami intézvényeket akarják védeni, 
melyeket senki ineg nem támad. Védik mit a kath. egyház 
ellen felállítottak, ez az alkotmányosságuk titkának kulcsa. 

Ellenmondás az ő szavuk, következetlenség az ő tet-
tük, elvtelen az ő viseletük. 

De miért döbbentek meg a jó lelkek ? Quid timidi es-
tis ? Nem spiritus consilii, spiritus sapientiae, donum pruden-
tiae ékiti-e a szentszéket ? Mi féljünk, mikor a szentatyánk 
nem fél, mi nyugtalankodjunk, mikor ő édesen nyugodt ? 
Gondoljunk a szentatyai léleknek elmélkedéseire, gondol-
junk, mikor az Oltáriszentség előtt órákat tölt, összevetvén 
az Isten dicsőségét, az emberiségnek a tévtanok miatt nagy 
veszélyét, megemlékezvén a neki adott parancsra clama ne 
cesses, quasi tuba exalta vocem tuam, et annuncia populo 
meo scelera eorum et domui Jacob peccata eorum, s megért-
jük a körlevél megjelenését ; ne felejtsük a Szentlélek sugal-
mait, melyek őt vezérlik, a Szentlélek erősségét, melylyel az 
Oltáriszentségtől távozik, s megértjük a körlevél eredetét. 
Ne félelmjünk meg, hanem gyarlóságainkban a szentatya lé-
lekerején épüljünk. Amit tett jól tett, s mivel tette, kellett 
tennie. Christus aliquando operibus nos admonet, irja sz. Ger-
gely ; a szentatya e nagy tette, legyen a mi erősségünknek 
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kútfeje. A világ fiai, kik a hit dolgaiban a kis káténál tovább 
nem mentek, oktatni merték a szentatyát, ne tegyük e me-
rényi, mi neki csak hódolattal tartozunk. Ne gondoljuk, hogy 
tanács nélkül tesz, ö az emberek tanácsait mindig kikéri, 
mérlegeli, s mikor szól, mikor tesz, akkor már az Istentől ka-
pott sugalmat. A pápa nem közönséges ember, mikor mint 
pápa szól. Tanácsot mert adni Cavour, Napoléon, Thouvenel; 
a szentatya felelt : vade retro Satanas. Tanácsot inert adni 
Pa8saglia, hova jutott, mivé lett ? Olyannyira kötelesek va-
gyunk az engedelmességre, a tiszteletre a szentszék iránt, 
hogy az Isten azokat is, kik a szentszéknek tanácsokat mer-
tek adni, subtractione doni fidei büntette. „Dignus erat amit-
tere inutilem fidem, qui in opere non exercuit caritatem," 
mondja sz. Leo. ítélgetni pedig, jó-e, czélszerü-e? mit a szent-
atya tesz, még veszélyesebb. Mi nem vagyunk birái a szent-
atyának, hanem fiai. ítélgette Bossuet, s nem az-e nagy ne-
vének századokon húzódó büntetése, hogy azok hivatkoznak 
Bossuetre, kikre Bossuet kárhozatot mondandó volt ? Igaz, 
az örvényt mely a politikai és egyházi világot elválasztja, ki-
mutatta ; de ő csinálta-e azt ? Nem volt-e az már meg ? Ta-
kargassa-e tehát be az örvényt, hogy bele bukjanak még mil-
liomok a milliomok után? Mikor 1863 nov. 15-én III. Napo-
léon az államok roskadozó épületjét közszemlére tette, meg-
rezzent mindenki ; de jutott-e valaki azon gondolatra, hogy 
nem igaz, amit mondott ? Ép az szülte a borzadást, mert iga-
zat mondott. Mit tesz Pius ? Az európai társadalomnak szel-
lemi épületére mutat, melyet az egyház ellen három száza-
don át épitettek, s a politikai roskadásnak szülőokát kijelzi. 
Bölcsészek, hízelgők, önzők, conspiratorok vitték a dolgokat 
annyira ; a néppel elhitették, hogy az állapot, mely alatt az 
nyög, jó, hogy másnemű nem lehet, s ne legyen atya, aki kö-
nyörüljön a népen, s megmondja : ,népem, téged ellenem csá-
bitanak, fiaidból többet elcsábitottak, az állapot, hova a nép-
boldogitók helyeztek, az Isten szándékaiba, törvényeibe üt-
közik, a tanok, melyeket füledbe kiáltoznak, melyeket ezer 
lapokban elédbe csevegnek, a tanok tévelyek, szent hitünkbe 
ütköznek. Ezek minden nyomornak az oka/ A császár be-
szélt mint politikus, a pápa, mint Istentől küldött tanitó. 
Felgerjednek a gonoszok, talán hajótörést is szenvednek a 
habozok : mit sem tesz, nunc judicium est mundi, a szellemi 
harcznak, mely Európának 300 év óta nyugtot, békét 
nem enged, le kell folyni, minél hamarább végződik, 
annál kevesebbet árt. Yagy azt vár juk, hogy az el-
mék tovább fonódjanak a tévelynek tőreibe ? Azt várjuk, 
hogy a setétség még többeket elborítson ? hogy a magára 
hagyott jellemeket puhítsa, tompitsa, erejéből megfoszsza? 
A körlevél villám volt az elmék közé, melynek világa a bor-
zalmakat felmutatta, melynek tüze a rothadást kiégette, 
melynek rohama a kivetett tőrszálakat szétszakgatta. Vezé-
rünk a csata morajába lép, maga teszi a döntő vágást, s mi 
a rettenthetlen bátorságon megijedjünk ? Áldott lélek, mely 
mindnyájunkért viraszt, kérlel, imádkozik ; áldott sziv, mely 
mindnyájunkért érez, dobog, magasodik; áldott vezér, kinek 
bártorsága mindnyájunknak példája ; áldott atya, ki fiaiért 
adja magát. Quid poterimus dare viro isti sancto ? aut quid 
dignum poterit esse beneficiis ejus ? Nos ducit et reducit sanos, 
daemonium ipse compescuit, nos a devoratiene piscis eri-
puit, nos fecit videre lumen coeli, a mai napokban, 19 
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éven át bonis omnibus per cum repleti sumus. Quid 
illi ad haec poterimus dignum dare ? Nem kíván mást, 
minthogy kifosztatását fiúi szeretettel pótoljuk, szegény-
ségét ápoljuk, ügyefogyottságát segélyezzük, vele az Im-
maculatához fohászkodjunk, végre neki helyi atyáinkkal vá-
laszoljuk : „Hos tam graves tui oris sermones, tamve prae-
clara gesta nostrum est reverenter excipere, iisque plenum as-
sensum renovare. Sicuti enim corpus capiti, cuijungitur mem-
brorum compagine, unâque vitâ, in omnibus condolet, ita nos 
tecum consentire necesse est. Tibi in omni tua bac acerbis-
sima afflictione sic conjungimur, ut quae tibi pati contingat, 
eadem et nos amoris consensu patiamur. Deum supplices in-
vocamus, ut tam iniquae rerum perturbationi finem ponat, Ec-
clesiamque filii sui sponsam, tam misere expoliatam ac op-
pressam pristino decori ac libertati restituât. Ne autem illud 
impietas vei ignorare simulet, vei audeat denegare, errores, 
quos tu damnasti, damnamus, doctrinas novas et peregrinas, 
quae in damnum Ecclesiae propagantur, detestamur, et rejici-
inus. Utinam ad communem hanc totius orbis christiani, immo 
omnis socialis ordinis causam in tuto locandam universi po-
puli conspirarent. Utinam intelligerent erudirenturque reges 
et saeculi protestâtes, causam Pontificis omnium principum 
regnorumque esse causam, et quo tendant nefarii adversario-
ruin ejus conatus, ac tandem novissima providerent." 

Az egyházat meglopni, az Isten müvét szétbontani 
akarják; s nem tűrik, hogy amit tesznek, az nekik szóval, 
s mielőtt megtennék, megmondassék. 

TURIN, dec. 21-én. Nem érdektelen visszapillantva a 
legközelebbi múltra, vizsgálni Cavour hires szólamát : ,sza-
bad egyház szabad államban' mikint értelmezték ezt utódjai? 
Ricasoli ugy mikint Rattazzi, és ez ugy mint Minghetti fur-
csán értelmezték és alkalmazták. Néhány hónap előtt Passa-
glia Ricasolinak barátja és tanácsadója a papság számára 
polgári alkotmányt kivánt behozatni. Még csak egy lépéssel to-
vább, és mi is megkülönböztethettünk volna esküdt és nem 
esküdt papokat. Ricasoli és utódjai a püspököknek engedel-
meskedő papság ellenébe, szabadelvű, divatos papságot tet-
tek. Püspökeikkel meghasonlottan, felfüggesztve a divinis, 
sokszor rosz erkölcsiiek, tehetségnélküliek ezen áldozárok 
kevés kivétellel nevetségessé tették a hatalmat, melynek 
szolgáivá szegődtek, és a papságot Olaszhonban megszeny-
nyezték. Passaglia most már csak gúnyt, hahotát és szánal-
mat gerjeszt a kamarákban, s képviselőnek nem választa-
tott meg, miután lemondott. Néhány közülök mint Prota Ná-
polyban, visszaél ugyan még a domonkosiak fehér szerzetesi 
öltönyével, de a közös megvetés már ezeknek is osztályré-
szük kezd lenni. Pisanelli, ki még egy hónap előtt közokta-
tási miniszter volt, apostola lett a szabad egyház elleni ke-
resztes hadnak. A papokat tisztán csak államhivatalnokokká 
akarta tenni, Te Deumokat és Requiemeket reájok paran-
csolni. Az alkotmány ünnepélye alkalmával a Te Deumot 
énekelni nem akarók, mint a „közlelkismeret háboritói" ül-
döztettek. Egy hivatalnok a gyónószékben fel nem oldoztat-
ván az egyház törvényszékétől a világihoz fölebbezett, Pisa-
nellihez, ki törvény utján üldözte a gyóntatót. Az ügy köz-
ncvetség tárgyává lett, a pap felmentetett. Egy képviselő, 
ki most is a kamarában ül, mult évben húsvétkor az Ur asz-
talához járulni akart, az áldozár a kiközösitettől megtagadta 
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Krisztus testét. Nagy lárma lett belőle, Pisanelli haragra 
gyúlt, a pap a törvényszéken felmentetett, ü e hosszú lenne 
az üldözéseknek, bebörtönözéseknek, felmentéseknek nagy 
részben ismert történeteit újra elősorolni. Egy év óta azon-
ban ugy látszott Pisanelli hátat fordított az előtte udvarló 
szabadelvű papoknak, sőt követtársát Passagliát a követek 
házában nyíltan meg is támadta. Pisanelli lecsendesedése 
megengedte Visconti-Venosta külügyérnek, hogy 1863-ban 
julius 9-ki jegyzékében irja, mikint Olaszország még ma is 
elismeri Cavour mondatát : ,Szabad egyház szabad államban.' 
Az egyház nem volt szabad 1859-ben az annexiok előtt; min-
denütt,[Nápolyban, Piemontban, Lombardiában concordatu-
mok szabályozták az egyháznak az államhozi viszonyát ; de 
1859 óta ezen concordatumok elvettettek, és a világi sza-
bályzatok egész özönével árasztattak el a rabigába hajtott 
egyháziak. Törüljék el eme rendeleteket, az állam mondjon 
le arról, hogy a tisztán egyháziakba avatkozzék, és akkor 
elhiszszük, hogy jót akarnak. 

VEGYESEK. 
Napoléon császár Voltairenek szivét az akadémiának 

ajándékozta, ez a gyönyörűséget el nem fogadta ; igy lett a 
sziv a császári könyvtárnak birtoka. Siècle irja, hogy az aka-
démia ezen tett által saját koronáját eldobta. Siècle emberei 
mindig detronisatioról álmodnak, ha egy érzéketlen, minden 
nemesre képtelen szívről van a szó, belőle koronát csinál-
nak. Voltaire szive csak Siècle embereinek lehet koronája. 
E sziv soha nem dobogott nemes eszmeért, e sziv minden al-
jasságokkal tele volt. Bujaság lakott benne, mig csak ki nem 
hült. Arc Jánosné iránt csak gúnyt táplált, a francziák nieg-
verettetését Rosbachnál, Lengyelország szétdaraboltatását 
megtapsolta. E sziv gyűlölte az Istent és az embereket, ül-
dözte rokonait, szégyelte szülőit ; e sziv vérengző, cselszövő, 
csaló, hazug, tettető, e sziv hazájának és az emberiségnek 
átka volt, e sziv a nemes szivek utálatának tárgya. Siècle 
emberei tisztelhetik e szivet, ily sziveknek csak ily sziv le-
het ereklyéje, mint Voltaire szive. 

Vallauri, a turini egyetemnél a latin irodalom történeté-
nek rendes tanára halhatatlanná tette magát a felséges köiratu 
föliratok által, melyekkel IX. Pius kormányának főbb esemé-
nyeit, és a katholikusok péterfilléreit e nemes, s világuralkodói 
nyelven örökitette. Legújabban a péterfillérre eme föliratot 
adta : „Quo tempore senatus et populäres oratorcs legibus fe-
rendis — de sede regni Florentiam traducenda vehementissime 
disceptarent — aliis consilium improbantibus quod aditum sibi 
ad urbem Romain pcnitus intercluderet — aliis laudantibus 
quod destinatum iter maturaret — cunctis lamentantibus 
quod in tenebris digladiarentur — idque uiium pro comperto 
haberent necessario sibi ex Taurinis esse excedendum — haec 
dona pro incolumitate Pii IX. P. M. ad nos Itali detulerunt — 
qui instabiles vulgi opiniones occiduum rerum novarum lu-
men aspernati — immortalem Romae magnitudinem suspi-
ciunt tergemino diademate refulgentis." 

Egész Olaszországban legnagyobb ajtatossággal vé-
geztetett a szeplőtelen fogantatás ünnepét megelőző kilen-
czed. Utolsó napon a szentatya a 12 apostolok templomába 
ment, mely a szentferencziek gondjára van bizva : itt a szer-
zetesek élén Clarelli bibornok, a szerzet védnöke által fogad-
tatott. A lorettoi letenye után a szentatya az Oltáriszentséggel 
adott áldást. Az ünnepen pedig a Sixtinában volt a szentatya 
jelen a szentmisén, melyet herczog Altieri bibornokpüspök 

végzett. — Az Apollinaris papnevelde dec. 11, 12, 13-án 
tartotta alapittatásának háromszázados emléknapjait fényes 
szavallati s zeneünnepélylyel. Amint a tridenti atyák meg-
hagyták a papneveldék felállítását, a pápa első volt, s ezen, 
a szent Apollinarisról nevezett neveidét alapította. 

A romai hivatalos lap jelentést szokott tenni minden 
meghalt püspökről a világ bár melyik részében. Ezen lapból 
veszszük, hogy sept. 24-én meghalt Biancheri Lőrincz föl-
szentelt püspök Abissiniában, aki De-Jacobis püspöknek s 
apostoli helyettesnek segédje volt 1853 jan. 23-a óta. — Oct. 
18-án meghalt Kahn Ferdinand teraspoli püspök, aki a do-
monkosok rendjéből Muszkaországban 1850 máj. 20-a óta 
püspök volt, született 1778-ban Gallicziában. — Oct. 19-én 
meghalt Popovics Vazul munkácsi püspök, született Komjá-
ton 1797-ben, püspök lett 1837. — Oct. 2-án meghalt Sant Pu-
blius rodusi érsek s maltai püspök. Született 1778-ban, püs-
pök lett 1847-ben. — Oct. 14-én meghalt Frankovich Sebes-
tyén püspök s apostoli helyettes Bosniában. Nov. 29-én meg-
halt Jerphanion János albyi érsek, s Sibour Leo tripolisi püs-
pök, st-dénisi kanonok. 

Haïti szigeten franezia szerzetesnők akartak letele-
pedni, kértek Geffard elnöktől erre felhatalmazást. Az elnök 
ezeket irta a főnöknőnek : „Mihelyt oly szent czéllal jöttek e 
földre, hogy itt a növendékeket oktassák, az én védelmem 
önök iránt részemről szent kötelesség. Könyörögnek, hogy 
szabad legyen önöknek házat nyitni. Hogyan ne engedném 
ezt meg, miután programmjukban mondják, hogy erkölcsös 
vallásos nevelést akarnak adni az ifjúságnak ? Az érsek fel-
vigyázata alatt vegyék önök foganatba programmj ukat, én 
hálás leszek önök iránt, tevékenységük pedig az egész haïtii 
népet elismerésre és tiszteletre fogja kötelezni." Geffard még 
nem járt Kuranda és Mühlfeld iskolájába, meg is veti Wit-
telshöffer kanizsai születésű zsidónak Bécsben irott hadjára-
tait a szerzetesnők ellen. 

Az emberi becsület, és a szónak méltóságáról kétségbe 
kellene esni, ha a szentszék fön nem tartaná mindkettőt. 
Lamarmora, kinek személyes becsületességét a lapok di-
csérve emlegették, kamarában mondá, hogy Minghetti An-
cona és Spoleto tömlöczeiből néhány gonosztevőt, mivel ro-
magnai születésitek valának, a pápai határon szabadon eresz-
tett, anélkül hogy a franezia vagy a pápai csendőrséget er-
ről előlegesen tudósította volna. Fölemlité még Lamarmora, 
hogy a pápai kormány 800 gonosztevőt a turini kormány-
nak kiszolgáltatott, kik a bitorolt tartományokból valók va-
lának. A párisi lapok ezen kicserélésben első közeledést pil-
lantottak meg a romai és turini kormány között. S mi volt 
az egészben igaz ? Az, hogy a pápai kormány a szabadon 
eresztett gyilkosokat, rablókat összefogatta, s a határon a 
franezia csendőrségnek átadta, hogy ez őket tovább szállítsa. 
Oly annyira óhajtanák, hogy a pápai kormány közeled jék 
a rablók barátjaihoz, hogy a miniszterelnöki székről a ka-
mara előtt is koholmányokat készek hirdetni ; pedig a pápai 
kormány csak Minghettinek czinkostársait küldte vissza, 
honnan küldettek. Be szép a katona ! . . . . de Lamamora a 
rablott jószágnak védelmére adja szolgálatba a becsület kard-
ját : hová lett a szépség ? hová a büszkeség ? 

Kegyes adomány. 
Egy somogyi plébános a szentatyának: ,,Ipsi ohligati sunt et ceciderunt 

nos aiitem surrevimus, et erecti sumus " . . 2 arany 
JX-kérből a pesti oltáregyletnek 1 fr. 
A sz. atyának F. J . . . . 1 ujabb bajor tallért. 
, , , , ,, Mind lg.. . . 3 fr. 

„ H. U. F . . . . . . . 1 fr . 
A keleti missiókra a benedeki hivek . . 1 fr. 52 kr. 
A szentsír őreinek . . . . . . 2 fr-
Jézus gyermekségéről nevezett társulatnak . . • 2 fr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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RELIGIO. 
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Pesten, január 11-én. 3. I. Félév. 1865. 

TARTALOM: Pápai körlevél. — Egyházi tudósítá-
sok. — Húsvéti zarándoklat Jeruzsálembe. — Vegyesek. 

VENERABILIBUS FRATRIBUS PATRIARCHIS, 
PRIMATIBUS, ARCHIEPISCOPIS, ETEPISCOPIS UNI-
VERSIS GRATIAM ET COMMUNIONEM APOSTOLI-
CAE SEDIS HABENTIBUS. 

PIUS PP. IX. 
Venerabiles fratres. 

Salutem et apostolicam benedictionem. 
Quanta cura ac pastorali vigilantia Romani Pon-

tifices praedecessores Nostri exsequentes demanda-
tum sibi ab ipso Christo Domino in persona beatis-
simi Petri apostolorum principis officium munusque 
pascendi agnos et oves numquam intermiserint Uni-
versum dominicum gregem sedulo enutrire verbis 
fidei, ac salutari doctrina imbuere, eumque ab ve-
nenatis pascuis arcere: omnibus quidem ac vobis 
praesertim compertum, exploratumque i est, venera-
biles fratres. E t sane iidem decessores Nostri augu-
stae catholicae religionis, veritatis ac justitiae asser-
tores et vindices, de animarum salute maxime solli-
citi nihil potius umquam habuere, quam sapientissi-
mis suis litteris, et constitutionibus retegere et da-
mnare omnes haereses et errores, qui divinae fidei 
nostrae, catholicae Ecclesiae doctrinae, morum ho-
nestati, ac sempiternae hominum saluti ad versi, gra-
ves frequenter excitarunt tempestates, et christianam 
civilemque rempublicam miserandum in modum fu-
nestarunt. Quocirca iidem decessores Nostri aposto-
lica fortitudine continenter obstiterunt nefariis ini-
quorum hominum molitionibus, qui despumantes 
tamquam fiuctus feri maris confusiones suas, ac li-
bertatem promittentes, cum servi sint corruptionis, 
fallacibus suis opinionibus, et perniciosissimis scri-
ptis catholicae religionis civilisque societatis funda-
menta convellere, omnemque virtutem ac justitiam 
de medio tollere, omniumque animos mentesque de-
pravare, et incautos imperitamque praesertim juven-
tutem a recta morum disciplina avertere, eamque 
miserabiliter corrumpere, in erroris laqueos inducere, 

ac tandem ab Ecclesiae catholicae sinu avellere co-
nati sunt. 

J am vero, uti vobis, venerabiles fratres, apprime 
notum est, Nos vix dum arcano divinae providentiae 
consilio nullis certe Nostris meritis ad hanc Petri 
cathedram evecti fuimus, cum videremus summo 
animi Nostri dolore horribilem sane procellam tot 
pravis opinionibus excitatam, gravissima, ac num-
quam satis lugenda damna, quae in christianum po-
pulum ex tot erroribus redundant, pro apostoliéi No-
stri ministerii officio illustria praedecessorum No-
strorum vestigia sectantes Nostram extulimus vo-
cem, ac pluribus in vulgus editis encyclicis epistolis 
et allocutionibus in consistorio habitis, aliisque apo-
stolicis litteris praecipuos tristissimae nostrae aetati s 
errores damnavimus, eximiamque vestram episcopa-
léín vigilantiam excitavimus, et universos catholicae 
Ecclesiae Nobis carissimos filios etiam atque etiam 
monuimus et exhortati sumus, ut tamdirae contagia 
pestis omnino horrerent et devitarent. Ac praesertim 
Nostra prima encyclica epistola die 9 novembris 
anno 1846 vobis scripta, binisque allocutionibus, 
quarum altera die 9 decembris anno 1854, altera 
vero 9 junii anno 1862 in consistorio a Nobis^habita 
fu i t , monstrosa opinionum portenta damnavimus, 
quae hac potissimum aetate cum maximo animarum 
damno, et civilis ipsius societatis detrimento domi-
nantur , quaeque non solum catholicae Ecclesiae, 
ejusque salutari doctrinae ac venerandis juribus, ve-
rum etiam sempiternae naturali legi a Deo in omnium 
cordibus insculptae, rectaeque rationi maxime ad-
versantur, et ex quibus alii prope omnes originem 
habent errores. 

Etsi autem haud omiserimus potissimos hujus-
modi errores saepe proscribere et reprobare, tamen 
catholicae Ecclesiae causa, animarumque salus No-
bis divinitus commissa, atque ipsius humanae socie-
tatis bonum omnino postulant, ut iterum pastoralem 
vestram sollicitudinem excitemus ad alias pravas 
profligandas opiniones, quae ex eisdem erroribus, 
veluti ex fontibus erumpunt. Quae falsae ac perver-



sae opiniones eo magis detestandae sunt, quodeopo-
tissimum spectant, ut impediatur et amoveatur salu-
taris ilia vis, quam catholica Ecclesia ex divini sui 
auctoris institutione, et mandato libere exercere de-
bet usque ad consummationem saeculi non minus 
erga singulos homines, quam erga nationes, populos 
summosque eorum principes, utque de medio tolla-
tur mutua ilia inter sacerdotium et impérium consi-
liorum societas et concordia, quae rei cum sacrae 
tum civili fausta semper exstitit ac salutaris. ' ) Ete-
nim probe noscitis, venerabiles fratres, hoc tempore 
non paucos reperiri, qui civili consortio impium ab-
surdumque naturalism!, uti vocant, principium ap-
plicantes audent docere, „optimam societatis publi-
cae rationem, civilemque progressum omnino requi-
rere, ut humana societas constituatur et gubernetur, 
nullo liabito ad religionem respectu, ac si ea non 
existeret, vel saltern nullo facto veram inter falsasque 
religiones discrimine." Atque contra sacrarum litte-
ra rum , Ecclesiae, sanctorumque pat rum doctrinam, 
asserere non dubi tant , „optimam esse conditionem 
societatis, in qua imperio non agnoscitur officium 
coercendi sancitis poenis violatores catholicae reli-
gionis, nisi quatenus pax publica postulet." Ex qua 
omnino falsa socialis regiminis idea liaud timent ar-
roneam illam fovere opinionem catholicae Ecclesiae, 
animarumque saluti maxime exitialem a rec. mem. 
Grregorio XVI. praedecessore Nostro deliramentum 
appellatam, 2) nimirum „libertatem conscientiae, et 
cultuum esse proprium cujuscumque hominis jus, 
quod lege proclamari , et asseri debet in omni recte 
constituta societate, et jus civibus inesse ad omni-
modam libertatem nulla vel ecclesiastica, vel civili 
auctoritate coarctandam, quo suos conceptus quos-
cumque sive voce, sive typ i s , sive alia ratione pa-
lam publiceque manifestare , ac declarare valeant." 
Dum vero id temere affirmant, liaud cogitant et con-
sidérant, quod libertatem perditionis 3) praedicant, et 
quod „si humanis persuasionibus semper disceptare 
sit l iberum, numquam deesse poterunt , qui veritati 
audeant resultare, et de humanae sapientiae loqua-
citate confidere, cum hanc nocentissimam vanitatem 
quantum debeat fides et sapientia Christiana vitare, 
ex ipsa Domini nostri Jesu Christi institutione co-
gnoscat." 4) 

E t quoniam ubi a civili societate fuit amota re-

Gregor. XVI. Epist. encycl. Mirari 15. aug. 1831. 
Eadem encycl. Mirari. 

3) S. Aug. epist. 105 al. 166. 
") S. Leo epist. 164 al. 133. § 2 dit. Ball. 

ligio, ac repudiata divinae revelationis doctrina et 
auctoritas, vel ipsa germana justitiae humanique juris 
notio tenebris obscuratur et amittitur, atque in ve-
rae justit iae legitimique jur is locum materialis sub-
stituitur vis, inde liquet cur nonnulli certissimis sa-
nae rationis principiis penitus neglectis postliabitis-
que audeant conclamare, „voluntatem populi , pu-
blica, quam dicunt, opinione vel alia ratione manife-
statam constituere supremam legem ab omni divino 
humanoque jure solutam , et in ordine politico facta 
consummata, eo ipso quod consummata sunt, vim ju-
ris habere." Verum ecquis non videt, planeque sen-
tit, liominum societatem religionis ac verae justitiae 
vinculis solutam nullum aliud profecto propositum 
habere posse, nisi scopum comparandi cumulandique 
opes, nullamque aliam in suis actionibus legem se-
qui , nisi indomitam animi cupiditatem inserviendi 
propriis voluptatibus et commodis ? Eapropter hujus-
modi homines acerbo sane odio insectantur religio-
sas familias quamvis de re Christiana, civili, ac litte-
raria summopere méritas, et blaterant , easdem nul-
lám habere legitimam existendi rationem, atque ita 
haereticorum commentis plaudunt. Nam jut sapien-
tissime rec. mem. Pius VI. decessor Noster docebat 
„regularium abolitio laedit statum publicae profes-
s ions consiliorum evangelicorum, laedit vivendi ra-
tionem in Ecclesia commendatam tamquam aposto-
licae doctrinae consentaneam, laedit ipsos insignes 
fundatores, quos super altaribus veneramur, qui non-
nisi a Deo inspirati eas constituerunt societates." ') At-
que etiam impie pronunciant , auferendam esse civi-
bus Ecclesiae facultatem „qua eleemosynas christia-
nae caritatis causa palam erogare valeant," ac de me-
dio tollendam legem „qua certis aliquibus diebus 
opera servilia propter Dei cultum prohibentur," fal-
lacissime praetexentes, commemoratam facultatem et 
legem optimae publicae oeconomiae principiis obsi-
stere. Neque contenti amovere religionem a publica 
societate, volunt religionem ipsam a privatis etiam 
arcere familiis. Etenim funestissimum communismi 
et socialismi docentes ac profitentes errorem asse-
runt „societatem domesticam seu familiam totam 
suae existentiae rationem a jure dumtaxat civili ma-
tuar i ; proindeque ex lege tantum civili dimanare ac 
pendere ju ra omnia parentum in filios, cum primis 
vero jus institutionis, educationisque curandae." Qui-
bus impiis opinionibus, machinationibusque in id 
praecipue intendunt fallacissimi isti homines, ut 

Epist. ad Card, de la Rochefoucault 10 martii 1791. 



salutifera catholicae Ecclesiae doctrina ac vis a juventutis in-
stitutione et educatione prorsus eliminetur, ac teneri flexibi-
lesque* juvenum animi perniciosis quibusque erroribus, vitiis-
que misere inficiantur ac depraventur. Siquidem omnes, qui 
rem tum sacram, tum publicam perturbare, ac rectum socie-
tatis ordinem evertere, et jura omnia divina et humana de-
lere sunt conati, omnia nefaria sua consilia, studia et operám 
in improvidam praesertim juventutem decipiendam ac depra-
vandam, ut supra innuimus, semper contulerunt, omnemque 
spem in ipsius juventiftis corruptela collocarunt. Quocirca 
numquam cessant utrumque.clerum, ex quo, veluti certissima 
históriáé monumenta splendide testantur, tot magna in chri-
stianam, civilem, et litterariam rempublicam commoda reaun-
darunt, quibuscumque infandis módis divexare, et edicere, 
ipsum clcrum „utpote vero, utilique scientiae et civilitatis 
progressui inimicum ab omni juventutis instituendae educan-
daeque cura et officio esse-amov&ndum." 

At vero alii instaurantes prava ac toties damnata no-
vatorum commenta, insigni impudentia audent, Ecclesiae et 
hujus apostolicae Sedis supremam auctoritatem a Christo 
Domino ei tributam civilis auctoritatis arbitrio subiicere, et 
omnia ejusdem Ecclesiae et Sedis jura denegare circa ea, quae 
ad exteriorem ordinem pertinent. Namque ipsos minime pu-, 
det affirmare „Ecclesiae leges non obligare in consciéntia, 
nisi cum promulgantur a civili potestatc; acta et décréta Ro-
manorum pontificum ad religionem et Ecclesiam spectantia 
indigere sanctione et approbatione, vol minimum assensu pô-
testatis civilis ; constitutiones apostolicas, a) quibus damnantur 
clandestinae societates, sive in eis exigatur, sive non exiga-
tur juramentum de secreto servando, corumque asseclae et 
fautores anathemate mulctantur, nullam habere vim in illis 
orbis regionibus, ubi ejusmodi aggregationes tolerantur a ci-
vili gubernio; excommunicationem a concilio Tridentino et 
Romanis Pontificibus latam in eos , qui iura possessionesque 
Ecclesiae invadunt, et usurpant, niti confusione ordinis spi-
rituális, ordinisque civilis ac politici ad mundanuin dumtaxat 
bomim prosequendum ; Ecclesiam nihil debere decernere, 
quod obstringere possit fidelium conscientias in ordine ad 
usum rerum temporalium ; Ecclesiae jus non competere vio-
latores legum suarum poenis temporalibus coercendi ; con-
forme esse sacrae theologiae, jurisque publici principiis, bo-
n o r u m proprietatem, quae ab Ecclesia, a f'amiliis religiosis, 
aliisque locis piis possidentur, civili gubernio asserere, et 
vindicare." Neque erubescunt palam publiceque profiteri hae-
reticorum effatum et princípium, ex quo tot perversae oriun-
tur sententiae, atque errores. Dictitant enim: „Ecclesiasticam 
potestatem non esse jure divino distinctam et independentem 
a potestate civili, neque ejusmodi distinctionem, et indepen-
dentiam servari posse, quin ab Ecclesia invadantur et usur-
pentur essentialia jura potestatis civilis." Atque silentio prae-
terire non possunms eorum audaciam, qui sanam non susti-
nentes doctrinam contendunt „illis apostolicae Sedis iudiciis, 
et decretis , quorum objectum ad bonum generale Ecclesiae, 
ejusdemque jura , ac disciplinam spectare declaratur, dum-
modo fidei morumque dogmata non attingat, posse assensum 
et obedientiam detrectari absque peccato, et absque ulla ca-

Clement. XII . „In eminenti. ' : Benedict. XIV. „Providas Roma-
norum." Pii VII. „Ecclesiam " Leonis XII. „Quo gravïora ." 
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tholicae professionis jactura." Quod quidem quantopere ad-
versetur catholico dogmati plenae potestatis Romano ponti-
fici ab ipso Christo Domino divinitus collatae universalem pa-
scendi, regendi, et gubernandi Ecclesiam, nemo est qui non 
clare aperteque videat et intelligat. 

In tanta igitur depravatarum opinionum perversitate, 
Nos apostoliéi Nostri officii probe memores, ac de sanctissima 
nostra religione, de sana doctrina, et animarum salute Nobis 
divinitus commissa, ac de ipsius humanae societatis bono ma-
xime solliciti, apostolicam Nostram vocem iterum extollere 
existimavimus. Itaque omnes et singulas pravas opiniones ac 
doctrinas singillatim hisce litteris commemoratas auctoritate 
Nostra apostolica reprobamus, proscribimus atque damnamus, 
easque ab omnibus catholicae Ecclesiae filiis, veluti reproba-
tes, proscriptas atque damnatas omnino haberi volumus et 
mandamus. 

Ac praeterea, optime scitis, venerabiles fratres, hisce 
temporibus omnis veritatis justitiaeque osores, et acerrimos 
nostrae religionis hostes, per pestiferos libros, libellos, et ephe-
merides toto terrarum orbe dispersas populis illudentes,' ac 
fnalitiose mentientes alias impias quasque disseminare doctri-
nas. Neque ignoratis, hac etiam nostra aetate, nonnullos re-
periri, qui satanae spiritu permoti, etincitati eo impietatis cfe-
venerunt, ut-dominatorum Dominum Nostrum Jesum Chri-
stum negare, ejusque divinitatem scelerata procacitate op-
pugnare non paveant. Hie vero baud possumus, quin maxi-
mis meritisque-laudibus vos efferamus ̂ venerabiles fratres, 
qui episcopalem vestram vocem contra tantam impietatem 
omni, zelo attollere minime omisistis. 

Itaque hisce Nostris litteris vos iterum amantissime al-
loquimur, qui in sollicitudinis Nostrae partem vocati summo 
Nobis inter maximas Nostras acerbitates solatio, laetitiae, et 
consolationi estis propter egregiam, qua praestatis religionem, 
pietatem, ac propter inirum ilium amorem, fidem, et obser-
vantiam, qua Nobis et huic apostolicae Sedi concordissimis 
animis obstricti gravissimum episcopale vestrum ministerium 
strenue ae sedulo implere contenditis. Etenim ab eximio ve-
stro pastorali zelo exspectamus, ut assumentes gladium spiri-
tus, quod est verbum Dei, et confortati in gratia Domini 
Nostri Jesu Christi velitis ingeminatis studiis quotidie magis 
prospicere, ut fideles curae vestrae concrediti „abstineant ab 
herbis noxiis, quas Jesus Christus non colit, quia non sunt 
plantatio Patris." ') Atque eisdem fidclibus inculcare num-
quam desinite, omnem verarn felicitatem in homines ex au-
gusta nostra religione, ejusque doctrina et exercitio redun-
dare, ac beatum esse populum, cujus Dominus Deus ejus. 2) 
Docete : catholicae fidei fundamento régna subsistere, 3) et 
nihil tam mortiferum, tam praeceps ad casum, tam exposi-
tum ad omnia pericula, si hoc solum nobis putantes posse 
sufficere, quod liberum arbitrium, cum nasceremur, accepi-
mus, ultra jam a Domino nihil quaeramus, idest, auctoris 
nostri obliti, ejus potentiam, ut nos ostendamus liberos, ab-
juremus. ") Atque etiam ne omittatis docere regiam po-

' ) S. Ignatius M. ad Philadelph. 3. 
2) Psal. 143. 
3 ) S. Caelest. epist 22 ad synod, apud Const, p. 1209. 

*) S. Innocent. 1 epist. 29 ad episc. conc. Car thag . apud Const, 

p. 891. 
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testatem non ad solum mundi regimen, sed maxime ad Ec-
clesiae praesidium esse collatam, J) et nihil esse quod ci-
vitatum principibus, et regibus majori fructui, gloriaeque 
esse possit, quam si, ut sapientiàsimus fortissimusque alter 
praedecessor Nos ter s. Felix Zenoni imperátori perseribebat: 
„Eeclesiam catholicam. . . . sinant uti legibus suis, nee liber-
tati ejus quemquam permittant obsistere. . . . Certum est 
enim hoc rebus suis esse salutare, ut, cum de causis Dei aga-
tur, juxta ipsius constitutum regiam voluntatem sacerdotibus 
Christi studeant subdere, non praeferre." J) 

Sed si semper, venerabiles fratres, nunc potissimum in 
tantis Ecelesiae, civilisque so'cietatis calamitatibus, in tanta 
adversariorum contra rem catholicam, et hanc apostolicam 
Sedem conspiratione tantaque errorum congerie, necesse 
omnino est,lut adeamus cum fiducia ad tronum gratiae, ut mir 
sericordiam consequamur, et gratiam inveniamu3 in auxilio 
opportuno. Quocirca omnium fidelium pietatem Jexcitare exis-
timavimus, ut una Nobiscum vobisque clementissimum lumi-
num et misericordiarum patrem ferventissimis humillimisque 
precibus sine intermissione orent, et obsecrent, et in pleni-
tudine fidei semper confugiant ad Dominum Nostrum Jesum 
Christum, qui redemit nos Deo in sanguine suo, ejusque dul-
cissimum cor flagrantissimae erga nos caritatis victimam 
enixe jugiterque exorent, ut arnoris sui vinculîs omnia ad 
seipsum trahat, utque omnes homines sanctissimo suo amore 
inflammati secundum cor ejus ambulent digne Deo per omnia 
piacentes, in omni i>ono opere fructificantes. Cum autem 
sine dubio gratiores sint Deo hominum preces, si animis ab 
omni labe puris ad ipsum accédant, iccir'co coelestes Ecele-
siae thesauros dispensationi Nostrae commissos christifideli-
bus apostolica liberalitate reserare censuimus, ut iidem fideles 
ad veram pietatem vehementius incensi, ac per poenitentiae 
sacramentum a peccatorum maculis expiati fidentius suas 
preces ad Deum effundant, ejusque misericordiam et gratiam 
consequantur. 

Iiisce igitur litteris auctoritate Nostra apostolica omni-
bus et singulis utriusque sexus catholici orbis fidelibus ple-
nariam indulgentiam ad instar jubilaei concedimus intra unius 
tantum mensis spatium usque ad totum futurum annum 1865 
et non ultra, a vobis, venarabiles fratres, aliisque legitimis 
locorum ordinariis statuendum, eodem prorsus modo et forma, 
qua ab initio supremi Nostri pontificatus concessimus per 
apostolicas Nostras litteras in forma brevis die 20 mensis no-
vembris anno 1846 datas, et ad universum episcopalem ve-
strum ordinem missas, quarum initium aArcano Divinae pro-
videntiae consilio," et cum omnibus eisdem facultatibus, quae 
per ipsas litteras a Nobis datae fuerunt. Volumus tamen, ut 
ea omnia serventur, quae in commemoratis litteris praescripta 
sunt, et ea excipiantur, quae excepta esse declaravimus. At-
que id concedimus, non obstantibus in contrarium facientibus 
quibuscumque, etiam speciali et individua mentione, ac dero-
gatione dignis. Ut autem omnis dubitatio et difficultas amo-
veatur , earumdem litterarum exemplar ad vos perferri 
jussimus. 

Rogemus venerabiles fratres , de intimo corde et de 
tota mente misericordiam Dei, quia et ipse addidit dieens : 

• j S .Leo epist. 156 al. 125. 
2) Pius VII epist. encycl. Din satis. 15. maii. 1800. 

misericordiam autem meam non dispergam ab eis. Petamus 
et accipiemus, et si accipiendi mora et tarditas fuerit, quoniam 
graviter offendimus, pulsemus, quia et pulsanti aperietur, si 
modo puisent ostium preces, gemitus, et lacrimae nostrae, 
quibus insistere et immorari oportet, et si sit unanimis oratio 
. . . unusquisque oret Deum non pro se tantum, sed pro 
omnibus fratribus, sicut Dominus orare nos docuit. ') Quo 
vero facilius Deus Nostris, vestrisque, et omnium fidelium 
precibus, votisque annuat, cum omni fiducia deprecatricem 
apud eum adhibeamus Immaculatam sanctissimamque Dei-
param Virginem Mariam, quae cunctas haereses interemit 
in universo mundo, quaeque omnium nostrum amantissima 
mater tota suavis est •. . . . ac plena misericordiae . . . . 
omnibus sese exorabilem, omnibus clementissimam praebet^ 
omnium necessitates amplissimo quodam miseratur affectu, 
atque utpote regina adstans a dextris Unigeniti filii sui Do-
mini Nostri Jesu Christi in vestitu deaurato circumamicta va-
rietate nihil est, quod ab eo impetrare non valet. SufFra-
gia quoque petamus beatissimi Petri apostolorum principis, 
et coapostoli ejus Pauli, omniumque sanctornm coelitum, qui 
facti jam amici Dei pervenerunt ad coelestia régna, et coro-
nati possident palmam, ac de sua immortalitate securi, de 
nostra sunt salute solliciti. 

Denique coelestium omnium donorum copiam vobis a 
Deo ex animo adprecantes singularis Nostrae in vos caritatis 
pignus apostolicam benedictionem ex intimo corde profáctam 
vobis ipsis venerabiles fratres, cunctisque clericis, laicisque 
fidelibus curae vestrae commissis peramenter impertimus. 

Datum Romae apud s. Petrum die VIII. decembris 
anno 1864, decimo a dogmatica definitione Immaculatae 
conceptionis Deiparae Virginis Mariae. Pontificatus Nostri 
anno decimonono. 

PIUS PP. IX. 

EG YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 9-én. A szabadelvű, a forradalmi lapok el-

lenmondásba esnek, midőn a pápai körlevél ellen szólnak ; de 
nincs-e titkos ellenmondás abban is, midőn miatta, vagy fö-
lötte a jó lelkek félelembe esnek? Azok mindenkinek szólás-
szabadságot követelnek, hogyan tagadhatják azt meg a pá-
pától? Renan istentelenségeit terjesztették, terjeszthetésére 
a szabadságot követelték ; Belgiumban a solidarisok fönnen 
hirdetik, hogy nekik a ker. hitet is kitagadni szabad, s ezt 
szóval tettel tanúsítani ; a pápának tehát ne legyen szabad 
megmondani, mi a ker. igazság ? mi ellenkezik vele ? Mi te-
hát az ö szólásszabadságuk ? Nem más, mint istenkáromlási 
szabadság. A gonosz szóljon szabadon, a jámbor ne szólhas-
son ; a gonosz tagadhasson minden igazat, gúnyolhasson min-
den szentet, a jámbor ne tehessen tanúságot az igazról, ne ad-
hasson tiszteletet a szentnek, és ez legyen azután ker. tár-
sadalom, a becsületes embereknek együttléte. Oda viszik a 
szabadelvűek az ő elveiknek alkalmazásait, hogy a romlat-
lan ész végre is felismeri, miszerint a nagyra dicsért szabad-

' ) S. Cyprian. Epist. 11. 
2) S. Bemard. Serni. de duodecim praerogativis B. M. V. ex 

verbis Apocalyp. 
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elvüség nagy hazugság, nagy csábitás, nagy csalás, nagy 
csalódás. így olvad le a hályog a szemekről, igy foszlik szét 
a büerő. A bűvölő utoljára is kontárnak ismertetik ; a sza-
badelvüség csábképe is befeketül, s kik jámbor szándékkal 
vallották a szabadelvüséget, vezéreik álnokságának áldoza-
tul esnek. Örökre jellemző lesz a franczia kormányra, hogy 
Renan könyvét szabadon eresztette, IX. Pius körlevelét 
pedig a nép előtt egészen felolvastatni nem engedte. ,A kör-
levél a franczia alkotmány alapelveivel ellenkezik/ igy ir a 
császári miniszter ; Renan könyve tehát, mivel le nem tilta-
tott, azon alkotmánynyal megegyezett. Az alkotmány alap-
elve, a miniszter vallomása szerint, a keresztény hitnek ta-
gadása, vele a ker. hitnek bevallása ellenkezik, azért a pá-
pai körlevél felolvasása csendőrileg tiltatik. Szegény franczia 
nép, melynek csak annyit szabad tudni, mennyit a kormány 
megenged. A franczia alkotmány homlokán az 1789-i elvek 
állanak ; ezen elvek az embernek, mint embernek jogait ki-
áltják; hol van emberi természeti jog, mint az elme kiműve-
lése ? A franczia népnek szabad volt Renant olvasni, de nem 
szabad Pius körlevelét hallani. A franczia kormány a 89-i 
elveket szóval kiáltja, tettel pedig tagadja. Ezt a franczia 
kath. nép fel fogja jegyezni. Vallásos tudományban, és ezen 
tudománynak müvelésében senkit sem akadályoz a kormány; 
ez a vallásszabadság, ez a vallásegyenlőség : de mialatt a 
zsidó rabbi az egész thorát, az egész talmudot, a muhamed 
imán pedig a Parisban tanyázó turcos-k előtt az egész alko-
ránt felolvashatja : IX. Pius körlevelét a kath. nép előtt fel-
olvasni nem szabad. A judaismus, muhamedanismus, saintsi-
monismus nem ütközik az alkotmányba ; csak a kath. hitnek 
teljes hirdetése ütközik oda. — A mai franczia alkotmány 
III. Napoléon müve ; ma a nép látja, mily alkotmányt szab-
tak reá. A forradalmárok elégedetlenek az alkotmánynyal, 
elégedettek lesznek-e vele a katholikusok ? Azoknak nem 
elég istentelen, ezeknek nem elég istenes : azok ma ledönte-
nék, ha birnák, fogják-e ezek védelmezni, mit a kormány 
maga a kath. hittel összeütközőnek vall ? Mondtuk mi, és 
tartottuk mindig, hogy a 89-i elveken emelt alkotmányok a 
kath. hittel ellenkeznek, a gyakorlatban szükségkép össze-
ütköznek ; ma a császári miniszter mondja : a pápai körlevél 
a franczia alkotmánynyal összeütközik. A szegény népnek 
ezen alkotmány szerint csak azt szabad hinni, a hitből csak 
azt hallani é3 tanulni, mit a császári miniszter megenged. Ez 
neveztetik vallásszabadságnak. Ha nem volna magasabb is-
teni törvény, melybe ezen miniszteri rendelet ütközik, ami 
miatt ama rendelet teljes zsarnokság! A Megváltó nem mond-
ta : docete, quae minister imperatoris permiserit, hanem : 
docete, quaecumque mandavi vobis. Az egyháznak isteni 
joga van hittanát egész terjedelemben előadni; s ezt nem-
csak a müveitek előtt, kik a pápai körlevelet az újságokból 
ismerik, hanem a műveletlen nép előtt is. Ep ezen miniszteri 
rendelet ellen szól a syllabus XIX. és XX. tétele : „Ecclesia 
non est vera perfectaque societas plane libera, nec pollet 
sais propriis et constantibus juribus sibi a divino suo funda-
tore collatis, sed civilis protestatis est definire quae sint 
Ecclesiae jura ac limites, intra quos eadem jura exercere 
queat. — Ecclesiastica potestas suam auctoritatem exercere 
non debet absque civilis gubernii venia, et assensu." Mielőtt 
a miniszter rendelkezett volna, IX. Pius már kárhozatot 

mondott a miniszter rendeletére ; s a miniszternek szava a 
körlevélről szükségesnek bizonyítja a körlevelet. Meglesz, 
hogy Francziaországban csak a miniszter által megnyirbált 
körlevél fog a templomokban felolvastatni, a muszka kor-
mány is ezt szokta tenni; legalább a katholikusok előtt no-
bile par fratrum leend, melyek ugyanegy rokonszenvre érde-
mesek: de meg fogja-e tilthatni, meg fogja-e akadályoz-
hatni a franczia kormány, hogy a plébános a körlevélben 
emiitett tanokat később ne fejtegesse a nép előtt, anélkül, 
hogy a körlevélről említést tenne ? Non enim possumus, quae 
audivimus, non loqui. Ha ezt megkísértené, a muszkánál bar-
bárabb volna, s czélt soha nem érne. Birkóznak némely kor-
mányok az egyházzal, tehetetlenségükről annyiszor tanúsá-
got adnak. A birkózásban az győz, aki utoljára is lábon áll. 
De mégis megkisértik a birkózást. 0 az ördög is százszor 
visszaveretve a jámbor lélektől, mégis visszajön, gondolván : 
talán most sikerül, vagy természetét követve, mint vad haj-
tatik, hogy kisértsen. A kath. egyház elleni kísérletek mind 
ördögi/természetűek, s utoljára is iniqitas ejus in caput ipsíus 
recidot. Ilyen a szabadelvű alkotmány, hol nem ajogról, 
nem a szabadságról, néma földi állapot javításáról van aszó, 
hanem mindig a kath. egyháznak teendő ártalomról. Ennek 
kára a végczél, nem a nép földi jóléte. Ezen szabadelvűek 
azon helyzetet tartják legjobb létnek, melyben a kath. hit 
ellen legtöbbet szabad tenni. Emiatt az amerikai Egyesült-
államok az európai szabadelvűek előtt mintaállam. 

A lapok emiitették, hogy Mühlfeld, a vallási törvény-
javaslatnak hires szerzője, kérdést tett volna a kormányhoz, 
,mit szándékozik tenni a pápai körlevélre nézve.' Nem nehéz 
sejteni, mit kivánt a képviselő ; s ha a miniszter feleletül 
adja, hogy a levél elnyomatik, a szabadelvű lapok egy hétig 
dicsérendették az intézkedést. De a miniszter azt mondta, 
hogy nincs mit tennie a körlevélre. Sajnálni, hogy a minisz-
tertől sugalmazott lapok Fremdenblatt és Botschafter a pá-
risi Siècle-t, a brüsseli ,Indépendance'-t utánozzák. Nem hoz-
zuk fel az Írottakat, mivel eredeti czikkezést sem Pest, sem 
Bécs nem teremtett ez ügyben, J) Paris az egyedüli gyárt-
mány, másoknál, például a Pesther Lloydnál csak az a di-
csőség, hogy szorgalmas utániró. ,Botschafter' kedvezésnek 
tartja, hogy a pápai körlevél szabadon fog olvastatni. Renan 
is szabadon áruitatott, s Botschafter is szabadon iratik. De 
alkalmat vesz a lap, „hogy a kormány a más vallásuaknak is 
adja meg ami az övék ; mert különben, ha a franczia papság 
kívánni fogja a szabadságot, mely Austriában van, a polgá-
rok egy része kívánni fogja a vallásos egyenlőséget, mely 
Francziaországban van." Francziaországban Coquerelt nem 
bántotta a kormány, mikor Krisztus Jézus istenségét ta-
gadta ; de a pápai körlevelet felolvastatni nem engedi. Ez a 
franczia vallásegyenlőség ; hogy Mühlfeld ezt kívánja, meg-
értjük, mivel ő többet is kíván, de hogy egy miniszter lapja 
igy irjon, azt csak sok gondolatok kiséretében érthetjük. 
Más vallásuaknak mindenök van, ami nekünk van; de sok 
nincs meg nekünk, ami nekik van. Es ha némely polgárok 

' ) A bécsi ,Constitutionnelle Vorstadtzeitung" az aljas, a gyűlö-
letes kitételekben sem volt eredeti, melyekkel olvasóinak a pápai kör -
levelet bemutatta, és emiatt 358-ik száma a hatóságtól lefoglaltatott, 
mert ezeket a turini lapokból vette át, mikint báró Kemény Zsigmond 
ur a P Naplóban La France nótáját húzta. 
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kiáltandják : vallásegyenlőség mint Francziaországban van; 
mi kiáltandjuk : vallásszabadság, mint Áustriában a protes-
tánsoknak van. Nem búzunk párvonalt, lesz még idő reá. 

Nincs-e ellenmondás a kath. jó lelkeknél is, midőn fé-
lelembe estek ? Tudjuk mérlegelni eme félelmet, a jámbor 
sziv, mely az egyháznak javát kívánja, de az ellenség go-
nosz szándékait is ismeri, elborzadott azon, mit tehetnek ez 
alkalommal ezek. Nagy becsű e félelem, mivel fiúi szeretet ; 
de az egyház kereste-e a harczot? 0 soha nem kereste ezt, min-
dig ő volt a támadott, ő mindig csak védelmére állott. Ta-
gadjuk, hogy az egyház nem támadtatik meg minden pon-
ton ? Féljünk tehát, ha magát védelmezi ? Feledjük, hogy a 
dúló tévtanok ellen az egyház mindig felszólalt ? Nem ebben 
folyik-e az egyház élete? Migatévtan nagy terjedelmet nem 
nyer, az egyház nem szól ellene, mert a természeti jóra, mi 
az emberben van, sokat épit : de ki nem látja, hogy a tévtan 
az állami életet egészen elfoglalta, s állami hatalomnak kísé-
retében a társadalom minden rétegeibe tör ? Nem látjuk, 
hogy a családot, a birtokot, az iskolát, a törvénykezést, a 
csendőri, az igazgatási tért már pusztítja ? Nem kell-e az 
egyháznak mindezen pontokon harczolni ? S mi az egyház 
harcza? Az igazságnak, a tévelynek kijelzése. Kíván ja a jám-
bor lélek egyháza megvédését, még sem kivánná a védő szót, 
mely hatalommal, sulylyal, tekintélylyel, határozottsággal a 
szentatyától jön. Nem titkos ellenmondás-e ez ? 

Fél a jó lélek, hogy a szilajok alkalmat vesznek dühö-
sebbtámadásra. A dühös támadás nyilt, ez pedig kevesebbet árt, 
mint a titkos, az álnok, a kétszínű támadás. ,Nem tesznek töb-
bet azon szilajok a pápai körlevél után, semmint nélküle teen-
dettek ; de mit rejtve, palástolva, simán tettek volna, azt 
most nyiltan, szenvedélyesen kényszerülnek tenni : kik két-
színűséggel sok lelket elcsábítottak volna, azok nem csábit-
hatnak már, mert a szentatya a függönyt leszakította, az em-
beriség belát a gyárba, belát a támadók műhelyébe, ezek 
csak saját híveiket szedhetik egybe, de az egyház hivei Pius 
körül gyülekeznek. Et ab haedis me sequestra, statuens in 
parte dextra, ezt teszi a körlevél. A dühösség nagy volt, a 
pápai körlevél gyújtó volt, lumen ad revelationem gentium, 
ut aperiantur abscondita cordium, et patefiant cogitationes 
multorum. Ez volt a felhevülésnek az indoka, hogy a táma-
dók lelepleztettek, mielőtt, mint Griskra mondá, az ostromso-
rok felállítva lettek volna. Griskra ostrommal fenyegetett, 
de, mond, az idő még nincs itt : még a pápa nem zarándok, 
még Spanyolországot a kömivesség ki nem gyújtotta, még 
Túráiban rendetlenség van, még a belga katholikusok férfia-
san küzdenek, még tehát az ostrom ideje Griskra, Mühlfeld, 
Kuranda, Grrüii Anastázra meg nem jött ; ők figyelnek a csil-
lagzatokra, az övék még a láthatár szélén időzik, ők kard-
csapás nélkül akarnák a katholikusokat jogvesztettekké 
tenni. Pius megelőzte, Chodorlahomort, az uralkodásra törő 
elvet, Abram éjjel meglepte. A körlevél a támadók remé-
nyét megsemmisítette a csábítás sikereire. Hinc lacrimae, 
hinc furor. Az olasz lapok mondták: a pápa a vegytant kár-
hoztatja ; a franczia lapok : a pápa haladásra átkot mond ; 
mindnyájan : a pápa a szabadelvüséget kiátkozza. Némelyek 
jónák találták a rothadt gallicanismust felvillanyozni, mások 
meséket botrányokat költenek, hogy Romában ismét egy 
zsidó fiút elraboltak, hogy Parisban egy domonkosi szerzetes 
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erőszakot tett. A Pesther Lloyd ezekben első, a pesti és vá-
rosi kereskedő világnak, mely nagyobb részt zsidókból, és 
nem katholikusokból áll, ilyenek tetszenek. Szemöldökét 
hosszura, magasra huzza, borzad az olvasott koholmányon, 
s örül, hogy borzasztókat beszélhet a nemkeresztény mamák 
emelkedő füleibe. Mind ez most történik; történt ezelőtt is. 
A pápai körlevél az egyház ellenségeinek dühét nem szülte, 
nem ingerelte, csak, hogy alattomban ne dúljon, leál-
czázta. A kath. nép látja a borzadályt, és elfordul csábitói-
tól. A körlevél csak jót szül. Es ha ideig dühösebb a táma-
dás, soká nem tarthat. A egyház pillanatnyi hasznokra nem 
figyel, ő ezer évekre számit, ő az örök időket tartja szeme 
előtt, ő mindent égi fényben néz. Bálvány a szabadelvüség, 
mely előtt a legnemesebb lelkek is aljasodásig töményt gyúj-
tanak. De igaz-e ? jogos-e ? szent-e ? A gonoszságot kimon-
dani kell, hogy büerejéből veszítsen. Ma bálványoztatik a 
szabadelvüség; de 100 év múlva nem fog-e egyetemesen 
átkoztatni? Napoléont 1808-ban Francziaország teremtőjének 
kiáltották; 1813-ban a haza, a világ ellenségének, az embe-
riség mészárlójának mondták, úgyhogy fedezet alatt kellett őt 
kisérni,- nehogy a nép szétszakgassa. Voltaire dicsősége nagy 
volt ; hol van ez ma ? A tévelylyel, a gonoszsággal szembe 
kell állani, mint az alvajárót néven nevezni, s roskad azonnal. 
A jó lélek kívánja a jónak diadalát; miért fél, ha megnevez-
tetik ? „A pápa szavai a szövedéket széttépték, igy ir egy jó 
bécsi lap, melylyel a forradalom, és ennek csillogó barátjai 
az egyházat, és minden jogot körülfonták. A pápa az örökre 
érvényes és döntő szavat kimondta : ki van az Istennel ?" ') 
Ipsi peribunt, et veterascent, tu autem idem ipse es, et anni 
tui non deficient. 

ROMA, jan. 1-én. Francziaországból szomorúak a hí-
rek, mert a kormány a gallicanismust törekszik felébresz-
teni. Akar magának hódoló, vagyis szolgai papságot alakí-
tani, ezt akarta a turini kormány is, de nem sikerült. Egy-
két apostatát, egykét lelketlent befoghat szekeréhez, a gal-
licanismus csak ezeknek fog ártani, de nem az egyháznak. 
Az Immaculata megtette, hogy a püspökség a pápával, a 
papság a püspökökkel az egység középpontjához ragaszkod-
jék. Zavarhatja a vizet, midőn az üledéket felrázza, de czélt 
nem ér. — Tetszett a francziák császárjának többször a 
szentatyát a mai eszmék, az uj joghoz meghivni ; tetszett 
császári buzdításra Thouvenelnek, Drouynnek a pápai kor-
mányt korholni, s ez ellen az ő uj jogi eszméiket fönnen hir-
detni. Tamquam re bene gesta gondolták, a világ tapsolni 
fog nekik. A pápa szólt dec. 8-án, tanaikra anathemát mon-
dott. Hogy fogja a császári kormány fogadni a dec. 8-i kör-
levélt, gyanítjuk, mivel alig lesz szabad az újságoknak azt 
közölni. Megölni valakit, még nem annyi mint magát védel-
mezni. Szabadságot enged a franczia kormány a legszélsőbb 
elméleteknek, de a pápai körlevélt a határon megállítja. 
Nem retteg Mazzini kiáltványaitól, retteg a pápai irattól. 

íme, midőn az egész kath. világ imádkozott az Imma-
culata előtt, a szentatya azon elmélkedett, mint törje össze 
az eretnekséget, mint törje meg a világforradalmat. A for-
radalmi lapok epét fognak önteni, ezt a szentatya előre tudta, 
de az epetajték csak rajtok folyik szét, a pápa szava megma-

' ) Varterland 2. sz, 3- jan. 1865. 
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rad mint a kőszirt. A forradalom le van fegyverezve, min-
den tételeiben átdöfve, álarczától megfosztva. Ez a katholi-
kusok imáinak első gyümölcse. 

Az olasz forradalmi lapok megkezdik az epeöntést. 
,Monarchia Italiana' irja : „A körlevél méreggel Íratott, bi-
zonyítja a romai curia zavarát, bukásának biztos előjele." 
Csak várja ezen bukást, soká fog kelleni az olasz forradal-
mároknak várni. Az ,11 Diritto' mást ir, ő bizonyságot tesz, 
hogy Romában semmi zavar nincs : „a magas körökben sen-
ki sem gondol többé a sept. 15-i szerződésre, épen ugy, mintha 
benne Chináról volna szó, és nem Romáról. A szentszék nem 
is gondol arra, hogy Drouyn jegyzékére válaszoljon, ily bün-
tetést a franczia miniszter Angolországtól sem tűrne, s a 
fegyvertelen pápától kell tűrnie. Roma oly csendes, mintha 
semmi sem történt volna, mintha semminek sem kellene tör-
ténni ; a pápa épit, a miniszterek szobrokat vásárolnak, a pol-
gármester készületeket tesz a közel farsangra." 

Némelyek zokon vették, hogy a szentszék dec. 2-án a 
confoederaltak elnökéhez irott válaszban szót sem tesz a rab-
szolgaságról. Minek is ? A szentszék tudja, hogy a rabszol-
gaság csak ürügy, s nem igazi ok a háborúra. Az igazi ok 
az, hogy a délszaki államok nem akartak az éjszaki államok 
rabszolgáivá válni. Különben a rabszolgaságról előbb szól-
tak a pápák, mint bármily szabadelvű lap, és tekintélylyel 
szóltak, akkor, mikor ezen szabadelvűek példányállamai 
mint (szabad üzletet vitték a rabszolgakereskedést. Szólt 
II. Pál, III. Pál, XIV. Benedek, XVI. Gergely, s kiki tudja, 
hogy az éjszakiak kegyetlenebbek ezen rabszolgák iránt, 
mint a déliek. A déliek legalább táplálják őket, az éjszakiak 
ezen szólammal ,szabad vagy' az éhhalálnak kiteszik. Te-
kintsük az Old-hirckonyi kórodát, benne a rabszolgák kiál-
tanak : ,senki sem gondol rólunk.' Az éjszakiak Miles Tay-
lor ültetvényben 1100 négert szabaddá tettek, ezek közül 
egy év múlva csak 278 maradt meg életben; Ventriss ültet-
vényben 538 rabszolgát felszabadítottak, négy hónap múlva 
csak 112 maradt meg közülök. Az éjszakiak kegyetleneb-
bek, mivel éhen vesztik a négereket, felszabadítják, anélkül 
hogy élelmükről, foglalkodásukról gondoskodnának. 

A pápai körlevél tényleges válasz a sept. 15-i conven-
tions. Sokáig várták a választ, haragudtak is, hogy a pápa 
nem akar semmit tudni oly szerződésről, melyet felőle de 
nélküle kötöttek, ime itt a válasz. Obstupescunt dentes mul-
torum. Káromkodhatnak, de a pápai körlevél lezúzta őket. 
E szerződés is az előbbi gonoszságok folytatása, ha tehát az 
előbbi gonoszságokat kárhoztatja a pápa, mit gondol a szer-
ződésről, világosan mutatja. Mondták, hogy a pápa nem is-
meri korát ; olvassák a köi'levelet, s fogják látni, hogy igen 
is ismeri és jobban ismeri, mint minden kabinetek együtt-
véve. Nemcsak ismeri, de a jót a rosztól el is tudja válasz-
tani, tanaikat rövid tételekbe foglalja, fölöttök ítél. és kár-
hoztatja azokat. A pápának mertek két évet adni. íme a 
pápa fölébök lép, jubilaeumot nyit, s mutatja, hogy ő még a 
világ ura, és nem azok, kik vesztére törnek. Ily erős a pá-
paság amikor gyengének látszik. 

A lengyel papok Civittà-vecchiaban kiszálltak, s Ro-
mában Trinità de pellegrini házba fogadtatnak. Köztük van 
Ominski, kinek keze a csatamezőn a kozákok által elvága-
tott, mivel e kéz a sebesültek sebeit kötözte; Szelichovski 

pap, az orosz hajóhadi káplán, aki Odessában sem lehetett 
biztos, mert lengyel volt. A szakadár egyház békében meg-
van az izlam, a zsidó vallással, de az igazsággal, a kath. 
egyházzal ? evvel ki nem békülhet. 

Bovieri Luzernbői, Plantier nîmesi Lavigerie nancy-i 
püspök megérkezett Romába és a hires papfaló Collet Ludo-
vica nő is. Bizony sem Parisban, sem Berlinben nem ebé-
delne ezen nő oly háboritás nélkül, ha a napoléonidák, vagy 
a brandenburgiak ellen oly gyalázatosságokat koholt és köz-
lött volna, mint Collet a pápákról. De Romába a szemet is 
siet, és senki sem állja útját. 

VARSÓ, nov. 30-án. A lengyelországi zárdák eltör-
lését tartalmazó és múltkori levélben közlött ukáz pontjain 
kivül érdekes még az ez ügyben alakított külön bizott-
mány jelentése is, mely a szerzeteseknek a fórradalombani 
részvétét iparkodik kimutatni. A bizottmány azon meggyő-
ződésre jutott, mikint a zárdák a mozgalom egyik főtényezői 
voltak. Felemlíti a tüntetéseket, a tiltott énekeket, izgató 
beszédeket, a forradalmiak számára történt felszólitásokat a 
táborba menetelre nézve. A jelentésben sokan megnevez-
tetnek, állítólag 155 zárda között 39 vett volna részt, és ál-
líttatik, mikint a bizottmány csak tényekre, és nem hírekre 
támaszkodik. — A zárdák eltörlése igazán orosz módon tör-
tént, katonák által nov. 27-éről 28-ra éjjel. Itt Varsóban éj-
félkor a kijelelt klastromok mindegyikébe egy ezredes meg-
határozott számú katonaság kíséretében jött, a rendtagokat 
egybegyüjté, felolvasta a helytartó rendeletét, és kijelenté 
nekik, hogy készüljenek, mivel V25-re a vasútra keilend men-
niök, melyen külföldre fognak szállíttatni. A kolostorok őri-
zet alatt tartattak, és a szeretesek a nevezett órában csak-
ugyan arra rendelt kocsikon a vasúthoz szállíttattak, és pedig 
katonai kiséret alatt. A pályafőn báró KorfF altábornagy ki-
nek-kinek 150 rubelt kézbesített. A Varsóban eltörült 7 
zárda közül csak egy törültetett el azért, mert a canonok ál-
tal megszabott szerzetesek számát nem bírta, a többi 6 pe-
dig állítólagosán, mivel a forradalomban részt vettek. 

Hasvéti zarándoklat Jeruzsálembe. 

A szentföldi főügynökségnek föladata, a szentföld aj-
tatos intézményeinek segélyzésével az Isten fia irányában, ki 
e helyeken az emberek közt élt, a tiszteletet és hálát felélesz-
teni , és a megváltás szent titkai iránti áhitatosságát fo-
kozni. Ennél fogva a főügynökség kötelességének tartja, a 
szentföldrei zarándoklatokat lehetőleg megkönnyíteni, mi-
ért is a bécsi bibornok-érsek ő eminentiájának, mint fővéd-
nökének, jóváhagyásával átvevé a zarándoklat szervezését ; 
mi által a hiveknek alkalom nyílik, a nagyhetet ama helye-
ken tölthetni, hol az Üdvözítő érttünk szenvedett, és a húsvé-
tot ama szent sír mellett ünnepelhetni, melyeknek zárát a 
Megváltó feltöré. Minden jámbor katholikus óhaja, hogy e sze-
rencsében életében legalább egyszer részesülhessen. A gőz-
hajók által az ut nem csak megrövidítve, de a kellemetlen-
ségek és a költségek is meg vannak kevesbítve. Az osztrák 
zarándokház pedig, mely e czélból nagy áldozatokkal épít-
tetett, a jámbor zarándokokat a legszivélyesebben fogadja. A 
főügynökség tehát, azon szerencsés helyzetben van, hogy 
tudatja, miszerint azon hivek kedveért, kik a jövő évben a 
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húsvétot a szentföldön tölteni kívánnák, zarándokmenetet 
szervezend; s miután a triesti Lloyd-gőzhajó társulat igaz-
gatóságánál sikerült az árak alábbszállitását kieszközölni, 
a következőkben közli a rendszabályokat : 

1) A zarándoklat 1865 marczius 20-án Triestből Ale-
xandriába való menettel kezdetét okvetlen veendi. A felvé-
tel a szentföldi főügynökségnél történik (Bécs Franciskaner-
platz Nr. 4. neu.) hol is a zarándokok magokat bejelentvén, 
a tagdijt letenni köteleztetnek. 

2) E zarándoklatban csak katholikus férfiak, akár egy-
háziak, akár világiak, vehetnek részt. Az utidíj személyen-
kint 500 o. frtb. ezüstben, vagy 333V3 porosz ért. tallér, 
mely összeget minden tag legkésőbben 1865 marczius l-ig 
letenni tartozik ; ekkor a felvételek is megszűnnek. 

3) Ezen összegből fedeztetni fognak: a) az itteni Lloyd 
ügynökségnél a tengeri utazás dijai, miért minden zarándok 
a hajón, első helyen, oda és visszamenet, tartást és ágyat 
kap. b)Ebből rendeltetnek meg száraz földön a lovak s te-
vék. c) Ebből fognak fizettetni a dragomanok, kavaszok, és 
podgyászhordók s. t. e. f. d) A közbeeső állomásokon a szál-
lás és élelmezés. 

4) Az uti költség lefizetése után fenmaradt összeg ké-
pezendi a társulat utipénztárát, mely egy elnök, alelnök, 
pénztárnok, ellenőr és jegyző kezelése alatt leend, kiket a 
tagok magok választanak. A közös költségek csak Triestben, 
a hajóra szállásai kezdődnek ; és ugyanott, visszajövetkor, 
végződnek, mikor is a pénztárnok a társulatnak számadá-
sait beadja s a netán fenmaradt összeget a tagok közt egy-
aránt kiosztja. 

5) Azok, kik fontos okoknál fogva, a kitűzött napon 
nem indulhatnak meg, illetékeiket visszakapják ; azok pedig, 
kik visszamenet más irányban akarnának menni, az osztrák 
Lloyd-társulat gőzhajóira megfelelő uti jegyeket kapnak. 

6) Azon részvevők, kit Bécset mellőzve, egyenest Tri-
estbe mennek, ebbeli szándékokat f. év marczius l-ig a fő-
ügynökséggel közöljék. 

7) Mindnyájan törvényes útlevéllel, a papok pedig, a 
miséz és engedélye miatt, az illető egyház megyei hatóság 
ajánló levelével legyenek ellátva. A tengeri ut, mely legkö-
zelebb Egyiptom felé veendi irányát, 6 napot igényel. Mar-
czius 25-én Alexandriába érkezve a zarándokok 4 napi időt 
nyernek, hogy még Kairót és a gihezi piramisokat is láthas-
sák. Marczius 30-án folytattatik az ut, a következő napon 
Palesztinát elérik, s Jaffában kiszállva, lovakat találnak 
rendelkezésökre, hogy igy april 2-án Jeruzsálembe érhes-
senek. Hogy pedig a társulat elegendő időt nyerjen minden 
szenthely megtekintésére, a jeruzsálemi tartózkodás és el-
látás i d e j e n é g y h é t r e van szabva. Közben kirándulá-
sok tétetnek több helyre u. m. Bethlehem, sz. János, Módin, 
Bethania és Jerichoba, a Jordán és a holt tenger vidékére. 

Bucsutvéve Jeruzalemtöl, a szárazföldi utazás Szama-
rián át történik, hol Naplus (az evangéliumi Szichem vagy 
Szichar) Sebustijeh (Samaria) városokat, a szamariai nő kút-
ját, a Hebal és Grarizim hegyeket látandják meg a zarándo-
kok, mielőtt az esdreloni sikon át Názarcthbe jönnének. 

Innen kirándulnak Naimba, a Tábor hegyére, Tiberiasba, 
Kapharnaum, és Kánába; honnan visszatérve, a szentföl-
döm utazás a Karmel hegyén, a szent Szüzanya oltáránál 
tartandó hála-istenitisztelettel fog befejeztetni. Május 13-
kán a társulat Kaifában a Lloyd-gőzhajóra szállva, Beirut és 
Smyrnán át Triestbe tér vissza. Adja Isten áldását hozzá ! 
Bécs, karácsony napján 1864. A szentföldi főügynökség. 

VEGYESEK. 
Esztergomból és Kalocsáról egyszerre kaptuk a hirt : 

Tóth Imre fölszentelt püspök, apát, olvasókanonok s Tary 
Ferencz sz. Máriáról czimzett hatvani prépost, s őrkanonok 
haláláról. Esztergomból remélünk rövid tudósítást a megholt-
nak életéből ; a kalocsai kanonok urnák, Tary Ferencznek 
ker. vallásosságát, ajtatosságát, papi tiszta jellemét, minden 
legnehezebb lelkipásztori működésekben fáradhatatlan szor-
galmát, nyugtot nem ismerő tevékenységét, az egyház, és 
iskola körül éber figyelmét, az istenitiszteletnek szeretetét, 
pontosságát, buzgóságát magunk voltunk szerencsések is-
merni és tisztelni. Tary Ferencz szegedi születésű, ahol kö-
zépiskoláit végezte. Mint pap, káplán, praebendatus, az ér-
seki udvarnak hivatalain átmenve soká mint titoknok, innen 
a legnehezebb parochiák egyikére, a kalocsaira és kanonok-
ságra tétetvén hiveinek valósággal atyja, valósággal lelki-
pásztora volt szerettetve mindenkitől, s leginkább a két év 
előtti vizáradásnál a károsultak felsegélésében, ápolásában, 
ellátásában kifejtett atyai gondossága miatt áldva volt min-
denkitől. Eletének 55-ik évében ajtatosan meghalt, munkás 
életének jutalmát Attól veendő, kinek szeretetéből min-
dent tett. 

Boncompagni, aki 1857-ben Bolognába küldetett, hogy 
IX. Piust a piemonti kormány nevében üdvözölje, aki már ak-
kor összeesküdött IX. Pius fejedelemsége ellen, Florenczben 
pedig összeesküvéseket szitott, mint piemonti követ a nagy 
berezeg ellen, f. é. nov. 10-én mondá : „én nem helyeseltem 
a sept. 15-i szerződést; de miután az olasz nép ezt helyeselte, 
a népnek pedig nincs szüksége gondolkodni, én is helyes-
lem." ,A népnek nincs szüksége gondolkodni' ! — a barom 
sem gondolkodik, csak tesz ; ez a népfölség. 

A forradalmárok jellemzésére szolgáljon, hogy Reca-
nati olasz városban Leopardi Jakabnak emiékszobrot emel-
nek, persze hogy a hivatalnokok indítványára. Ily dologra 
nem adományozni, annyi volna, mint Italiának ellenségévé 
bizonyítani magát. S ki volt Leopardi ? Hitetlen iró, erkölcs-
telen, aki nem szégyelte mondani : „elhatározással szenvedni 
aljas lelkek tulajdona ; mértéket tartani a vágyakban, osto-
baság; önmagát meggyilkolni, nemes cselekedet." — A forra-
dalom csak ily erkölcstelenséget tisztelhet. 

A kamarák egész Európában ülésekre készülnek. Sok 
okos gondolatokat fog olvasni az olvasó világ. — — Az an-
gol Punch 1857 év 809 sz. 13 lapján indítványt tett, hogy 
a westminsteri palotába vezető hid (As it will lead to the 
Houses of Parliament, may we respectfully suggest that it 
be called the Pons asinorum") r szamarak hídjának nevez-
tessék. — Ezen indítványon mindenki nevetett, ellene senki 
óvást nem tett. 

Kegyes adomány. 
A kassai szent-orsolya-szüzek és a szikszói kerület Jé -

zus szent gyermekségéről nevezett társulatnak . . 25 fr. 40 kr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÀSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érküvy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz, a. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Lipót-
utcza 19. sz.) s Kocsi Sán-

dor nyomdai irodájában, 
(halpiacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, január 14-én. 4. I. Félév. 1865. 

TARTALOM : A szabadkőművesség. — A kárhoztatott 
tanok sorozatja. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A szabadkőmivesség. 
Az egykor oly titokszerii fátyolba burkolt tár-

sulat , mely e név alatt világbirü és terjedtségü lőn, 
mindinkább leleplezi magát , és napról napra meré-
szebben tárja föl eddig, sokszor félénken simitga-
tott i rányát , az avatatlan világ előtt gondosan rej-
tegetett czélját. Félelem és rokonszenv egyaránt ápo-
lák , növelék e társulat hatalmát ; félelem, mert ki-
gyó-bölcsesége által el tudá hitetni a föld nagyjai-
val, hogy kezében tartja a világ sorsának szálait, és 
ki nem szövetkezik vele, minden csillogó erejének 
daczára előbb-utóbb bukni fog; rokonszenv, mert az 
„átalános vallás, emberszeretet, testvériség, egyen-
lőség" szavak alá rejtődzve a kevesbé óvatosak haj-
lamát tőrbe ejti. 

Ezen, bármily okból mindenkit érdeklő társu-
latnak eredetét, létezésének ,idejét különféle időből 
szokás származtatni, amint tudnillik azt a társulat-
nak tagja, barátja vagy ellenfele kutatja. Vélemé-
nyünk szerint legjobb különbséget tenni az eredeti 
és a legújabb korban nyilatkozó szabadkőmivesség 
közt; ekkép eredete talán könnyebben kipuhatol-
ható, és nem épen megvetendő a szabadkőmivesek 
azon kérkedése, hogy társulatuk ősi időkből szár-
maztatható , mig más részről a jelen alakban nyil-
vánulása az ujabb idők bélyegét hordja homlokán. 

Jól mondja Schrődl, hogy „tekintve a tudósok 
gúnyolódására és a józan emberi ész mosolygására, 
maguk a szabadkőmivesek is ma már megengedik, 
hogy Anderson a szabadkőmivesség alkotmányáról 
szóló könyvében alkalmasint hibázott, midőn benne 
Ádámot, sőt magát Istent mint szabadkőmivest lép-
teti föl. Mi több, sokan a szabadkőmivesek közül 
már arról is merészkednek kételkedni, ha váljon a 
szabadkőmiveseknek Noachtól, Nimródtól, Salamon-
tól, vagy átalában az igen régi időből leszármazta-
tott nemzetiségi táblája valószínű alapon nyugszik-e? 
Mindazáltal régiebb kora mellett látszik tanúskodni, 

a sajátságos elnevezés, a mindenesetre régiebb idők-
ből eredő czéhrendszer, mely e társulatnak is alapja 
lehetett, mig később a régi elnevezés, osztályozás 
megtartása mellett más elemek is vegyültek eredeti 
szervezetébe, és azzá nőtt ki, mitől benne napjaink-
ban méltán retteg mindenki, kinek az emberiség bé-
kéje, földi és örök üdve szivén fekszik." 

A legszerényebb szabadkőmivesek is a régi ro-
maiakig viszik vissza társulatuk eredetét, és hízeleg-
nek maguknak, hogy történelmi lehozásban képesek 
bebizonyítani egyletüknek rokonságát az ó-kor ha-
sonló testvérületeivel, különösen azon épitő-testüle-
tekkel, melyek a romaiaknál ,collegia' vagy cor-
pora' nevezet alatt voltak szokásban. Numa első ala-
kított ilyent Romában, és ezen testületek, minekelőtte 
- kő'nivesek és az építéshez szükséges többi mester-
emberek czéhe életbe lépett volna, magukban egye-
sitették az építészeket a többi rokon mesterségek 
kezelőivel együtt, még pedig különféle nemzetekből 
s természetesen a legjelesbeket. A tizenkét tábla tör-
vényei szerint ezen collegiumok maguk szervezhet-
ték testületi alkotmányukat , szerződéseket köthet-
tek , szem előtt tartva a birodalmi törvényeket. Kü-
lönféle szabadalmakkal fölruházottan, de alkotmá-
nyuk értelmében is a legnagyobbszerü építkezésekre 
vállalkoztak mindenütt, hova meghivattattak, vagy 
önkénytesen is ajánlkoztak, és a munkának czél-
szerü vezetése, kiosztása, a munkások fölötti ügyelet 
kizárólag körűkhez tartozott, ekkép szervezetes tes-
tületet képezve, bizonyos testületi szellem is fejlődött 
ki, melyből a vallás sem volt kifeledve, és az illető 
mesterségek eszközei által jelképeztetett. I ly collegiu-
mok nagy számmal támadtak akkoron Britannia-, 
Grallia- és Hispániában, hol mindenütt nagyszerű 
épületek emeltettek. Később a szász királyok a neve-
zett tartományokból Angolországba is hivtak colle-
gialis épitészeket palotáiknak, templomok és kolos-
toroknak épitése végett, hol szintén szabadalmakkal és 
joghatósággal megajándékoztatván, módositott alkot-
mány mellett tömörültek társulattá, megtartva a'romai 
collegiumok alkotmányát ujabb szervezetük alapjaul. 

4 
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Angolország történelme, az alkotmánynak, jel-
képeknek és szokásoknak a szabadkőmiveseknél 
való megegyezése kétségtelenné látszik tenni a mos-
tani szabadkőmives-társulatok történelmi összefüg-
gését a középkori testületekkel, ezeknek pedig a ro-
mai collegiumokkal. Létezik azonban három ok-
mány is, melyek ezen társulatnak legrégiebb irott 
emlékeihez tartoznak és hasonlót látszanak bi-
zonyitani. Ezek legrégiebbike 926-ik évből szár-
mazik és magában foglalja azon alkotmányt, me-
lyet Athelstan angol király az országban levő 
épitö testületnek adott, melynek eredetije an-
gol szász nyelven irva, lia igaz, még ma is York-
ban őriztetik, hol ünnepélyes megerősitést nyert. 
Ezen irat rövid vallásos bevezetés után előadja az 
épitészet történetét, a legrégibb 16 szabadkó'mivesi 
szabályt, végre dicséretes emlitést teszen Hyramról, 
Salamon templomáról, a görögök- és romaiakról, kü-
lönösen Pythagoras-, Eudides- és Vitruviusról. A 
második okmány IV. Henrik angol király idejéből 
ered, és kérdést tesz a szabadkőmivesek társulatáról, 
lényegéről. A harmadik irat a szertartásról szól, 
mely mellett régente a társulatba való fölvétel tör-
tént, és mely az ó-angol rendszerhez tartozó szabad-
kőmivesek által ily alkalommal még ma is gyako* 
roltatik. Ezt egykorúnak lehet venni a yorki alkot-
mánynyal. Az úgynevezett kölni okmány, mely 
1535-ből származtattatik, és mely alatt Melanchton-
nak, Hermann kölni érseknek, és bizonyos Jacobus 
praepositusnak kézirása látható, maguk a szabadkő-
mivesek által hamisitottnak nyilvánittatik. 

A yorki constitutionak szövege^következő. „Az 
örök Istennek, az ég és föld atyjának és teremtőjé-
nek mindenhatósága , isteni Igéjének bölcsesége , és 
az általa küldött Léleknek közreműködése legyen 
müvünk kezdetével, és adjon malasztot ugy irányoz-
hatni életünket, hogy itt tetszését, holtunk után pe-
dig az örök életet nyerhessük meg. A jó testvérek 
tudják meg mindenek előtt, mily módon keletkezett 
az épitészetnek tiszteletreméltó művészete, mint tar-
tatott az fön, és mikép emeltetett virágzásra kirá-
lyok és fejedelmek által. Azután tudják meg, a sz. 
Alban által a romaiak módjára hozott törvények kö-
zül, melyek jók még és hasznosak ? Mivel pedig már 
a görögök és romaiak az épitészetet mint nagy mű-
vészetet és jeles tudományt hiven gyakorolták, 
akarja a mi jámbor kirá lyunk, hogy nálunk is ek-
kép legyen ezután." Ekkor előadja az okmány a kő-
mivesség történetét, Ádámtól kezdve (!), mely után 
következnek a szabályok és kötelességek, melyeket 

az illető kőmives, kezét az elöljárók által tartott szent 
könyvre (evangéliumra) tevén, megtartandóknak 
fogadott, és e következők: 1) Az első kötelesség, 
hogy Istent őszintén tiszteljétek, és a noachidák tör-
vényeit ') megtartsátok, mivel azok isteni törvények, 
melyeket az egész világnak birnia kellene; miért is 
kerüljetek minden tévtanitást, nehogy általa Isten 
ellen vétkezzetek. 2) Királytokhoz legyetek liivek 
minden árulás, és az elöljáróságnak, tartózkodjatok 
bárhol, engedelmeskedjetek minden kétszinüség nél-
kül. Fölségsértés távol legyen tőletek, és ha vala-
mit ilyesmiről megtudtok, figyelmeztessétek a ki-
rályt. 3) Minden ember iránt legyetek szolgálatké-
szek, s mennyire lehet, kössetek velük hű barátsá-
got, nem törődve, mily vallású vagy véleményű va-
laki. 4) Különösen pedig egymáshoz legyetek liivek, 
készséggel tanitsátok és segitsétek egymást a művé-
szetben, ne rágalmazzátok egymást, hanem cseleked-
jétek másoknak, amit kivántok, hogy mások is cse-
lekedjenek nektek. Ha tehát valaki a testvérek kö-
zül mást, vagy valamely testvért megbánt, közös 
erővel legyetek rajta, hogy hibáját megjavithassa és 
megjobbuljon. 5) Hiven ragaszkodjatok a többi pá-
holyok tagjainak határozatai- és munkálataihoz ; és 
mindenki előtt, aki nem testvér, tartsátok titokban 
jeleinket. 6) Óvakodjék mindenki a hűtlenségtől; 
testvérületünk hűség és becsületesség nélkül fön 
nem ál lhat , a jó hirnév pedig igen nagy kincs. 
Ügyeljetek egyszersmind uratoknak vagy mester-
ieknek , kit szolgáltok, hasznára és növeljétek azt, 
valamint a reátok bizott munkát mindenkor becsü-
letesen végezzétek. 7) Mindenkinek adjátok meg, mi-
vel tartoztok, és kerüljetek mindent, mi a testvérü-
letnek becsületét veszélyeztethetné. 8) A mesterek 
közül senki se vállaljon magára oly munkát , mely-
hez nem bir elegendő képességgel, mert különben a 
fő épitő mesternek és az egész testvérületnek szé-
gyenére válandik. Minden mester a lehető legcseké-
lyebb dijt kösse ki magának, de mégis annyit, hogy 
élhessen és segédeit kielégithesse. 9) Senki se szo-
rítsa ki a másikat, hanem hagyja meg a kapott mun-
kában, kivévén, lia az talán alkalmatlan volna annak 
teljesítésére. 10) E g y mester se vegyen magához tanu-
lót kevesebb mint hét évre, és ekkor is csak a többi 
testvérek tanácsának meghallgatása.után avassa őt föl 
kőmivessé. 11) A mesterek és segédek közül senki 

') Melyek a következők : a) hogy elöljárók alatt élje-
nek ; b) korüljék az istenkáromlást ; c) a bálványozást ; d) 
vérrokonokkal házasságra ne lépjenek; e) vért ne ontsanak; 
f) ne raboljanak ; g) vért és fojtottat ne egyenek. 
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se fogadjon el valami dijt, hogy kőmivessé avattasson föl 
olyant, aki nem szabad születésű, rosz hirben áll, nem bir 
kellő képesse'ggel és ép tagokkal. 12) Valamely legény ne 
bírálgasson mást, ha nem tudja jobban végezni a dolgot, mint 
az , kit ócsárol. 13) Minden mester hallgasson a nagy mes-
terre, és minden segéd az ő mesterére, ha általuk fölszólitta-
tik, hogy munkáját kijavítsa. 14) A kömivesek mindnyájan 
engedelmeskedjenek elöljáróiknak, és készséggel teljesítsék 
parancsaikat. 15) Minden kőmives fogadja be a máshonnan 
jövő kőmiveseket, ha ezek a jeleket tudják, és gondoskod-
jék róluk. 16) Egy mester vagy legény se vezessen be a pá-
holyba olyant, ki nem avattatott kőmivessé, hogy ott megta-
nulja az alakítást, vagy hogy kőből alakítson valamit ; ne 
adjon neki egyenméröt, se szögletmértéket, se ne tanítsa őt 
annak használatára." 

Ezek az átalános adatok, melyek a szabadkömivesség-
ről annak eredetét, régiebb szervezetét illetőleg előttünk fek-
szenek. Az idézettek szerint eddig csak mint szabadalmazott 
czéhrendszer tűnik föl, mely az építkezést és az evvel rokon 
mesterségek gyakorlatát tűzte ki czélul ; de ha az adatok 
hitelesek, már mint ilyen is bírt titkos jelekkel, fölül emelke-
dett a valláskülönbségen, tehát valamely közös vallásról ál-
modozott övéinek számára, melyet akkoron az egy Isten 
tiszteletében és a noachidák parancsainak megtartásában 
pontosított össze ; ekkép az igaz hit ellenében már akkor 
kedvezőtlen állást vett, mely később gyűlöletté fajulva és a 
politikai villongásokba is vegyülve, vagy azokat előidézve a 
hitre ép ugy mint az államokra nézve veszélyessé vált, mi a 
társulat fejlődésének egyes eseményeiből még inkább kivi-
láglik, bár mennyire igyekszik is titkolni vagy szépíteni az 
egyház és államok ellen intézett, föl is használt romboló ere-
jét . (Folyt.) Pollák. 

SYLLABUS 

Complectens praecipuos nostrae aetatis errores, qui no-
tantur in allocutionibus consistorialibus, in encyclicis aliisque 
apostolicis litteris sanctissimi Domini nostri PII PAPAE IX. 

S 

§ 1 -
Pantheismus, naturalismus et rationalismus absolutus. 

I. Nullum supremum, sapientissimum, providentissi-
mumque numen divinum exsistit ab hac rerum universitate 
distinctum, et Deus idem est ac rerum natura et iccirco im-
mutationibus obnoxius, Deusque reapse fit in homine et mun-
do , atque omnia Deus sunt et ipsissimam Dei habent sub-
stantiam; ac una eadcmque res est Deus cum mundo, et 
proinde spiritus cum materia, nécessitas cum libertate, verum 
cum falso, bonum cum malo, et justum cum injusto. 

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 
II. Neganda est omnis Dei actio in homines et mundum. 

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 
III. Humana ratio, nullo prorsus Dei respectu habito, 

unicus est veri et falsi, boni et mali arbiter, sibi ipsi est lex 
et naturalibus suis viribus ad hominum ac populorum bonum 
curandum sufficit. 

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 
IV. Omnes religionis veritates ex nativa humanae ra-

tionis vi dérivant ; hinc ratio est princeps norma, qua homo 
cognitionem omnium cujuscumque generis veritatum assequi 
possit ac debeat. 

Epist. encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846. 
Epist. encycl Singulari quidem 17 martii 1856. 
Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 

V. Divina revelatio est imperfecta et iccirco subjecta 
continuo et indefinite progressui qui humanae rationis pro-
gression! respondeat. 

Epist. encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846. 
Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 

VI. Christi fides humanae refragatur rationi ; divinaque 
revelatio non solum nihil prodest, verum etiam nocet hominis 
perfectioni. 

Epist. encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846. 
Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 

VII. Prophetiae et miracula in sacris litteris exposita 
et narrata sunt poetarum commenta, et christianae fidei my-
steria philosophicarum investigationum summa ; et utriusque 
testamenti libris mythica continentur inventa ; ipseque Jesus 
Christus est mythica fictio. 

Epist. encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846. 
Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 

§ 1 1 . 

Rationalismus moderatus. 
VII. Quum ratio humana ipsi reiigioni aequiparetur, 

iccirco theologicae disciplinae perinde ac philosophicae tra-
ctandae sunt. 

Alloc. Singulari quadam perfusi 9 decembris 1854. 
IX. Omnia indiscriminatim dogmata religionis christia-

nae sunt objectum naturalis scientiae seu philosophiae ; et 
humana ratio historice tantum exculta potest ex suis natu-
ralibus viribus et principiis ad veram de omnibus etiam recon-
ditioribus dogmatibus scientiam pervenire, modo haec dog-
mata ipsi rationi tamquam objectum proposita fuerint. 

Epist. ad Archiep. Frising Gravissimas 11 de-
cembris 1862. 

Epist. ad eumdem: Tuas libenter 21 decemb. 1863. 
X. Quum aliud sit philosophus, aliud philosophia, ille 

jus et officium habet se submittendi auctoritati, quam veram 
ipse probaverit; at philosophia neque potest, neque debet 
ulli sese submittere auctoritati. 

Epist. ad Arch. Frising. Gravissimas 11 decem-
bris 1862. 

Epist. ad eumdem: Tua slibenter 21 decemb. 1863. 
XI. Ecclesia non solum non debet in philosophiam um-

quam animadvertere, verum etiam debet ipsius philosophiae 
tolerare errores, eique relinquere ut ipsa se corrigat. 

Epist. ad Archiep. Frising. Gravissimas 11 de-
cembris 1862. 

XII. Apostolicae Sedis, romanarumque congregationum 
décréta liberum scientiae progressum impediunt. 

Epist. ad. Archiep. Frising. Tuas libenter 21 
decembris 1862. 

XIII. Methodus et principia, quibus antiqui doctores 
scholastici theologiam excoluerunt, temporum nostrorum ne-
cessitatibus scientiarumque progressui minime congruunt. 

4* 
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Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter 21 de-
cembris 1863. 

XIV. Philosophia tractanda est nulla supernaturalis 
revelationis habita ratione. 

Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter 21 
decembris 1863. 

N. B. Cum rationalismi systemate cohaerent maximam 
partem errores Antonii Günther, qui damnantur in epist. ad 
Card. Archiep. Coloniensem : Eximiam tuam 15 junii 1847, et 
in epist. ad episc. Wratislaviensem : Dolore haud mediocri 30 
április 1860. 

§111. 
Indifferentismus, Latitudinarismus. 

XV. Liberum cuique homini est eam amplecti ac pro-
fiteri religionem, quam rationis lumine quis ductus veram 
putaverit. 

Litt. Apóst. Multiplices inter 10 junii 1851. 
Alloc. Maxima quideni 9 junii 1862. 

XVI. Homines in cujus vis religionis cultu viam aeternae 
salutis reperire aeternamque salutem assequi possunt. 

Epist. encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846. 
Alloc. Ubi primum 17 decembris 1847. 
Epist. encycl. Singulari quidem 17 martii 1856. 

XVII. Saltern bene sperandum est de aeterna illorum 
omnium salute, qui in vera Christi Ecclesia nequaquam 
versantur. 

Alloc. Singulari quadam 9 decembris 1854. 
Epist. encycl. Quanto conficiamurll7 aug. 1863. 

XVIII. Protestantismus non aliud est quam diversa ve-
rae ejusdem christianae religionis forma, in qua aeque ac in 
Ecclesia catholica Deo placere datum est. 

Epist. encycl. Noscitis et Nobiscum 8 dec. 1849. 

§ i v . 
Socialismus, communismus, societates clandestinae, so-

cietates biblicae, societates clerico-liberales. 
Ejusmodi pestes saepe gravissimisque verborum formu-

lis reprobantur in epist. encycl. Qui pluribus 9 novemb. 1846; 
in alloc. Quibus quantisque 20 april. 1849 ; in Epist. encycl. 
Noscitis et Nobiscum 8 dec. 1849 ; in alloc. Singulari quadam 
9 decemb. 1854; in epist. encycl. Quanto conficiamur moe-
rore lo augusti. 1863. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 12-én. Ki számlálhatná elő az egyházzal 

ellenkező lapok ellenvetéseit a pápai körlevél tartalma, meg-
jegyzéseit ennek közzétételi ideje, módja fölött, az ijesztge-
téseket, a baljóslatokat a mai győztes, műveltnek nevezett 
világ ellen ? A hazugság szelleme termékeny mint a pokol, 
semper mendax. Mindezen jelentések kútfeje a tudatlanság, 
iránya pedig a rosz akarat , hogy a pápaságot gyűlöletessé 
tegyék. Nem hiányoztak bátorítások, a forradalmi, a hitetlen 
szabadelvűekhez, kik a körlevelen elrémültek, adattak jel-
lemzések, jóslatok, hogy ez a pápaság halálvonaglása, sike-
retlen erőködése, mely a pápaság bukását csak siettetni 
fogja. Ismert jóslatok, mert már 340 éve tétetnek, s a pápaság 
mindig szilárdabb, tekintélye mindig magasabb. Nem tekin-

tetett-e VI. Pius utolsó pápának ? nem adatott-e parancs 
Berthierhez, a romai sereg vezéréhez, hogy a pápaválasztást 
minden áron megakadályozza ? Időről időre ismételtetnek 
eme jóslatok, valahányszor nehéz napok törnek sz. Péter 
széke fölé, mindig mondatik : most lesz az utolsó pápa, s csak 
azt bizonyítják mit az írás mond : desiderium peccatorum peri-
bit. Hamarább fog a nap az égről eltűnni, semmint a kath. 
egyház a földről ; egyház pedig nincs pápa nélkül. 

Egy hónapig kongtak a lapok a sept. 15-i szerző-
désről; szólnak a pápai körlevélről. Mindenki saját szem-
pontjából kimeríteni a k a r j a . . . . nem a körlevelet, hanem sa-
ját nézeteit. Mult évnek kétség kivül a két okmány a legje-
lentékenyebb eseménye. A szemek lestek, mit fog a szent-
szék tenni, kiki figyelt, mit fog szólani. Szólt a szentszék, de 
nem azt, mit vártak. Gondolták, hogy a pápai fejedelemség 
megtámadtatása ellen óvást teend. Nem, — — a szentszék 
az égiekről elmélkedett, egy okmányban, melynek érvénye 
örökös mint a szentírásnak, a kath. tant előadta, az egyház 
szellemi kincsét a szellemi rablások ellen biztosította. Quae-
rite primo justitiam Dei, et cetera adjicientnr vobis. Tanúsá-
got tenni az igazságról, tiltakozni a tévely ellen, mindig 
nagybecsű, nagy érdemű tény. Ily tanúság az igazságról, 
mit IX. Pius tett dec. 8-án, kiérdemli az Istentől a földi 
javakat is. Adjicientur vobis. 

Bármily jelentéseket olvastunk is, egyiken sem volt 
nyom, hogyannak írója a pápai körlevelet tanulmányozta 
volna. Siècle kiáltványt adott az európai hatalmakhoz, hogy 
a pápai támadás ellen erős védelembe tegyék magokat. Opi-
nion Nationale buzditotta a hatalmakat, hogy a pápaság meg-
döntésére itt az idő, itt a legjobb alkalom. íme, a pápa azt 
tette, mit minden előde tett, az egyház függetlenségét, sza-
badságát, jogait kimondta ; ez volna az európai hatalmak el-
len Rómából intézett támadás. A pápa semmi ujat nem mon-
dott, minden tételhez, ki ? és mikor mondta ? oda csatolta : a 
tételek előbbi években mondattak, s akkor támadás nem 
volt, most, mivel másodszor, nem is a körlevélben, hanem ehez 
adott csatolványban ismételtetnek, most támadás. Vesztét 
akarják a pápaságnak, keresnek ürügyet Mortarában, La-
morieierben, Coenben, a körlevélben. Oly roszúl esik ; ha az 
embert az ö terveivel együtt a világ előtt leleplezik, s ezt 
tette a pápa. 

Mások simábbak. Pays mondta : régi tételek ezek, nem 
kell velők törődni. De mit a pápa mond, avval nem törődni 
nem lehet. Nem törődött már Decius; Diocletianus emlékpénzt 
is veretett „deleto nomine christiano," s ép akkor volt leg-
közelebb ezen név az ő földi diadalához. France 1682-re hi-
vatkozott, mondván, hogy ő az 1682-i katholikus püspökök-
kel ugyanazon liitü, azon vallású. Tehát XII. Incze által 
kárhoztatott, a szentszék ellen fellázadó, a pápa ellen tilta-
kozó püspökökkel, Pius ellen, Pius nélkül élni akaró, a hit 
tanító mesterénél mindent okosabban értő katholikus. Ily 
katholikusokat a nagyszombati magyar zsinat is kárhoz-
tatott ; köszönet a magyar egyház dicsőségének emez ok-
mányért. Köszönet azon 35 franezia'püspököknek is, kik az 
1682-i gyülekezetből a pápához fölírtak: „quidquidin iisdem 
comitiis circa ecclesiasticam potestatem et pontificiam au-
ctoritatem decretum conscribi potuit, pro non decreto habe-
mus, et habendum esse declaramus." Bossuet ma inkább 
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akarna ezen 35 között lenni, semmint nevét és tekintélyét 
az egyház ellenségeinek fegyverül adni kényszeríttetni, 
így bűnhődik a szentszék ellen merő ész. Oly katholikusok 
ezek, kiknek nézeteit a szentszék 280 esztendőn át soha 
nem helyeselte, mindig elvetette, melyeket XIV. Lajos is 
1693 sept. 14-én kitagadott, Ígérvén, hogy soha nem fognak 
érvényesíttetni, „ne soient pas observées." Ez azonban to-
vább vezet, külön beszédet kíván. Csakhogy igen különös-
nek találjuk, hogy ezen szabadelvűek az égő ellenmondáso-
kat szemérem nélkül szeretik. Ok váltig kiáltják az egyház 
és az állam, a szellemiek és a földiek elválasztását, mégis az 
1682-i nyilatkozmányhoz csatlakoznak, mely ép az egyházat 
és államot, a szellemieket a földiekkel összevegyiti, a ki-
rályból kis pápát csinálva. Hogy ezt XIV. Lajosnak legistái 
akarták, megértjük, mivel a királyi hatalmat azon kőnek 
széleihez kiterjesztették, melyen a pap szentmisét mond ; de 
hogy ezt azok kiáltsák ma, kiknek ajkain a „szabad egy-
ház a szabad államban" hangzik, az emberi elme szemérme-
tességéről föl nem tételeztük. Két ellenkező elvekre ugráló 
elme olyan, mint a házasságtörő feleség. És emiatt Napó-
leonnak legistái már nem is szégyellik magokat a világ előtt. 

A ,Moniteur' hivatalos lap hallgat. Lamarmora, Lanza, 
Pepoli beszédjeit, melyek a sept. 15-i szerződést a pápaság 
kifosztására értelmezték, liiven meghozta, mikint a veres 
herczegnek 1862-ik év februári botrányos beszédjét ; dehogy 
a kereszténység atyjának a világhoz intézett szavát felfogná, 
az a filius devotissimus szolgáinak nézeteivel ellenkezik. An-
nál többet szólnak a sugalt lapok France és Constitutionnel. 
Szolga tollak, melyeknek értéke csak az, hogy a kormány 
hagjának vétetnek. Többször ismételték : a felvilágosult 
katholikusok magok roszalják eme körlevelet. Ép a legha-
tályosabb indok, hogy a körlevél minden szavait, betűit telje-
sen, föntartás, megkülönböztetés, vagy utógondolat nélkül el-
fogadjuk, valljuk, védjük, mivel az egyház ellen rugaszkodok 
sorait, s örömeit szaporitanók. Oly nagy nyomaték tulaj-
doníttatik ezen felvilágosult katholikusok nézetének, hogy 
ezt egy pápai dogmatikai okmány ellen használják ; pedig 
közöttünk ép az ily katholikusoknak mákszemnyi tekinté-
lyök, becsök, nyomatékok sincs. Előttünk vagy minden ka-
tholikus felvilágosult, s ezt valljuk is, mivel translati sumus 
de tenebris ad lumen, és illuminavit nos Christus : vagy senki 
sem fölvilágosult. A katholikus melléknevet nem keres, ö ka-
tholikus, s ez elég. Christianus nomen, catholicus mihi cogno-
men, evvel mindent mondott. A logicában ugy tanultuk, hogy 
minden melléknév szűkebb korlátok közé szorítja a fogal-
mat. Melléknév nélkül tehát teljes, melléknévvel korlátozott, 
azaz nem teljes a fogalom. A katholikus, ha melléknév nélkül 
áll, egészen katholikus, amint kell, amint a megváltó paran-
csolta, amint az anyaszentegyház mindig tanította ; lia a ,ka-
tholikus' fogalomhoz melléknevet csatol, már csonka katho-
likus, mancus et claudus, vagy is ép azt mutatja, hogy nem 
katholikus, mivel a szó egyetemességet jelent. A ,katholikus' 
szó egyetlen melléknevet fogadhat, mely értelmét nem cson-
kítja, sőt világosítja, erősiti, és ezen melléknév : romai. Más 
melléknév önmagában ellenmondás. ,Katholikus vagyok, . . . 
de . . .' ez az ő szava. Nem tagadja-e, nem korlátozza-e, utó-
gondolattal nem rontja-e el ezen ,de' szócska a ,katholikus 
vagyok' ? Előttünk ily katholikusok mindig, mindenben gya-

núsak. Hiszszük, tapasztaltuk, a történet szomorú példáiból 
tanultuk, Italiában látjuk, hogy az ily felvilágosult katholi-
kusok a forradalmároknál, a szabadelvűeknél is mindig gya-
núsak. A ,de' szócska az ily katholikust hozzájok viszi, de a 
,katholikus vagyok' tőlök eltaszítja. „Nem lehet egy kézzel 
szabadelvűnek lenni, más kézzel pedig katholikusnak. Nem 
csak szavazni kell szabadelvűén, hanem élni is." Azaz: nem-
csak szavazni kell a kath. egyház ellen, hanem minden pa-
rancsolatja ellen élni is kell ; nemcsak a politikai körben kell 
kitagadni a kath. egyházat, hanem a családi körben is ; nem-
csak az államtól kell őt elűzni, hanem a házi tűzhelytől is ; 
nemcsak az ajakról eldobni, hanem a szivböl is. Ez*a szaba-
delvüség, csak a solidaris igazán szabadelvű; a szabadelvű 
pedig és a felvilágosult ugyanaz. íme a felvilágosult katho-
likusokat mi csak cum beneficio inventarii hiszszük mieink-

rr 
nek, de a szabadelvűek sem fogadják el őket föltétlenül. Ok 
az egeknek hátat fordítanak, de a pokolnak egyenesen menni 
sem akarnak ; járnak, mennek tehát nem hátra, nem előre, 
hanem oldalt, hogy majd ide majd oda pillantsanak, hogy ide 
is, oda is kezet nyújtsanak, s midőn egyik rész sem bizik ben-
nök, azt vélik ezek, hogy a világot a roskadástól megszaba-
dítják, mivel az ellentéteket egyensúlyozzák. Kik egyik ré-
szen sem birnak nyomatékkal, ők valamit súlyozni akarnak. 
Van nekik sulyjuk, de az egyház ellen az egyház ellenségei-
nek kezében : van nekik sulyjuk, de ez nem belőlök, hanem 
azon kéztől, mely őket az egyház ellen sújtja. A kalapács is 
gondolhatná, hogy a szép alak, mely alóla kikerült, neki ro-
vandó fel érdemül. Felrovatik nekik az élet könyvében ha-
tározatlanságuk minden következménye, melyet felvilágo-
sultságokban előre láthattak. Praeceptum Domini lucidum, 
illuminans oculos. In custodiendis illis retributio multa. Ab 
occultis meis munda me, et ab alienis parce servo tuo. Si mei 
non fuerint dominati, tunc immaculatus ero, et emundabor a 
delicto meo maximo. 

De nézzünk ezen felvilágosultságba mélyebbre, f e l -
világosult katholikus !' Ki ez ? Miképen felvilágosult? Talán 
teljesen kiképzett hittudor, kinek kezében Lombardus sen-
tentiáinak négy könyve, vagy Aquino summája csak játék-
szer ? ,Felvilágosult' ! Talán a realisták és nominalisták, tho-
misták és scotisták tudományos, hatszázados vitáit megol-
dotta, talán, mit sz. Ágoston oly nehéznek, s ugy szólva le-
hetetlennek vallott, a szent malaszt és a szabad akarat jo-
gait, tényeit kimérte, kiegyeztette, úgyhogy a congruisták, 
praedestinationisták, augustinisták fölött biráskodhatik, s az 
„o altitudo divinae sapientiae et scientiae, quam incomprehen-
sibilia sunt judicia tua" helyett felkiálthat : o altitudo liuma-
nae sapientiae et scientiae !,Felvilágosult !' Csak a tudomány 
világosit fel, vagy inkább sapientia patris, aki Veritas et lux, 
quae illuminât omnem hominem venientem in hunc mundum. 
De ö nem ez uton felvilágosult : ő felvilágosult. Talán a lo-
gisták, oeconomisták, s a bölcsészek minden rendszereit ap-
pendit in digito ; talán Celsustól Renanig, Schenkelig minden 
ellenvetést váltig ismer, velőig czáfol ? Talán a hitet a tudo-
mánynyal, az egyházat az iskolával, a hittant a bölcselemmel, 
az eget a földdel, az Istent az emberrel, a tárgyat az alanynyal, 
a tartalmat az alakkal, a fogalmat az eszmével, az ,igen't a 
,nem'-mel elméletileg kiegyezteti ? Talán az Isten örök vég-
zéseinek könyvében is olvasott ? Semmi, semmi, ő mindeze-
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két névről sem ismeri, s kérdezzük tőle : „mit tesz ker. kath. 
módon hinni ?" tizet tehetni egyre, hogy helytelen választ 
adand ; ő mégis felvilágosult. Miben áll a felvilágosultsága ? 
Abban, hogy az egyház végzései ellen beszélni, tenni mer. 
Okosan beszél-e, ami soha sincs, vagy oktalanul, ami mindig, 
az nem nyom, csak mivel beszélni mer és tenni, már felvilá-
gosult. Másoknál a felvilágosultság az elmében van, nála az 
akaratban, mert a mérés az akarat ténye, ez szüli pedig a 
felvilágosultságot. Laguerronnière kétségkivül felvilágosult ; 
de a pesti kézmives is, aki a Lloydot naponta boltjának aj-
tajánál hosszura vont szemekkel olvassa, de mást nem is ol-
vas, ez is felvilágosult, sőt a czipész fiu, a mesterlegény, és a 
mesterné, és ennek hajadonja, szolgálója stb. felvilágosultak. 
Hogy Laguerronnière okosabban beszél mint ezek, az nem 
szüli a felvilágosultságot, hanem, hogy az egyház végzései 
ellen mer beszélni, ez adja meg a felvilágosult melléknevet. 

Felvilágosultság tudás nélkül, okosság nélkül, értelem 
nélkül ! mily nagy tekintély lehetsz te az egyház, a két ezred-
éves pápasággal szemközt !] Te minden titkot felnyithatni 
látszol, és magad vagy a tudatlanságnak setét titka ! 

KASSA, Silvester estéjén. A harangok érczszava há-
laimára hí. Kiket a halál angyala megkímélt, létök fölött re-
pült el, a szent hajlék hideg kövezetén térdeltünk, szivünk 
mélyéből köszönetet mondva az Urnák, hogy szent kegyel-
me minden méltatlanságaink mellett sem vonta meg tő-
lünk az élet nagy becsű ajándokát, melylyel országát, neve 
dicsőségét terjeszteni legfőbb, legnemesebb törekvésünk. Az 
ajtatos gerjedelmek hevét, tisztaságát gyenge tollúnk nem 
ecsetelheti. Nehéz ilyenkor az érzelmeknek kifejezést adni. 
Kiki állapotjának megfelelő malasztért eseng : páter sancte ! 
qui me in apostolicae fidei petra consolidasti — ad cooperan-
dum Spiritui s. in docenda veritate tua, in operanda gloria 
tua, in salute generis humani, ad plantandum et rigandum 
regnum pulchrae dilectionis et sanctae spei. . . . Földi remé-
nyeinket beiszapolta az idő folyamának kitörő árja. — A 
hitélet mezejére örökzöld virányaira siet a munka vágyó, ke-
rülve a zajt, fényt, .csábingerek veszélyeit : nolite me dissi-
pare periculosa mundi illicia ; altior voluptate sensuali voca-
tio mea, altior hoc mundo conversatio mea, altior hac 
terra finis meus. — Szent fogadalmaink Silvester estéjén, 
az évi események romjain ujulnak meg: omni die, quo ine 
ad Te excitas, evigilat in me etiam memoria vocationis — 
per gratiam tuam servo tuo factam. — Az évnek alkonyán, 
létünk mulandó képei közé vegyülnek a nagy elhatározások: 
absit, ut sancta tua circa genus humánum consilia in me et 
per me frustrentur. In spiritu Filii tui vivam, hauriamque ro-
bur et scientiam, ut exhausta plenitudine aliis distribuendo 
sim. — Imaszerű fohászaink a ,Te Deum'-bau végződtek. A 
kitett Szentség áldását véve, hagytuk el a templomot. — 
Megadván igy Istennek ami az Istené : az idő- s alkalom-
szerű ünnepélyei kapcsolatban, sietünk földi jótévöink-, jóa-
karóinkról megemlékezni. A nyári havakban, fülbajom költ-
séges orvoslása alatt, jótevőim által segélyezésre méltattat-
tam ; hozzá Budán az irgalmasoknál, Pesten a ferenczieknél 
huzamos időkig ingyenápolásban részesültem. Valóban, ,bona 
ecclesiastica sunt Patrimonium pauperum.' Ennyi jótét kegy-
adás mellett, maradhat-e szótlan az ajk, mozdulatlan a kéz, 
toll ? . . Nem ; ,ingrato homine, terra nil pejus creat.' Nemes 

tetteiket jutalmazza az ég ? S mit én teszek, tesz mindenki. 
,Bonus et tu, (Domine !) et in bonitate tua doce me iustifica-
tiones tuas.' 

ROMA, jan. 3-án. Az úgynevezett olasz király szép 
karácsonyi ajándékot adott az állami hivatalnokoknak. Ali 
pedig ez fizetéseiknek százalékos lehúzásából. Aki 1200 fran-
kot kapott, annak 24, aki 1300-at, annak 36 frankot fognak 
lehúzni, és igy feljebb; végre aki 15,000 frankot kapott, az 
csak felét fogja kapni. A szentatya rendesen fizeti azon hi-
vatalnokokat, kik hűségből a szentszék iránt a bitorolt tar-
tományokból Romába költöztek ; a fosztogatók pedig szol-
gáikat sem fizethetik. Azonban ezen takarékosság csak a 
népnek fog kárára esni, s az államnak semmi hasznot sem 
hozand. A forradalmi hivatalnokok kapzsisága példabeszéddé 
lett ; ezek elvesztvén fizetéseik egy részét, mint a török ba-
sák, a népen kiveszik. Ürügy lesz, ezt nem nehéz találni; a 
tolvajlások pedig az állami pénzeknél botrányig mennek, 
ezután több botrány lesz. A miniszterek tisztátalan utakon 
milliomokhoz jutottak; most is mit egy kézzel az államnak 
adnak, más kézzel két annyit, elvesznek. — De Andrea bi-
bornok látogatásáról sokat regélnek, belőle sokat remélnek 
a lapok. A bibornok egyszerűen meglátogatta Nápolyban 
Humbert koronaherczeget. íme tehát, Italia megmenekedett 
az örvénytől. Akik nap-nap mellett csak gúnyokat, torzképe-
ket gyártanak a szentatyáról, a bíbornoki testületről, azok 
egy bibornok jelenlétének Humbertnél eget-földet tulajdo-
nítanak. Mégis jó vplna a barátság a bíbornoki testülettel, a 
forradalmárok többre becsülnék, mint 10 Napoléon barátsá-
gát. Hát még a szentatyát ? ! Amit még jövőre regélnek, 
költenek a lapok, hogy Andrea pápává választatnék, és azu-
tán boldog mézes év Italiára, említést sem érdemel, annál 
kevesbé czáfolatot. — Az indexről nevezett bíbornoki tes-
tület több könyvet tett ismét a tiltottak sorába. „Cours de 
Philosophie positive par Auguste Comta;" „Rénovation re-
ligiuese par G. Larroque ;" „La Paroisse d'après les st. ca-
nons, par M. L. Malet ;" „La tour st. Jacques de Paris par 
Briois;" „Synopse das religiôes e seitas, por Joào An. Dias, 
Lisabona." — Sartiges grófnak meggyült a baja ; korholást 
kapott, hogy az encyclicát csak akkor tudatta kormányával, 
mikor azt már a franczia püspökök kézben birták. Panaszt 
emelt, hogy előtte titkolták. Mintha a franczia kormái:y 
tudatta volna a szentszékkel előre a sept. 15-i szerződést : 
pedig a szerződés a szentszékről szól, az encyclica pedig sem 
Napoléonról, sem Francziaországról egy szót sem szól. A 
turini kormány megteszi, hogy semmi okmányt nem ir, ha-
csak minutumban először Párisba nem küldi, és reá helyes-
lést nem nyer ; de Romában ennyire soha sem fognak menni 
a dolgok. A szentatya a világ keresztény katholikusaihoz 
szólt, szólni joga volt, és élt is vele, anélkül hogy Parisban 
engedelemért könyörgött volna. Ami most megtörtént, any-
nyiszor fog megtörténni, hányszor szükség lesz reá. Napo-
léon császár emlékezhetik, hogy Vll. Pius alatt a kiközösítő 
bulla a zsarnok ellen minden templomnak ajtaján olvasható 
volt, habár ellene, nehogy ez történjék, a franczia csendőr-
ség mindent megtett. Mondják, hogy Napoléon császár a 
pápai körlevélre mondta volna ; „hirdessék minden tetőről." 
Mikint Kaifás, a császár is igazságot mondott, mivel a kath. 
egyház tanát uton-utfélen hirdetni kell. Mily együgyűek 



ezen újságírók ! Napoléon akarná a kötlevél hirdetését min-
den tetőről, ki miniftjíere által annak teljes felolvasását a 
^emplomokban már megtiltotta;-tígyet^enül takargatott féle-
lem. Retteg a pápa sz^ától, egy pohár vizet sem ihatik, ha 
a körlevélre gondol. -^rKarácsony előtti estvén az ajtatosság 
a Sixtiná^m tartatott, a szentatya, a patriarchák, érsekek, 
püspökök, vatieani gyóntató atyák, és mások, kiknek az ily 
ünnepélyen menjelenési joguk, vagy engedélyük van, jelen 
voltak. Az estveli misét, mely az egész világon éjfélkor kez-
dődik, Altieri bibornok végezte. Vasárnap 9 órakor a szent-
atya Szent-Péterbe lejött, a Piéta kápolnában, mely Michel-
Angelo által faragott fájdalmas bold. Szűz Anyáról nevez-
tetik igy, felöltözködütt, s trónjára ment a confessio, vagyis 
a templom közepén álló pápai oltár elé, hol a pápa facie ad 
populum versa szokta a szentmisét ,mondani. A trónhoz érve 
kezdődött ad tertiam, a hora végeztével a szentatya kezdte 
a szentmisét Amat s Pentini bibornokok mint szerpapok, 
Ugolini és Bofondi mint alszerpapok segédlete mellett, her-
czeg Orsini és Mattéi világiak mint trónállók működtek. 
Szentmise alatt a szerpap bibornokok és laicus nemesek a 
szentatyának kezéből vették az Oltáriszentséget. Szentmise 
után volt a pápai áldás, teljesbúcsu kihirdetése, és a bibor-
nok dekán által tétetni szokott ajándék, mely presbyterium-
nak hivatik. Letevén a szentatya a miseöltözéket, fogadta a 
bibornokok hódolatát. A nápolyi és bajor király, a nápolyi 
özvegy királyné és a királyi berezegek jelen voltak a szent-
misén, ugyszinte a diplomatai testület, Mayendorf muszka-
követet sem véve ki, aki igyekezett Florenczből Romába 
jönni, hogy a szentatyát újévre üdvözölhesse, mint a többiek. 

AMERIKA, (Weninger atya tudósítása az 1863 évben 
tartott éjszak-amerikai missiokról) Cowingtonban benedekiek 
sz. József czimü templomában tartottam az első missiot. Ott, 
hol még nem rég deszkákból készült imaház állott, most nagy 
templom van, melynek falait a Müchenhen is ismert Cos-
mas laicustestvér remek festményei diszitik. Különösen éj-
nek idején szép látványt nyújt az e czélra külön készített 
gázvilágitásnál a főoltár. — Cincinnatiban mintegy előkészí-
tésül a papai áldás elfogadására, melyet a japani vértanuk 
szentekké-avattatásánál Romában jelenvolt püspök adandó 
volt, szentbeszédeket tartottam. Innét Indianopolisba men-
tem, ott az uj, tágas és szép német Mária-templomban az évek 
előtt tartott missiot megújítandó. Indianopolis főhelye a sza-
badkőmivességnek, melynek páholya remekmű és a többi 
épület közül kitűnik. Jövetelem alkalmával a plébános azt 
mondta : a bűnösöket plébániámban mind meg fogja téríthetni, 
de arról előre biztosítom, hogy szabadkőmivest nem fog 
megnyerni." És mégis megtörtént. Kettő közülök szakított a 
setétben bujkáló renddel. Midőn szobámból az egyik kilépett, 
futott le a lépcsőn a plébános laka felé, és felkiáltott : oh ! 
mily jól érzem magam, hogy ismét gyóntam, már erre a tisz-
telendő úrral egy pohár bort iszunk ! Szaladt a vendéglőbe, 
hozott egy palaczk bort, és innunk kellett egészségére. Kü-
lönös módja ugyan a megtérés fölötti örömnek, de megtérése 
őszinte volt. — Midőn elutazni készültem, ugyanazon uri 
ember két lovas kocsin jött, hogy a pályafőhöz vigyen, s mi-
dőn indulófélben voltunk, a másik is megérkezett, a bakra 
ült társa mellé, és a megtért kőmivesek igy vittek a városon 
keresztül. Ez valóban hősies tett volt részükről. Megérkez-

vén a pályához, e két ur levette podgyászomat, és tova vit-
te. Jól van igy uraim — mondám mosolyogva — én kön-
nyítettem az urak terhén, vigyék viszont most az enyémet 
is." — Indianopolisból St. Louis-ba mentem, hol 35 protes-
tánst fogadtam vissza az egyház kebelébe. Visszatérvén Cin-
cinnatiba az innét három mértföldnyire távol Licrum-ban, 
azután szent Ferencz templomában missiot tartottam a ja-
páni vértanuk tiszteletére. Az oltáron 26 gyertya égett. Hát-
térben a képen a nangasaki völgy, a tenger és a város szem-
lélhető előtérben a keresztek és a kinok eszközei. Szerzettem 
ez alkalomra ünnepi éneket. — A húsvéti ünnepet otthon 
Cincinnatiban töltém, azután pedig a pensylvániai állam kö-
zelében a hegyek között fekvő Midletocon, Enoch, Wilscron, 
és Miltonsburg községeket látogattam meg, honnét Louis-
ville-be mentem itt is a japani vértanuk emlékét ünneplendő 
a hivekkel a sz. Bonifácz templomában. Ugyanezt tettem a 
sz. louis-i József templomában, mely a Jézus társaságabe-
liek vezetése alatt áll. St. Louisból Quincy-be mentem, mely az 
altoni megye legnagyobb községei közé tartozik. Itt a mis-
sio befejezése estvéjén, midőn a keresztet megáldottam, 
nagyszerű világossági tüneményt észleltem. Mint rendesen 
nagyobb községben, itt is ez este nagyszerűen kivilági-
tattam a templomot. A missioi kereszt a gyertyák százaitól 
körülvéve állott az oltár előtt, honnét szónokoltam. A tem-
plom boltozatán egy veres kereszt szemlélhető volt felhők 
között, hogy az utolsó Ítéleten szemlélendő keresztre figyel-
meztessen. Beszéd közben midőn felfelé emeltem szemeimet, 
láttam a kereszt éjszaki fény módjára mint szórja körül-ko-
rül a fénysugarakat, mi rendkívüli édes érzést keltett ben-
nem. Még egy missiot tartván S. Bernardban, Javába indul-
tam, és pedig névszerint a terjedelmes uj-bécsi községbe, hol 
körülbelöl 10 év előtt tartám az első missiót. Bámulni kell, 
ha az ember az itt történteket szemléli. Amerikában minden 
alkot, és alapit, és gőzerő segítségével előre hajt, a vidék 
maga is változik, úgyhogy több év után alig ismerheti fel 
többé. 10 év előtt fatemplomban szónokoltam, mely inkább 
szobának volt mondható, most nagy templom van itt, és a 
község Amerika leggazdagabbjai közé tartozik. Innét éjszak 
felé a Viskonsin államba mentem és Port-Washington kör-
nyékén hat községben szónokoltam. Visconsin egész máso-
dik Németország, sürün lakva katholikusok által, különösen 
Port-Washington kerülete majdnem egészen katholikus. A 
város melletti dombok alján terül el a nagyszerű Michigan 
tava. Henni püspök mondá, hogy ő az isteni gondvisolésbei 
bizalma erősitése végett gyakran szokott a tó partjaira ki-
menni. Egy ily pillanat mintegy tágítja a keblet, és bizalmat 
önt belénk, a hatalmas hullámok, melyek mindent elnyelés-
sel fenyegetnek, mint törnek meg, és folynak szét ismét. — 
A Tyrolban oly ismeretes szerzetes-áldozár Sailer viszi itt 
a lelkipásztorkodást, és templomának ugy mint lakházának 
regényes fekvése egészen alkalmas arra, hogy költői magas 
reptét előmozdítsa. Vele működtem a környékbeli községben, 
mely alkalommal 19 protestánst vettünk fel az egyház kebe-
lébe , különösen két ember megtérése hatott rám inkább a 
szokottnál, az első a portwashingtoni világítótorony őre volt, 
második születésre nézve norwegiai. Az utóbbinak emberi 
tekintetekből rendkívüli nehezen esett az elhatározás. Ka-
tholikus nejével jött hozzám, és én őt erősíteni iparkodtam, 



és reábirni, hogy az igazság ösvényére térjen. Ö még mindig 
habozott. Egyszerre 12 éves fiu gyermeke lepett be, sirt, zo-
kogott és atyjára átható pillanatot vetett, minőt még soha nem 
láttam, és e szavakat intézte hozzá: ,atyám neked kell katholi-
kusá lenned/mire az atya meghatva egész valójában reszke-
dett. „íme — mondám — az Isten önnek erősítésére fiát küldi, 
hallgasson az Isten szavára, mert talán utolszor hivja." Ek-
kor beleegyezett, hogy az úrral és egyházával kibéküljön. 
A fiu örömében magán kivül volt. Midőn az apa gyónt, a fiu 
elment és mozsarat töltött meg, és épen azon perezben sü-
tötte el, midőn atyjának a feloldozást adtam, mire ez meg-
ijedve kérdezé : ,micsoda ez' ? ,Fia örül, felelém, és hálát ad 
Istennek megtéréseért.' Ismét durrogott, és igy vagy ötször. 
Nem tudom, voltam-e még életemben a feloldozás alkalmá-
val ily ünnepies hangulatban. — Ez évi utolsó missióm al-
kalmával a louisi megyében Carandoletben különös eset adta 
elő magát, mely nyiltan mutatja, a jó könyvek sokszor mily 
rendkívüli hatást gyakorolnak. „Protestantismus és hitellen-
ség" czimü munkám itt ritka sikert aratott. Volt ugyanis 
Carandoletben egy katholikus ember, kinek protestáns fe-
lesége volt. Nyolcz éven át sürgette megtérését, de a nyel-
ves asszonynál ennek épen ellenkező hatása volt. Remény-
lem, mondá a férfi, hogy a jelen missio alkabnával csak meg-
térendesz.' ,Nem, ez soha sem fog megtörténni.' ,Előbb a pré-
dikácziot kell meghallgatnod, azután majd máskint beszélen-
desz.' ,Nem megyek a templomba', válaszolá az asszony, és 
valóban nem is ment el. Ekkor a férj a fencziinzett könyvet 
adá kezébe olvasni. ,Hiába dobtad ki e drága időben értté a 
pénzt, nem olvasandom.' A férj szótalanul ment a templomba, 
honnét hazatérvén, látta, mikép az asszony mégis csak ol-
vas. Éjjeli 11 óra felé a fér j az asszonyt inti, hogy későre 
jár az idő. ,Van itt még valami, ami igen érdekel.' Tovább 
olvas, — egy óra lőn éjfél után. ,Hogyan, lehetséges , kiált 
föl, még soha sem történt velem, hogy éjfél az ágyban ne 
talált volna. De 2 óra felé a gyermek felébredni szokott, már 
csak olvasok addig.' És igy folyt, még olaj volt a lámpában. 
A lámpa elaludt és a hit malasztja meggyúlt lelkében. Más-
nap az áttérésre jelenkezett nálam férjével. Mily csudája a 
kegyelemnek, egy könyv által eszközölve ! 

VEGYESEK. 
Szauter Antal ur Warga Ferencz segédmunkája mel-

lett az eddig nagy füzetben kiadott ,Népnevelők Kalauzá'-t 
szakközlönynyé változtatta, mely havonkint háromszor egy-
egy ivenfog megjelenni, 9 hónapra oct. l-ig csak 2 frt. elő-
fizetéssel. Egyszer már volt alkalmunk nyilatkozni e jeles 
munkálatokról, melyek most tovább fognak folytattatni. 
„Kötelességemnek tartom megemlíteni, igy ir a szerkesztő 
ur, miszerint a valláserkölcsi népnevelés előmozdítására vo-
natkozó vezér-, hitelemzési czikkeket, a nevelészet történe-
téből élet — és korrajzvázlatokat, továbbá nevelészeti, ok-
tatás- és módszertani értekezéseket közlendek és különös 
súlyt fektetendek a gyakorlati|oktatás kezelésére." Ehez jön-
nek zenészeti, és gazdászati értekezések. A gyűjtőknek min-
den 7 példány után egy ingyen-példány igértetik. A legter-
jedtebb pártfogást kívánunk az indulónak. 

Rázel József ur előfizetési felhívást közöl 1 fttal a Bol-

landen Konrád által irt s általa lefordított ,Nász-ut' czimü 
történeti regényére Luther Márton Bora Katalin életéből. 
„Boland ennek e müvével ki ránt sincs szándéka sérteni, ha-
nem csak felderíteni az igazságot, az elferdített történeti té-f 

nyeket valódi ér vény ökre visszavezujsy. Erről tanúskodnak 
a szöveg alá szúrt s többnyire Lu th^* saját irataiból szede-
getett jegyzetek," irja a fordító. Az előfizetéseid az ,Idők 
Tanuja ' t. cz. szerkesztőségéhez intézendők. 

Egy forradalmi lap azt a megjegyzést tevé, hogy a 
pápai körlevél ép oly figyelemnek tárgya, mint Renan volt. 
A megjegyzés igaz ; mert Renanban a pokol támadta meg 
az egeket , a körlevélben pedig e támadás visszaveretik. 
Renan a forradalmárokat, Pius a ker. híveket képviselte : az 
a keresztény világ botránya, ez pedig a ker. világ vigasztalása. 

Múlt évben a bibornokok közül meghaltak : Bedini, 
Lucciardi, Geisse], Savelli ; az érsekek közül : Jerplianion, 
Hugues, Costa y Borras, Cuculla, Geissei, Varcsini, Samhiri. 
A püspökök közül meghaltak 30-an : Bara, Gerbet, Sibour ; 
Medro, de Tuy, de Segorb Arnoldi, Romano, Langieri, Bel-
letti, Naselli, Mirone, Sant, Maion, Delebecque, Gillis, Lon-
glin, Nally, Chiachiat, Franko vich, Khan, Biancheri, Geo-
ghegan, Nino, Santa-Marianna, Purificao, Herrera, Popovics, 
kikhez számítandó még a három bibornok. A fejedelmek kö-
zül meghaltak : II. Miksa bajor, I. Vilmos würtembergi, IV. 
Kamehameha havai, Vilmos anhalt-dessaui, Temvana haitii, 
Sodgi portonovoi fejedelem, Santa-Anna mexicoi volt elnök. 

A ,Breslauer Zeitung' prot. lap igy ir a pápai körle-
vélről : ,Ne nézzünk oly büszkén a protestantismus magas-
latáról a pápai körlevélre ; ne képzeljük, mintha a protes-
tantismus a szabad tudománynak oszlopa volna ; mit a pápa 
tesz, közülünk is sokan teszik. Azon átkot, mit a pápa a té-
velyek fölött mond, sokan kimondják nálunk is, s ha az eret-
nekekre törvényszékeink volnának, minden megujulna, mit 
a pápaságnak tulajdonítunk. Nekünk is vannak körleveleink, 
van kiközösítésünk, van index prohibitorum librorum, van 
anathemánk. Emlékezzünk. Schenkel Jézus életét irta, oly 
messze nem ment, mint Strauss vagy Renan ; mégis ahelyett, 
hogy czáfolták volna, elmozdittatását követelték a hittani 
intézet igazgatóságától." 

Következő tudósítás, illetőleg felszólításnak közlésére 
kerestettünk meg Munkay János ,A 89-i elvek' könyvére 
vonatkozólag, amit is örömmel teljesítünk : „A sajtó alul 
ritkán került még ki könyv, oly érdekes pillanatban, mint 
épen a jelen munka, mely tartalmánál fogva hivatva van 
minden rom. katholikus figyelmét magára vonni. A hozzánk 
intézett tudakozódások gyanitanunk engedik, hogy a szét-
küldött előfizetési ivek egy része még be nem küldetett. Az iv-
tartó urakat, kiknél még az előfizetési ivek hátra maradtak, 
azok mielőbbi beküldésére tisztelettel felkérjük, s megnyug-
tatásukra ezennel kijelentjük, hogy e munkát az előfizetési 
áron (2 ft) még kiszolgáljuk. Pesten Hartleben kiadóhivatala." 

Kegyes adományok. 
,,A keleti keresztények felsegélésére" a szeplőtele-

nül fogantatott szűz Mária társulatának várad-olaszi 
tagjai adakoztak 22 fi t. 80 kr . 

A Jézus sz. gyermeksége társulatának a n.-váradi 
egyház megye részéről 15 frt . — kr . 

A Fest-lipót-városi Basilika építésére a várad-
olaszi rom. kath. hívek 16 frt. 20 kr. 

A szentsír őreinek a n.-váradi l . sz megye részéről 12 frt. — k r . 
Az afrikai és amerikai missiok felsegélésére ugyan-

attól 10 frt. — kr. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁS THY PÁL. 

Nyomatott Pesten I860 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Lipót-
utcza 19. sz.) s Kocsi Sán-

dor nyomdai irodájában, 
(halpiacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, január 18-án. I. Félév. 1865. 

TARTALOM : A szabadkőmivesség. (Folyt.) — A mintha a társulatnak soha semmi köze sem lett volna 
szentatya levele a főm. bibornok, Magyarország herczeg-pri- a pol i t ikai rendet lenségek- és zavarokhoz . L á s s u k 
másához. — Syllabus. — Egyházi tudósítások. —- Vegyesek. ^ i i l l t o k a t 

1041-ben Edward alatt virágzik aszabadkőmi-
A szabadkoillivesséâ;. vess ég; ő építette a westminsteri kolostort. 1066-ban 

(Folyt.) hódító Vilmos emeltette a Towert Londonban. 1100-
A szabadkőmivesség kifejlődésének történeimé- ban I. Henrik épitteté a woodstocki palotát, és egy 

bol néhány egyes eseményeket fölhozandók, a követ- kisebbet Oxfordban 14 templomon kiviil; kormány i 
kezö észrevételeket bocsátjuk előre: a) a szabadkő- alatt még vagy 100 templom épült. 1115-ben alu-
mives történetírók minden régiebb, nagyobbszerü pittatott a mágusok (!) társulata, mely különféle vál-
épületek fölemelésénél a már szabályozott szabad- tozatokkal 1117-ig tartott. 1118-ban keletkezett a 
kőmiveseket, foglalkodtatják, és igy mindegyike azon templariusok rendje, kikkel egyesültek a mágus test-
épületnek a szabadkőmivesség létének, fejlődésének vérek, és velők megismertették elveiket, titkaikat (!) 
bizonyítéka; b) minden nagyobb, kitűnő egyént, va- A templariusok azonban politikai okokból megbu c-
lamint egész szerzetes rendeket is a szabadkőmive- tatták a mágus társulatot. 1128-ban a pápa megerő-
sek közé soroznak; c) társulatokat dicsőitendőknem a templariusok rendjét.' "! 155-bena templariusok 
ritkán babonaságot, magiát, képtelenséget is elfő- nagymestere, ki akkor a szabadkőművesekre is fül-
gadnak, mi hírhedt fölvilágosodottságukkal ugyan- ügyel t , ezeket fölhasználta a fled-streeti rendház 
csak ellenkezik. I ly szempontból itélendők meg az építésére. 1165-ben oroszlány Vilmos Skotiában 
adatok, melyeket a következőkben, a többi közt nagy mesterré választatott a nemesség és papság be-
C z u d n o c h o w s z k y Biegon, porosz tüzér-őrnagy folyása által. 1168-ban a kőmivesség jó szolgálatot, 
és szabadkőmives által 1862-ben kiadott: „Handbuch tesz Irlandban. 1172-ben III. Sándor pápa áldozáro-
für Freimaurer" czimü könyvből hozandunk föl. O kat is engedélyez a templariusoknak. 1196-ban Pa-
maga is kőmives levén, sőt társulatát mindenkinek lästina elvesztése után a „jámbor armusi testvérek" 
ajánlani akarván, mint hiszszük, hű adatokat kivánt elszéledtek Krisztus országának további terjeszté-
gyüjteni; ha tehát ezekben is fordulnak elő olyasok, sére, kik közül hárman Skótiába is jöttek; fő sza-
mik a társulatot nem épen kedvező fényben tüntetik bály uk volt : Istennek tetszeni, és a felebarátot se-
föl, bizonyosak lehetünk azok valóságáról. giteni ; e czélból több méltó és alkalmas férfiakkal 

Czudnochowszky fölemiitvén, hogy 1040-ik egyesültek, hogy ezekkel később fensőbb ismeretei-
évben Macbeth skót király mindent elkövetett a kő- ket is közölhessék. 1199-ig a társulat a templariusok 
mives mesterség emelésére, hozzá teszi: „ezen évtől pártfogása alatt állott; ekkor Calechurch Péter vá-
kezdve biztosabbak ezen művészetről az adatok. A lasztatott nagymesternek, ki a londoni kőhidat meg-
britt kőmives tanyák nagy száma, a sok jeles fér- kezdette, mely 1209-ben Alkmain William által be-
fiak, kik a társulatba fölvétették magukat, igen nagy fejeztetett. 1270-ben III. Henriknek, kit Raymundus 
tekintélyre és befolyásra emelték azt a későbbi szá- Lullus vett föl a társulatba, Eduard fia bővebben 
zadokban kitört politikai villongásokban. Es épen avattatott be a rend titkaiba, és a szabadkőmivesség 
ezen villongások által lett az, mi kezdetben csak kő- intézménye mindinkább nagyobb titokban tartatott, 
mívesek czéhe volt, oly szabadkőmivességgé, minő- és csak a yorki meg a lancasteri ház némely tagjai-
nek napjainkban lenni tapasztaljuk." Ezen őszinte val közöltetett, minek következtében majdnem el-
nyilatkozatot jegyezzük meg, hogy méltányolni tud- enyészett, mig Cromwel u j lendületet adott neki. Mi-
jük az állitásokat, melyek alább előfordulandnak, dőn I. Eduárd trónra lépett, a társulat élén állottak: 
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Walther Giffard, yorki érsek ; Gilbert de Clare ; Ear l 
of Glocester és Ralf , lord of Montliermer. Alkalma-
sint 1277-benkezdődött a strassburgi torony épitése 
Steinbach Erwin által; ezen roppant épitkezés igen 
növelte a szabadkőmivesek hírét. Bécs, Köln, Zürich 
és Fre iburg szintén tornyokat építtettek a strass-
burginak mintájára; ezen helyeken, valamint egész 
Németországban szabadkomivesi társulatok keletkez-
tek, melyek „páholyok"-nak neveztettek; mindazál-
tal elismerték a strassburginak elsőségét, és azt „fő-
vagy nagy páholy"-nak nevezték. 1292-ben halt 
meg Rogerius Baco. 1300-ban kezdődött a templa-
riusok rágalmaztatása, üldöztetése. 1308-ban An-
golországban a templariusok mind befogattattak. 
1311-ben a templariusok kiirtattak. A magia főtudo-
mánya elenyészett. Néhány megmenekült templa-
rius titkos társulatba alakult, és bizonyos szabályo-
kat hozott; majd keresztes társulatnak, majdnoachi-
dáknak nevezte magát , mig végre szabadkőmivesi 
nevet vett föl. A pápa a t e m p l a r i u s Ä eltörlése után 
néhány napra szörnyű kínok közt nalt meg. A tem-
plom, melyben teteme kitétetett , azon éjszaka leé-
gett ; a sírbolt, melybe teste elhelyeztetett, alig egy-
két nap után szétrombolva találtatott, csontjai el vol-
tak égve, és hamva mindenfelé szétszóratva (!) 131-Lr— 
ben keletkezett Skótiában a szabadkőmiveseknek 
„strictioris observantiae" rendje. 1358-ban I I I . 
Eduá rd bölcs változtatásokat tőn a kőmivesek régi 
törvénykönyvében; mi végett ő, mint nagymester, 
összehívta a nagy páholyt , melyhez az ország lord-
jai majdnem mindnyájan tartoztak. Tehát felvétet-
tek már olyanok is, kik mesterségre nézve nem vol-
tak kőmivesek. 1394-ben Rosenkreuz Keresztély, 
szerzetes, az arabs mágusokhoz utazott , kikről Da-
maskusba tett út jában oly sokat hallott; miért is 
Fetzbe ment , hol a magusokkal és a kabbalistákkal 
megismerkedett, és míivészetüket megjavította. Visz-
szajövén Európába, társulatot alapított, melynek tag-
jai „equites aurei lapidis", később pedig „fratres ro-
seae crucis" nevet viseltek. 1452-ben az angol par-
lament a szabadkőmiveseknek fogságbüntetése alatt 
megtilt minden összejövetelt ; azonban e tilalom nem 
lép életbe, sőt VI. Henrik is szabadkőmives lőn, Wil-
liam Wancfleet winchesteri püspököt nagymesterré 
rendelte, és sok collegiumot alapított. Később azon-
ban VI. Henr ik alatt a következő törvény hozatott: 
„Minthogy a kőmivesek évenkinti gyülekezése által 
a szabályok megsértettetnek, azoknak átalános gyü-
lekezetei fölségsértésnek, haza elleni bűnnek fognak 
tartatni." Azonban ők gyülekezeteiket később is 

megtarták (!) 1473-ben hozott alapszabály szerint a 
nők kizárattak a páholyokból. 1485-ben a maltai 
vitézek nagy tekintélyre vergődnek, nagymesterük 
közgyűlést tart, és Henrik császárt választják párt-
fogójukul. 1510-ben fölélesztettek a régi mágusok 
titkai. Az „arany szövetség" tagjai tudnillik tanul-
mányozták a szentiratok 72 könyvét, magusaiknak 
iratait párhuzamba tették a szentirás myst ikus 
könyveivel, és társulatukat a kereszt jeléről elne-
vezték: „Brüder des goldenen Rosenkreuzes." *) 
1561-ben Erzsébet királyné üldözőbe vette a szabad-
kőmiveseket, és fegyveres embereket küldött Yorkba, 
hogy az ottani páholyt szétdiilják. A nagymester Sack-
wille Tamás a tisztek közül néhányat felkért a pá-
liolybani megjelenésre, k tk jelentéseik által a király-
nét megnyerték a szabadkőmivesek részére. A nagy-
mester biztosította a királynét, hogy a szabadkőmives-
ség nem egyéb, mint az ügyes kőmiveseknek és művé-
szeknek egylete, kik tökéletes egyetértésben és test-
véri barátságban élnek anélkül, hogy az állam vagy 
egyház dolgaiba avatkoznának. Ugyanekkor a kő-
mivesi szertartásos könyvben némi változások tör-
téntek azon gyanú elháritása végett , mintha a kő-
mives szertartások némi rokonságban volnának a pá-
pista szokásokkal. A királyné azonban mindig gya-
nakodással viseltetett a titkos összejövetelek, kivált-
képen a szabadkőmivesek gyülekezetei i ránt , mint-
hogy nő levén, mint ilyen a nagymesteri hivatalra 
alkalmatlan volt. 1563-ban a Schwabeni, hesseni, 
bajor, frank, szász páholyok elismerték a strassburgi 
nagy páholynak tekintélyét, mely még a 18-ik szá-
zadban is a dresdai és nürnbergi páholyokat pénz-
birságra ítélte el. (Folyt.) Polláh. 

A szentatya levele 
a főm. bibornok, Magyarország herczeg-primásához. 

PIUS PP. IX. 
Dilecte Fili Noster. Salutem et apostolicam benedictio-

nera. Eximia Tua erga Nos et liane apostolicam Sedem fides, 
amor et observantia omni ex parte se ostendit in Tuis litteris 
annua Dominicae Nativitatis celebritate redeunte datis , qui-
bus gravissimas Nostras acerbitates a Dei hominumque hosti-
bus excitatas laetissimis quibusque auspieiis vehementer, 
amanterque lenire studes. Gratum admodum ac jucundum 

*) 1540-hez megjegyzi, hogy III. Pál pápa akkor erő-
sitette meg a jezus-társaságot. Ez is tehát a kömivesség 
történelméhez tartozik; nem ugyan, mintha a jezsuitákat is 
kőmivesekül akarná bemutatni, ámbár itt-ott állítja , hogy a 
jezsuiták a szabadkőmivességet is eszközül akarták hasz-
nálni czéljaik kivitelére, és igy hozzá alkalmazkodtak ; mégis 
inkább azon okból látszik ezt följegyezni, mivel a jezsuitákat 
a szabadkőmivesek ellenségeinek tekinti. P-k. 
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Nobis accidit hujusmodi Tuum officium, dilecte fili Noster, 
amplissimae, qua insignitus es, dignitati consentaneum, ac ni-
hil dubitamus, quin pro egregia Tua pietate et religione per-
gas una cum Tuo clero, populoque fideli ferventissimas Deo 
adhibere preces, ut infirmitatem Nostram calamitosis hisce 
temporibus formidando apostolici principatus onere grava-
tam omnipotenti sua virtute adjuvet, roboret, confirmet, at-
que Ecclesiam suant sanctam ubique inisere afflictam, ac 
divexatam a tot tantisque calamitatibus eripiat eamque no-
vis, ac splendidioribus triumphis coronet et augeat. Tibi au-
tem persuade, Nos vicissim ab ipso misericordiarum Pâtre 
humiliter enixeque precari : ut Tuum erga Nos Studium uber-
rima mercede rependat, et coelestium omnium donorum co-
piant super Te propitius semper effundat, quo in hac tanta 
praesertim temporiun iniquitate ministerium Tuum sedulo 
ac strenue iinplere, et istorum fidelium Tibi commissorum sa-
luti quotidie magis consulere, ac tot nefarios inimicorum ho-
minum conatus reprimere, impetusque frangere possis. At-
que horum auspicem, et praecipuae, qua Te in Domino com-
plectimur, caritatis testem apostolicam benedictionem intimo 
Nostri cordis affectu Tibi ipsi, dilecte fili Noster, cunctisque 
clericis laicisque fidelibus Tuae vigilantiae concreditis pera-
manter impertimus. Datum Romae apud S. Petrum die 26-a 
decembris anno 1864. Pontificatus Nostri anno decimonono. 
Pius PP. IX. 

SYLLABUS 
§ V . 

Errores de Ecclesia ejusque juribus. 
XIX. Ecclesia non est vera perfectaque societas plane 

libera, nec pollet suis propriis et constantibus juribus sibi a 
divino suo fundatore collatis, sed civilis potestatis est defiiiire 
quae sint Ecclesiae jura ac limites, intra quos eadem jura 
exercere queat. 

Alloc, iáingulari quadam 9 decembris 1854. 
Alloc. Multis gravibusque 17 decembris 1860. 
Alloc. Maxima quideiy 9 junii 1862. 

XX. Ecclesiastica potestas suam auctoritatem exercere 
non debet absque civilis gubernii venia et assensu. 

Alloc. Meminit unusquisque 30 septembris 1861. 
XXI. Ecclesia non habet potestatem dogmatice defi-

niendi religionem catholicae Ecclesiae esse unice veram re-
ligionem. 

Litt. Apost. Multiplices inter 10 junii 1851. 
XXII. Obligatio, qua catholici magistri et scriptores 

omnino adstringuntur, coarctatur in iis tantum, quae ab in-
fallibili Ecclesiae judicio veluti fidei dogmata ab omnibus 
credenda proponuntur. 

Epist. ad archiep. Frising. Titas libenter 21 de-
cembris 1863. 

XXIII. Romani Pontifices et concilia oecumenica a limi-
tibus suae potestatis recesserunt, jura principum usurparunt, 
atque etiam in rebus fidei et morum definiendis errarunt. 

Litt. Apost. Multiplices inter 10 junii 1851. 
XXIV. Ecclesia vis inferendae potestatem non habet, 

neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam. 
Litt. Apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 

XXV. Praeter potestatem episcopatui inhaerentem, 

alia est attributa temporalis potestas a civili imperio vel ex-
presse vel tacite concessa, revocanda propterea, cum libuerit, 
a civili imperio. 

Litt. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 
XXVI. Ecclesia non habet nativum ac legitimum jus 

acquirendi ac possidendi. 
Alloc. Numquam fore 15 decembris 1856. 
Epist. encycl. Incredibili 17 septembris 1863. 

XXVII. Sacri Ecclesiae ministri Romanusque Pontifex 
ab omni rerum temporalium cura ac dominio sunt omnino 
excludendi. 

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 
XXVIII. Episcopis, sine gubernii venia, fas non est 

vel ipsas apostolicas litteras promulgare. 
Alloc. Numquam fore 15 decembris 1856. 

XXIX. Grratiae a Romano Pontifice concessae existi-
mari debent tamquam irritae, nisi per gubernium fuerint im-
ploratae. 

Alloc. Numquam fore 15 decembris 1856. 
XXX. Ecclesiae etpersonarum ecclesiasticarum immu-

nitás a jure civili ortum habuit. 
Litt. Apost. Multiplices inter 10 junii 1851. 

XXXI. Ecclesiasticum forum pro temporalibus cleri-
corum causis sive civilibus sive criminalibus omnino de me-
dio tollendum est, etiam inconsulta et reclamante apostoKca 
Sede. 

Alloc. Acerbissimum 27 semptembris 1852. 
Alloc. Numquam fore 15 decembris 1856. 

XXXII. Absque ulla naturalis juris et aequitatis vio-
latione potest abrogari personalis immunitás, qua clerici ab 
onere subeundae exercendaeque militiae eximuntur; banc 
vero abrogationem postulat civilis progressus, maxime in so-
cietate ad formám liberioris regiminis constituta. 

Epist. ad episc. Montisregal. Singularis Nobisque 
29 sept. 1864. 

XXXIII. Non pertinet unice ad ecclesiasticam juris-
dictionis potestatem proprio ac nativo jure dirigere theolo-
gicarum rerum doctrinam. 

Epist. ad archiep. Frising. Tuas libenter 21 de-
cembris 1863. 

XXXIV. Doctrina comparantium Romanum Pontifi-
cem princ.ipi libero et agenti in universa Ecclesia, doctrina 
est quae medio aevo praevaluit. 

Litt. Apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 
XXXV. Nihil vetat, alieujus concilii generalis senten-

tiâ aut universorum populorum facto, summum Pontificatum 
ab romano episcopo atque urbe ad alium episcopum aliam-
que civitatem transferri. 

Litt. Apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 
XXXVI. Nationalis concilii definitio nullam aliam ad-

mittit disputationem, civilisque administratio rem ad hosce 
terminos exigere potest. 

Litt. Apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 
XXXVII. Institui possunt nationales Ecclesiae ab au-

ctoritate Romani Pontificis subduetae planeque divisae. 
Alloc. Multis gravibusque 17 deeembris 1860. 
Alloc. Jamdudum cernimus 18 martii 1861. 
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XXXVIII. Divisioni Ecclesiae in orientalem atque occi-
dentalem nimia Romanorum Pontificum arbitria contulerunt. 

Litt. Apóst. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es ap. kir. Fölsége a sopronyi társaskáptalannál líácli Feren-

czet éneklő-, Ilodicli Ferenczet őrkanonokká előlépni legkegyelmeseb-
ben megengedni méltóztatott. 

PEST, jan. 17-én. ,Inde oritur difficultas fandi, unde 
adest ratio non tacendi", mondhatnók sz. Leo pápával, midőn 
a lapok nézeteit sorozzak a pápai körlevél fölött. Nagy en-
nek hordereje, a jelenségeket nem titkolhatjuk el a jelen, és 
a jövő nemzedék előtt, melyek irányában nyilatkoztak. Ítél-
jen a jövő nemzedék, azon vagyunk, hogy minket mulasz-
tásról, gyávaságról ne vádolhasson. 

A P. Lloyd nagy szorgalommal közölte a katholikusel-
lenes nyilatkozatokat külföldről. A P. Naplónak ismert bécsi 
munkatársa (Fk.) is saját nézeteit közölte. Alant hangon 
szólt, ezt követelte az illem, midőn oly hatalom szavairól szólt, 
mely előtt hazánkban hat milliom magyar tisztelettel meg-
hajol; (Fk.) ur illemtelen nem szokott lenni. Csak lia az 
alanti hang az Ítélet alantiságát ne vonta volna magával. 
(Fk.) ur bőbeszédű babszem-politikus, az eseményeket, mint 
a gyermek a babszemet összerakja, az alakból jóslatokat ad, 
a körlevélről is babszemet játszott. Messzire látni, hol kiki 
vak, nem az ő szokása. Mikor a napi politikai eseményekről 
szól, kivált a hessen-casseli államárokról, babszem-számitá-
sai annyira helyén vannak, hogy jobbat gondolni is nehéz 
volna : de ha e mértéket a szentszékhez alkalmazza, a ten-
gert kanállal meriti. Két hasábra húzott egyetlen gondolatja 
ez : a pápa a világi fejedelemség megmentésére az erkölcsi 
világot akarta mozgásba hozni, ez a körlevél. E kísérlet nem 
ártott, de használni sem fog. 

Tudott-e valaki 1862-ben a septemberi szerződésről ? 
Senki. A körlevél tárgya, a 80 tétel már 1862-ben tanulmá-
nyozás alatt volt Romában. Hogy a körlevél a szerződésre 
válaszul vétetik, ennek csak az egymásután az oka. A kör-
levél tárgya oly régi mint a pápaság, tehát a szerződésre is 
a válasz, mielőtt a szerződők éltek volna, már megvolt. A 
mennyire a szerződés a keresztény társadalom ellen vitt po-
litikának a gyümölcse, a körlevél pedig a ker. igazságoknak 
ünnepélyes bevallása, kétség kívül egymásra vonatkoznak. 
De ezen vonatkozást nem a pápa, hanem a tárgy teszi. Mi-
kor az egyik minden ker. igazságnak tagadásán pseudo-nem-
zetközi szerződést köt, a másik pedig a ker. igazságot a vi-
lág előtt kikiáltja, akik hallják, a kettői egymásra viszonyít-
ják. Mikor az egyik saját akaratján kívül jogot s törvényt 
nem ismer, a másik pedig mondja, hogy az ember fölött, le-
gyen bár polgár vagy király, jog és törvény van, az utolsó-
nak nyilatkozatja mindig válasz. A szerződésre átkot nem kell 
mondani, mondtak reá átkot már a forradalmárok, mondanak 
átkot reá naponta az olaszok. Sokkal kisebb tárgy e szerző-
dés, semmint ily okmánynak, mint a pápai körlevél, tárgya 
lehetne. 

Mit fog használni ? (Fk.) ur legalább mondja, hogy a 
fejedelemségnek, mondhatnánk a kath. ügynek, ártani nem 
fog. IIa az igazságról tanúságot tesznek, e tanúság az igaz-

ságnak soha nem árt, De mit használ ? Aki a napi eseménye-
ket babszemen számitgatja, és tovább sem hátra sem előre 
soha nem néz, e hasznot fel nem foghatja. Mit használt a pá-
pák felszólalása, 19 század regéli.(Tiltakozott a pápa a pogány 
caesarok ellen. Mit használt ? A caesarok elvesztek, a pápák 
Romában vannak. Tiltakozott a pápa a hittanáros keleti 
császárok ellen. Mit használt ? Sofia temploma mecset lett, 
sz. Péter temploma sértetlenül áll. Tiltakozott Barbarossa el-
len. Mit használt ? A Hohenstaufok utolsó sorjadéka vérpadon 
veszett el, a pápák Romában vannak. Tiltakozott a pápa a 
páviai udvar ellen. Mit használt ? A paviai udvarnak nyo-
mait a régészek kereshetik, a Vatican teljes fényben ragyog. 
Tiltakozott a pápa VIII. Henrik ellen. Mit használt? A Stu-
artok nem viselnek koronát, a pápa pedig harmas koronát 
visel. Tiltakozott I. Napoléon ellen. Mit használt ? I. Napo-
léon Elbába, VII. Pius Romába, amaz mint elátkozott, ez 
mint áldott fejedelem ment. Mit fog használni a körlevél ? A 
babszemokoskodás fel nem fedezheti. Használt, mert mit IX. 
Pius mondott, a világ századok, ezer évek után azt mon-
dandja; használt, mert az elméket ások ingadozás után nyu-
galomra hozta. 

Darboy párisi érsek jan. 1-én köszöntötte Napoléont 
mint az erkölcsi és vallásos érdekek föntartóját, s Napoléon 
örült, hogy a párisi érsek az erre vonatkozó törekvéseket be-
csülni képes. Az igazság, a jó oly mélyen van letéve az em-
beri természetbe, hogy ennek dicséretét akkor is keressük, 
mikor ellenkezőt teszünk. A párisi érsek közel van, mi távol 
állunk, öt a viszonyok nyomják, mi könnyű lélekkel vagyunk, 
az érseki méltóság teljes tisztelete mellett szabad nekünk 
saját nézeteinket is nyilvánítani, habár a érsek véleményé-
től el is ütnének. A hegyet távolról jobban látni, a vizet az 
nem látja, aki a vizben van. Gondoljuk, hogy az érsek üd-
vözletében a praesens indicativum legjobban optativumnak 
vehető. Darboy alattvaló, urához szólott, s a csacska lapok 
azt is kibeszélték, hogy a császár e gondolatot kivánta az 
érsektől. Darboy, az egyházellenes lapok szerencsétlen ke-
gyencze, nem tudta, hogy £pen azon napról szól a kormány 
parancsa, mely a pápai körlevél tárgyát a templomokban fel-
olvastatni nem engedi. A körlevél három részből áll, beve-
zetés, tárgyalás, befejezés; „Napoléon császár a pecsétőr 
előadására látván az articles organiques l-ő czikkét, kihall-
gatván az államtanácsot rendeli amint következik : a pápai 
körlevél második része, moly e szavakkal kezdődik : „Hisce 
— Uteris auctoritate nostra" birodalmunkban szokott módon 
ki fog hirdettetni," tehát sem eleje, sem közepe, sem vége, 
hanem csak egy töredék, melyet a császár a püspököknek, 
ezek a népnek kezébe és szivébe adnak. Darboy első lesz, 
aki a pápai körlevél töredékét a tuileriák előszobájában fogja 
kapni, hogy vele a Notre-Dameba menjen. Turinban Petru-
celli mondta : Piusnak Istene nem az én istenem ; Parisban 
a császár kormánya mondja : Pius kath. hite nem az én kath. 
hitem. A körlevél ez államárokra ép az volt, ami a napkeleti 
bölcsek Herodesre; megijed Napoléon, Barochehoz fordult: 
satelles i, ferrum rape, perfunde cunas sanguine, végy tintát, 
öntsd le a körlevél legnagyobb részét. Üdvözöljük Napoléont, 
mint a vallási érdekek pártfogóját ! A körlevél a ker. kath. 
igazságokat tisztán kiemeli, a körlevelet felolvasni, mik ezen 
ker. kath. igazságok ? a népnek megmondani nem szabad : 
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üdvözöljük Napoléont, mint a kath. érdekek föntartóját. A 
körlevelet a kőmivesi páholyokban olvasták, fölötte tanács-
koztak, gyűlöletes megtámadását elhatározták, a jelszót ki-
adták, a szerepeket kiosztották : a körlevelet a püspököknek 
felolvasni, a támadást visszaverni nem szabad: üdvözöljük 
Napoléont, mint érdekeink támaszát. A körlevelet minden 
lap hozta, ez nem tiltatott, de hogy a püspök azt az ő hivei-
hez, mint a főpásztor szózatát hozza, ezt a vallási érdekek 
védnöke nem engedi. A körlevelet átalában, s minden egyes 
pontjaiban eltorzították, a nép gyűlöletének áldozatul dob-
ták, ez szabad volt ; de hogy a püspök és a papság a torzítá-
sokat elsimítsa, a bal értelmezéseket helyreigazítsa, a gyülö-
letességet elmossa, ezt a kormány nem engedi: üdvözöljük 
tehát Napoléont mint a vallási érdekek oszlopát. Szabad volt 
előadni azt, mi nem a körlevél, nem szabad előadni azt, mi 
a körlevél ; üdvözöljük tehát a kath. egyház védőjét. Tévely-
ben voltak az elmék, a körlevélre az ujságlapok a tévelyeket 
szaporították, a pápát rágalmazták, a kath. egyházat gya-
lázták, ez mind szabad volt; de a tévelyt tévelynek mon-
dani , az elméket felvilágosítani tilos : üdvözüljük tehát a 
christianissimus királyok hűséges utódját, az egyház első-
szülött leányánák urát, mint a vallási érdekek előmozditóját. 
Napoléon körözteti a körlevelet azok által, kikhez nem íra-
tott, nem engedi köröztetni azok által, a kikhez küldetett, a 
püspökök által : üdvözöljük újévben az ő pártfogói szolgá-
latjait. Szabadon eresztetett a körlevél, hogy eltorzittassék, 
hogy megtámadtassék, köröztetni nem hagyatik, hogy felvi-
lágosittassék : üdvözöljük tehát a védnököt, a pártfogót, az 
oszlopot Parisban. A nép hallotta a hivatatlanoktól, mit kell 
a körlevélről tartani ; nem hallhatja ezt azoktól, kik erre az 
Istentől vannak hivatva. Miért engedtetett tehát meg a kör-
levél a sajtóban? Hogy a pápaság, az egyház gyűlöletessé 
tétessék, védtelenül, igazolás nélkül. Üdvözöljük tehát kath. 
érdekeinknek oszlopát, védnökét jan. elsején. A szabadelvű 
lapok a pápa nyilt szavának dühösen neki rohantak, mert a 
szabadszólást pártolják ; a franczia kormánynak letiltó ren-
deletét egekre magasztalták, mert a szabadszólásnak őszinte, 
nemes barátjai. „A kérdés terjedett, igy ir az Opinion Nati-
onale ; ma a harez a haladás és a reactio, a democratia és az 
isteni jog, a szabadság és a zsarnokság között van." *) A 
veres herczeg a titkos tanács alelnökévé neveztetik, a neve-
zett lap felkiált : „Nagy horderejű esemény. A körlevélre vá-
lasz. Az 1682-i nyilatkozat kevés. Nagy áradatnak magas 
töltés ! Russia elszakadt, példával előment. A körlevél áldás 
volt, mert ezeket szüleményezte." 2) Egyházi szakadásra 
tehát tüzelni szabad, az egység symbolumát a népnek felol-
vasni, ott, hol minden szavat, szentnek vesz, nem szabad. 
Üdvözöljük a pártfogót, a védnököt, o sanctas gentes qui-
bus haec in hortis nascuntur numina ! A Notre-Dameban Te 
Deumot énekelnek, mink Yeni Sancte-t imádkozzunk ugyan-
egy tárgyról. A forradalmárok, sőt Mühlfeld, Giskra, Ku-
randa megtűrik, hogy nekünk e világon csak ily pártfogónk, 
érdekeinknek csak ily védője legyen, erősebb oszlopot nem 
is kívánnak, ezt jó kedvvel meghagyják. Nehogy tehát az 
érsek üdvözlő szavainak ellenmondani kényszerüljünk, a 
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praesens indicativumot optativumnakjtekintjük. Valóban inde 
est difficultas fandi ubi adest ratio non tacendi. 

A diplomatai testülethez, mely Cliigi nuncius által üd-
vözölte, válaszolt a császár: „Egyetértésnek kell lenni a nem-
zetek között, önök bölcsesége biztosit engemet erről. Legye-
nek biztosak, én mindig a jog, a béke, az igazság sugalmait 
fogom követni." Gondolnánk, hogy a bizalom angyala azon-
nal leszáll a földre, ha az beszél a jogról, a békéről, az igaz-
ságról, akitől ezen javakat a világ leginkább félti. Az 1859-i 
újévi üdvözlet nem volt a jognak, sem a békének sugal-
lna ; a ,Le Pape et le congrès' röpirat, mely a császári 
irodából kikerült, melyről Russel mondta, hogy a szentszék 
birtokainak felét elragadta, sem az igazságnak, sem a béké-
nek, sem a jognak nem volt sugalma, s az egyenetlenségnek 
üszke volt Európában. Szép az egyetértés, csak is az igaz-
ság és a jog alapján lehető ; de akkor minek szerződtek sept. 
15-én, mely a jogot tapodja, a jogtapodást állandósítja, győ-
zelemre segíti ? „Omnium rerum ornamentum in concordia 
situm," írja naz. sz/ Gergely; erre is van hivatva a kor. tár-
sadalom ; gondolnánk tehát, hogy a forradalmi elvekről le-
mond a császár, ha Barochenak jogtalan, igazságtalan, for-
radalmi, a francziák szerint ,baroque' = nevetséges körle-
vele nem; épen jan. 1-röl Íratott volna. Oly kedves az egyet-
értés, hogy a romaiak imolákat emeltek neki. Furius Ca-
millus, Flavius Edilis, Manlius Praetor, Opimius consul emelt 
ilyeseket. Európában az egyenetlenség csak is 1515-töl adatol-
tatik. „A pápa tekintélyének megtörése az egyenetlenség 
magvait hintette szét Európában," írja Puffendorf. J) Leib-
nitz akkor mondja lehetőnek a nemzetek közötti egyességet, 
ha a pápa tekintélye minden fejedelmek által elismertetik, 
és tiszteltetik ; 2) Hurter Fridrik pedig írja : „Ha az egyete-
mes béke nem álom, ez csak akkor lesz, ha a pápa szellemi 
hatalma közbenjáró lesz a királyok és a népek között." 3) 
Fogadnánk e szavakat is, lia nem tudnánk, hogy épen akkor 
kell tartanunk háborútól, mikor a császár békéről beszél. Az 
üdvözlet szó volt, a sept. 15-i szerződés pedig tény minden 
jognak, igazságnak, békének tagadása; fogadnánk az üd-
vözletet, ha nem látnánk, hogy a császár, mint laicus ember 
bíráskodik, mit kell a pápai körlevélből a templomban felol-
vasni, mit pedig nem. Az igéret szép szó, de a jan. 7-i ren-
delet tény, — — tény, melynek párja csak Muszkaország-
ban van, hol a körlevelet hasonlóan letiltották. Boldog fran-
cziák, hol a szabadságok legszentebbikét, a vallásit, musz-
kamódra kezelik. Muszkaországban történik, hogy a határon 
felállított censori hivatal koromfekete zsiros irónnal olvassa 
az ujságlapokat, s kitörüli, olvashatatlaná teszi azon sorokat, 
miket Muszkaországban olvastatni nem akar; Napoléon 
császár, az államtanács tagjai, Baroche is igy neki ült 
a pápai körlevélnek, kitörülte, mit olvastatni nem akart : 
a napoléonidák Francziaországa a kath. világ Muszka-
országa, hol a pápai körlevelen csak a záradékot, és az 
aláírást fogják olvasni, a többi sorok a nagyezimü államta-
nácsi irónnal olvashatatlanná tétettek. Nevetséges emberek, 
amit az egész világ olvasott, annak olvasását nem engedik, 
amit mindenki tud, gondolják, hogy ha fölötte az államtaná-

' ) De monarchia Pontiíicis. 
2) Grimarethez 2-ik levél. Op. T. 5. p. 65-
3) Innoc. III. T. 2. p. 801. 
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esi irónt végig húzzák, az elmékből is kitöriilik. XIV. Lajos 
a püspököket összehivandotta, s általok mondatta volna ki : 
ezt és nem mást fogunk a körlevélből felolvasni ; Napoléon 
császár maga a supremus episcopus, az államtanács irreve-
rendissimorum laicoruin synodus, tanácskoznak a fölött, meg-
engedjék-e, hogy nekik az egyház a bűnöket megbocsássa ? 
Cormenin tolla uj tárgyat talál a laicus synodusban ülő 
atyák vesszőzésére. Nevetséges a gallicanismus, de legalább 
egyházi szine van, mely tilt a nevetéstől : de Napoléonnak 
államtanácsa, mikor a dogmatikai körlevél fölött bíráskodik, 
a komoly szint is veszti. Nevetségesek: egész Francziaország 
tudja, hogy az általok kovácsolt alkotmány az egyház által 
damnált tévelyeken alapszik, s ők az alkotmányt védik, mert 
a papirost egy részben befeketítik. A pápa mondja, hogy a 
rationalismus tévely, Napoléon császár mondja, hogy igazság, 
kinek fog hinni a franezia kath. nép? A pápa körlevelet küld, 
az államtanács is körlevelet kiÜd, mindkettőt olvassa a fran-
ezia kath. nép, a kettő egymásnak ellent mond : melyik kör-
levélnek fog hinni a franezia nép ? Ha veszteg maradnak, 
kiki felsohajtandott [fölüttök : ők ellenszegülnek, a kath. lel-
kismeretek ellenszegülését felhívják. Két ut van a franezia 
katholikus előtt,'egyiket a kormány szabja,melynek a lelkisine-
retekhez joga nincs ; másikat a pápa, kinek a lelkismeretek-
hez joga van : mit választ a nép? Napoléon, mint okos számitó, 
ezt igen jól tudja. 

Mit fognak tenni a franezia püspökök ? nem tudjuk, de 
mit kelljen tenni ily jogtalan, igazságtalan intézkedésnél, 
azt tudjuk. Nincs jó, mit a franezia püspöki kartól nem le-
hetne várni. Ok bölcsek, ők bátrak, ők szólni, ők tűrni tud-
nak, de az egyház lényeges jogait feladni, papi méltóságu-
kat a miniszteri asztal alá vetni nem fogják. A körlevél el 
nem olvastatik, de az egyház joga megvédetik, a kormány 
beavatkozása visszautasittatik. A roszat tűrni lehet, de he-
lyeselni nem szabad, mikor pedig a hallgatás helyeslésnek 
vétetnék, ott felszólalni kötelesség. A felszólalást a pogány 
császárok sem tiltották. Állunk tehát óriás nagyságú nemes 
tiltakozások, állunk vigaszteljes védiratok megjelenése előtt. 
A hivatalbólfpártfogó királyokhoz szólottak a püspökök, til-
takoztak a világi hatalom túlkapásai ellen ; Napoléon császár 
nem hivatalos pártfogó, mivel Francziaországnak hivatalos, 
államvallása nincs, a tiltakozások annál inkább helyén leen-
denek. Hiányozni nem fognak. A cambraii érsek Requier 
jan. 3-ról már tiltakozott irván : „Meg kell jegyeznem, hogy 
a rendelet megyémben, és mindenütt a szabadsajtó miatt ki-
vihetetlen. Jogunk van, különösen törvényszerütlennek tar-
tani, hogy minden franezia polgárok, minden vallásszolgák 
között csak ]mi vagyunk, kiknek tiltatik hiveikhez oly ok-
mányt áthozni, mely egyedül őket, és híveiket illeti. Más val-
lásunak szabad székesegyházaink ajtaja előtt szóval, vagy 
röpiratok által egész megyénkben ugy értelmezni a pápai 
körlevelet, amint akarja : röpiratjaikat, melyekben a mi 
ügyeinkről szólnak, felbérelt házalók által híveink lakaiba 
szabadon küldik, és mi volnánk csak, kik híveinkhez e tárgy-
ban nem szólhatnánk, mivel egy ordonnance ajkainkat le-
csukni akarja ? Ez törvényszerütlenség ; ez által a vallásos 
jogegyenlőség megszűnik, a katholikusokra ez nem véde-
lem, amire a jog értelmében számolhatunk, hanem elnyomás. 
Ma szabad az Istent tagadni, szabad az istentagadásra tobor-

zani ; sok-e, ha a kath. hitoktatásra ugyanennyit követelünk? 
Önnek intézkedése miniszter u r , nem fegyelmi rendele-
tekre, hanem a pápa tanítói levelére vonatkozik. Tehet a 
kormány, mit jónak lát, de soha sem veheti el a püspöktől 
a kötelességet és jogot, hogy, amint tudják, az ily oktatást 
hiveikhez eljuttassák." ') 

NÓGRÁDBÓL, január 6-án. Mi az oka, hogy a vi-
déki hitéleti, s átalában egyházi tudósítások meggyérültek a 
„Religio" hasábjain ? ily kérdés intézteték hozzánk legkö-
zelebb két éltes, conservativ szellemű világi olvasója által a 
fentisztelt egyházi folyóiratnak. „Mi az oka ?" „Én azt 
hiszem, — mondá egyikünk — hogy a vidéki tudósítók mind-
annyiszor irányt tévesztenek, ha maradandó becscsel biró 
értesítéseiket, melyek kiválóan az egyházat s ennek szelle-
mében működő testületeket érdeklik, olyan lapokban kíván-
ják megörökíteni, melyekben az ephemér hatással könnyű 
párakint enyészik el azon erkölcsi érték, vagy kamat kife-
jezése is, melyen a késő utódoknak lelkesülniük kellene 
majd. 3) így olvastunk tudósításokat a „Pesti H."-ben egy-
más után tiszta kath. fölfogással, s ismét protestáns érdek-
ben írottakat; amely eljárásért az említett lapot ugyancsak-
meg is dicséri a „Sürgöny." Olvastunk egyes mozzanatokról 
más lapokban minden solid körültekintés nélkül össze vissza, 
amint jött, főkép az ujdonsági rovatokban egész a sértő zi-
láltságik, ugy annyira, hogy nem tartozott a ritkaságok közé, 
itt egy kitűnő főpásztori jótékonyság mellett nyomban egy 
egy czifra históriát is olvashatni. Varietas delectat ? Ez a 
mindent összekeverő, assimiláló törekvés lesz még utóvégre 
is dicstelen sírja minden tudománynak, ha idején-korán 
vissza nem térünk régi egyenes iránynak, rendszerünk alap-
jaihoz, melyektől a tömeggel gond nélkül űzött kaczérkodá-
saink közben annyira el vagyunk ütve, hogy ma holnap fe-
jünkre olvassák törvényenkivüli hontalanságunkat. A napi 
renden levő mindenféle válságok tévedésbe, félelembe ejtik 
az uralkodók sziveit is, hogy a világ megfosztatván a napfény-
től, csak sötét árnyait lássa az eltaposott igazságnak. Igen 

' ) L' Union 7 sz 7 jan. 1865. 
2) Ak észrevétel tartalma kissé túlzott. A második félévi 52 szám-

ban 58 tudósítás volt, s igy minden számra jön valami. Szeretnénk mi 
tudósítást, rövidet, minden dicséret, minden magasztalás nélkülit, olyat, 
mely tisztán a tényre szorítkozik, hogy erről tanúságot tegyen a jövő 
nemzedék előtt. Kövid észrevételek, csak az olvasás kellemét czélozzák, 
olvasó gondolatjainak ösvén_\t nyissanak. De a tollat csak az veszi ke-
zébe, aki kezdi, tehát még leggyengébb ; kinek Ítélete tiszta, egyenes, 
az az Írástól magát felmentve érzi. A közügyet előmozdítani, a jóról bi-
zonyságot tenni, mindig épületes. Ily rövid, több vidékről beküldött tu-
dósítások szóról szóra olvastatnának , egymáshoz közelébb hoznának, 
s megfelelnének a czélnak. Más akadályok is vannak azonban a tudó-
sítások ellen ; experti sei unt. Lehetne több tényeket egyszerre elsorolni, 
mint például a közlött londoni levelek. Ez is azonban csak annak a jele, 
mit átalában sirathatunk, hogy nem gondolunk egymással, és még . . . . 

Szerk. 
3) Ugyancsak Nógrádból értesülünk, hogy egy buzgó ker. ales-

peres ur lelkes körlevelet bocsátott kerületi paptársaihoz a kath. irá-
nyú lapok s folyóiratok fölkarolását illetőleg, ürömmel vehettük, hogy 
a ,,Keligiot" mindenek előtt kiemelte, annak járatását a kerület szivére 
kötötte, annálinkább, mert egyik gyiilésök határozatai közt azon el-
tökéllett szándék s erős fogadás is áll : hogy soha nem fognak egyház-
ellenes lapokra előfizetni s filléreikkel a hit, — s vallás erkölcsiség le-
alacsonyitásához járulni, mi annyi volna, mint saját existentiájok meg-
semmisítését közvetve hathatósan eszközölni, siettetni.. . . Szerk. 
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ve-
helyesen mondá egy koros férfiú nem rég egy reformok 
ezreiért hevülő fiatal tisztviselőnek, ki egyúttal a halál óráit 
is nyeglén hánytorgatta, hogy „ha az én zsebemben levő 
száz forint nincs biztosságban, annál kevésbbé lesz bizto-
sítva önnek tíz forintja." Ez által azon egymást követő visz-
szaéléseket akarta megjelelni, melyek erkölcsi rombolással 
kezdődnek, s átalános pusztítással végződnek. — „De hát 
mit akar a pápa ?" ez nálunk is a napi kérdés. E kérdés alól 
egy olyan papnak sincs menekülése, akiről tudják, hogy 
„igaz pápista." „A papok nem akarnak a történetből tanulni, 
mert nem olvasunk semmit." „Lehet-e megszégyenitöbb ál-
lapot annál, hogy papjaink nagy részben még újságokat, 
sem olvasnak ?" „Mit akar a pápa ?" Tessék, tessék ! olvas-
son valamit, az Istenért ! íme ! itt van a legszebb, legkomo-
lyabb uj könyv, mely valaha napvilágot látott magyarul is, 
kérje el feleségemtől, „Napoléon Lajos 1808-tól 1848-ig." 
„Jámbor Lajos a frankok császára álláspontjára helyezi ma-
gát, az 1812-ik évet a 812-ikhez, s az 1812-ik évi concorda-
tumot a 812-ik évi concordatumhoz kapcsolja, melyet Jám-
bor Lajos Paschalis pápával kötött. Nem fog-.e ez roppant 
hatást szülni ? Nem vezeti-e ez az egész kereszténységet 
táborunkba, ha mi ma a pápának visszaadjuk azt, mit a frank 
császárok ezer év előtt adtak neki, ha mi a szerződést ugyan-
azon szavakba öntjük, melyeket Jámbor Lajos használt, mi-
dőn a pápához igy szólt : En Lajos császár rendelem és 
megengedem e jóváhagyó szerződésünk által neked Péter-
nek az apostolok szent fejedelmének és helytartójának, a 
pápának s utódainak ö r ö k i d ő k r e , amint elődeitektől 
fogva mostanig bírtátok és kormányoztátok, hogy Roma vá-
rosát a herczegséggel, a város területét minden javával, 
földjével, tengerpartjaival, kikötőivel, városaival, váraival, 
községeivel bírhassátok és kormányozhassátok" — stb. (5 
füz. 19 1.) „Mit akar a pápa ?" ,,Talán ismét egyházi átok-
kal akar föllépni a világ előtt ?" „Önök talán nem is tudják 
(már mint mi papok) szegény emberek ! mi az az egyházi 
átok!" Itt van, olvassa, hogy átkozta ki Pius első Napo-
leont. „Elátkozott legyen mindenütt, ahol tartózkodik, ott-
hon, mezőn, útban, erdőben, vízen, szárazon s templomban ! 
Elátkozott legyen életében, halálában, evésnél, ivásnál, al-
vásnál; átkozott ha áll, ül, fekszik, nyugszik, dolgozik! El-
átkozott legyen teste minden tagjában, kívülről, belülről, 
minden csontja izéig, utolsó porczikájaig és agyvelejeig ! El-
átkozott legyen feje, halántéka, homloka, szeme, arcza, szája, 
foga, orra, ajka, válla, karja, keze, ujja, melle, szive, tüdeje, 
veséje, mája, ezombja, lába, körme és minden kigondolható 
külső és belső testrésze ! (A fordítók még egyet kifeledtek : 
ha netalán egy ősz hajszála volna, az kétszeresen legyen el-
átkozott!) Elátkozott legyen testrészeinek összekapcsolása 
és függése. Feje tetejétől talpáig ne legyen benne pont, hely, 
üreg, iz, vér, nedv egészséges ! Az élő Isten fia Krisztus föl-
ségének egész hatalmával és erejével átkozta el őt, lázítsa 
föl ellene az égi seregeket stb," (u. o. 23. 24. 1.) „Azon mil-
liók, kik e szavakat olvasni fogják, annyira elkábulnak, hogy 
eszükbe sem jut a hajmeresztő átkozódásokat elavult phra-
sisokul tekinteni !" „Valljon mit akarhat a pápa ?" íme ! itt 
van a legújabb encyclika ! „A franczia papság, maga Du-
panloup is elfordul tőle?!" De hogy is ne? „Ezer esztendő-
vel akarni visszataszítani a világot ? !" „Még egy pápa sem 
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hozott ily szégyent az egyházra." „Pius nevü gyermek soha 
nem fog többé kereszteltetni, lia a Pius név ily átkokat fe-
dez." „IX. Piussal magva szakad az egyházi átoknak." Ily 
megjegyzések teszik nevezetessé azt a pár magot, melyek 
eddig a 65-ik év első reggelét alkotják. Az első benyomások 
visszariasztok.. A fészket vert előítélet ellen csak a halál 
diadalmaskodik véglegesen. Egy plébános lelkiatyai sugal-
mát követve liivás nélkül ment egy haldokló leánykához, 
s azt épületesen meggyóntatta. „Ki kellet volna verni ! !" 
Ezt maga a gyámatya mondotta, ki nyilvános tisztviselő em-
ber. „A leányka azóta nagyobb szivdobogásban szenved." 
De elhaló szemei hálát intenek a buzgó s előzékeny pap felé. 
Egy másik haláleset szivrenditő. A harmadik lelkipásztori 
figyelmet érdemel. Egy tanult ember mindig azt szokta mon-
dani, hogy ő „zsebében hordja az Istent !" Ha pedig zsebe 
üres volt, nem levén magyar az ember, csak ezt mondta : 
„Kein G-eld, kein Gott !" Igy apostrophált mindent. Vallási 
kötelességeire nem adott semmit. Három gyermekét a baro-
miságon alul is elhanyagolta. Csak egy tekintélyt ismert, 
principálisát, mint szokásba jött a tisztet tartó földbirtokost 
elnevezni. Ki hitte volna, hogy ezen ember Sylvester éjjelén 
kiterítve legyen a halálos ágyon, éhenhaló családot hagyván 
maga után? Az uj év első hajnala egy közköltségen kiállított 
koporsóra esett, mely fehér volt, de nem „meszelt," mint az 
írás mondja. A halál órái sok mindent füstbe eresztenek, és 
sok mindent fölvilágosítanak. Utolsó szavai ezek valának, 
midőn a harmincz évtől nein érintett feszületet hörgő mel-
léhez szoritá s csókolá : „Elnmlik minden, csak a hit marad 
meg végig, melyben atyánk nevelt." „Lelkiatya ! imádkoz-
zék érttem szegény bűnösért !" Nyugodjék békében ! 

Egyházi életünk még több följegyezni valót is enged. 
Az élet és tapasztalás fejtörő igazságok kimondására ösztö-
nöz. Hogy a nagy világtársadalom beteg, hogy alapjai meg 
vannak rendülve, hogy egy újkori pogányság lépett ki az 
őskereszténység ellen élethalál-harczra : el van mondva min-
den oldalon. Ismerjük és borzadva látjuk a sebeket és áldo-
zatokat, melyeket a kétes harcz hagy maga után a csata-
mezőkön. Valljon ki meri nyíltan kimondani, hogy az ős ki-
rályi választott nemzetség, a kath. papság sem ment többé 
a külbefolyás halálthozó ártalmai s ragályaitól ? Nem esünk-
e az önmagunk alatti favágás gyanújába, a korai ítélkezést, 
a hálátlanokat sújtó vád alá, ha mint mondani szokás, csak 
nem tudunk megférni bőrünkben, hogy uj üszköket szór-
junk a csendes csűr fölé, (mely körül minden háboritás nél-
kül legelnek a szomszéd marhái !) „Ignem veni mittere, et 
quid volo, nisi ut accendatur ?" Ki mondá ezt a világnak ? 
Reánk nézve a t ü z lényeges elem ugyan, hogy égesse s föl-
emészsze az ellenséges ember által széthintett konkolyt, 
mely már nagyra nőtt ; de mégis nagyobb lelki épülésünkre 
szolgál, ha a tűzből csak a lelkesedés m e l e g é t tartjuk 
meg igazaink védelmére. Olvassuk a régibb egyházi irato-
kat s megdöbbenve látjuk, mennyire tágultak a körök, me-
lyekbe azoknak értelme illesztve s czéljai beékelve valának. 
Hova lett alólunk ama virágdús jogtér, melyen őseink a leg-
szebb diadalokat aratták, hogy az Isten örök végzéseit ér-
vényesítsék az emberek között? Pusztán maradt házunk, 
az ellenség árokkal vett körül ; viri fratres ! de nobis hic 
agitur. Azt mondjátok : quis contra torrentem ? Én meg azt 
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mondom : egyenkint hamarább elsodor az ár. Resistamus 
fortes in fide ! Tehetségeink egyenlőtlenek lehetnek, csak 
hitünk s buzgóságunk legyen állhatatos. E központ körül 
mindig örömest sorakoznak jóra törekvő érzelmeink. A sza-
kadás halálos veszedelmekbe vezet. Az úgynevezett függet-
lenségnek szintúgy megvannak saját örvényei, tévelyei, 
ferdeségei, bünszörnyei, mint akármely más erkölcsi álla-
potnak elegendő isteni kegyelem nélkül. Bizonyitja ezt min-
dennap a magára hagyott emberi ész. „Hic est itaque natu-
ralis ordo : purgari prius, deinde purgare ; lux fieri, et postea 
alios illuminare : ad Deuin appropinquare, et deinde alios ad 
Deum deducere ; sanctificari, et postea sanctificare." (S. Gre-
gor. Naz. Orat. 1.) Az úgynevezett o k o s s á g n a k az élet 
sokféle viszonyai szabják meg határait. Innen annyifelé ága-
zik annak hatása, amennyi oldala van a közéletnek. Okos-
ság nélkül épen lehetetlen , vagy igen bajos boldogulni. Már 
pedig az élettervek mindegyike oda irányul, hogy a kitűzött 
czél biztosittassék. Weber Beda „Pastoral-klugheit"-ja, Buch-
ler „Pastoral-pfiffigkeit"-ja jut eszünkbe, valahányszor 
egyes esetek fordulnak elő, melyek máskép is történhettek 
volna. Ha a lelkipásztor oktalan függetlenségi mámorában 
kiszakítja magát az összetartás, a közélet harmóniájából, le-
het-e csudálni, ha dissonantiák sértik az egyházat ? Nem ré-
gen egy vegyes házasság köttetett , melyben a férfi kath. 
volt. De a prot. nőnek nem tetszett a kath. templomba menni, 
helyben meg prot. pásztor lakik. Kapja magát az illető plé-
bános, fölszed a templomból egy pár gyertyatartót, canon-
táblát, stb. és kath. templomot rögtönöz a protest, vallásunak 
házában, hol egész parádéval meg is köttetett a vegyes há-
zasság. (Sic ?) Ez, nem tudom, a fönebbi két czim közül 
melyikre érdemesiti magát? — Nem sokára ez eset után 
szintén kath. férfi elbocsátó levelet kér saját lelkészétől én 
reám sine me de me, anélkül, bogy tudtam volna kicsodák ? 
hogy ami kikiáltott kerületünkben akaratos prot. jegyesé-
vel hasonlókép rögtönözendő házi templomban megesküd-
hessék. A valódi templomba nem akarván menni, a kitűzött 
házasság elhalasztatott, egy kis u l t r a m o n t a n czim-
nek divatos kiadásával.Csakhogy több nem jött ! Végre még-
is megtörtént a vegyes esküvő harmadik helyen templom-
ban. „Simuljunk uraim ! simuljunk !" igy hangzik minden-
felől napjaink szeretetteljes üdvözlése. „Hadd omladozzanak 
azok a chinai választófalak !" Sohasem fogjuk elfeledni, ha-
más nem, összegyűrt kalapjaink s az oldaldöfések is vissza-
emlékeztetnek néhány e g y e s i t e t t ü n n e p é l y r e , m i k é p 
bántak velünk egyesülés aegise alatt ! Ne törjenek a kath. 
anyaszentegyházra, ezt mondja a jámbor katholikus nem 
csak Nógrádban de másutt is, hol ez a szó „törni" annyit is 
jelent, mint haragudni boszut forralni. Hiszen ő meg nem 
tagadhatja vele született anyai természetét. Ha mostohája 
volna a világnak, könnyen elfelejtené azt. De ő soha le nem 
veszi édes anyai szemeit rólunk ; midőn mindenki elhagyott 
már a halálos ágyon, ö folyvást ölelve tart, s utolsó lehele-
tünk is békecsókjával találkozik. 

VEGYESEK. 
A bécsi cs. egyetemnek 58 tanára jan. 9-én emlékira-

tot terjesztett az államminiszterhez a főiskola reformjait il-
letőleg. Reformokat akarnak ezek 1849-iki kísérletek nyo-
mán ; pedig ezek azért hagyattak abba, mert a tapasztalat 
által abortivumoknak bizonyittattak be. Az 58 tanár az 1848-i 
aulát utánozza ? Kívánják, hogy a prot. tanárok is lehesse-
nek dékánok. Először tanárnak is lenni dicsőség volt, most 
már, hacsak nem dekán, gyalázat. Bevallják az egyetem 
kath. jellegét, alapittatási rendeltetését ; de hivatkoznak a 
a változott állami viszonyokra. Ha tehát az egyetem az em-
lékírók vallomása szerint a lcath. hit védelmére alapíttatott ; 
minél nagyobb változás történt a kath. hit kárára, az egye-
tem rendeltetése, kath. hitnek védelme, annál szükségesebb, 
s igy a kérelmezők óhaja annál illetéktelenebb. Az alapít-
ványnak maradni kell, meddig czéljának megfelel : ez a jog 
abcéje. Mondják továbbá : hogy a közeli 500-os ünnepélybe 
fájdalom-érzelmek fognak vegyülni, ha kérelmök meg nem 
hallgattatik. Sentimentalis lények ezen rideg tudományos-
ságu tanárok ! ők nem akarnak fájdalmat hordozni keblök-
ben a fölött, hogy a katholikusok jogait le nem dönthették, 
öle az ünnepélyből halotti tort akarnak. Nemes érzelem ! 
Legkülönösebb pedig az, hogy Pesten a doctorum collegium 
mellett, Bécsben pedig ellene van izgatás . . . s a tudomány ér-
dekében. 

A franczia püspökök sorban tiltakoznak a császári kor-
mány jogtalan intézkedése ellen, melylyel, miután minden 
lapnak megengedte, hogy a pápai körlevelet olvasóinak meg-
vigye, egyedül a püspököknek tiltotta meg, hogy azt híveik-
nek felolvassák. Van-e szentebb kötelessége a püspöknek, 
mintsem hiveit a hitigazságokról oktatni ? mintsem az ebbe 
ütköző tévedésekről felvilágosítani ? s nem ezt teszi-e, nem 
ezen kötelességnek teljesítésére szólitja-e fel a pápai körle-
vél a püspököket ? Ha tehát a moulinsi püspök lelkismereté-
nek és szent hivatásának parancsolatját választja, lázadó-e 
azonnal ? Azok lázadók, kik a lelkismeret jogait tiporják. A 
hires 13 ügyvédnek perét , mint vértanuk történetét hoz-
ták a lapok, mivel a törvény ellen mertek tenni, s ez köz-
igazgatási kérdésben, képviselő-választási ügyben : a püs-
pöknek nem fogják pártját, aki azt tette a legszentebb ügy-
ben. Dicsérik ezek a kormányt, mivel más parancsot, mint 
amely a kard hegyéről cseppeg, nem ismernek. Dicsérik a 
kormányt, mivel egy ténynyel többet tesz a zavarok szitá-
sára, a zavar pedig az ily emberek kivánt helyzete, mely a 
diadalt elősegíti. 

A berlini ,Kreuzzeitung' következő prot. körlevelet 
közöl : „Kegyelem nektek és békesség az Istenben, az Atyá-
ban, és Jézus Krisztusban. Amen. Mink elvetjük az eretnek-
séget, melyet Schenkel „Jézus jellemrajza" czimü könyvé-
ben a kereszténység és a mi evangeliumi egyházunk szük-
ségei ellen a községek botrányára közölni merészelt, s pa-
naszt emelünk azon férfi ellen, ki a szentírás tekintélyét el 
nem ismeri, és hogy ö a prot. papneveldének igazgatóságá-
ban, a jövendő papságnak nevelésében mégis meghagyatik. 
Büchsel, átalános superintendens. Hoffmann, consistoriumi ta-
nácsnok, s átalános superintendens. Hiingstenberg udvari szó-
nok. Snethlage udvari főszónok. 

Kegyes adomány. 

Jézus gyermekségéről nevezett társulatnak az alsó-
tushoki tiivek 6 frt . o. é. 
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TARTALOM : A szabadkőmivesség. (Folyt.) — Sylla-
bus. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A szabadkőmivesség. 
(Folyt.) 

A bécsi páholy, melyhez a magyar és styriai 
páholyok is tartoztak, valamint a zürichi is , mely 
alatt állottak a svajeziak, nehezebb és kétséges ese-
tekben a strassburgi anya-páholyhoz folyamodtak. 
Ezen társulatnak tagjai semmi összeköttetésben sem 
voltak a közönséges kőmivesekkel, kik a kalapács-

rr 
és vakoló-kanálon kivül máshoz nem értettek. Ok 
művészetüket fönségesb valaminek tartották, és a 
kőmives eszközöket csak jelképül használták. El-
határozták, hogy a többi kőmivesek közt külö-
nös testületet képezendnek, miért is ismertető szó-
lamokat , jeleket gondoltak ki , melyeket jelszó-
nak , üdvözletnek, neveztek. A tanulók, segédek és 
mesterek titokteljes szertartások közt vétettek föl. 
Fő jellegük a „szabadság" volt, és nem ritkán a tör-
vényes hatalom joghatósága alól is kivonták magu-
kat. Még 1805-ben is fönállott Strassburgban a kő-
mives Ítélőszék. A lakosok minden, az épitkezést il-
lető peres ügyekben hozzá fordultak; maga a tanács 
is átengedte neki ezen ügyeket , és előszabta a tör-
vényeket, melyekhez alkalmazkodnia kellett ezen 
eljárásában. I ly Ítéletek „páholy-levelek"-nek ne-
veztettek, melyekkel telve van Strassburgban a vá-
rosi levéltár, sőt egyes családoknál is elég található. 
1603-ban I. Jakab választatott Skotiában nagymes-
ternek. A szabadkőmivesség nem annyira Angolor-
szágban , mint Skotiában fejlődött ki ; Francziaor-
szágból ugyanis ide menekültek a templariusok, és 
skót barlangokban űzték a szabadkőmivességet. (!) 
1622-ben keletkezett' Haagában az alchymisták 
rendje szintén „Rosenkreuzer" név alatt Rose Ke-
resztély nevű állítólagos alapitótól; ismertető jelük 
volt fekete selyem zsinór; gyülekezeteikben pedig 
arany rendszalag arany kereszttel, melyen rózsa 
függött. Ezek a bölcseleti és természettudományo-
kat csak a kiválasztottakkal akarták közölni, 

a többieket mind kizárandóknak ítélték; ellenük 
szövetkezett verulami Baco több tudóssal, kik a 
nevezett tudományokat közkincscsé akarták tenni. 
Miért is Baco „ U j Atalantis" czirnü regényt irt, 
melyben képzelődése szerint egy hajó Bensalem nevű 
ismeretlen szigethez jutott, melyen egykor Salamona 
király uralkodott. Ez egy nagy intézetnek volt ala-
pitója, melyet ő „Salamona házának" „vagy a hat (te-
remtés) nap collegiumának nevezett." Ebben külön-
féle intézmények léteztek a teremtett dolgoknak, 
azok okainak és minőségeinek megismerésére, sok 
tudós volt itt, és mindenki a maga szakmája szerint 
följegyezte a tudni valókat, gyűjteményeket rende-
zett, és igyekezett utazások által nemcsak ismereteit 
gyarapítani, hanem azt mit tudott, másokkal is köz-
leni. Bármennyire tetszett is Baconak ezen i ránya; 
a kor mégis a titokszerü felé hajolván, Baco ellenében 
a tudósok közt oly egylet alakult, mely a Salamona-
liáz mintájára mivelvén ugyan a természettudomá-
nyokat , de a ház szervezete, működése a nagy kö-
zönségre nézve ép oly ismeretlen maradna, mint volt 
Bensalem szigetje. Ezen szándékukat jelképileg azon 
hét lépcső által ábrázolák, melyek a fensőbb ismeretek 
zárt csarnokába vezettek, és a teremtés hat napját is 
különféle jelek által tüntették föl. Szerintük az, ki 
megismeri a természet bensőbb titkait, közeledik Is-
tenhez; és ki hozzá közeledik, a természet fölött bi-
zonyos uralmat nyer. Ekkép némi gnosis fejlődött 
ki, mely a politikai ügyekben is kezdett jelentkezni. 

Tudnillik a szabadkőmivesek ezen osztálya elha-
tározta II. Károlyt a trónra emelni, és a királyi ház-
nak számos tagja szövetkezett velük. Azonban a dol-
got igen titokban kellett tartani, és azért egy bizott-
mány választatott, mely, hogy ne látszassék össze-
köttetésben lenni a Salamonaházzal, más jelvényeket 
választott, és pedig a halál jelvényeit, minthogy az 
ő uruk, I. Károly meggyilkoltatott, és kifejezték re-
ményüket, hogy ártatlanul kiontott vérét megboszu-
landják; gnostikus módra fejezvén ki magukat, mon-
dák , hogy visszahozzák az elvesztett igét (logos ; 
vagyis a meggyilkolt királynak menekült fiát) ét 

6 /TiWlfo 
I s t wäk 



» 4 2 m — -

magukat az ,özvegy' (királyné) fiainak nevezték. 
Ekkép a természetbúvárok társulata politikai clubbá 
lőn ; később azonban czélját elérve visszalépett volna 
eredeti körébe, és magát „Salamon temploma" egy-
letnek czimezte. 1650-ben egy irat által felszólittat-
nak a szabadkó'mivesek, hogy egyesülve a britt ha-
zafiakkal semmisitsék meg Cromwellt. 1660-ban a 
király barátjainak titkos társulata egy más bizott-
mányt is nevez ki a skót ügyek vezérletére, mely 
más jelvényeket és jelszavakat választ. 1661-ben II. 
Károly fölvétetik a szabadkó'mivesek közé. 1685-ben 
sok jegyzőkönyvet és okmányokat megsemmisiteuek 
a szabadkőmivesek, félvén a fölfedeztetéstől. (!) 1688 
midőn II. Jakab még yorki herczeg volt, London-
ban egy jezsuita-collegiumot épitett, (mely később ő 
róla yorki nagy páholynak neveztetett el,) ezt az 
első templomépítés (Salamon) jelképezte ; a második 
vagyis Jerubabel (Zerubabel helyett) templomának 
építése jelképezte a korona után vágyó berezegnek 
összeköttetését a jezsuitákkal, innen a Z betűnek J 
betűre való változtatása. (!) 1702-ben határoztatott, 
hogy a szabadkőmivesek társulatába ne csak építé-
szek és foglalkozó lcőmivesek vétessenek föl, hanem 
minden rang- és osztályból, kik egyszersmind szó-
littassanak föl, hogy a szabadkőmivesség ügyét, gyá-
molitsák. 1717-ben szabály hozattatott, hogy az évi 
nagygyűlések rendesen'megtartassanak, a régi szoká-
sok rendszeresittessenek, és oly rituálé szerkeztettes-
sék, mely azon tagokhoz illő, kikből a társulat már 
most áll, nem levén azok csak merő kőmivesek. 
1720-ban igen fontos irományok, melyek a kőmives 
társulatra, páholyaira, szervezete- és szokásaira vo-
natkoztak , elégettettek, hogy idegen kezek közé ne 
jussanak. (!) 1721 Ezen éva szabadkőmivesség mos-
tani alakjának szülő éve. Anderson Jakab, Montagu 
herczegnek mint nagymesternek parancsából, meg-
irja a társulatnak történelmét és szervezetét. 14 tu-
dós tagtárs megbízatott ezen dolgozatnak átvizsgá-
lásával. Ezen időponttól fogva igen sok főbb ran-
gúak léptek a társulatba; sok páholy keletkezett, 
melyek a londonitól függtek. Az egylet nagy virág-
zásnak indult. Határozattá lőn, hogy a társulat gyü-
lekezeteiben semmi olyas meg ne pendittessék, se ne 
tárgyaltassék, mi az egyházat vagy államot illeti. Az 
egylet most fényesebb lőn, de nem volt már a régi 
testvérület. A fölfogadott kőmivesek, tudnillik a tu-
dósok és főbbranguak alkották legnagyobb részét, 
a valódi kőmives mesterek pedig mindinkább ke-
vesbedtek. Telivér szabadkőmives vezérünk maga 
megvallja, hogy ezen évtől kezdődik a szabadkőmi-

vesség biztosabb történelme. Montagu változtatta a 
czéhrendü kőmivességet szabadkőmivességgé, és tár-
saival ő lőn a szabadkőmivességnek szerzője. A régi 
czéhrendszer szabályait megszüntették, csak keve-
set tartottak meg némi emlékül, különösen a régi el-
nevezéseket , jelképeket és szokásokat. A czéhrendü 
kőmivességnek czélja volt : ügyes, értelmes, jóizlésii 
épitészeket képezni ; ezen czél most eltörültetett ; de 
mily más czélokat tiiztek ki maguknak, bizonyosan 
nem tudható. (!) 1722-ben a nagy páholy közgyűlé-
sén a birálók kedvező véleménye folytán Anderson 
müve elfogadtatott, és a kőmivesség alkotmány 
könyve lőn. 1724-ben keletkezett a száj- és Írásbeli 
kőmivesek megkülönböztetése; amazok szabad ég 
alatt vétettek föl, és csak szóbeli oktatást nyertek a 
jelekről, jelszavakról stb.; emezek irott kőmivesi ok-
mányt is kaptak. 1724-ben közpénztár alapíttatott, 
melyből a szegényebb kőmivesek segélyeztetnének. 
1725-ben Üerwentwater, Mashelgne és Hegnerty an-
golok az első páholyt alapították Párisban, a társu-
lat igen hamar terjedett, azonban sok változást is 
szült az eddigi szabályok-és szokásokban. 1727-ben 
küldöttség indíttatott Madridba páholy alakítása vé-
gett. 1730-ban Kingston lord és nagymester Dublin-
ban páholyt alapitott, és Irlandban is nagymester 
lőn. A londoni nagypáholy, mely az átalános nagy-
mesteri méltóságot akarta életbe léptetni, az irlandi 
nagymester állomást alkotmányellenesnek nyilvání-
totta, a páholy alakultát azonban helyeselte. A skót 
szabadkőmivesek nem akarják elismerni a londoni 
nagypáholynak fensőbbségét ; megtartják saját nagy-
mesterüket és szertartásaikat. 1731-ben Károly ná-
polyi király eltiltja országában a szabadkőmivesek 
gyülekezeteit. 1735-ben Németalföldön eltiltatik a 
szabadkőmivesség, még nevének említése is; az am-
sterdami páholy azonban folytatta gyűléseit; azazért 
befogott mester és más két szabadkőmives másnap 
esküvel erősítették a tanács előtt, hogy a szabadkő-
mivesek békés, hű alattvalók, szép egyetértésben 
élnek, a kétszínűséget és csalást kerülik stb. ; kinyi-
latkoztatták, hogy nekik ugyan nem szabad társu-
latuknak titkairól, szokásairól nyíltan szólani, de 
azt őszintén vallják, hogy azok sem az isteni, sem 
emberi törvényekkel nem ellenkeznek, és igen szí-
vesen vennék, lia valaki a tanácsbeliek közül a tár-
sulatba lépne, ő is bizonyára ily vallomást fogna 
tenni. Ennek következtében a befogattattak el lőnek 
bocsátva, a tanács titkára beállott a szabadkőmi-
vesek közé, és felölök oly kedvező értesítést nyúj-
tott be a tanácsnak, hogy ennek legnagyobb ré-
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sze szintén szabadkömives Ion. 1737-ben XV. Lajos fran-
ezia király megszünteti országában a szabadkömivessé-
get , sőt büntetést szab a kömivesekkeli társalgásra is. 
Olaszországban a társulat la eucchiara (vakoló-kanál) 
név alatt volt ismeretes ; a toscanai nagy herczeg el-
tiltotta , de azért a szabadkömivesek tovább is gyüle-
keztek. A jezsuiták igen ingerelték az udvart a szabadkömi-
vesek ellen, mert azt hitték, hogy jansenisták. (!) 1738-ban 
jelent meg XII. Kelemen pápának kiközösítő levele a szabad-
kömivesek ellen (Dicséretes, hogy erre is fordítja figyelmét 
a kőmives történész !) Svédországban halálbüntetés alatt til— 
tátik el a szabadkőmivesség. VI. Károly Flandriából kiűzi a 
szabadkőmiveseket ; II. Fridrik porosz korona-herczeg pedig 
egész ünnepélyességgel véteti föl magát a társulatba Braun-
schweigban. Midőn az ünnepélyes tényre kijelelt férfiak 
Braunschweig kapui előtt megjelentek ; a podgyász, mely-
ben a kőmivesi jelvények is voltak, egy kis zavart okozott 
az illetőknek, mert az accise-hivatalnok meg akarta vizsgálni ; 
azonban a hivatalnok markába csúsztatott arany megmenti 
őket a további kellemetlenségtől. A fölavatásra vonatkozólag 
a kijelelt kőmivesek egyike, Bielfeld, ekkép nyilatkozik : „ő 
kir. fönsége az augustus 14- és 15-ke közti éjt tűzte ki föl-
vételéül, és azt kivánta, hogy a mi szállásunkon menjen min-
den véghez. Szállásunk elég terjedelmes volt és teljesen al-
kalmas is; csak egy nyugtalanított bennünket, tudnillik W . 
urnák a szomszéd, tőlünk nem igen vastag falazattal elvá-
lasztott teremben való tartózkodása, ki igen sokat hallhatott 
és kifecseghetett volna. Tudván azonban hannoverai testvé-
reink, hogy W. ur borba szokta fojtani gondjait, megragad-
tuk öt ezen gyenge oldalánál. Egyenkint mentünk át hozzá 
tele poharakkal, és ugy leitattuk, hogy egy ágyuiiteg sem 
lett volna képes őt felébreszteni. — Éjfél után jelent meg a 
korona-herczeg és kért bennünket, hogy semmit se hagynánk 
ki a szokásos szertartásokból; mi teljesítők kérését, és bá-
multuk bátor magatartását, rettenthetlenségét a fölvétel leg-
eritikusabb tényeinél is. (!) Reggel 4 órakor vége volt 
mindennek. Bármily titokban történt minden, mégis hire 
futamodott. II. Fridrik 1740-ben trónra lépvén, nyiltan be-
vallotta, hogy ő szabadkömives. Uralkodásának 4-ik napján 
már irt gróf Algarotti barátjának, ki szintén szabadkömives 
volt, hogy jönne Berlinbe. Ezen levelkéhez Keyserling, a fia-
tal királynak meghittje, a következő utóiratot függesztette : 
„A király kinyilatkoztatta, hogy ö szabadkömives ; tehát én 
is hősömnek példájára, és azért vegyen föl kőmives mester-
nek." 14 nap múlva Charlottenburgban ünnepélyes páholy-
gyülekezetet tartott, melyben ö maga viselte a kőmives ka-
lapácsot. Bielfelden kívül jelen voltak mint kőmivesek : Var-
tensleben és Truchsess grófok, Queit lovag, Keyserling báró, 
ki a király müveiben Caesarionnak neveztetik, Knobelsdorf, 
Jordán, Fridriknek legszellemdúsabb és tudományos barátja, 
mint a páholy t i tkára; Möllendorf page és kapitány; Fre-
dersdorf kamarás. Ez alkalommal fölvétettek a társulatba : 
Vilmos porosz herczeg; Károly markgróf; Holstein-Beck 
herczeg és Möllendorf, a fönebbinek testvére. A király azután 
többször egybegyűjti a páholyt Berlinben is, minek követ-
kezménye lön, hogy Berlinben a szabadkőmivesség csakha-
mar elterjedett és tekintélyessé lett. Ettől bátorittatva Simon, 
Serre, Benezet és Gregory kőmivesek a János-páholyt ala-

pították , mely a király fölhatalmazásánál fogva, december 
13-án 1740-ben ünnepélyesen felavattatott, és a „három vi-
lággolyóhoz" czimeztetett. Ekkép keletkezett az udvari pá-
holy mellett a városi páholy is. (Folyt.) Pollák• 

SYLLABUS 

§ VI. 
Errores de societate civili tum in se, tum in suis ad Ec-

clesiam relationibus spectata. 
XXXIX. Reipublicae status, utpote omnium jurium 

origo et fons, jure quodam pollet nullis circumscripto limi-
tibus. 

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 
XL. Catholicae Ecclesiac doctrina humanae societatis 

bono et commodis adversatur. 
Epist. encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846. 
Alloc. Quibus quantisque 20 április 1849. 

XLI. Civili potestati vei ab infideli imperante exercitae 
competit potestas indirecta negativa in sacra ; eidem proinde 
competit nedűm jus quod vocant exequatur, s ede t i amjus 
appellationis, quam nuncupant, ab abusu. 

Litt, apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 
XLII . In conflictu legum utriusque potestatis, jus civile 

praevalet. 
Litt, apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 

XLIII . Laica potestas auctoritatem habet rescindendi, 
declarandi ac faciendi irritas solemnes conventiones (vulgo 
concordata) super usu jurium ad ecclesiasticam immunitatem 
pertinentium cum Sede apostolica initas, sine hujus consensu, 
immo et ea reclamante. 

Alloc. In consistoriali 1 novembris 1850. 
Alloc. Multis gravibusque 17 decembris 1860. 

XLIV. Civilis auctoritas potest se immiscere rebus quae 
ad religionem, mores et regimen spirituálé pertinent. Hinc 
potest de instructionibus judicare, quas Ecclesiae pastores ad 
conscientiarum normám pro suo munere edunt, quin etiam 
potest de divinorum sacramentorum administratione et dispo-
sitionibus ad ea suspicienda necessariis decernere. 

Alloc. In consistoriali 1 novembris 1850. 
Alloc. Maxima quidem 9 junii 1852. 

XLV. Totum scholarum publicarum regimen, in quibus 
juvontus christianae alicujus reipublicae instituitur, episcopa-
libus dumtaxat seminariis aliqua ratione exceptis, potest ac 
debet attribui auctoritati civili, et ita quidem attribui, ut nul-
lum alii cuicumque auctoritati recognoscatur jus immiscendi 
se in disciplina scholarum, in regimine studiorum, in graduum 
collatione, in delectu aut approbatione magistrorum. 

Alloc. In consistoriali 1 novembris 1850. 
Alloc. Quibus luctuosissimis 5 septembris 1851. 

XLVI. Immo in ipsis clericorum seminariis methodus 
studiorum adhibenda civili auctoritati subjicitur. 

Alloc. Numquam fore 15 decembris 1856. 
XLVII . Postulat optima civilis societatis ratio , ut po-

puläres scholae, quae patent omnibus cujusque e populo clas-
sis pueris, ac publica universimi instituta, quae litteris seve-
rioribusque disciplinis tradendis et educatione juventutis cu-
randae sunt destinata, eximantur ab omni Ecclesiae auctori-
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täte, modératrice vi et iiigerentia, plenoque civilis ac politicae 
auctoritatis arbitrio subjiciantur ad imperantium placita et ad 
communium aetatis opinionum amussim. 

Epist. ad archiep. Friburg. Quum 11011 sine 14 
junii 1864. 

XLVIII. Catholicis viris probari potest ea juventutis 
instituendae ratio, quae sit a catholica üde et ab Ecclesiae 
potestate sejuncta, quaeque rerum dumtaxat naturalium scien-
tiam ac terrenae socialis vitae fines tantummodo vel saltern pri-
marium spectet. 

Epist. ad archiep. Friburg. Quum non sine 14 
julii 1864. 

IL. Civilis auctoritas potest impedire quominus sacro-
rum antistites et fideles populi cum Romano Pontifice libéré 
ac mutuo communicent. 

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 

L. Laica auctoritas habet per se jus praesentandi epi-
scopos et potest ab illis exigere ut ineant dioecesium procura-
tionem antequam ipsi canonicam a s. Sede institutionem et 
apostolicas litteras accipiant. 

Alloc. Numquam fore 15 decembris 1856. 
LI. Immo laicum gubernium habet jus deponendi ab 

exercitio pastoralis ministerii episcopos, neque tenetur obedire 
Romano Pontifici in iis quae episcopatum et episcoporum re-
spiciunt institutionem. 

Litt, apost. Multiplices inter 10 junii 1851. 
Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852. 

LI1. Gubernium potest suo jure immutare aetatem ab 
Ecclesia praescriptam pro religiosa tam mulierum quam vi-
rorum professione, omnibusque religiosis familiis indicere, ut 
neminem sine suo permissu ad solemnia vota nuncupanda 
admittant. 

Alloc. Numquam fore 15 decembris 1856. 

LIII. Abrogandao sunt leges quae ad religiosarum fa-
miliarum statum tutandum, earumque jura et officia perti-
nent ; immo potest civile gubernium iis omnibus auxilium 
praestare, qui a suscepto religiosae vitae institute deficere 
ac solemnia vota frangere velint ; pariterque potest, religiosas 
easdem familias perinde ac collegiatas ecclesias et bénéficia 
simplicia etiam juris patronatus penitus exstinguere, illorum-
que bona et reditus civilis potestatis administrationi et arbi-
trio subjicere et vindicare. 

Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852. 
Alloc. Probe memineritis 22 januarii 1855. 
Alloc. Cum saepe 26 julii 1855. 

LIV. Reges et principes non solum ab Ecclesiae juris-
dictione eximuntur, verum etiam in quaestionibus jurisdictio-
nis dirimendis superiores sunt Ecclesia. 

Litt, apost. Multiplices inter 10 junii 1851. 

LV. Ecclesia a statu, statusqué ab Ecclesia sejungen-
dus est. 

Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jan. 19-én. Kik az evangéliumot elvetették, a 

napisajtóra szorultak, hogy tanitót bírjanak. Ez fizetést kí-
ván, fizetésért csal, s csak is azért csalhat, mert fizettetik. Ez 
a haladásnak egyik neme. Az egyháznak tanítói tekintélyét el 
nem ismerik, kényszerülnek ezt a napisajtónál tisztelni. Ma-
gát az igazságot el nem fogadják, helyébe azoknak szavát kell 
elfogadniok, kiknek szándékuk sincs olvasóiknak igazság-
gal szolgálni. Méltó büntetése a büszke elmének. Ezen sajtó 
tényleges igazságot nem vall, a múltra nem figyel, következe-
tességet nem keres, komolyan semmit nem tárgyal, belérték 
nélkül ir, az igazságot vagy jogot lármával pótolja, nyegle-
ségét szóvirággal, vagy szenvedélylyel takarja, napi benyo-
másra számol, nem emlékszik ,mit irt tegnap, nem észlel 
mit fog irni holnap, mindent pénznyereségre fordit ; ez az 
olvasó világ nagyobb részének tanodája, a bölcseségnek pró-
baköve, világosságnak tüköré. Alig kerül ki valaki az isko-
lából, hol a leghanyagabb tanonczok egyike volt, tollat fog, 
valamelyik újsághoz szegődik, tekintélyt követel, merészen 
kiabál, vélvén, hogy oktatásra alkalmas, mivel minden másra, 
ide értve a tüt és az árt, alkalmatlan. S az olvasó igazságnak 
veszi azt, mi leghangosabban lármáz ; a napi benyomásnak 
enged, oda löketik, ide rántatik, hányatik mint a hullám a 
széltől, hajtatik, mint a csoport ; és fizet, hogy igy megtisz-
teljék. Ez azután a közvélemény, melyre Tacitusnak szavát 
alkalmazhatni : „spreta exsolescunt, si irascare, agnita viden-
tur," melyet caesar és Augusztus megvetett „haud facile 
dixerim moderatione magis an sapientia." Qualis grex talis 
rex, ezen sajtó a miniszterek ostora, melytől rettegnek, vagy 
írkenőcse, melyet meztelen sebeikre keresnek; felbérelt hí-
zelgők, fizetett dicsérők, mástól dúsabban jutalmazott ócsár-
lók; aki nem fizet és hatalmas, az ellen agyarkodnak. Necker, 
midőn az udvartól elűzetett, kárpótlást a napisajtó dicsére-
teiben lelt ; lelhette, mert gazdag tőzsér volt. Amely nemzet 
többsége napisajtónál mást nem olvas, értelmisége mélyre 
siilyedett. „Agyláz ez, irja Solaro gróf, melynek meg kell 
szűnni, ha nem szűnik, a világnak keilend megszűnni." *) 
Az állami kiadások egyik részlete, a bel- s külföldi sajtó. 

A napisajtó tehát, habár az igazságnak legtevékenyebb 
szolgája lehetne, s kivétellel az is, a pápai körlevélnek ille-
téktelen, s csak is az olvasók gyengesége s rosz elvüsége 
miatt veszedelmes birája. 

Szólt e napisajtó a gallicanismusról. Amit nálunk Mik-
lós napján, Romában Három-királyok napján tesznek : a 
gyermekeket ijesztik, a jókat jutalmazzák, a roszakat fenye-
getik. Gondoltuk, hogy a gallican elvekkel is csak Miklóst, 
csak Befanát játszanak. Ez volna a katholikusok ellen kiál-
lított bubu. Halottal csak a gyengéket ijesztik; a gallicanis-
mus nemcsak halott, de mélyen el is van temetve. Minden 
ferde nézeteknek csak bizonyos korban, bizonyos viszonyok 
között van varázsuk, mely után ártalmatlanná válnak. Ilyen 
a gallicanismus. Virágzott, dúlt, az egyház, és saját híveinek 
átka alatt sírba szált, leélte magát, többé fel nem támadhat. 
Csak az igazság emelkedhetik fel a romok alól, a tévely, 
mint az egy napi pille, a koporsóból ki nem léphet többé. 
Különös jelenet is az, a hittanra semmit sem adni, mégis rög-

' ) L' iiomo di stato T . 1. p. 286. 



tön hittanoskodni. A hittanos legisták megszűntek, ma csak 
forradalmi legisták szónokolhatnak. A régi, 89 előtti kor-
mányrendszert gyalázzák, ci-devantnak, ancien régimének 
nevezgetik, mégis azon kormány rendszernek tekintélye alá 
futnak. Feledik, hogy ők mindig uj jogot, uj társadalmat ki-
áltoznak, népfölségre támaszkodnak, mégis az 1789-i előtti 
társadalom szokásaihoz folyamodnak. Akkor a kath. egyház 
államreligio volt, ezt nem akarják ; de amennyiben a kath. 
egyházat nyomta, azt elfogadják, ahoz folyamodnak. Legyen 
kiki saját idejében, saját korszakában, ne háborgassa a 
halottakat, minden mi 1789 előtt volt, azt 1789 legyil-
kolta, eltemette. A gallican elvek a mai forradalmáro-
kat nem segitik, mivel a mai forradalom democraticus, az 
1682-i forradalom pedig királyi volt. Ha IX. Pius ellen fel-
idézik az 1682-őt; Pins ellenök fordíthatja ezen 1682-őt, 
mely a pápai jogokat csak némelyekben korlátolja, de a nép-
fölséget, a bevégzett tényeket kereken elveti. Nagy gyenge-
ség, nagy zavar, mikor a democratia a királyhoz folyamodik, 
kinek vesztet esküdött, mikor az uj jog az ótól, az uj tár-
sadalom a régi intézvényektől segélyt könyörög, melyeknek 
lehetett csalszinük valaha, de ma csak undorító utálatossá-
guk lehet, épen ugy, mint a rothadó testeknek. Ki volt gyű-
löltebb, mint X. Károly ? Mi volt benne gyűlöltebb mint az 
ordonnanceok ? A hatalmas császári kormány X. Károly or-
donnanceait másolja. A szerencsétlen király is az egyház el-
len menesztett rendeleteivel a szabadelvűek kegyeit kereste, 
ezeket meg nem kérlelte, a katholikusokat elidegenítette, ko-
ronavesztett lemondott, számkivetésbe távozott. 0 is életre 
akarta hivni a halottakat, s csak porhadt koporsókat kongatott. 

A győztes forradalmi factio üdvözölne egy Riccit, ha 
találna, üdvözölne papságot, mely Tannucei, s Giannone el-
veit vallaná. Talált Caputot, de meghalt, anélkül hogy az 
egyházzal kiengesztelődött volna. Talált Passagliát ; de mire 
megy vele ? Talált Guerrazzit, s Protát ; de borzad a nép tő-
lök. Talált Giacomot, piedemontei .»püspököt, ez volna a má-
sodik Caputo; de mi az 300 püspök ellen? Gallican elvek 
Francziaországban, Leopold elvei Italiában, Febronius elvei 
Németországban elenyésztek ; szabadság szine alatt üdvözöl-
tettek a papság által, mikint ma a világiak által a szabadel-
vüség üdvözöltetik, szolgaságnak mutatta azokat a tapaszta-
lás, mikint a szabadelvüséget, s átok van mindkettőn. Azon 
egy csalódásnak nem szokta magát átadni az emberi elme ; 
a tévelynek uj csillámot kell adni, hogy csábítson, a gallican 
elvek, mint a halott, ingerüket elvesztették. Ismerte Cavour 
a francziákat, mégis 1858 máj. 19-én mondá : ,,Ma a fran-
czia papság ultramontánabb az olasz papságnál. A franczia 
papság feladta Bossuet elveit, a franczia egyház szabadsá-
gait , sőt a romai liturgiát tömegesen hozza vissza." ') Me-
legári 1852 dec. 29-én ugyanezt mondta: „Francziaország-
ban legfölebb a régi iskolából fenmaradott aggok gyakorol-
hatnak babonaságot a gallican elvekkel." 2) A franczia pap-
ság a szentszékhez tanúsított ragaszkodásban első, ő romai 
kath. papság, a gallican papság pedig, mikint Voltaire irta, 
katholikus, de nem romai. 3) Ami a szabadelvüség a király-

' ) Atti u ff. d. Ca in. il. 222. p. 843. an. 1858. 
Atti liff. d. C. n. 248. p. 830 an. 1852. 

3) Siècle de Louis XIV. T . 3- cli. 35. „On crut f/ne le temps était 
venu d'établir en Fiance une Ég-lesise catholique, qui ne seraient point 
romaine." 

ságra, az a gallicanismus a pápaságra, az titkos forradalom, 
ez titkos szakadárság. „A forradalmi elméletek csak logikai 
fejlődései a négy tételnek 1682-től." ') Kárhoztatta ezen el-
veket 8 Sándor 1690 aug. 4-en. XI. Kelemen XIV. Lajoshoz 
1706 aug. 31-én halálos ágyáról irott brevében, VI. Pius 
1794-ben a pistojai zsinattal; kárhoztatták a püspökök: „ad 
pedes Sanctitatis Vestrae provoluti profitemur, ac declaramus 
nos vehementer, et supra id quod dici potest, et corde dolere 
de rebus gestis incomitiis praedictis, quae Vestrae Sanctitati 
et Ejusdem praedecessoribus summopere displicuerunt"; kár-
hoztatták, midőn Pithou Péter könyvéről ,Libertés de 1' Eg-
lise Gallicane' 22 püspök nyilatkozott : „Nusquam fidei chri-
stianae, Ecclesiae catholicae nocentioribus dogmatibus qius-
quam adversatus est quam iis quae istis (duobus) volumini-
bus sub tarn leni titulo recluduntur. Compilator ille multis 
pessimis bona quaedam immiseuit, et inter falsas et haere-
ticas, quas detestamur ecclesiae gallicanae servitxites potius 
quam libertates, vera quaedam exposuit." 2) Kárhoztatta 
Fleury, midőn irta : „a franczia egyháznak szolgasága a vi-
lági hatalomnak túlkapása ; könyvet lehetne irni a franczia 
egyház szolgaságáról, mikint irtunk egykoron a franczia 
egyház szabadságairól, s nem volnánk a bizonyítékok hiá-
nyában." 3) Kárhoztatta azokat Fénélon : „tényleg a király 
inkább feje az egyháznak, mint a pápa : a mi szabadságaink 
a pápa iránt szolgaságaink a király iránt. A király tekinté-
lye a világi birákra szált. Világiak uralkodnak a püspökön. 
Régen az egyház a szerződésekhez kötött eskü miatt birás-
kodott minden fölött : ma a világiak a birtok ürügye alatt 
bíráskodnak fölöttünk." 4) A pápát elvetni, helyébe a királyt 
választani ; ez küldi hivatalnokait, tehát a pápa helyett a hi-
vatalnokoknak alávettetni, fölséges gallican szabadság. A 
pápának III. Napoléonban, vagy Barocheban pápát adni, 
szép nyereség lehet. Ezt nyerték az angolok, a dánok, své-
dek, poroszok, muszkák, mindenütt a credo ágyura van irva, 
szuronyon vitetik, dob mellett hirdettetik, s mivel a mouli-
nesi püspök merte a credót Pius kezéből, nem pedig a császár 
irodájából fogadni, üldözébe vétetik. Dreux Brézé Péter má-
sodszor tapasztalja ezen gallican szabadságot, ezen laicus 
pápaságot, 1857 april 6-án tamquam ab abusu elitéltetett. 
Corona confessoris plectitur. Szabadság a pápa iránt, szol-
gaság a király iránt. Bossuetnek iratnak fel ezen szabadsá-
gok, s ő az, aki felölök legkevesebbet beszél, aki azokat meg-
siratja. Hires beszédjében ,az egyház egységéről' (sur 1' unité 
de 1' Eglise) ő az egyház szolgaságáról beszél, nem pedig sza-
badságáról; midőn a pápáról szól, az egyház egyetemes ca-
nonjai, az atyák hagyományaira hivatkozik, s a közjogot 
akarja ; a közjog az egyházban, nem gallican szabadság ; ba-
rátjához irott levelében bevallja, „hogy csak azért szólt, 
mert a király parancsolta ; s szólott, hogy megmondja, mi-
szerint a szabadságokat másképen értik a hivatalnokok, 
másképen a püspökök ;—hogy püspöki hivatalunkat gyakorol-
hassuk , igy ir Noailles bibornokhoz, a főkorlátnokhoz kell 
folyamodnunk, iga alá kell görnyednünk. Én részemről alá 

' ) Maistre, De 1' Église gallicane ch. 5. 
2) De Maistre, De 1' Église gallicane 1. 2. ch. 14. p. 623. ad P a -

ris 1841. 
3) Opusc. p. 89. 
4) Mémoire (le Fénélon T. 3. pièces justifie, du 1. 7. pag. 482. 



hajtom fejemet. A püspököket mind ezen iga alá akarják haj-
tani, s a legyengédebb tárgyakban, a hit dolgában." ') „A 
gallican egyház szabadságait csak is az egyház ellen fordít-
ják." „Nekem Maintenon kisasszonyhoz kell folyamodnom, 
hogy valamit tehessek ; igy ir ugyanazon bibornokhoz. Emi-
nentiád megteszi amit kell. Isten mentsen meg ! Végtére az 
idő felderíti az igazságot, csakhogy félni lehet, hogy későn 
ne legyen. Ezen félelem az én szivemet átdöfve tartja." Bos-
suet Maintenon előtt hajlongott, mások Pompadour s Dubarry 
előtt hajlongtak, hogy püspöki hivatalaik teljesítésében ne aka-
dályoztassanak. Dignus episcopis locus. Ez gallican szabadság 
volt, melyen a nemes lelkek szégyenpirba ömöltek. A franczia 
császári kormány véli, hogy ezen szabadsághoz a mai franczia 
püspökök között hiveket talál. Bossuet az időre hivatkozott, az 
idő mindent felderített 1793-ban, csakhogy már minden késő 
volt. 1682 és 1789 ugyan egy elvnek két helyen, s két irány-
ban történt dúlása. „Lázadjatok fel a pápa ellen, és szaba-
dok lesztek," ez volt 1682 , s lett szolgaság, melynek eny-
hítésére a nagy-Bossuetnek is Noailles bibornok által Main-
tenon udvari hölgy kegyeit kellett esedezni ; „lázadjatok fel 
a királyok ellen, és szabadok lesztek," ez volt 1789, s jött a 
szolgaság, melyhez hasonlót a világ Solimán, Decius, Nero 
alatt sem látott. 1682 volt a püspöki jogok kikiáltása a pápa 
ellen; 1789 volt az emberi jogok kikiáltása a király ellen. 
XIV. Lajos püspökei XVI. Lajos sorsának koczkáját vetet-
ték el. Ha 1782-ben a püspökök tűzték ki a lázadás zászla-
ját a pápa ellen, nem vettek-e példát 1789-ben a polgárok, 
hogy azt tegyék a király ellen ? S mégis a gallican püspök-
ség a franczia fejedelmek kedvencze: épen mikint a páholy-
ból került miniszterek. A püspökök lázadását a pápa ellen 
1682-ben követte a jacobinusok lázadása az Isten ellen. Az 
események logikája borzalmas, s mindig saját szerzői ellen 
fordul. 

Kárhozat van ezen elveken saját szerzőiktől, de kár-
hoztatta XIV. Lajos is. Oly sok ellentét van ezen nagy fe-
jedelem életében. Semmi sincs katholikusabb, mint e fejede-
lemnek szándéka, írja de Maistre, de a tettekben a hatalom 
csábjainak nem tudott ellent állani. 2) A pápa a 4 tételt ro-
szalta, halálos ágyáról kérte azoknak visszavonását. XIV. 
Lajos engedett, s igy irt XII. Inczéhez 1693 sept. 14-én: 
„Fiúi tiszteletem szentséged iránt mindig magasodik, s én 
teljes erőmből azon vagyok, hogy azt a legkétségtclenebb 
bizonyítékok által megmutassam : örülök tehát szentségednek 
tudtára adni, hogy a szükséges rendeleteket megtettem az 
1682 mart. 2-án közzé tett nyilatkozatom, és a papság nyi-
latkozatjára nézve, hogy e semmiképen se tekintessék ér-
vényesnek." 

Saját szerzőiktől eltemetett elveket tehát 300 év után 
akarják a sírból felidézni. III. Napoléon, népfölségü fejede-
lem a kigúnyolt istenjogu fejedelem fegyverzetében ! A nép-
fölségeknél több logikát kerestünk volna. 

Mit a szerzők eltemettek, az 1789 —1793 forradalom, 
mint a zsidók in signum maledictionis, kövekkel behányt. Sem-
mi sem maradt fön, egyházi, állami intézmények leromboltat-
tak, a királyság, az egyház, a canoni részletes jog feldulatott, az 

' ) L. 12. n. 24 p. 289. — n. 24. p. 290. 
De 1' Eglise Gallicane ch. 1. p. 547. 

észisten oltárán minden felégett. Az istenjogu fejedelem min-
den csatolványaival együtt elveszett. Bonaparte Consul ha-
lottnak tekintvén a gallican elveket, egyenesen a pápával 
egyezkedett, VII. Pius, mit sz. Pétertől kezdve senki sem 
tett, egyetlen tollvonással a püspököket megyéik székéről 
letette. I. Napoléon ezt követelte, Consalvi bibornok figyel-
meztette, hogy ez a gallican elveket tönkre sújtja, Napoléon 
akarta, s tetszik-e a franczia püspököknek, kérdésbe nem 
jött. Ez volt a gallicanismus harmadszori halála. Megkísér-
tette I. Napoléon visszaállítani azt, mivel a gallican elvek oly 
kedves szolgai papságot adnak a kormánynak; megkisértette 
XVIII. Lajos, s válságos órában X. Károly is ehez folyamo-
dott. Az ördögöt ördöggel akarják kiűzni. Feutrier beauva-
isi püspök X. Károly minisztere 1829 jul. 30-án VIII. Pius 
bullájával azt tette, mit Napoléon császár államtanácsa tesz 
IX. Pius körlevelével. Ezt tette X. Károly 1829 jul. 30-án ; 
de hol volt 1830 jul. 30-án? Grondviseléses nap ezen jul. 30-a 
X. Károlyra. Feutrier két hét múlva szolgálatból elereszte-
tett, tiz hónapra beteg lett, Parisban feküdt, Grallard sz. Mag-
dolna templomának plébánosa a haldoklók szentségeivel a 
püspökhöz siet, a püspököt 1830 jun. 29-én halva találta. 

Judicia Dei. 
A gallican elvek a fejedelemség fénynapjaiban gyár-

tattak, de mint a sírból felemelkedő halottnak árnya, vala-
hányszor alkalmazásba vétettek, nagyszerű halált, borzalmas 
roskadást csak néhány nappal előztek meg. 

Kényszerit-e minket III. Napoléon császár kormánya 
ilyen sejtelmekre ? 

A pápai rendeleteknek büntetlenül senki sem szegült 
ellene. A gallican elvek mai nap ijesztés, mely minket csak 
másnak sorsáról ejt félelembe. Az állami hatalom lehet ellen-
séges az egyházzal, a franczia papságnak felső köreiben is 
találkozhatik gyenge ; de sem annak ellenségeskedése, sem 
ennek gyengesége nem gallican elv. Tagadja ki Napoléon 
birodalmának alapját, a népfönséget, s lesz XIV. Lajos utódja, 
lehet gallican elvii ; a papság pedig ma csak Bossuet erényei-
nek, de nem gyarlóságainak követője. 

GACS, jan- 8-án. A mily épületes, oly édes a mostan 
hithideg világban a nagy uri körök vallásossága. Midőn az 
alsóbb rendű nőnem anyagi tekintetből a vallást dolognak 
nézi; a kor műveltségével úszni képzelődik, ha k ö z ö n y n y o l 
fordul el mindattól, mi a vallás szinét viseli : azalatt mágnás 
hölgyek éveket fáradoznak oly tárgyakon, melyek az egyház 
ékességeid szolgálnak. Példa erre gr. Czebrian Lászlónő sz. 
Révay jRóza ő mga. Legközelebb három évi munkájának 
gyömölcsét, pompásan himzett vánkosokat a gácsi Immacu-
lata oltárnak ajádékozni kegyes volt. De buzgóságának nem 
csak ez egyedüli müve, érzi azt a szegény losonczi egyház 
is, mely őbenne valódi pártfogónőjét tiszteli. Jól tudjuk, hogy 
ezen ajándokok a nemes grófnő benső meggyőződésének ki-
áradásai. Mit titokban teszen, ne tudja a bal mit mivel a jobb; 
de nem tartoztathatjuk meg magunkat, hogy neki ezen fi-
gyelméért egyházunk irányt nyilván való köszönetünket, s 
egyszersmind örömünket ki ne fejezzük, hogy nemcsak a 
honnak de az egyháznak is vannak hiv leányai. 

Thuránszky. 
ROMA, jan. 8-án. A franczia örsereg tiszti kara, mióta 

Romában van, szokásba vette, hogy az uj év első napján a 
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szentatyánál hódolati fogadtatáson jelenjen meg. A szent-
atyának alkalma van ilyenkor nagyhatású igazságokat mon-
dani a tisztek előtt. Ez is a különbség a szentatya és a fran-
cziák császárja között, hogy a szentatya a szavakat gondo-
latjainak s szándékainak megnyitására, a császár pedig 
ezeknek elpalástolására használja. Régi ügyesség, mely azon-
ban czélt nem ér, mivel a józan ész, mihelyt észre veszi, hogy 
a szavakban mesterség van, a csalódás elien azonnal óvja 
magát. Annyira kiművelték a diplomaták a szólási mestersé-
get, és oly ügyesen kezelik, mégsem csalják meg egymást. 
A világ még emlékezhetik Cowley sürgönyére Russellhez, 
melyben jelentést tesz Thouvenellel tartott párbeszédről az 
olasz ügyek fölött. Thouvenel nagy tűzzel beszélt a pápai 
fejedelemség föntartásáról, Cowley mosolygott, s irta Rus-
sellhez : ,mi tudjuk , mit érez Thouvenel ezen fejedelemség-
ről/ Csalni, vagy legalább tévútra vezetni akarnak az ily 
mesterséges beszéd által, s még inkább felhívnak, hogy nyilt 
beszédeik alatt lappangó gondolatjaik után leskelődjünk, s 
ismerjük őket. A szentatya ez év első napján igy szólt a 
franczia tisztikarhoz franczia nyelven : „Minden évben öröm-
mel fogadom az örseregnek üdvkivánatait vezéreik ajkairól. 
Az első, ki nekem Gaetába Roma kulcsait hozta, (Niel,) 
most tábornagy, a másik, ki engemet Romába vezetett, szinte 
azzá lett. Hálával fogadom ma is az üdvkivánatot táborno-
kom. A franczia sereg nagybecsű szolgálatot tett nekem, s 
én áldom a sereget a vett jóért. Megáldom Francziaországot, 
a császári családot, tartsa az Isten egészségben a jó császár-
nét , és a császári herczeget. Emlékezetemben van, mit a 
zsoltárnok mond ; igazság és itélet az ő trónjának támasza. 
A franczia nemzet fejének hatalma, s családjának tartóssága 
ettől tételeztetnek föl. Reménylem, hogy a jó Isten megáldja 
a franczia nemzet fejét , ha igazság és itélet leend tetteinek 
szabálya. Reménylem azt is, hogy a jó Isten felvilágosítja öt 
az oly sok nehézségekben, melyek őt környezik, s eme re-
ményben megáldom őt a nemzettel, s vitéz seregével együtt. 
Száljon le, kivánom, ezen áldásom szivetek mélyeire és csa-
ládaitokra. Támogassa az Isten az én karjaimat, midőn fölétek 
áldásra felemelem az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevé-
ben. Amen." — Montebello és Mérodc kőzött sajnálatos össze-
koczczanás történt. Montebello szorosra akarván fűzni a fran-
czia és a pápai katonaság közötti viszonyt, irtMérodehez, hogy 
a pápai tisztikart 10 órakor elfogadja. Ez illetéktelen volt, mi-
vel Montebellonak meg kellett volna várni, mig Merode kérdést 
teend eziránt. Mérode a pápai katonaságra nézve Montebello-
tól parancsot nem fogadhatott, s a franczia tábornok parancsát 
a pápai katonasághoz nem küldhette, irván, hogy a meghívást 
ez úttal igénybe nem veheti. A szentatya helyeselte Mérode 
válaszát, de parancsolta, hogy a fő tisztek tisztelkedjenek 
Montebellonál : mentek öten tisztelkedni Mérode nélkül. — 
A szentatya Val de Beaulieu belga grófot, kihez az ,L'erreur 
libre dans l'Etat libre' könyv miatt dicsérő levelet küldött, 
udvari kamarásának kinevezte. A fiatal gróf azon könyve 
miatt is támadásnak van kitéve; ezen kitüntetés csak aczé-
lozni fogja bátorságát a harczra. — Ricci, velletrii delegatus 
meghalt Narducci helyébe San-Spirito kóroda igazgatójává 
neveztetett; Ruggieri pedig az ürességbejött velletrii dele-
gation küldetett. — Beszéd volt, hogy a szentatya kormá-
nya 800 rabot szolgáltatott át az olasz forradalmi kormány-

nak, kik a bitorolt tartományokba valók voltak. A szentatya 
semmi érintkezésbe nem jön oly kormánynyal, melynek lét-
joga csak az erőszak, de elrabolt tartományait Isten és em-
berek előtt sajátjának tekintheti, s azért a foglyokat oda he-
lyezheti, hol jónak látja. Hogy ezt az erőszak akadályozza, 
a szentatya jogát nem másítja. A szentszék kormánya tehát 
600 rabot, negyvenet egy-egy csapatban Civitá-castellánába 
kisértetett, itt a franczia őrségnek átadattak, mely őket 
Ponte-Feliceben a turini kormány szolgáinak kezébe átszol-
gálta, hogy Narniban a pápai tömlöczökben állják ki bünte-
tésük idejét azon tartomány költségén. — Mult év utolsó 
napján estve a Sixtina kápolnából a szentatya Gesù tem-
plomba ment, hol az ünnepélyes ,Te Deum' szokott tartatni. 
Patrizi bibornok, s Beckx jezsuiták romai főnöke fogadta a 
szentatyát. Te Deum után a szentatya az Oltári-szentséggel 
áldást adott. Hazatéretben a szentatya legmelegebben üdvö-
zöltetett a nép által. Újév első napján a szentatya ismét a 
Sixtinában Silvestri bibornok által énekelt szentmisén jelen 
volt. Igy folytak le a téli ünnepek. Karácsonkor, a szentatya 
neve napján, János evangelista ünnepén, újévkor a szokott 
üdvözleteket fogadta, s hála az irgalmas Istennek, teljes 
egészségnek örvend. — Herczeg Altieri hibornok felmen-
tetni könyörgött az Indexről nevezett egyesület elnökségé-
től , a szentatya de Luca bibornokot bolognai érseket ne-
vezte ezen nagy jelentőségű elnökségre. — Háromkirályok a 
szentatya Amat bibornok miséjén jelen volt a sz. Péter tem-
plomában. Mise után olvastatott a pápai határozat, hogy a 18 
gorcumi vértanúk canonisatioja ellen semmi akadály sincs. 
Ezen vértanúk 1572-ben a hollandi protestánsok által kínoz-
tattak s meggyilkoltattak, s Belgiumban , Hollandban már 
mint beati tiszteltetnek. Hasonló parancs olvastatott az An-
gyalokról nevezett Máriának beatificatiojára nézve. Ebben 
Turin városa egy védnököt bir, s mai szennyeit, melyektől, 
mivel a kormány Florenzbe megy át, nagyobbrészt megmene-
kül, régi szenteinek fényeivel egyensúlyozza. 

LONDON, dec. 29-én. Gladstone Manchesterben, és 
lord Stanley Lynnben, a hiressé vált sept. 15-i conventiot, 
kiki más szempontból értelmezték. Stanley azt mondja „én 
ugy hiszem, hogy mi angolok nehezen fogjuk fel azon nagy 
jelentőséget, melyet az olaszok egy eg'észségtelen és romlás-
nak indult városnak (Roma) tulajdonítanak, mely semmi ka-
tonai, vagy kereskedelmi érdekkel nem bir, és melyet csak 
történeti hire, és neve ajánl. Nem hiszem, hogy ezért érde-
mes volna harczra kelni az olasz papság, és az ezeket pár-
tolók hosszú seregével, vagy a katholikus hatalmakkal. Az 
ügy eldülése különben nem sokáig késhet. Lehetetlenség, 
hogy Olaszország soká tarthassa nagy hadseregét, már is egy 
évi jövedelmeikben 50 száztólival költenek többet." Ez egy 
oly kitűnő államférfiú Ítélete, ki nem érez szeretetet a vér-
tanúk és a pápa városa iránt, de ki számító eszével is be-
látja, hogy kár az olaszoknak Roma után epedni. — Mint 
tudósítónak kötelességem két halálesetet említeni, melyek 
társadalmi helyezetünket élénken felvilágosítják. Oct. 24-én 
egy bizottmány jelentette, hogy kiküldetvén Smith Carolina 
varrónő halála okának kipuhatolására, azt találta, hogy táp-
hiány következtében éhen halt. Szomszédai is tanusiták, 
hogy három nap óta semmit sem evett. — Scheffieldben va-
sárnap oct. 23-án néhány fiatal ember reggeli 6 órakor ki-
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ment a városhoz közel fekvő erdőbe, hogy ott egy ökölviadal 
tanúi legyenek, a küzdők egyike oly ütést kapott, hogy azon-
nal összerogyott, és rövid időre meghalt, a nyomorultak ott 
hagyták a haldoklót minden segély nélkül, és távoztak. íme 
a törvényesség boldog hazájának áldásai. — ,Tablet' mai 
száma Patrizi bibornoknak az inquisitio bibornoki egye-
sülete elnökének egy levelét az angol püspökökhöz közli, 
melyben kárhoztatnak azon katholikusok, kik magokat 
némely protestánsok által elcsábíttatni engedik, és a „ke-
resztények egyesülését előmozdító társulat"-hoz csatla-
koztak, melynek közege az „Union Re wie w" czimü újság. 
A bibornok azt mondja, hogy ezen társulatnak, mely állí-
tólagosán a katholikusokat, szakadár görögöket és an-
glikánokat törekszik egyesíteni, első eredménye lenne 
megakadályoztatni azok megtérését, kik még nem katholi-
kusok, de már az uton voltak, hogy megtérjenek. — Tiszte-
lendő Rooke atya londoni domonkosiak főnöke jelenté egy 
beszédében, mikint ö szentsége a pápa püspökeinknek azt is 
szívökre kötötte, hogy figyelmeztessék hiveiket a veszélyre, 
mely azok bátorításában rejlik, kik noha protestánsok, mégis 
az egyház által megerősített szerzetek nevét és ruháját me-
rik felvenni. — Az oratorianusok Newman atya vezetése 
alatt Oxfordban 5 láncz területnyi házhelyet szereztek a czél-
ból, hogy ott intézetet nyissanak oly kath. ifiuk számára, kik 
az oxfordi egyetemet látogatni kívánják, és ideje is, mert ugy 
látszik vagy 30 ifjú a legtekintélyesebb kath. családaink 
gyermekeinek erkölcsei és hitök a protestáns collegiumok-
ban veszélynek voltak kitéve. — Az újságok hirdetik, hogy 
a Balliat-féle collegium elöljárói Oxfordban oct. 14-én elha-
tározták, hogy kath. tanulókat is felvesznek. Benne nevel-
tettek Oakeley kanonok, és dr. Woord a dublini „Rewiew" 
jeles szerkesztője. — Morris János kanonok, az angolhoni 
kath. névtár szerkesztője, felkéri azokat, kik a continensen 
angolul beszélő áldozárokat ismernek, hogy az utóbbiak czi-
meit vele közöljék, miszerint névtárába mint angol gyónta-
tókat felvehesse. Morris lakása : 6 szám Spanish-Place Man-
chester-Square London. 

VEGYESEK. 
Hallottuk, s örömmel emiitjük, hogy a nagym. vesz-

prémi püspök, és a főt. káptalan a szentatyának uj évre 200 
aranyat küldött péterfillérben. A püspök és a káptalan táp-
lálja a szegényeket, mint fiakat, segélylyel örvendezdeti a 
pápát, mint szűkölködő atyát. — A lapok emiitették, hogy a 
zágrábi érsek, főm. bibornok ez alkalommal 5000 frankot 
küldött. Benedictas filius, qui laetificat patrem. 

Gr. Zay Károly azt a megjegyzést tette a pápai kör-
levélre, hogy ezután csak : ,a pápa vagy a császár a válasz-
tás.' — Volt ezen alternatíva egykor, s gr. Zay ur igen jól 
tudja kiknél ? hol ? s mily kárral a nemzetre ? s azt is jól 
tudja, hogy a romai katholikusok a pogány császárok alatt 
sem kiáltották ezen alternatívát : ,a császár, vagy a vallás.' 

A ,Bécsi Hiradó-nak rendszerben vitt ellenséges, sér-
tő nyilatkozatjai a katholikusok legszentebb ügyeiről, érde-
keiről kényszerit érzékeny bánatunkat kifejezni, hogy te-
kintettel az előbbi tűrhető viseletére, előfizetési felhívását 
lapunk czimszalagja alatt engedtük szétküldetni. Kecske-

méthy Aurél urnák szerkesztői múltja, programja gyanút 
sem adott ezen katholikus-ellenes kaczérkodásokra, sőt mi-
vel a kath. papságot keresi az előfizetésekre, ebben reményt 
adott, hogy lapjának nemességét ily nyilatkozatokkal ter-
helni nem fogja. Mi csalódtunk, testvéreink közül mindnyá-
jan csalódtak : de egyikünk sem tudta, hogy a ,Bécsi Hira-
dó-'nak, amint értesültünk, fő munkatársa olyan férfi, aki 
egy szerzetes rendnek fogadalmazott tagja, felszentelt papja 
volt, most pedig sem szerzetes, sem pap, sem katholikus : ha 
Kecskeméthy ur őszintén akart velünk cselekedni, mikor 
szolgálatunkat kikérte, ezen lényeges körülményt nem sza-
bad volt elhallgatni. 

Turinból a szentatyának'^karácsonra küldött péterfillér 
a dec. 8-ra vonatkozó ezen föliratot viselte : „Quo die primum 
Jesus puer gentibus apparaît — Italorum muneribus aucti 
ad pedes Tibi procumbimus — summe religionum antistes — 
toto pectore gratulati quod in litteris tuis datis VI. Id. dé-
cembres an. MDCCCLXIIIIet lumen veritatis eluceat er-
rorum tenebras discutiens — et invicti pontificis consilium 
prava civilis prudentiae commenta refutantis — et magnus 
principis animus qui Heródes reviviscentes extremaque 
omnia minitantes — jubet stellam intueri publicae auspicem 
faustitatis." 

Karácsony estvéjén a szentatya meg szokott áldani egy 
kalapot és kardot, melyet azután valamelyik fejedelemnek, 
vagy hadvezérnek ajándékba küld, aki magát a hitért vitt 
harczokban kitüntette. A kalap veres bársonyból, arany-
lánczczal körül ővedzve van, s tetőjén aranygalamb diszlik, a 
Szentléleknek jelképe. A szokás Maccabeusok II. K. 15 
fejezetéből van véve, hol mondatik, hogy mig Onias imádko-
zott a népért, Jeremias próféta aranykardot adott Júdásnak 
mondván : „accipe sanctum gladium munus a Deo in quo deji-
cies adversarios populi mei Israel." Ezt a pápa mai nap aj-
tatos szokásból teszi, hogy a nemes fejedelmeknek , kiknek 
az egyház iránt érdemök van, atyai szeretetét tanúsítsa. Ez 
alkalommal a szentatya a kalapot és kardot Miksa mexicoi 
császárnak fogja küldeni ; az arany rozsát pedig, mely nagy-
böjtben szokott megáldatni, Sarolta császárnénak. 

Azon irlandiak közül, kik külföldön magos hivatalokat 
viselnek, említésre méltók, Austriában : gróf Ö' Donnel csá-
szári szárnysegéd, gr. Nugent táborszernagy, Fitzgerald tá-
bornok, gr. Taafe törvényszéki elnök. Belgiumban báró Fal-
Ion, törvényszéki elnök, és tiz senator ; Francziaországban 
Mac-Mahon tábornagy, Algír kormányzója, Niel tábornok, 
öt senator; Spanyolországban O' Donnel tábornagy, Marocco 
legyőzője, tetuani herczeg, Mac-Crogham tengerészeti mi-
niszter , s több tábornok ; azon fölül Talbot di Malahide ő 
szentségének udvari főpapja, Wiseman bibornok és érsek. 
Szászországban, Görögországban, Mexicoban, Australiában, 
Cananában, Uj-Skotziában magos hivatalokat irlandiak visel-
nek, Lincoln Ábrahám maga is ír származású. — A szabad 
Britanniában ki vannak zárva a hivataloktól, például saját 
hazájuk kormányzásától, a nagy ész és világhírű becsületes-
ség más hazának szolgál, miután az anglicán szabadság alatt 
saját hazájában számkivetve él. 

Szerkesztői tudósítás. 
T. D. I. Dec. 3-án előfizettünk a Hírnökre, a nyugta 198 szám alatt 

adatott, melyet a szerkesztőségnél, miután két órai keresés után a fiókban 
feltaláltuk volna, kimutattunk. A többit érti. 

N I. F. A. Amily örömmel fogadtuk a találkozást, oly fájdalommal 
vettük a küldött értesítést. Útközben, vagy K-án volt a mulasztás. 

P-a. Fr. . . . stb. A szedő szeme ugrott, a név kimaradt; ez a doloj 
nyitja. 

S o k n a k . Honorem pro honore, amorem pro amore, devotionem pro 
omnibus. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM: A szabadkőmivesség. (Folyt.) — Sylla- életviszonyaiban feküdt 1745^ben a szabadkőmives-
tm*. - Kgyhá/.i tudósítások. - Vegyesek. - ség Németországban még annyira titkoltatott, hogy 

a tagoknak neve ki nem Íratott, hanem titkos név 

A szalüaclkoillivesség'. a l a t t jegyeztettek a névjegyzékbe. 1748-ban a porta 
(Folyt.) értesült, hogy egy franczia Konstantinápolyban az 

Fridrik nagymesternek nyilvánítván magát, angol tolmács házában szabadkőmives páholyt t a r t ; 
ezen páholy szintén hozzá folyamodott minden ké- ennek következtében Capudán basának meg lőn pa-
tes ügyben. Az udvari páholy igen sok tagot vesz- rancsolva, hogy az egybegyűlteket fogja ol, a házat 
tett a sileVdai háború által, mely Fridriket is vissza- pedig gyújtsa föl. A tagok azonban erről hamarább 
tartóztatta a tagok egybegyűjtésétől, és igy az ud- értesültek, de a franczia páholymester számüzette-
vari páholy lassankint beolvadott a városi páholyba, tett. 1749-ben Németországban is elfogadtatik a tem-
mely magához váltotta amannak rnmden szereit. — plarius-rendszer. 1751-ben XLV. Benedek megerő-
Fttlöp, spanyol király aszabadkőmiveseket bebörtö- siti XII . Kelemen pápának kárhoztató levelét; mi-
nözteti; Németországban pedig igen terjed a háború nek ellenére Kelemen August, bajor berezeg a Moj>s-
ideje alatt. A németalföldi papság üldözi a szabad- rendet alkotta; Francziaországban pedig a nők ré-
kőmivességet ; de a kormány ellene szegül a lelkis- 1 szére is alakult ilyféle rend. 1753-ban a ,strictioris 
meret lenyügözésének (!) és a gyóntató atyáknak observantiae' páholyokban már fordulnak elő: prio-
megtiltja, hogy valakihez kérdést intézzenek a sza- rok, subpriorok, praefectusok, comthurok ; felső Lau-
badkőmivesség iránt. (?) Hollandiában sok páholy sitzban pedig a „templarius-káptalau" nevezet is is-
alakul, melyek alkotmányukat részint Angolország- meretes. Különös rokonszenvvel viseltetvén a szabad-
ból, részint Skotziából kölcsönzik. Madridban fölfe- kőmivesek társulata a templariusok szervezetéhez, a 
deztetett a páholv, és a gyanúsok bebörtönöztettek. szerint nevezték el testvérületök fokait, czimeit is ; 
Portugáliában 8 szabadkőmives részint örökös fog- innen kell származtatni a nagymester, káptalan, tisz-
ságra, részint gályarabságra Ítéltetett el. Salzburg- telendő testvér stb. czimeket. 1758-ban Lernay mar-
ban a szerzetesek ostobasága (!) által a társulat theo- quis Berlinben franczia és fél-angol szertartású kő-
logiai vitákba ke vertetett ártatlanul, (!) melyek majd- mivességet alapit magasabb fokokkal, körébe vonja 
nem vérengzéssel végződtek. 1742-ben Malta szige- a philosophia arcani és bölcseség kövérőli ábrándo-
tén titokban terjedett a szabadkőmivesség; 6 rend- zást. Az állítólagos templarius rendet Berney mar-
lovag fölfedeztetett, és a főnök által számüzettetett. quis, a jezsuiták barátja hozta be, az ismeretlen elől-
1743-ban Hund uj páholyt alkotott Parisban ; ebben járók parancsából megkülönböztető jelül egy kört, 
vette kezdetét a szorosabb fegyelmü templarius- vett föl ponttal közepén ©, mely jel a jezsuiták társa-
rendszer. 1744-ben a három világgolyóhoz czimzett ságát is jelzi. 1758 —1761 a franczia foglyok uj kő-
páholy ünnepélyesen ,nagy páholy-nak nyilváuitta- mivesi fokokat hoztak Berlinbe. A három világgo-
tott, és a királytól nyert fölhatalmazásnál fogva „a lyóhoz czimzett páholy kötelességének tartotta azo-
három világgolyóhoz czimzett királyi anya-páholy" kat a többi páholyokkal is tudatni, miért is Rosa 
nevet vette föl. Ezen időtől fogva a királynak tevé- nevű ügynököt küldött, ki bebarangolván egész Né-
kenysége a páholyban megszűnt ugyan, azonban a metországot, mindenütt életbe léptette az uj fokokat, 
társulatot mindig pártfogolta, és a társulatból való megjavitotta az uj páholyokat, és igyekezett azokat 
kilépésének hire koholmány. A király forma szerint a berlini fő páholy alá hajtani. Ekkép két rendszer 
soha sem lépett ki a társulatból, hogy azonban a pá- létesült, tudnillik az angol a régi három fokkal, 
holyi ténykedéssel fölhagyott, az magas és nagy vagyis : tanuló, legény és mester ranggal ; a franczia 

I W I I 1 I I j l l J i Előfizethetni minden cs. 
M I I I I I I kir. postahivatalnál, s Tes- ! 

• I l i i i l l I I I I ten a szerkesztőnél ( l ipdt-
l . l i l i l l I I I f . uteza 19. s/..) s Kocsi Sán-

M J à - J L — M • - M ,. \ ' w dor nyomdai irodájában, i 
f (halpiacz es aldunasor 

KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLIO IRAT. 



pedig magasabb fokokkal. 17 60-ban a franczia kó'mi-
vesség teljesen átvándorolt Németországba Broglio 
lierczeg hadtestével. Allitólagos befolyása a jezsuiták-
nak a szabadkőmivességre, kik a hadtestnél voltak al-
kalmazva. 1761-ben szabadkó'mivesi törvényszék ál -
littatott mint legfőbb rendhatóság a porosz államra 
nézve. 1762- és 63-ban viszálkodások ütöttek ki a 
berlini páholyok közt, különösen a „de l'amitié" 
czimti páholy elszakadt a három világgolyóhoz és a 
concordiához czimzett páholyoktól. Londonban 14 
tag kivettetik a társulatból, mivel zug-páliolyokkal 
közlekedtek. Kosa, ki mint fönebb emiitők, számos 
páholyokat látogatott meg Németországban, a társu-
lat titkaihoz sorolta az alcliymiát, theosophiát, cos-
mosophiát, mechanikát stb. ; megvallotta azonban, 
hogy ő mindezekhez semmit sem ért. Rosa hivatalá-
tól megfosztott prot. lelkész volt; Svédországban so-
kat kellett tűrnie. A kőmiveseknek berlini főtörvény-
székénél a hivatalnokok lemondottak állásukról, és 
hat évig tartó anarchia következett be. 

1764-ben Mária Terézia megszünteti birodal-
mában a szabadkőmivességet, mivel a páholymester 
vonakodik a kormánynak kellő értesitést fölterjesz-
teni a társulat belső szervezetéről. 1766-ban Eller-
mann orvos, máskép Zinnendorf vagy „Eques a la-
pide nigro" u j rendszert talált föl, melyre sokan át-
térnek, kivált a szigorúbb fegyelmüekből. Ezen idő-
szakra jegyeztetik meg forrásunkban : „Einführung 
der Intoleranz in die Maurerei." 1775-ben Ernest, 
szász-gotliai fejedelem a Zinnendorf féle nagypáholy-
nak nagymesterévé választatott. A hildeslieimi her-
czeg-püspök megtiltja papságának és hivatalnokai-
nak a páholyok látogatását. 1777-ben nagy Fridrik 
megküldötte arczképét a nagypáholynak, és az ak-
kori nagymesterhez, Fr idr ik , braunschvveigi lier-
czeghez intézett levelében a többi közt mondja: „A 
buzgalom, melyet a három világgolyóhoz czimzett 
nagypáholy születésem napján tartott beszédében ta-
núsított, igen nagy örömömre szolgált. Azon szel-
lem, mely e társulat minden tagját áthat ja , hogy jó 
honfiakat és hű alattvalókat képezzenek, teljes tet-
szésemmel találkozik ; és oly fönséges nagymester 
alatt , minő herczegséged, ki kitűnő tehetségei mel-
lett személyem iránt a leggyengédebb ragaszkodást 
tanusitja, a legjogosb reményt táplálhatom, hogy 
buzgó gondoskodása által alattvalóim sziveiben az 
erény és honszeretet növekedni fog. Herczegséged 
azon véleményben van, hogy arczképemnek a pá-
holyban való fölállítása nagyobb ösztönül fog szol-
gálni kötelmeik teljesítésére; ime szolgálatjáraállaz. 

De nem fog-e elaggott arczom másolatja ugy fel-
tűnni, hogy inkább jobb lenne madárijesztőnek, 
mint a bölcsek ezen gyülekezetében ösztönül? Le-
gyen bármint, mindenesetre uj tanúságul fog az 
szolgálni, hogy öcsémnek nem tagadhatok meg sem-
mit." stb. 

Ugyanezen alkalommal egy másik páholynak 
is ekkép válaszolt: „nem tagadhatom elismerésemet 
azon hódolatnyilvánitásoktól, melyeket a „La royal 
York de l'amitie" páholy születésem napján tőn, 
minthogy azok személyem iránti buzgalmának , ra-
gaszkodásának bélyegét hordozzák magukon. A szó-
nok azon szellemet, mely önök tetteit vezérli, igen 
jól fejezte ki. Oly társulat, mely egyedül azon fára-
dozik, hogy országomban minden erény gyarapod-
jék, pártfogásomra mindig számolhat. Ez minden jó 
fejedelemnek egyik dicséretes föladata, és én nem 
szünök meg soha azt teljesiteni. Egyébiránt kérem 
Istent, hogy önöket és páholyukat szent, méltó párt-
fogásába vegye." stb. 

1778; ezen évtől kezdődik a „Grold- és Rosen-
kreuzer" kőmives-rend ismeretlen elöljáróinak alat-
tomos fondorkodása. A franczia kőmivesek mindin-
kább elhagyják az angol alkotmányt, és saját 
ábrándjaik után kalandoznak. Több franczia páholy, 
kivált Elsass- és Lotharingiában, egyesül a szigo-
ruabb fegyelmüekkel. Azonban a lyoni gyűlésen fé-
lelemből megszüntetik a templarius-rendszert, és 
„chevaliers bienfaisants de la sainte Cite" czimet 
vesznek föl; összeköttetésben maradnak a szigoruabb 
fegyelmüekkel, de mint különvált tartomány, és 
megtartják titokteljes fokozataikat. 1780-ban kezdő-
dött az úgynevezett „ázsiai testvéreknek" egyletté 
való alakulása a kőmivesi jeleknek, jelképeknek, 
szavaknak hiteles magyarázata végett. 1783-ban 
nagy gyülekezet tartatott Wilhelmsbadban, legin-
kább a végett, hogy meghatároztattassék, mi a sza-
badkőmivességnek valódi czélja? ha váljon az foly-
tatása-e a templariusok rendjének, és ha váljon az 
igazi kőmives titkok az akkori templariusok isme-
retlen elöljárói által őriztetnek-e? Harmincz ülés 
után tagadó válasz adatott, és a templarius-rend 
me<r lőn szűntetve. Különösen az első ülésekben némi o 
formalitásokra nézve történt megállapodás; ezután 
pedig a nagymester ezen kérdést terjesztette elő: 
„Minő bizonyítékokat lehet felhozni, hogy társula-
tunk a templarius-rendnek folytatása?" Ezen kér-
dés 14 ülésben tárgyaltatott, minek eredménye a kö-
vetkező határozat lőn: „mi nem vagyunk igazi, va-
lódi utódai a templariusokuak, nincsenek okmányaink 



— » > 5 1 e i < — 

irott bizonyítványaink, döntő érveink; habár némi valószínűség 
mutatkozik is." Határoztatott mégis, hogy a kömivesi utolsó 
fokozathoz csatoltassék a rendről némi történelmi vázlat, mely 
egyszersmind utolsó virágul szolgálna, mely sírjára tüzettetnék 
azon rendnek, mely tettei, erényei és balesetei által egyaránt 
hírneves lett. Két okmány szerkesztetett ez alkalommal: az 
egyikben az mondatik: ..gonoszul és hamisan vádoltatott a 
szabadkömives-rend, mintha a templariusok rendének vissza-
állítását tiizte volna ki ezélul." A másikban pedig ez áll : „a 
szabadkömives-rend a templarius-reudnek volt folytatása, a 
tagok templariusoknak neveztettek. Azonban felismertük a 
tévelyt, megismertük a szabadkömivességnek valódi viszo-
nyait a templariusok rendéhez, és azért lemondunk ezen 
czélról." A 15-ik ülésben szabadkömivesi rituálé szerkeszte-
tett. Az utolsó gyűlést a nagymester beszéddel zárta be, 
melyben a többi közt mondá : „A büszkeség- és kérkedés-
nek, mely a templariusok rendének visszaállítását ezélozta, 
chimäricus rendszere helyett visszamentünk szent rendünk-
nek eredeti ezéljához , tudniUik az igazi jótékonysághoz, 
megtisztított ker. erkölcstanhoz. Rendünk figyelme a leg-
főbb lényhez fordult, ki minden jónak, minden boldogságnak 
egyedüli forrása; s azért fő törekvésünk, hogy minél mél-
tóbbá tegyük magunkat szeretetére, kegyelmeire, midőn 
magunkat jobbitjuk, és testvéreink javulásán is ugyanazon 
elvek szerint fáradozunk. A régi szertartások helyett , me-
lyekben hiányzott a valóság, és a legfontosabb jelképek 
kimaradtak, minthogy csak kevéssé és igen hidegen emlé-
keztettek bennünket egy régi, kiirtott rendre, most olyanok-
kal birunk, melyek az eredeti szervezetet jobban megköze-
lítik, és a szabadkőmivesség benső lényegének valódi képét 
nyújtják, és a fő rendszerekkel egyesítenek bennünket. En 
a szabadkömivességnek nagy és valódi czéljaul azon törek-
vést tekintem, melynél fogva az elvesztett mester-igét igyek-
szünk föltalálni, mely is e névben rejlik : Jehova ; tisztábban 
kimondva, czélja a szabadkömivességnek, a világ nagy építő-
mesterét keresni. Ez legyen örök czélunk . melyhez tiszta 
szivvel közeledjünk. — A szabadkőniivességre igazán csak 
az méltó , ki durva kövén fárad katlanul dolgozik, tehát ki 
igyekszik önmagát megismerni, magát nemesíteni, és ennek 
elegendő próbáját is adja." (Folyt.) Pollák. 

SYLLABUS 
S VII. 

Errores de Etliica naturali et Christiana. 
LV1. Morum leges divina hand egent sanctione, mini-

meqtie opus est ut humanae leges ad naturae jus conformen-
tnr aut obiigandi vim a Deo aecipiant. 

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 
LVII. Philisophicarum verum morumque scientia, 

itemque civiles leges possunt et debent a divina et ecclesia-
stica auctoritate deelinare. 

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 
LVl l l . Aliae vires non sutit agnoscendae nisi illae quae 

in materia positive sunt, et omnia morum disciplina honestas-
que collocari debet in citmulandis et augendis quovis rnodo 
divitiis ac in voluptatibus explendis. 

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 
Epist. encycl. Quanta contíciamur 1U augusti 186;-). 

LIX. Jus in materiali facto consistit, et omnia hominum 
officia sunt nomen inane, et omnia humana facta juris vim 
habent. 

Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 
LX. Auctoritas nihil aliud est nisi numeri et materia-

lium virium summa. 
Alloc. Maxima quidem 9 junii 1862. 

LXI. Fortunata facti injustitia nullum juris sanctitati 
detrimentum affért. 

Alloc. Jamdudum cernimus 18 martii 1861. 
LXI I. Proclamanditm est et observandum princípium 

quod vocant de non interventu. 
Alloc. Novos et ante 28 septembris 1860. 

L X n i . Legitimis principibus obedientiam detrectare, 
immo et rebellare licet. 

Epist. encycl. Qui pluribus 9 novembris 1846. 
Alloc. Quisque vestrum 4 octobris 1847. 
Epist. encycl. Noscitis et Nobiscum 8 dec. 1849. 
Litt, apost. Cum catholica 26 martii 1860. 

LXIV. Tum cujusquo'sanctissimi juramenti violai io, 
tum quaelibet scelesta flagitiosaque actio sempiternae legi 
repugnans, non solum baud est improbanda, verum etiam 
omnino licita, summisque laudibus efferenda, quando id pro 
patriae amore agitur. 

Alloc. Quibus cpiantisque 20 április 1849. 
§ VIII. 

Errores de matrimonio christiano. 
LXV. Nulla ratione ferri potest, Christum evexisse ma-

trimonium ad dignitatem sacramenti. 
Litt, apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 

LXVI. Matrimonii sacramentum non est nisi quid con-
tractai accessorium ab eoque separabile ipsumque sacramen-
tum in una tantum nuptiali benedictione situm est. 

Litt, apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 
LXVII. Jure naturae matrimonii vinculum non est in-

dissolubile, et in variis casibus divortium proprie dictum au-
ctoritate civili sanciri potest. 

Litt, apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 
Alloc. Aceerbissimum 27 septembris. 1852. 

LXVHI. Ecclesia non habet potestatem impedimenta 
inatrimonium dirimentia inducendi, sed ea potestas civili au-
ctoritati competit, a qua impedimenta existentia tollenda sunt. 

Litt, apost. Multiplices inter 10 junii 1851. 
LXIX. Ecclesia sequioribus saeculis dirimentia impe-

dimenta inducere coepit, non jure proprio, sed illo jure usa, 
quod a civili potestate mutuata erat. 

Litt, apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 
LXX. Tridenti ni canones qui anathematis censuram 

illis intermit, qui facultatem impedimenta dirimentia inducendi 
Ecclesiae negare audeant, vel non sunt dogmatici vel de hac 
mutuata potestate intelligendi sunt. 

Litt, apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 
LXXL. Tridentini forma sub infirmitatis poena non 

obligat, nbi lex civilis aliain formain praestituat, et velit hac 
nova forma interveniente inatrimonium valere. 

Litt, apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 



LXX1I. Ronifacius VIII. votuin castitatis in ordinatione 
emissum nuptias nullas reddere primus asseruit. 

Litt, apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 
LXXIIL Vi contractus mere civilis potest inter cliri-

stianos constare veri nominis matrimonium ; falsumque est, 
aut contractum matrimonii inter christianos semper esse sa-
cramentum, aut nullum esse contractum, si sacramentum 
excludatur. 

Litt, apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 
Lettera di SS. PIÓ IX. al re di Sardegna, 9 set-

tembre 1852. 
Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852. 
Alloc. Multis gravibusque 17 decembris I860. 

LXXIV. Causae matrimoniales et sponsalia suapte 
natura ad forum civile pertinent. 

Litt, apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 
Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852. 

X. Ii. Hue facere possunt duo alii errores de clericorum 
coelibatu abolendo et de statu matrimonii statui virginitatis 
anteferendo. Confodiuntur, prior in epist. encvcl. Qui pluri-
bus 9 novembris 184f>. posterior in litteris apost. Multiplices 
inter 10 junii 1851. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST . jan. 24-én. Ideje, bogy a pápai körlevél érde-

mébe bocsátkozzunk. Nem taglalás, nem értelmezés itt a 
teendő, ezt századok teendik, de a haszonnak, mely belőle 
azonnal ered, kimutatása. 

Világosságot öntött a körlevél utainkra, melyért min-
den komoly elme igazságszeretetében hálát mondand a szent-
széknek. Olv teher az , midőn a sötétségbe azon pislogó 
mécscsel kell törni, melyet elmének, vagy tudományosság-
nak nevezünk ; oly teher a félelem, nehogy eltévedjünk, oly 
nyomasztó az, ha nincs ki bátorítson. A körlevél visszahi a tév-
utról, biztosit az igaz utón. leszáll ;tz elmék harczaiba, vé-
get vett a küzdelemnek. Az elmék nyugalma, könnyebbülése 
;\y. első jótétemény a pápai körlevélből. 

Az elmék küzdenek ; a tárgy nehézségei mellett, midőn 
a keresztet felemelni akarják, védeni is kell önmagukat. A 
vita tiiz, mely a salakot letörli, a polyvát elfúja, hogy csak a 
tiszta érez, a tiszta buza maradjon. Legyen jámbor a szán-
dék, alázatos az akarat, nem könnyen téved az elme, ha té-
ved, könnyen visszatér. A kath. elmék, őseik nagyságával 
vetélkedve, a napi kérdések vitáit lelkesen vitték. Megoszol-
tak egymás közt, hevesen váltottak szót, nézetekben távol, 
szeretetben együtt maradtak. Hol az eltérés eddig lehetsé-
ges volt, ma már csak a nyilt tévedésnek makacssága lehet-
séges. Kinek nézeteit, tisztelnünk lehetett, feltévén az igaz-
ságszeretetet. tisztelnünk is kellett, ma ezen nézetek nem 
tarthatnak többé számot tiszteletünkre; nem nézetek ezek 
többé, hanem konokság, nem vita, nem igazságszeretet többé 
azoknak védő taglalása, hanem tusakodás a megismert igaz-
ság ellen; mi katholikusok, egyháznak fiai voltunk, habár e 
tárgyakban egymásnak ellent mondtunk, ma már csak enge-
delmes, vagy engedetlen liai lehetünk az egyháznak, ha. meg-
oszolva maradunk. Az engedetlenségnek nincs joga a tiszte-

letre, van pedig érdeme a kárhozatra. Nem lehetetlen ugyan 
még a tévedés a 80 tételben meghatározott tárgyak körül, 
mivel ily dogmatical' határozatok által az emberi elmének ut-
jai el nem záratnak, de megnyittatnak, tevékenysége el nem 
fojtatik,hanem felelcvenittetik. Az ó kori theogonistáknagyon 
meg voltak oszolva, midőn Verbum caro factum est; amiben 
elmejök fáradozott, az a Megváltó által doginaticailag meglia-
tároztatott; senki sem fogja mondani, hogy ezáltal az isteni 
tárgyak körül az emberi elme tevékenysége elfojtatott. Nem 
fojt semmi jót a dogma, csak a tévëlyt.'netn zár el. csak az 
ösvényt a tévelyre, nem parancsol veszteglést az elmének, 
hanem csak megóvja a sikertelen eröködésektöl. Eltérések 
tehát még lehetségesek lesznek, de csak a biztos tárgyak 
körül, nem pedig a tárgyakban. A SO tétel elég nagy. hogy 
a szükségest biztosítsa, elég kicsiny, senuninthogy az elme 
uj kísérleteit letiltsa. De a tévedés csak a lehozásokban leend, 
s midőn az elme csak a lehozásban téved, könnyen vissza-
hozathat ik, honnan eltévedett. NTekiink lesz elvünk, lesz kö-
zös alapunk, sokfélékben még megoszolhatunk, de az elvben 
meg nem szakadunk, a közös alapon mindig megmaradunk. 
Ez lesz kath. életünknek kincse, munkálkodásaink gyüiuöl-
csösségének a kútfeje, őre. Ezen közös elv. ezen közös alap, 
melyre nézve egymás között többé meg nem szakadhatunk, 
egymást megtámadni, jámbor szándékban közös erőinket szét-
forgácsolni, önmagunkat az egyház ellenségeinek örömére, 
felemészteni nein fogjuk, a pápai körlevélnek második, 
megbecsülhetetlen, századokra termékeny haszna. 

A kárhoztatott tételeket tovább vitatni botrány volna, 
mely az egyház fegyelmi szabályait kihívná. Lesz hatalom, 
mely az ily elmét ártalmatlanná tenné. Ha de Andrea bibor-
nok nem jellemezhető viselete Nápolyban, és nyilatkozata a 
Conciliator« szerkesztője ellen, mikint a romai tudósítások 
mondják, fegyelmi eljárást von maga után. nem hiányoznék 
ez bárki másra sem. Leibnitz protestáns volt, de igaz lelkű 
bölcsész, kérte egyik barátját, hogy neki a bíbornoki egye-
sületek határozatjait mindig küldje meg: „summi enitn habeo 
cdieta haruni congregationum." Leibnitz ezen határozatokat 
csak mint tudósok nyilatkozatja it becsülte, mi bennök. akkor 
is. midőn határozatjaik alatt nem olvassuk: ..I'itis IX papa I'. 
M." mint a holdvilág fényében a napfényt, a pápai tekintély 
kifolyását lá t juk: „nihil itaque eertius. nihil est exploratius, 
quam residentem penes ss. congi'egationes auctoritatem esse 
apostolicam," Írja m. Simor János győri püspök az ö főpásztori 
oktatásaiban a papsághoz. 1 ) Most a pápa szólt, az egész egy-
házhoz szólt, mint tanító szólt, a kath. tanról szólt, mit kell-
jen tartani, mit pedig elvetni, oktatott, parancsolt. A körle-
vél oktatás, a kárhoztatott tanok parancs. „Atque iisdem fi-
delibus inculcare numquam desínite." „Atque etiam ne oinit-
tatis docere," „nos apostoliéi nostri officii probe memores, ac 
de sanctissima nostra religione maxime, solliciti, apostolicam 
nostram vocem extollere existimavimus. Itaque onines et sin-
gulas pravas opiniones ac doctrinas singilla tini hisce litteris 
commemoratas auctoritatc nostra apostolica reprobamus, pro-
seribimus, atque damuamus, casque ab omnibus catholicae 
Ecclesiae filiis veluti reprobatas, proseriptas atque damnatas 
omnino haberi volunms et mandamus." Igy szól a szentatya. 

' ) >'io V. m. 966. 33. 1SÜ4. 



- • • h 5 3 « ' 

Petrus locutus, pontifex ex cathedra docens, hogy taiiodai 
kitételt alkalmazzunk. Kárhoztatta a szentatya a syllahusban 
jelzett tanokat, tehát kárhozatosak, tévelyeknek nyilatkoz-
tatta , tehát tévelyek, letiltotta, az egyházból kizárta, tehát 
kitiltvák, kizárvák azok. A tanokat ugv kell venni, mint van-
nak, a megkülönböztetésre teendett kísérletek, a fogalom-ha-
sogatások csak gyanút szülnének, hogy a tévelyt megtartani, 
do egyszersmind a/, egyházi átkot is kikerülni akarjuk. A szent-
atya szólt, az egyház szólt, az Isten szólt, itt teljes alávetés, 
tökéletes engedelmesség szükséges az akaratra, az elmére. 
A szentatya nem tesz megkülönböztetést, senkinek nem sza-
bad ezt tenni. Igyekezzünk a syllabus értelmét elsajátítani, 
féljünk azt megzavarni, rettegjünk elrontani. A csalhatatlan-
ság bírja spiritum intellectus, bírja sermonem interpretation-is. 
Jól értette, jól kifejezte, kárhoztatta . tehát kárhozatosak. 
Kárhoztatta például a szabadelvüséget. tévedne, ki mondaná: 
az igaz szabadelvüség nincs a kárhozat alatt. Mi az igaz, mi 
az álszabadelviiség ? Az tényleg áll, ez csak képzeletben. 
Azt kárhoztatja tehát a szentatya ami nem létezik? ami 
csak képzeletben van? A szentatya de sanctissima nostra ro-
lígione summe sollicitus oly dologról fog szólani, mely nem 
létezik, de nem is á r t? Mi az igaz, mi az álszabadelvüség? 
Az, mit ígér, meg is teszi igazán, ez ígér. <le nem ad, nem 
tesz, hazudik, csábit, a csábitottakat nyírja, mint a juhokat. 
Ez ront. de nem ront-e amaz többet ? Az egyenlővé teszi 
a tévelyt az igazzal, a roszat a jóval, a jogtalanságot a jog-
gal, a becstelenséget a becsületességgel, az ördögöt az an-
gyallal, a poklot az egekkel, nem ismervén semmi igazságot. 
Ez lenne tehát, mit a szentatya ueni kárhoztatott volna? Mi-
nél igazibb, minél következetesebb a szabadelvüség, annál 
inkább kárhozatos. Tettleg igaz, hogy következetes szabad-
elvüség nincsen . mivel ez fejetlenség volna ; a szabadelvü-
ség mindig elvtelenség, mint a tévely, a végletek előtt meg-
állapodni kényszerül, hogy önmagát fel ne emészsze ; a té-
velynek, a gonosznak teljes győzelme az ő teljes halála. Ilv 
szabadelvüséget kárhoztatott a szentatya legfőbb tételekben; 
kárhoztatta, nem azért mivel következetlen, hanem mivel ön-
magában kárhozatos tévely. Voltak szabadelvű katholikusok, 
a zászlóról a ,szabadelvű' szavat a szentatya kitörülte. .Har-
czoljatok az igazért, a szabadságért, nem pedig a tévelyért.' 
Katholikus szabadelvű nem lesz többé, ha lesz, ez lesz az ö 
tudatlanságának, vagy pedig konokságának külső jele, amit 
eddig jámbor lélekkel tehetett, most öntudatos makacssággal 
tehet csak. Emlékezzünk, a történetből hozzunk egy példát, 
nem mi keressük ezt. Farkas József a Prot, egyli. s isk. 
lapban ') írja. hogy a trienti atyák kimondták: ,,ki a romai 
kath. egyház tanait nem hiszi : átkozott légyen, A zsinati 
végzések ma is fcnállanak" ; idéz a bulla cenae-ből: „kiát-
kozzuk a hussitákat, viklefitákat, lutheránusokat, zvingli-
anusokat, kálvinistákat stb." Mondja valaki : itt nem az 
igazi hanem csak az álhussiták, álviklefiták. állutheranu-
*ok. álzvinglianusok, álkálvinisták átkoztatnak ki ? Azok, 
kik nem léteztek. vagy azok kik igazán léteztek ? 
azok, kik a romai kath. egyház tanait nem igazán 
tagadták, vagy azok, kik igazán tagadták ? Sőt. Ilyen okos-
kodás volna az , melylyel mondatnék : csak az álszabadel-

vüség van kárhoztatva, nem pedig az igazi. Tagadja el az 
egyháztól előbb a spiritum intellectus, sermonem interpreta-
tionis. s mondja, az egyház nem ismeri, miben áll a kornak 
baja, nem tudja mit beszél, midőn az igaz szabadelvüséget 
az átok alól kihúzza. E popáneznak sárba kell hullni, hogy 
többé ne ijeszazen; e csábszónak szét kell szakgattatni, hogy 
ne édesgessen, tekintélyének palástját össze kell tépni, hogy 
ne uralkodjék az elméken. Ez a pápai körlevélnek harma-
dik. megbecsülhetetlen haszna, hogy a napi csábszólamok nem 
fognak csábítani, mi kedves volt, az gyűlöletes lesz, mi kel-
lemes volt, az utálatos lesz ; legyünk biztosak, figyeljünk, az 
egyház ellenségei a szabadelvüséget zászlójukra többé ki nem 
tűzik, más szólamot fognak keresni. Az ördög is. mikor a Meg-
váltót kisértette, ugyanazon kísértetet nem ismételte; a ,vade 
retro satanas*' szó után uj ajánlattal állt elő. Ez lesz ma is. 

A pápai körlevél visszhangozni fog az egész világon. 
Most neki rohantak az ellenes lapok, majd elcsitulnak, mink 
pedig annak tanait századokon át hirdetni fogjuk. Nem ro-
hammal győzött az egyház, hanem kitartó hűséggel. A té-
velynek szokása rohammal diadalmaskodni. A vittembergi 
tanárok felzaklatták a szenvedélyeket, sokat bevettek ro-
hammal, de az első roham után tovább nem terjeszkedtek. A 
trienti zsinat gátott vetett, a protestantizmus önmagát emész-
tette. Kisebb terjedelmű ő ma, semmint 350 év előtt volt. 
Kik zászlója alatt vannak, mit a zászló fedezett, régen ki-
tagadták. Luther Márton, Calvin János alig találnak mást, 
mint egy karszéket « genfi templomban, ami reájok emlé-
keztet. A kath. tan szünet nélkül hirdettetni fog, hirdetés, 
bevallás a mi tanaink léte, élete. De most is vegyük számba 
a számos föpásztori levelet, melyek a hívekhez küldetni fog-
nak, a sok szentbeszédet, melyek jubilaeum, missiók alkal-
mával mondatni fognak, a sok megindulást, megtérést, retra-
ctatiot, mely történni fog, mily nagy diadal, mily nagy ha-
szon ez ? A pápai körlevél a syllabusban foglalt tévtanok 
eredetét jelzi, a rationalismust, sensualismust, a caesarismust, 
az elmének, a testnek, az állami hatalomnak vétkes függet-
lenségét az Istentől, az isteni törvénytől, az isteni kinyilat-
koztatástól, a természetfölötti rendtől ; végre, mely mind a 
hármat jelzi, a gyűlölet, az ellenszenv, az idegenség a kath. 
egyháztól, a kath. erkölcsöktől, a rendtől, a bűnös merény 
ezeknek ki tagadására, ezeknek feldöntésére, egy utópiának, 
mely ezeknek ellentéte legyen, mint a pokol az egeknek, 
felállítására : ezekről fognak szólani a pásztori levelek. A 
szentatya maga kitűzte a tárgyat, miről szóljanak a püspö-
kök. Kilenczszáz püspök, a sok százezer pap a világ minden 
részein ugyanazt fogják hirdetni mi ellen a lapok felzúdul-
tak, annyi millió ember, kik e tant elfogadják, vallják, 
ezek fogják kath. intézményünk nagyságát a világ előtt fel-
mutatni. D' Alembert 1775-i jubilaeumra mondta: „ez az át-
kozott jubilaeum 20 évvel hátra vetette a forradalmat." ') 
Ezen tanok nem többé a pápa tanai, hanem ami tanaink lesz-
nek. A lapokat olvassuk, de kiki tudja, hova szoktuk azokat 
dobni, mit szoktunk velők tenni. Ok csábítanak, ki elcsábíttatni 
akar. diadaluk időközi. Rontanak, ártanak, de rontottak a 
barbár népek, s a kath. egyház újra szülte Európát, mindent 
újra épített. A zivatar után egészségesebb a levegő. Sokan 
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vagyunk mi, semmint hogy túl nem élnénk mindent. Hol van 
Babylon, hol fekszik Nagy Sándor, hol Atila, hol Tamerlán ? 
Mi élünk. Többen vagyunk, semmint könnyű szerrel lenyii-
göztethetnénk. Mi nem ismerjük, mit tehetünk. A gonoszok 
rettegtetése vagyunk; nyiltan szólhatunk, mit érezünk. Nincs 
okunk szégyenelni, mivel bün volt a gonoszok jogtalan ural-
kodását elismerni, barátságát keresni, hozzájok simulni, velők, 
kik vesztünkre esküdtek, szellemi egyességben élni akarni. 
Annyi főpásztori körlevél nem Isten áldása-e ? Annyi buzdí-
tás, annyi atyai bátorítás nem az Isten eljövetelének előhír-
nöke ? Fejen találta a szentatya az istentelenséget, ily csa-
pást csak pápa tehetett, s világ érezte, hogy e csapás a pá-
pától jött. A pápa minden jognak, minden haladásnak, min-
den jónak, miden trónnak, minden birtoknak támasza, 
talpköve. 

A Prot, egyli. s isk. lap élczeskedett, hogy ez csak egy 
öreg embernek szava. Az öregség tehát éleznek, gúnynak, 
megvetésnek a tárgya ? Szent aggság, mely nem annyira 
években, semmint áldásokban nehezedtél meg ; szent aggság, 
melyet sem az árulók kajánsága, sem a hízelgők álnoksága, 
sem a hatalmasok fenyegetése, som a napi csacskák cseve-
gése meg nem tört, meg nem csalt, meg nem rémitett, meg 
nem zavart; szent aggság, mely fiatalságunkat erőben, bá-
torságban fölülhaladod, mindenkibe bizalmat lehelsz; szent 
aggság, tiszteletünknek, mely a pápa iránt köteles, második 
indoka; szent aggság, mely fölött ledérkedni a pogány szivek 
is credebant hoc grande nefas et morte piandum; szent agg-
ság, örömeinknek forrása, reményeinknek csillaga, győzel-
meinknek jóslata, a szívteleneknek, kik halálod után lesel-
kednek, rémületes menyköve; szent aggság, áldott légy szi-
veink százszoros üdvkivánataitól, mivel ment nem lehetsz a 
a nagyra kiáltott műveltség élczcitől, gúnynyilaitól, kopor-
sódnál nem örülhetnek, tehát fönségeddel, mint Pilatus ka-
tonái a Megváltóval, nyeglélkednek, ezek müveitek a zsiros 
szájú durvaságban, mi müveitek leszünk a fiúi szeretet nyi-
latkozataiban; szent aggság, Simeon öröme vár tereád, liogy 
megláthassad a világ váltságát, melyet szived alatt hordozsz, 
melynek nyomorain annyit szomorkodtál, melyért az Oltá-
riszentség előtt imáidban oly sűrű és kérlelő könyeket hul-
lattál ; szent aggság, melyet az Immaculata ápolt, melyet kö-
nyörgéseinktől indíttatva oly kegyesen megőrzött, előtted fi-
aid milliói földre borulnak, lábaidat csókolják, ellenségeid 
pedig tőled tiszteletes távolságban maradni kényszerülnek : 
szent aggság! légy kárpótolva szeretetünkben ! ! te csak ezt 
kivsïnod, s tudod, hogy ezt birod. 

BECS, jan 19-én. Az itteni egyetem „előhaladott" ta-
nárai múlt évben a protestáns facultas bekeblezésének kér-
désében megbukván , ezért legújabban valóságos államcsin 
által akartak maguknak elégtételt szerezni. — Csak is igy 
képzelhetjük az e hónap első napjaiban •">>•> tanár aláírása mel-
lett közvetlenül az államminiszterhez intézett fölirat keletke-
zésitörténetét, és a következőkből ugy hiszszük kiderülend, 
hogy alig csalódtunk. E fölírat, mely csak az aláirók magánvé-
leményét tartalmazza, első pontjában a tudori kollégiumok 
(Doctoren Kollegien) ellen van irányozva! de igen ügyesen 
használja fel a közel fekvő alkalmat, avagy jobban mondva,' 
igen ügyesen megy át tidajdonképeni ezéljára: az itteni egye-
tem katholikus jelleme elleni áskálódásra. — Hogy ez alka-
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lommal is a „Wissenschaft" szó számtalanszor használtatik, 
természetes, minthogy ama szók és szólamok, melyek közül 
ilyféle nyilvánulatok „annak rendje szerint" jegeczesedni 
szoktak, meglehetősen kevés számmal léteznek. A fölirati 
gravámenek második pontja az, hogy az egyetemi tanári tes-
tületekben protestáns férfiak is találtatnak, kik nem lehet-
vén dékánok, az egyetemi consistoriumba sem juthatnak be. 
mi persze a „Fortschrift"-re csak gátlólag hathat. — Hogy 
főképen az u. n. paritaticusságra, lia nem épen a minden 
theologiának az egyetemből való kiküszöbölésére czélzott 
a törekvés, Wanderer egyik ujabbi tudósításából kitűnik, hogy 
t. i. egynémely ur aláírását most már visszavonni szándékoz-
nék, minthogy jobban átvizsgálva szövegét, azon észrevételt 
tették, hogy e fölirat óhajai teljesítése által az egyetem au-
tonómiája igen is megnyirbáltatnék.—Ezen urak, csak amint a 
fennevezett lap elég őszintén megvallja, a fölirati szöveg fö-
lületes átfutása után, az ott kifejtett „haladási és liberal" 
eszmék által biratták magukat az aláírásra, — persze vannak 
emberek akiknek , lia egy bizonyos phrazist hallanak vagy 
leírva látnak, szemük mindjárt ugy káprázik, hogy aláírnák 
még — de nem, halálos ítéletüket még sem írnák alá, mert 
abból a „Wissenschaft"-ra mégis nagy kár háromolnék. 
Megjegyzendő, hogy a hittani karból senki sem irta alá e föl-
iratot, a jogászoknak fele, az orvosok négy-ötöde és a böl-
csészek plane.hét-nyolezada, ámbár épen ezekkel szegények-
kel fölirat nem igen kényesen bánik, összehasonlítván azon 
vizsgákat, melyek a régiebb rendszer alatt a bölcsészeti tu-
dorságra segítették a tudományszomjas fiatal embereket a 
mi jelenlegi érettségi vizsgáinkkal, és íme épen ama rend-
szer alatt készültek a most aláíró bölcs tudósok. — Az alá-
irók közül'nálunk ismeretesebbek Hyrtl az e. i. rectoron ki-
vid Bonitz, Dumreicher, Kunzek, Littrov, Miklosich, < >ppoi-
ze r, Skoda. — Államcsínynek neveztük az egész kezdeményt, 
mivel a fölirati a rendes szabályszerű út mellőzésével nem az 
egyetemi consistorium által, hanem közvetlenül nyújtatott át 
az állannninisz térnek. — Nem tudjuk váljon a dolog benső 
gyarlósága avagy sürgős volta bírta a fölírat készítőit e rend-
szer-ellenes út választására. Az egyetemi magántanárok1) 
már most szintén lapok utján tiltakoznak a rendes tanárok 
„czélszerü" eljárása ellen, hogy t. i. őket nem szólítva csak 
maguk közt köröztették a föliratot, és egy külön föliratra 
készülnek, mely különben a másikat tökéletesen pártolja. 
Párhuzamosan ezen viszályokkal a tanári testületek, sőt még 
azoknak egyes „czéhei" közt jár egy másik, az egyetemi 
kormány és a tanuló ifjúság közt. — E nagyreményű ifjúság 
tudnillik sok szó után és mellett azt határozta, liogy ö az egye-
temi jubilaeumot nem augustusban filendi meg, mivel ö neki 
semmi köze nincsen az egyetem pápai megerősítéséhez, ha-
nem hogy ő mart. 12-én, a mely napról IV. Rudolf, III. Al-
brecht és HL Lipót berezegek alapítási okmányuk keltezve 
van; a világnak egy hatalmas commersazaz végtelen sörivás 
által megmutatja, hogy fogja fel ö egy egyetem félezredéves 
fenállása ünnepélyének magasztos voltát. Igy edzik magukat 
a haladás jövőbeli bajnokai. — A rector maga kész volt 
egyezkedni, de az egyetemi consistorium 8 szavazattal 6 ellen 
elhatározta az ünnepélynek aug. 1-én való megtartását, a 
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deákság föszóvivöi hivatalos megfeddésben részesülnek, ne-
veik a fekete táblára kifüggesztetvén, jellemző, hogy azok 
valamennyien nagyon is obscurusok, mind amellett készül a 
deákság azon napon melyen e hivatalos megfeddés a consi-
storium termében megtörténik, (jan. 17-én) egy nagyszerű 
demonstration! obligat botokkal és pereat-okkal. Meglátjuk. 
Legújabban ugy hírlik, hogy egy közvetítési indítvány, mely 
szerint az ünnepély az uj egyetemi épület alapkövének le-
tevéséig (mikor lesz ez?!) halasztatnék, még a consistorium 
kebelében is nagy rokonszenvre s pártolásra talál. 

MADRID, jan. 15-én. Három-királyok napja nálunk 
nemcsak vallási, de egyszersmind nemzeti és udvari ünnep. 
A scnatus egy küldöttsége járult a királyné elé, hogy őt üd-
vözölje. Az elnök következőleg szólott a királynéhoz : „Fel-
ség ! A liárom-királyok ünnepe mely a királyság legfénye-
sebb ünnepnapjainak egyike, megengedi a senatusnak, 
hogy felséged trónjához közelíthessen, őszinte és Ínyalis üdv-
kivánatait kinyilatkoztatandó. Hü tolmácsai azon érzelmek-
nek, melyek a magas testületet lelkesítik, melynek képvise-
lői lenni szerencsések vagyunk, kötelességünknek ismerjük 
annak hódoló és tiszteletteljes ragaszkodását nyilvánítani, 
és felségednek kijelenteni, hogy e szent napon, valamint 
egyébkor is, meg nem szünendünk az egekhez folyamodni, 
hogy áldásaival tetézze felségedet, magas férjét, és az egész 
királyi családot. A senatus örvend felségednek kijelenthetni, 
hogy a tiszteletnek és szeretetnek ugyanazon érzelmei heví-
tik a népet is, mely áldja felséged anyai kormányát. A kirá-
lyok királya engedje, hogy hosszú és szerencsés évek során 
élvezhessük felséged dicsőséges kormányzatát ! Ez forró óha-
junk, és a nemzet édes reménysége. Kérjük felségedet, kegyes-
kedjék veleszületett jóakaratával fogadni azon érzelmek 
nyilatkozatát, melyeknek a senatus nevében felséged előtt 
tolmácsai vagyunk." A királyné ezen üdvözletre ekkép 
felelt : „Örömmel fogadom azon üdvözletet, melyet a há-
rom-királyok szent napján a senatus nevében kijelentettek. 
Meg vagyok győződve a senatusnak kifejezett érzelmeiről 
személyem, férjem az asturiai herczeg, és családom irányá-
ban. Működjünk közre uraim, hogy a nemzetet a dicsőség 
azon fokára felemeljük, melyet az érdemel, kérjük a minden-
hatót e napon, melyet az egyház azon királyok emlékének 
szentel, kik ajándékaikat az Istenfiának vitték, hogy nyújt-
son bölcseséget és igazságot minden hivatalban működök-
nek, hogy ez által biztosittassék Spanyolország jóléte és bol-
dogsága. — A követek kamarája is küldöttségileg üdvözöl-
te a királynét, melynek elnöke imígy szólott. „Asszonyunk ! 
A kereszténység ma emlékét üli azon nevezetes imádásnak, 
melyet a földi hatalom annak bemutatott, ki emberi testet 
vett fel, szegény kunyhóban született, kinek nevében a 
királyok uralkodnak, és a törvényhozók a népeknek 
igazságot szolgáltatnak. Es e napon emléket meghaladó 
idő óta Spanyolhonban szokás levén királyi érzelmeit, 
cs vallásos hitét nyilvánítani, a törvényhozói testület is 
ugyanazt teszi törvényes képviselői által. A gondviselés, 
noha meglátogatja csapásokkal is a nemzeteket, még is 
mindig megőrzi, és áldja azokat kiknél az Isten és a haza 
szeretete szent frigyben egyesül. A gondviseléstől kéri tehát 
egész hévvel, és reményli bizonyossággal a hit által felvilá-
gositott, és a történelem által tanitott képviselői és törvény-

hozói testület, hogy a nemzet javára ezen uj évben áldásait 
fogja önteni az egész királyi családra, különösen pedig fel-
séged személyére, hogy meg fogja védeni, és őrizni minden 
vészélytöl az állam kormányzásainak súlyos gondjai köze-
pette." A királyné erre következőleg kegyeskcdctt]válaszol-
ni. „Helyes ! követ urak azon emlékeztetése e napon, hogy 
Isten által uralkodnak a királyok, és hogy az igazságnak 
kútforrása az Isten. Szivembe vannak vésve emez igazságok, 
amint ez kötelessége is egy kiválóan katholikus nemzet ki-
rálynéjának oly államban, mely lényegesen katholikus ala-
pon nyugszik. Remény lem hogy az isteni gondviselés meg-
hallgatandja kéréseiket és a hatalom kezelőinek az igazsá-
gosság ajándokát a kormányzásra, és bölcseséget a törvény-
hozásra megadandja. Ezen utón fog Spanyolország haladni 
a dicsőség és fény azon polczára, mely után szivem annyira 
sóhajt ; önöknek pedig követ urak a történelem igazságot 
fog szolgáltatni. Reményijük uraim, hogy a most kezdett év-
szerencsés leend a nemzetre, melynek szerencséjéhez az enyi-
mét, és családomét csatolom." 

CIVITA-CASTELLANA, jan. 5-én. Azon szomorú 
körülmények között, melyekben élünk, nem csekély vigaszt 
nyújt annak tudata, hogy a romai pápa államában majd na-
ponta oly müvek keletkeznek, melyek az igaz polgáriaso-
dásra nézve nem kevesbé hasznosak, mint szent vallásunk-
nak. Egy ilyen végeztetett be Civita-Castellanában a mult 
hó utolsó napjaiban. Méltó főpásztora, Mengacci Ágoston 
püspök ő méltósága fájdalommal látta papneveldéjét néhány 
éven át zárva, és helyiség hiányában újra meg nem nyit-
hatta. Ezt látván Aufonisi-Rosa Caesar a város érdemteljes 
polgárnagyja és a városi hatóság a püspöknek e czélra a 
ferencziek egykori zárdáját , mely a város tulajdona volt, 
felajánlották, kérvén, hogy a megnyitandó iskolákba kül-
hallgatók is járhassanak. Tetszett az ajánlat a püspöknek, és 
egyhangúlag el lőn határozva az uj intézetet a Jézus-társa-
ságabelieknek adni át igazgatásra. Végül az imádságról és jó 
halálról czimzett társulatok sz. Péter templomát, mely az 
övék, használatra átengedték az atyáknak. A feltételek min-
den oldalról elfogadtatván mult october 30-ik napja tüzetett 
ki az átadásra. A délutáni órákban a helyi hatóságok, élü-
kön Pericoli ö exclja a viterboi delegatus a püspöki lakba 
mentek, hol a főpap káptalanjával, és az atyákkal várta az 
érkezőket. Innét körmenetileg haladtak zenekisérettel az uj 
nevelde templomába a fönemlitett társulat tagjai által fo-
gadtatva. Kiki helyét elfoglalván, egy a Jézus-társaságabeli 
áldozárok közül szószékre lépett, elismerő hálájukat jelent-
vén, és dicséretesen kiemelvén e város polgárainak élénk hi-
tét, kik e szomorú időben gyermekeik nevelését oly szex--
zetnek adják á t , melynek különös hivatása a hittel együtt a 
tudományt is terjeszteni. Azután ,Téged Isten dicsérünk'' 
énekeltetett, mire a püspök a szentséggel áldást adott, és 
ismét körmenetileg kisértetett vissza lakába. Estve a város 
fényesen kivilágíttatott. Igy végződöttje nap, melynek emléke 
soká fog kedvesen maradni városunk polgárainál, kik ez al-
kalommal a Jézus-társaságabeli atyák iránt érzett önzetlen 
ragaszkodásuk, és tiszteletük fényes tanúságát adták. 

OXFORD, dec. 19-én. A „hires conventio fölötti vita 
befejezve, a conventio megszavazva. Igy tehát csakugyan 
megtörténnék, hogy a franczia őrsereg két év múlva Romát 



odahagyja ? Kérdeztük már egy ízben, váljon miért ? A kül-
ügyminiszter válaszolt, mert ott oly dolgok történnek, melyek 
mai polgáriasodást (is kormányelveinket sértik. Valóban? 
Csak ez az oka. Egy épen nem katholikus érzelmű publicista 
Girardin Emil már válaszolt : „az ürügy gyenge, mert a ro-
mai államnál még sokkal roszabbul kormányzott államokkal is 
barátságos, mondhatnók benső viszonyban állunk. Mi ellia-
gyandjuk Romát Drouyn de Lhuys szerint, hogy aMortara és 
Cohen fiuk ellen elkövetett merény bűnrészeseinek ne tekin-
tessünk." Erre nézve ajánlunk a külügy érnek és a jajveszéklö 
sajtónak, egy jeles munka mondatát : „Ötven év lefolyása 
előtt a 7 kis Mortara története ismételtethetik mindennap a 
mi őrülteink házaiban, azon különbséggel, hogy ahelyett, 
hogy egy zsidó fiút vigyenek el és keresztény módon ne-
veljenek , egy keresztény egy eszes embert visznek el, 
hogy őrültet csináljanak belőle." Íme a bűntény, mely a pro-
testáns Anglia tébolydáiban naponta elkövettetik, ezen or-
szágban, melynek a pápaságot feláldoznák. ( 'sak olvassák el 
ama nagy h irre jutott „Vészes pénz" czimii könyvet. Megta-
nulhatják belőle, hogy az angolországi tébolydákban nincs 
többé elegendő helyiség, hogy az őrültek száma megkétsze-
resedett, sőt félhető, hogy meg fog háromszorosodni. De ezen 
fontos és nagyjelentőségű dolognak okát ismerik-e? Egy tör-
vény lehetővé teszi, hogy bárkit, minden órában becsukhas-
sanak, és menekülés nélkül az elnyomottra nézve. Igen, kell 
hogy Francziaország és egész Europa tudja, mikint létezik 
Angliában a titkos elzáratásoknak egy rendszere. A feltalá-
lásoknak eme századában felfedezték a titkot is valakit 
őrültté tenni; a test meggyilkolásának elébe tették az őrült-
ség mesterséges létrehozását. Az embert állattá változtatja az 
istentelen és elanyagiasodott tudomány. Ezen bűntény, mely-
nek a büntető törvénykönyvekben, és az emberi nyelveken 
még nincs neve, Zachariae német jogtudós által „delictum in 
vires mentis humanae" neveztetett, de már közel kétezer 
esztendeje, hogy Üdvözítőnk mondotta: „Qui dixerit fratri 
suo racca, idest fatue , reus «rit gehennae ignis." Szükség, 
hogy emez istentelenséget a világ előtt megmondjuk, nehogy 
tovább harapódzék, és bejárja a földtekét. Ami e tekintetben 
különösen súlyos, az , hogy az ilyféle intézetek jobbadán a 
szabadkőmivesek kezeiben vannak, és az igazság boszuló 
keze csak ritkán éri őket. Mennyi akadályt kelle évek előtt 
leküzdeni, inig be lehetett hatolnia yorki ápoldába, mely 
annyi bűnténynek volt színhelye ? — Mily következtetése-
ket akarunk mindezekből vonni ? Kettőt különösen ; elő-
ször : hogy a laicus polgáriasodás az ő keblében oly gyaláza-
tos intézvényeket re j t , minők hála Istennek, a pápai álla-
mokba soha be nem juthat tak; másodszor: ha azt kiáltják, 
hogy oda kell hagynunk Romát, mert roszul kormányozta-
t ik , azt válaszolhatnók, hogy akkor sokkal inkább más ily 
irtózatosságot tűrő államok barátságának kellene bucsut 
mondanunk, s első volna Angolország. 

VEGYESEK. 
Berlinben a rabbi egy házasságot összekötött. A pár 

egykoron zsidó volt, protestáns lett, öszekelt, most ismét a 
héber vallásra visszatért, a rabbi nem tartotta érvényesnek 
a prédikátor áldását a házasok fölött. 

Gróf Stollberg Fridrik dec. ő-én meghalt Silesiában, 
péterswaldeni jószágán. Örököse lesz Ferencz, ki nem régen 
katholikus lett. 

A bécsi csendőrség lakában esetleg egy földalatti ká-
polnát fedeztek fel egy sírbolttal együtt. A ház 1642-ben 
épült a sarutlan carmelhegyi apáczák számára. Itt temette-
tett el Eleonora császárné II. Ferdinand neje 1655 jun. 27-én. 
A fölirat bizonyítja a koporsón. A kolostor 1782-ben Bécs 
városának a jándékoztatott, a halottnak teste sz. István tem-
plomába tétetett, a ház csendörségi laktanyává változtattatott, 
a kápolna és a sírbolt befalaztatott, most a fal áttöretett. 

Kolatschek bécsújhelyi evan. igehirdető fölött ejtett 
vallásháboritási ítélet és fogság a legfelsőbb törvényszék ál-
tal megerősíttetett. 

Gallicziában, Jaszloviczben három zsidó leány, Kope-
cziczében lakó gazdag atyának gyermekei, daczára a szülei 
tilalmaknak, megkereszteltettek. A leányok nagykorúak 
voltak, a lelkismereti szabadság, a lelki üdvösség a szülei tilal-
makat, mint az Isten törvényébe ütközőket, tekintetbe nem 
vehette. 

Igen csinos kiadásban, tetemesen bővítve megjelent 
„Adjutorium nostrum" imakönyv Graeffel János nagyszom-
bati érseki gymnasiumi tanártól. Az első kiadás is soi : tek m-
tetben jeleskedett, a Religioban megjelent ismertetés a buz-
gó , s tudós tanár urnák buzgalmát csak növelte ; az ima-
könyv e második kiadása a jelességekbeu dúsan díszlik. 
Papneveldéknek kedves könyve leend ; jó latin irálya, egy-
házias szelleme, minden ajtatossági gyakorlatokra vezető 
értekezése, az imák tapintatos választékossága, bősége a 
czélnak megfelel. A szép officiumok, melyekről az Officium 
Rákoczyanum a nevét vette, a vasárnapi evangéliumok, me-
lyek a szentmise alatt a miséző pappal összecsatolnak, a va-
sárnapi. ünnepnapi imák (collecta) a misekönyvből, a nagy-
számú énekek, hozzá még függelékül magyar imák és éne-
kek a második kiadás becsének mutatványai. 

Megjelent az általunk előre megemlített „Szívhangok" 
vagyis alkalmi üdvözletek, versben, s prózában Nagy Antal 
és Vargyas Endrétől Győrött. — A mindkét nemű ifjak szá-
niára készített üdvözletek között több igen jeles van. Az if-
jak elméjét műveli, keblét a kifejtett érzelmekben gazda-
gítja, s a családi erényekben szilárdítja. 

A bécsi ,Neuc freie Presse'egyik írója, mondja, hogy az 
ember és a barom közötti különbség csak az, hogy az em-
bernek finomabban szervezett nyelve van, mint az állatnak. 
Az ember tehát nem más, mint finomabban szervezett barom. 
Kétségkívül ezen iró csak sa ját magáról akart adni definitiot, 
s valószínűleg a bécsi újságok irószobáiban több ily finomab-
ban szervezett nyelvű élősködhetik. 

Beküldetett hozzánk a nt. magyarországi cziszterczi 
szerzetes rendnek névtára, melyben a rendnek hazánk-
ban történt megalapítása, zirczi, pilisi, s pásztói egyesült 
apátságnak ugyszinte az egyes rendi házak (egri, fehér-
vári, pécsi) története röviden foglaltatik. Főt. Rezutsek An-
tal Imre apátur alatt a rend tanítói s más foglalatosságokban 
39 tagot, egy szerpapot, három teljesen fogadalmazott kis 
papot számlál, egyszerű fogadalmakban vannak 13, fogadalom 
előtt 5, ujonczok pedig 12-én. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM : A szabadkőmivesség. (Folyt.) — Sylla-
bus. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A szabadkőuiivesség. 
(.Folyt.) 

1773-ban megsemmisíttetnek Nápolyban a sza-
badkőmivességre vonatkozó minden vádak, bünteté-
sek, határozatok; azonban a juntának meghagyatik, 
hogy a szabadkömivességre vigyázzon, mint oly do-
logra, mely a vallásra és államra gyanús lehet. 1785-
ben Bajorországban a kőmivességnek megtiltatik 
minden gyülekezés, pónzgyüjtés, mint oly társulat-
nak, mely eredeti czéljától igen eltért. II. József 
rendelte, hogy a fővárosokban legfőlebb három pá-
holy lehessen, a tagok névjegyzéke, a gyülekezet 
napjai fölterjesztessenek, és a páholyok mesterei 
a kormánynál évenkint bejelentessenek; különben 
pedig a kormány minden közegei teljes szabadságot 
és oltalmat adjanak a kó'miveseknek. 1792-ben a 
londoni „Clarence" nevű páholy kimondotta: hogy 
gyülekezeteiben nem fog tűrni lázitó beszédeket, 
mire a többi angol páholyok annyira fölingerültek, 
hogy kijelentették, miszerint a Clarence páholy nem 
igazi kó'mives páholy, (!) és oly rendszerhez tartozik, 
melynek tagjait a skót és irlandi páholyok nem is-
merhetik el. 1796-ban Fessier meghivattatik a ber-
lini sz. János-páholytól alkotmányának és rituálé-
jának megjavitása végett, mely munkának könnyebb 
bevégzésére hét testvérből álló bizottmány adatott 
melléje. 1797-ben megválasztatott nagymesternek a 
három világgolyóhoz czimzett nagy páholy ban. Alatta 
történik az első' jelentékeny lépés a szabadkőmives-
ségi egyletnek mint jogszerű társulatnak elismerte-
tésére. 

1800-ik évtó'l a szabadkó'mivesség mindinkább 
virágzásnak indul, páholyok emelkednek minden-
felé nagy számmal, melyeknek eló'sorolásával föl-
hagyva csak néhánynak nevét jegyezzük föl leg-
inkább a czimek kiilönczsége miatt; például: Johan-
nes zum Wohl der Menschheit; Friedrich zur auf-

gehenden Sonne ; Eugenie zum gekrönten Löwen ; 
Franz Xaver zum Rechteck ; Drei Balken des neuen 
Tempels; Aurora zum Tempel der Weisheit; Bie-
dere Vereinigung; Groldene Harfe ; Bekränzter Ku-
bus ; Albertine zum erhabenen Muster; Ernst zum 
Compass; Höhere Vervollkommung: Wilhelm zur 
Männerkraft; Louise zum tröstenden Engel; Rhenana 
zur Humanität ; Wahrheit und Einigkeit zu den 
sieben vereinigten Brüdern ; Säule auf Tabor ; Schüt-
zendes Thor ; Lebrecht zum Andreaskreuz ; Irisme-
gistus zum himmlischen Feuer; Adamus zur heili-
gen Burg; Morgenroth am Helikon; Broich zur ver-
klärten Louise; Johannes der Evangelist zur Ein-
tracht stb. — 1809-ben lépett Wielaud Kristóf mint 
76 eves aggastyán a weimari kömives-páholyba, ki-
nek tiszteletére ugyanazon páholy éremet veretett 
születése 80-ikemlékévében,halála után pedig ugyan-
ott Goethe tartott fölötte emlékbeszédet. 1814-ben 
Fridrik Vilmos porosz király vétetett föl a kőmive-
sek közé egy párisi páholyban; mely alkalommal 
Sándor orosz czár viselte a kalapácsot. Adataink 
közt ezen czártól egy levél fordul elö, melyet ide 
igtatni javasolják a mostani vallási körülmények 
Oroszországban. A duchoborok ugyanis vagy du-
choborzok bevádoltattak Sándor czárnál, hogy ve-
szedelmes elveket vallanak, és azért szigorral kel-
lene ellenük föllépni; a czár erre vonatkozólag a 
cherzoni katona parancsnokhoz a többi közt ez t i rá : 
„Ezen felekezetnek eltérése az egy igaz orosz-görög 
egyháztól tévely ugyan, mely az igaz hit alapelvei-
nek és a kereszténység szellemének hiányos kifejté-
sén alapszik ; mindazonáltal nem hiányzik náluk a 
vallásosság, mert az isteni után törekesznek, habár 
hamis értelemben. És váljon illenék-e keresztény 
kormányhoz kemény és kegyetlen eszközök, pél-
dául kinzás, száműzés stb. által a tévelygőket az 
igaz egyház keblébe visszaterelni? A Megváltónak 
tanitását, ki a bűnösök megszabadítása végett jött a 
világra, nem lehet kényszerités és büntetések által 
terjeszteni, nem is szolgálhat azok elnyomására, ki-
ket az igazság útjára vissza kell hozni. Az igaz val-
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lás Isten segítségével egyedül meggyőződés, tanitás, 
megbocsátás, leginkább pedig jó példa által gyöke-
redzik meg. Szigor soha sem szül meggyőződést, ha-
nem csak elidegenedést. A liarmincz év lefolyása 
alatt ezen felekezet ellen alkalmazott szigorú szabá-
lyok semmit sem eredményeztek, legfölebb, hogy 
még jobban szaporodtak. Hogy szó sem lehet a du-
choborzoknak más tájakra való áthelyezéséről, eléggé 
bizonyitják a körülmények; sőt inkább védelmezni 
kell őket a meg nem érdemlett üldözések ellen, me-
lyeknek ki lehetnének téve eltérő hitük és a lelkis-
meretszabadság miatt , melyben nem tűrhető kény-
szerítés vagy üldözés. Más tájakra való áthelyezés 
által u j szerencsétlen helyzetbe ju tnának, és egy-
szerű vádra, melynek alapossága nem is kutattatnék 
kellően ki, megbüntettetnének. Becsületes kormány 
semmi esetben sem járhat el igy valaki ellen. Mikép 
helyeselhetne tehát ily eszközöket az igazhivő 
egyház, ha ezen tévelygőket keblébe akarja fogadni; 
ez teljesen ellenkeznék fejének. Krisztusnak szelle-
mével. Az ohajtott czél egyedül ezen ker. szellemben 
érhető el; miért is ezen gyarmatot különös figyel-
mébe és gondoskodásába ajánlom." 

1816-ban a németalföldi királynak akkor Ber-
linben tartozkodó második fia. Fridrik berezeg vé-
tetett föl a társulatba. 1832-ben halt megGroethe, ki 
fölött főtisztelendő Vilhelmi testvér tartott gyászbe-
szédet, melyben a többi közt mondá: „Gröethe a 
bölcsek halálával halt meg; arezvonásaiban földi 
fájdalomnak semmi nyoma sem volt látható; még 
halála után is derültség trónolt magasztos homlokán, 
és mindaz, mi földi, rajta megdicsőültnek, legyőzött-
nek látszott." 1838-ban ülte meg százados ünnepét 
nagy Fridrik fölavattatásának a három világgolyó-
hoz czimzett anya-páholy; ugyanezt tette a düssel-
dorfi páholy is, hol az ünnep szónoka a többi közt 
igy szólt : „Jelenj meg birói székem előtt szabadkő-
mivesség ! és igazold magadat" ekkép szól a szigorú, 
kérlelhetlen történelem valamint mindenhez, mi em-
beri mű , ugy ezen királyi művészethez is. Derült 
arczczal lép a kőmivesség a magasztos Ítélőszék elé, 
dicstől sugárzó hőst vezetvén oda, kinek szeme fé-
nyes mint a nap, és homlokát borostyán övedzi. En-
gedd ezt szólni helyettem, mondja a kőmivesség, 
ő az én fiam ! Büszkén ismerem el őt annak, mint 
lényemnek képmását, ime ő nagy Fr idr ik . a bölcs, 
szabadkőmives és testvérünk ! Es a szigorú történe-
lem, mely egyik kezében mérleget, a másikban pál-
mát tart, harsona szóval hangoztatja: „Ismerem őt, 
és te igazolva vagy előttem." Ekkor a nagy szabad-

kőmivesnek nyújt ja oda a halhatatlanság koszorúját, 
és igy megkoronázza a kőmivesség müvét." 1846-
ban nagy ünnepélylyel ülték meg az egyesült páho-
lyok Mainzban keletkeztüknek emléknapját, mely 
alkalommal Müller mint választott szónok hosszú 
beszédet tartott , melyet a szabadkőmivesség termé-
szetének bővebb megismerése végett ide igtatunk. 
A beszéd következő: „Ha a hozzám intézett fölszó-
litás következtében föladatul tűzöm ki magamnak, 
alkotmányünnepünk alkalmával közelebbről kijelelni 
az oszlopokat, melyeken szövetségünk nyugszik, és 
tüzetesebben felhozni az okokat, melyeknél fogva a 
kőmivesség czélját, tudnillik a humanitást a religio-
nak , és pedig azon religionak, melyben minden 
többi vallás bevégződését nyeré, alapján kell meg-
közelíteni ; az előadandó tárgynak fontossága mel-
lett igen jól felismerem egyszersmind annak nehéz-
ségeit is. Igen jól tudom, mily nehéz, majdnem lehe-
tetlen oly dologban, melyről oly hatalmas ajkak szó-
lottak, valami ujat mondani ; különösen igen jól ér-
zem, mily nehéz azt, mi ily tárgyról mondandó, oly 
keretbe szorítani, hogy a jelenlevő, tiszteletreméltó 
testvérek béketűrése túlságosan ne vétettessélc igény-
be. Tehát csak érintőleg tárgyalhatom a kérdést, ti 
testvéreknek hagyva át annak gondolatban való ki-
egészítését, tökéletesítését. Épen azért eleve óvást 
teszek azon feltevés ellen, mintha szövetségünknek 
alapításakor egyedül csak az forgott volna szemeink 
előtt, miről szóiandok, vagy mintha a mód, melylyel 
kitűzött tárgyamat, kezelendem, olyan volna, melyet 
önök sajátjukkint készek volnának elfogadni. Miért 
is, minekelőtte ezen kérdésre válaszolnék : váljon a,ke-
i'eszténység alapja-e a szabadkőmivességnek, és an-
nak kell-e lennie? azon kérelmet nyilvánitom, hogy 
szavaimban csak az én szavaimat tekintsék, s mind-
azt, mi a felfogásban hibás és tévelyes, az előadásban 
hiányos, akivitelben tökéletlen, egyedül nekem róv-
ják föl." 

„Változhatlan czélul van kitűzve alkotmány-
könyvünkben : távol [minden politikai és felekezet-
egyházi iránytól a kereszténység alapelvei, különösen 
a keresztény erkölcstan által a tagok nemesitésére és 
azembei'iség boldogitására törekedni. Ezen mondat-
ban k ivan fejezve a czél, melyet szövetségünk elérni 
igyekszik, és ez az , miután az összes kőmivesség 
tör, tudnillik a humanitás. De egyszei'smind ki van 
jelelve az ut is, melyen a kőmivesség hatalmában 
álló eszközök által ezen czél valósitandó, tudnillik 
a kereszténység, különösen pedig a keresztény morál 
alapelvei által. Ezen czélra nézve megegyeznek a 
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kömivességnek minden rendszerei, de kevesbbé a módot ille-
tőleg, mely által az elérhető. Mióta tudnillik az Andersonféle 
alkotmánykönyv megjelent, különféle oldalról megtámadta-
tott a kereszténységnek befolyási joga a kőmivességre, és 
azon elv érvényesíttetett, hogy ezen magasztos ezélt oly re-
ligionak, különösen oly morálnak alapján kell eszközölni, 
melyben az egész emberiség megegyez. Legújabb időkben 
ez véleményharezot idézett elő a kőmivesség körében, mely 
képes lett volna több kőmives páholyt aláásni, minthogy oly 
módon vivatott, mely a kevesbé önálló testvért könnyen té-
velybe ejthette volna a kőmivesség czéljára nézve. Ez nem 
az által történt, hogy egyik részről igen kiemeltetett, mily 
nagyszerű, ha az által, hogy a szabadkőmivestől nem kiván-
tatik egyéb az egy Istenbe, a jövő életbe és az erkölcsi tör-
vénybe való hiten kivül, minden emberre nézve lehetsé-
gessé tétetik a rendünkbe való fölvétel, a másik részről pe-
dig azt emelték érvényre, hogy ily elv minden látszatossága 
mellett bizonytalan, a gyakorlati életnek meg nem felelő ; 
hogy ez megváltoztatja a kőmivesség czélját, melyet legjob-
ban kifejez ezen szó: humanitás. Ily véleménykülönbség 
mellett, ha a harcz a kőmivesség szellemében vitetik, egyes 
testvérek és páholyok közt a béke még mindig fönmaradhat, 
mert az igazságnak elolthatlan fénye utat törve magának, 
mindig kijeleli az igazat, és egyik testvér a másiknak min-
dig oda nyújthatja jobbját, tudván, hogy ily különbség mel-
lett is mindnyájan egy czélra törekesznek, habár nincs is szi-
lárdan kijelelve az ut, mely ahhoz vezet. Ámde a harcz nem 
volt mindenütt ily természetű. Egy részről tán lehetnek olya-
nok, kik a páholyból az orthodoxia számára egy templomkát 
vagy kápolnácskát akarnának alakítani ; de más részről bi-
zonyos, hogy azon testvérek és páholyok, melyek a keresz-
ténységnek semmi ékesszólás által el nem vitatható elveihez 
hivek maradnak, a többiek által arról vádoltatnak, mintha 
igen korlátoltak, intoleransok volnának, és azon gyanút tá-
masztják ellenük, hogy felekezeti, pietisticus, mystikus irány-
ban haladnának. Egyébiránt a kőmivesség becsületére legyen 
mondva, hogy ez csak kivétel, és hogy ezen kérdés különféle 
helyeken nagy buzgósággal ugyan, de egyszersmind a kő-
mivességet megillető, valamint a tárgy komolyságához is 
mért nyugalommal és méltósággal tárgyaltatik." (Folyt.) 

Pulldle 

SYLLABIS 
§ I X . 

Errores de civili Romani Pontificis principatu. 
LXXV. De temporalis regni cum spirituali compatibi-

litate disputant inter se christianae et catholicae Ecclesiae filii. 
Litt, apost. Ad apostolicae 22 augusti 1851. 

LXXVI. Abrogatio civilis imperii, quo apostolica Se-
des potitur, ad Ecclesiae libertatem felicitatemque vel ma-
xime conduceret. 

Alloc. Quibus quantisque 20 április 1849. 
N. B. Praeter hos errores explicite notatos, alii complu-

res implicite rcprobantur proposita et asserta doctrina, quam 
catholici omnes tirmissime retinere debeant, de civili Romani 
Pontificis principatu. Ejusmodi doctrina luculenter traditur 
in alloc. Quibus quantisque 20 april. 1849 ; in alloc. Si Sem-
per antea 20 maii 1860 ; in litt, apost. Cum catholica Ecclesia 

26 mart. I860; in alloc. Novos 28 sept. 1860; in alloc. Jam-
dudum 18 mart. 1861 ; in alloc. Maxima quidem 9 jun. 1862. 

§ X . 
Errores qui ad liberalismum hodiernum referuntur. 
LXXVI1. Aetate liac nostra non amplius expedit re-

ligionem catholicam haberi tamquam unicam status religio-
nem, ceteris quibuscuinque cultibus exclusis. 

Alloc. Nemo vestrum 26 julii 1855. 
LXXVII1. Hinc laudabiliter in quibusdam catholici no-

minis regionibus lege cautum est, ut hominibus illuc immi-
grantibus liceat publicum proprii eujusque cultus exerci-
tium habere. 

Alloc. Acerbissimum 27 septembris 1852. 
LXX1X. Enimvero falsum est, civilem eujusque cultus 

libertatem, itemque plenam potestatem omnibus attributam 
quaslibet opiniones cogitationesque palam publiceque mani-
festandi conducere ad populorum mores animosque facilius 
corrumpendos ac indifferentissimi pestem propagandam. 

Alloc. Numquam fore 15 decembris 1856. 
LXXX. Romanus Pontifex potest ac debet cum pro-

gressu, cum liberalismo et cum recenti civilitate sese recon-
ciliare et componere. 

Alloc. Jamdudum cernimus 18 martii 1861. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 26-án. A pápai körlevél a szivek aljait föl-

szinre hozta ; a határtalan szeretet és hódolat mellette, a gyű-
lölet és megvetés nyilatkozott ellene. Mily hasztalan, mily 
sikeretleu volt minden alkalmazkodás, mily mélyre rántott, 
ma leginkább látjuk. Némely igazságok hallgatással mellőz-
tettek, ha kimondani kellett azokat, gyurattak, szineztettek, 
borogattattak, csakhogy valamiképen ne ismertettessenek 
fel, vagy ha már természetükből ki nem vetkőztethettek, a 
méltányosságra történt a hivatkozás: a tizböl csak egyet mon-
dunk, ne követeltessék ezen egyecskének is kitagadása, a po-
tiore levén denominatio, úgyis velők egy sajkán evezünk. A 
pápai körlevélnek ez a megbecsülhetetlen haszna, in tenebris 
fecit resplendescere lucem, hogy ismerjük meg tévedéseinket, 
a libellaticusok kárhoztatott politikáját ne éleszszük fel. A si-
mulás, az alkudozás nem kérlelt, nem engesztelt senkit, nem 
nyert semmit, megóvott egyes embert időközi kellemetlenség-
től, de az egyház kárának, a hivatásos jellemnek árán. 
Most mindent kívánnak ; kiket részletekkint megjuhászitani 
akartunk, most zendülés, lázadás, hogy élni akarunk. A szi-
vekről letépetett a függöny, ismerjük magunkat, ellenesein-
ket, helyzetünket. 

A hallgatás, simulás, alku, odaengedés elleneseink fel-
söbbségének bevallása volt. A katholikusnak soha nem sza-
bad más vallásnak felsöbbségét szóval vagy tettel, közvet-
lenül vagy közvetve elismerni, sőt, hol a helyzetek erő-
szaka követeli, ott némán tekinti ezt. A mi simulásaink a vi-
lág kormánypálezáját megtörték kezünkben. Most már zen-
dülésnek, lázadásnak vétetik, ha a türelmesség, a lelkisme-
reti, s vallásszabadság korában azt mondjuk, mit az apolo-
geták Nérónak, Antoninusnak, mit a vértanuk Deciusnak 
megmondták. Farkas József a Prot, lap 3-ik sz. a pápai kör-



levelet mint corpus delicti-t mutatja fel, mondván: gondol-
tuk, hogy a katholikusok már nem azok, kik őseik voltak, 
már a reformatio létrejöttét is bánni kezdtük : ime a pápai 
körlevél, az átok, mely „még ha csak egy öreg ember 
átka volna, mint e lap mult száma mondá, (Ballagi 2. sz.) de 
ez nem egy öreg emberé, hanem az öreg, az ezernyolczszáz 
éves létezéssel dicsekvő egyház legfőbb papjáé, legfőbb kép-
viselőjéé, még pedig komolyan átgondolt, az egyház múlt-
jához és szelleméhez következetes nyilatkozata, illetőleg 
átka." A katholikusok hozzánk simultak, hogy ők már nem 
a régiek, „nem csuda, ha a körlevél sokakra nézve oly mé-
lyen sértő", miután ezen katholikusokat hazugságban ma-
rasztalja el. „E párt, mely kivált Belgiumban, de más katho-
likus országban is közelebb oly erélyesen működött, az en-
cyclica által el van némitva." A Prot, lapnak ezen nyilatko-
zatára csak fájdalmas jegyzésünk lehet, az, hogy igazságos, 
érdemelt azokra, kiket emlit, de nem az egyházra, mely, 
mikint Farkas ur mondja, ma is az, ami a trienti zsinaton 
volt, kétezredéves , „következetes." Ostorozza a simulókat 
Farkas ur, őket lelkismeretre hozza, hozzánk, hova tartoz-
nak, hajtja. Ily ostor, csak áldás, melyet a körlevélnek kö-
szönünk. Kiket azonban ostoroz, az egyházat nem képvisel-
ték, tekintélyöket, mikben simultak, elvesztették ; az egy-
ház hü fiaira a körlevél csak becsületet hozott, ezek a kör-
levelet áldással fogadták, a szentatyának, ki e sötétségben a 
bonyolult tárgyakra fényt derített, hálát adnak. „Num quid 
et vos vultis abire ?" Ez a körlevél. 

A Prot, lap nagy súlyt fektet az öreg ember átkára ; 
lia félne tőle, mikint Jákob ! de ő nyeglélkedik vele. Azt 
véli talán némely olvasója a Prot, lapnak, bog}7 ez öreg em-
ber átka hasonlít a közember átkozódásaihoz, melyekben 
minden gonoszak idéztetnek fel az emberre ? Pedig itt egy-
házi átokról van szó, mely nem más, mint kiközösítés, 
mint kijelentés, hogy ezen ember vallástalanságaihoz, er-
kölcstelen szokásaihoz, tanaihoz, én egészen idegen aka-
rok maradni. Ha pedig az Isten büntetései emlittetnek a 
kiközösitési formulában, erről már szent Ágoston szólt, hogy 
ezek ,,11011 optantis voto, sed praedicentis" ') történnek; s 
lia annyira kereszténytelennek találja ezeket, ki kell törülni 
néhány zsoltárt is, melyek még atyánkfiainknál is énekel-
tetni szoktak. A Prot, lapnak tisztelt írói feledni látszanak, 
hogy az ily egyházi átok, vagyis kiközösítés megegyezését a 
szentirással ők magok is bevallották, az egyházi fegyelem-
ben minden századokon át kimutatták, s a prot. fegyelmi tör-
vények között is feltalálhatónak mondták, s azért megszün-
tetését javaslatba hozták. (Prot, lap, 8 sz. 226—234 lap. 
1864.) Példát is hoz a prot. egyházi életből Ember Pál egy-
háztörténelmi könyvének 705—709 lapján Caroli Péterről, 
mely így hangzik : „Sz. A ! tudtotokra van, hogy gyülekeze-
tünk N. N. nevü tagja ez s ez vétket követvén el, a gyüle-
kezetet megbotránkoztatta, aki bár tőlem lelkésztől többször 
megintetett, és a consistorium előtt bűnös volta rábizonyita-
tott, mégis konok és makacs, semmi bűnbánatot nem ismer-
vén a Krisztus testének lelki közösségéből kiszakította ma-
gát. En evangeliom szolgája a Krisztus tekintélye s rende-
leténél fogva előttetek, akik velem együtt az ur Jézus Krisz-

») Serm. 62, in app. ad. T . 5. p. III. C. ed. Yen. 1730. 

tus nevében össze vagytok gyűlve, kijelentem, hogy N. N. ki a 
sátán szolgálatába adta magát, Isten fiának gyülekezetéből 
kirekesztetett, és őt mint pogányt és fukart kerüljétek az 
atya fiu és szent lélek Isten nevében Amen. Ezután jött az 
intés a gyülekezethez." Oly botránykő tehát egy öreg em-
ber átka prot. hazánkfiainál, miután ezt saját fegyelmükben 
is lenni ismerik, vallják ? Nem tesz semmit, hogy ezt meg-
szüntetendőnek akarja ez vagy az ; Szilágyi „a reformátorok 
elavult, s múlhatatlanul javítandó symbolumait" is annak 
tartja ; elég, a kiközösítésről vallják, hogy ez a szentíráson 
alapszik, Krisztus Jézus rendelete folytán történik, s általok 
is gyakoroltatott. Kár feledni, mit nyolez hónap előtt irtunk, 
nyomtattunk. Nescit vox missa reverti. S lia botránykő a ki-
tétel „elátkozott legyen", feledik, hogy ez Luther Márton, 
Calvin János tudósoknál még a leggyengébb szólamok egyike. 
Az ,átok' szó pedig a körlevélre illetéktelenül alkalmazta-
tott, mivel ebben ki nem átkoztatik senki, csak a tanok mon-
datnak kárhozatosaknak, s az egyház kebeléből kitiltatnak. 
Ballagi ur, lefordítván, kiadván a körlevelet, azt egy öreg em-
ber erőtelen anathemájának mondta, Farkas József pedig egy 
öreg ember átkának nevezte, anélkül, hogy a szerkesztő ur, 
ki a czikkiró helytelen szavát legjobban tudhatta, megiga-
zította volna. A szentatya szavai ezek : „Itaque omnes et sin-
gular p r a v a s o p i n i o n e s a c d o c t r i n a s singillatim 
liisce litteris commemoratas auctoritate nostra apostolica re-
probamus, proscribimns, atque damnamus, casque ab omni-
bus catholicae Ecclesiae filiis veluti reprobatas, proscriptas 
atque damnatas omnino haberi volumus et mandamus." Hol 
itt az átok ? Hol az mit egykor Caroli Péter lelkész és super-
intendens N.-Váradon tett ? Ne tartson mást az egyházi átok-
ról, mint amit Caroli Péter tartott, s legjobb kath. lehet, ha 
másban is velünk hisz. J) Azon egyházi átkot egy lelkész, 
egy superintendens tette a községgel, hol a határozatoknál 
személyes boszu is szerepelhet : nálunk rendre utasíttatnék a 
plébános vagy alesperest, lia valamely katholikus fölött ezt 
megkísértené. Ezt nálunk csak a pápa, csak a püspök teheti, 
s a püspök Ítéletétől mindig van fölebbezés a pápához. De 
Caroli Péter és községe ítélete ellen hová fölebbezhetett a ki-
átkozott ? Ballagi ur inondá, hogy a ,Religio'-ban a protes-
tantismusra tett gyalázásokat sem meg czáfolni, (miért? nem 
mondja) sem visszatorolni nem akarja, mivel a kedélyeket a 
hazában ingerelni, kivált ma, hazafiságtalanság volna. Far-
kas József urnák egész czikke a szenvedélyre volt kiszá-
mítva. Veszedelmes játék a kath. egyháznak bünül felrovni, 
ami a prot. egyházi községekben is tízszeresen megvan, mi-
vel csak saját elitéltetésüket írják 

Ballagi ur szerény lapunkról irta, hogy ez egészen a prot. 

Mulatságosabb még a prot. ,IIázi kincstár' 4 sz. 63. 1. ,k i 
ü d v ö z ü 1 li e t m é g' ? egy nürnbergi lapból átvett megjegyzés. Mond-
ja, hogy a körlevél „3—4 millió kiválasztottnak kivételével az egész 
földkerekséget elátkozta, és örökös pokolra kárkoztat ta ." Számítást 
tesz ezután, hányan küldetnek a pokolra ? Pogányok 667 millió; eret-
nek 170 millió; felvilágosult kathólikns 160 millió mindössze997,000,000. 
— Ily bubuval ijeszti Ballagi ur Gyárfás Ferencz főmunkatársával a 
jámbor prot. népet, nehogy valahogyan jámborul gondolkodjék a kath. 
egyházról. Ijesztőnek mondjuk ezt, mivel az ijesztő tárgyat szándéko-
san torzítjuk ; s annyira távol van ezen megjegyzés az igazságtól, mint 
az ijesztő a művészettől. Mutasson fel Ballagi ur egy szócskát a körle-
vélből, mely csak egy embert is a pokolra kii Idene ? 
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gyalázására látszik irva lenni, s hivatkozik Devies ur,Rpgi-
strum' czikkeire. Sokszor szólunk a protostantismusról, de az 
islamismus, philosophismus, liberalismus, mormonismus, caesa-
rismusról stb. is. Az egyház, a hittan egyetemes, minden val-
lási jelenetekről, mennyire lapunk sziik tere engedi, szándéko-
zunk ezután is szólni. Ha az esemény pirító, nem mi adjuk neki 
ezen jellemet. A Prot, lap maga emiitett egy babonás imácskát, 
mely Budán kio3ztatott volna, mink köszönettel vettük e tudó-
sítást, s Ballagi ur tanuskodhatik, hogy tudósításának eredmé-
nye is volt, a püspöki hatóság azonnal keresetet indított. 
Néha tehát a Prot, lap is bepillant, mi történik nálunk. Hogy 
a Prot, lap külföldi vallásos mozgalmakról, ugy szólva, sem-
mit sem tudósít, a lap szük terén kívül a protestantismus 
particularitása is oka. A magyar protestáns atyánkfia oly 
szellemi viszonyban van a porosz, svajczi, dán, svéd, angol 
protestánssal, mint épen mi; amit tesz, tudvágyunk visz, hogy 
tudjuk, nem pedig vallásos kapcsunk; de a ,Religio'kath. 
egyházi lap, tehát egyetemes, a külföldöt egyházilag sajátjá-
nak, az amerikai katholikusokat ép oly testvéreknek tekin-
ti , mint a romaiakat, mindnyájok iránt érdekeltetik, szen-
vedéseikben velők szenved, örömeikben velők örvend, győ-
zelmeikben velők diadalmaskodik. Minket egyházilag ép 
azon kapocs köt a nem ismert szigeteken Istenben működő 
hitküldérhez, mely hazai testvéreinkhez ; itt az egyházi ka-
pocshoz a hazai is járul, de ez nem egyházi kapocs. Midőn a 
világ minden tájain munkás testvéreinkről szólunk, helyze-
tük ismertetését hiányosan adnók, ha viszonyukat, melyben 
a más vallásuakhoz állanak, elhallgatnék. S midőn a protes-
tantismusról beszéltünk , magyar hazánkfiait szándékosan 
nem emlegettük; a panasz tehát egészen helyenkivüli, a 
buzdítás a szeretet meg nem zavarására a pápai körlevél 
után is, egészen fölösleges; szentatyánk gyűlöletre soha nem 
buzdított minket. 

Mit hazánkfiairól szóltunk, mindig védelem volt, 
példa Ivánka, Szilágyi ; Devies ur czikkei is csak a hosz-
szan felhordott vádakat utasították vissza, tanra tannal, 
tényre ténynyel, és pedig nagyobbrészt a Prot. cgyh. s isk. 
lapból idézve. Ballagi ur sem mondta, hogy az idézettok nem 
írattak, csak azt, hogy töredékben szakittattak ki. Az idéze-
tek mindig töredékek, mindig a szövegből emeltetnek ki. 
Kiemeltettek ezek, mivel ami prot. atyánkfiainál tizszeresen 
megvan, arról a kath. egyházat, sőt a kath. papságot vádol-
ják. Vannak nálunk is fogyatkozások, ezeken siránkozunk, 
javítani, következéseiket megszakítani törekszünk ; csak az 
a különbség van a ,Religio' és a ,Prot. lap' között, hogy mig 
a ,Religio' ezen fogyatkozásokat embereknek rovja fel, a 
,Prot. lap' azokat a protestantismusnak kénytelen felrovni. 
Ha valahányszor vádolnánk, ami soha szándékunkban nem 
lesz, a protestantismust arról, miről a katholicismust is vá-
dolni lehet ; nyissa fel Ballagi ur a ,Religio'-nak a magyar la-
pok között leghosszabb folyamát, olvassa belőle fejünkre 
ugyanazt, mint Devics ur a Prot, lapból felolvasta, ezért mi 
soha nem fogjuk írni, hogy a Prot, lap a kath. egyház gya-
lázására látszik Íratni. Csak ha mást nem írna felölünk, mint 
ami a ,Religioban' van, mikint Devics mást nem irt, mint 
ami a ,Prot. lapban' van ; szent lesz a békesség. Ballagi ur 
ismeri a magyar prot. egyház benső, külső fogyatkozásait, 
nagy részben ismerjük mi is, javításokra javaslatokat is hoz; 

tudja mi emészti a bensőt, mi is tudjuk, de erről egy szót 
sem szólottunk. 

Mi gondolnánk, hogy ha ,meggyalázásról' van szó, nem 
a ,Religiora' hanem azon lapra kell gondolni, melyből a R e -
ligio' idéz. A Prot, lapban olvastuk : ,.hogy Károlyi Gáspár 
biblia fordítása minden később tett igazítások után is nem 
mondom a tudomány, de csak a közönséges élet legszeré-
nyebb igényeinek sem felel meg." ') Szilágyi irta ; „a refor-
mátoroknak, jelesen magának Luthernek is tudományos is-
meretei, s képzettsége hiányosabbak voltak, mintsem a mon-
dott eszmét felkarolni, s azt életbe léptetni képesek lettek 
volna," 2) „jelesen a zsidó, görög nyelvekben, a régiségek is-
meretében , philosophiában stb. elegendő jártassággal nem 
bírt, épen azért a reformatori szerepre egészen képesnek nem 
mondathatik." 3) O irta, hogy Hengstenberg, a „merev or-
thodoxia látható feje" azt IV. Vilholm „szenteskedő" király 
alatt 1840-ben „a szabad gondolkodás lenyomásával, a jó-
zan okosság fölébe a tekintélyt" akarta emelni. Itt olvassuk 
„bizalmatlanság, kegyetlenség, elhidegültség és erkölcstelen 
elfajulás növi ki magát, például fiók egyházunkbeli (Losoncz) 
egy az értelmiség köréhez tartozó egyén előttem oda nyilat-
kozott, mikint neki életében papra szüksége nem lévén, tem-
plomba nem jár." 5) Ki mondta a prot. egyház symbolumait 
elavultaknak, elmulhatatlanul javitandóknak ? Szilágyi 6) és 
Ballagi. Elszámlálván néhány hitezikkelyt, hozzáteszi : „e hit-
ágazatok, tanok betii szerint ma is fenállanak, s a két evan. 
egyház híveire nézve kötelező erővel birnak. De igy van-e 
ez valóban, igy van-e az életben ? Hiszi-e ma a józan eszű 
református ?" ') S ki mondta Krisztus Jézus istenségét ké-
sőbbi találmánynak, a Szentháromságot, mikint az a Helve-
tina confessioban áll, elvetendőnek „ha nem akarunk szán-
dékos csalódásban élni?" Ezt a Prot, lapban olvastuk. 8)Cai-
vint mi dicsérettel emiitettük, de, mint Szilágyi Révész ellen 
leírta, tenni nem mertük volna. 9) Lutherről irta Ballagi a 
sola fides salvifica tanra vonatkozólag : „ez logicai követke-
zetlenség, magának az észnek következetlensége," Calvin-
ról: „a praedestinatio ellenkezésbe hozta ugy az emberi-
ség fejlődésének alapeszméjével, a szabad akarattal, mint a 
szentírás világos nyilatkozataival." „Nehéz megmondani, mi 
esik távolabb a mostankor gondolkodásától, a rideg tannak 
kiindulási pontja-e, vagy annak alkalmazása ? sem tudomá-
nyunkban, sem életünkben e tannak többé gyökere nin-
csen." lü) 

Legyen elég, számról számra mehetnénk, idézetekhez 
idézeteket csátolhatnánk a protestantismusról, ennek alko-
tóiról, viszonyairól szomoruabbakat nem mondhatnánk, mint 
amik a Prot, lapban Ballagi Mór ur alatt írattak. Ha tehát van 
lap, mely a protestantismus gyalázására látszik Írottnak len-

' ) 5. sz. 146 1. 1864. 
2) 6. sz. 1701. 1861. 
3) V. o. 28. jegy. alatt. 
*) 7. sz. 202 1. 1864. 
5) 7 sz. 213 lap. 1864. 
fí) 10 sz. 302 l. 1864. — 17 sz. V25 I. 
' ) 10 sz 303 1. 1864. 
8 j 14 sz. 421 1. 1864. 
9) 20 -sz 
10) 21 sz. 643 I. 
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ni, azt, „ki a Religiot figyelemre méltattta," nem a Religiot, 
hanem más lapot fogja ennek találni, s Ballagi ur sem Ír-
hatta, hogy Devics ur nem hiven idézett, s ez elég a kér-
désre. Ha van szomoritó a protestantismusra, abban van, 
hogy 300 év alatt a „közönséges élet legszerényebb igényei-
nek megfelelő bibliája" mai napig sincs, hogy a reformátorok 
oly müvet kezdtek, amihez nem értettek, azért művök az 
utódoktól elvettetik, kitagadtatik, a józan ész, a fejlődés alap-
igazságával ellenkezőnek állíttatik, s mint Révész Imre 
mondja, az egészből egy fakaros széknél több fel nem mu-
tattathatik. „E tannak sem tudományunkban, sem életünk-
ben többé gyökere nincsen." 

Ide megy ki a pápai körlevélre Ballagitól bevezetésül, 
Farkas József úrtól befejezésül irott értekezés. „Quoniam 
quidem epistolae, iuquiunt, graves sunt et fortes. Nam arma 
inilitiae nostrae non carnalia sunt, sed potentia Deo ad de-
structionem munitionum , consilia destruentes , et omnem al-
titudinem extollentem se adversus scientiam Dei." ') 

A portugál kőmives ,Commerçao' szavait idézik, hogy 
a körlevél tanait egy kormány sem vallja. Lehet. De mikor 
«z. Péter Romába jött, melyik kormány vallotta az ő tanát ? 
Mikor VII Gergely a romai zsinatokból küldözte rendeleteit, 
melyik kormány vallotta ezeket ? Igy tegyenek hivatkozást 
a kormányokra a pápai nagy szó ellenében. Aki a létező után 
indul, annak kormányzatáról lemondott, ez nem a szentszék 
szokása. Ha azok, kik a protestantismus vezetésére, ha még 
is van, vagy fejlesztésére^ hivatva vannak, a fenállóhoz al-
kalmazkodnak, tehetik, de mi az elmék vezetésével vagyunk 
megbízva, az elméknek hozzánk kell alkalmazkodniok, nem 
viszont. Ott állunk, hol sz. Péter, hol VII szent Gergely volt, 
az anyagnak, a számnak, az aranynak, a testnek, a kardnak 
zsarnoksága előtt, omnes dii gentium daemonia: a társadalmat 
az ő kincseivel, szabadságot, haladást, birtokot, családot, sze-
mélyt menteni kell, a pápai körlevél az első lépés. 

PEST, jan. 26-án. Lapunk ti. sz. érzékeny bánatun-
kat fejeztük ki, hogy a ,Bécsi 1 lira dó' előfizetési felhívását 
lapunk czimszalagjai alatt engedtük szétküldeni, miután a ,B. 
H.'-nak rendszerben vitt ellenséges, sértő nyilatkozatjait kel-
lett annak hasábjain látnunk „legszentebb ügyünkről, érde-
künkről." Okát is adtuk a megkeresésre tett engedé-
lyünknek. 

T. Kecskeméthy Aurél ur, a ,Bécsi Hiradó' szerkesztője, 
ahelyett hogy jó szándékára hivatkozva azt, mi a lapban sér-
tőnek látszhatnék, az emberi gyarlóságnak felrovatni kérné, 
czélszerünek találta a kővetkező nyilatkozatot : „A Religio 
szerkesztőségéhez. Miután a Religiot nem olvasom (remél-
lem ezért még nem fog akatholikusnak és egyház-ellenség-
nek keresztelni a Religio buzgó szerkesztője?) s igy csak 
más lapokból látom nem csekély meglepetésemre, hogy a 
Bécsi Híradót egyházellenes iránynyal vádolja ; szeretettel 
kérem, hogy a B. H. azon czikkeit vagy tételeit, mik ezen 
kemény itélet hozására inditák, kijelölni, s lapjának illető 
számaival megtisztelni szíveskedjék. Azt ugyanis ily súlyos 
vád indokolására nem tartom begyöző körülménynek, mit 
felhozni tetszett, t. i. hogy egy t. munkatársam azelőtt cleri-
cus, szerzetes, vagy nem tudom én mi volt volna! mert mun-

1) 2 Cor. 10, 10, 14, 5. 

katársaim választásánál csak szellemi tehetségök, s nyilvá-
nos pályájokon észlelhető irányuk, nem pedig magán életök, 
multjok volt határozó, melyet kutatni sem jogom, sem hajla-
mom. — Főtisztelendő Palásthy ur haragszik, (senkire sem a 
világon) hogy én nem voltam őszinte, mert őt e ,lényeges' 
körülményről nem értesítettem. Valóban nem tudtam, hogy 
neki ezen őszinteséggel tartozom ; hanem hogy legalább ez-
után ne legyen panasza, egész őszintén elmondom, hogy a 
B. Hiradó szerkesztősége főtagjai közt nemcsak a mondott 
ur (a volt szerzetes), hanem azon kivül még egy református, 
több — szerb és román görög nem egyesült, sőt izraelita is 
található." 

,Kemény' volt Ítéletünk,,súlyosnak' találja t. K. A. ur a 
vádat ; ami súlyos, élez helyett komoly szót követelt. A nyilat-
kozatban pedig ez hiányzik. Mikor a Religioval szól, komoly-
ságra hivjuk, handabandát nem szeretünk. Hol volt valaha 
szó lapunkban, hogy aki ezt nem olvassa, egyházellenes, a-
katholikus ? A Religio rendszerben vitt egyházellenes, sértő 
nyilatkozatokról szólt. Die t. K. A. de tribus capellis. On a 
tárgyról hallgat, s csekélységünk ellen imigyen szól : „Ha-
nem ünnepélyesen fogadom, hogy kész vagyok ezen uraktól, 
(a volt szerzetestől, reformátustól, szerbtől, romántól, görög 
nem egyesülttől, izraelitától) elválni; s helyökbe magát főt. 
Palásthy urat állitani a szerkesztőségbe, mihelyt megközelitő 
biztosítékot nyújt az iránt, hogy egy politikai lap szerkesz-
téséhez, s irányzásához kellő, valamivel több tudományt s kü-
lönösen tapintatot hoz magával, mint amennyit mostani hely-
zetében ő clengendönek hisz. — Ezen föltétel azonban sine, 
qua non ; mert egy kis különbség kell, hogy legyen politikai 
s egyházi lap helyzete, életföltételei, hatályának eszközei kö-
zött : miről, ugy látszik, ft. Palásthy ur nem gondolkozott ; 
különben hebehurgyán nem ítélt volna oly publicista irányá-
ról, ki — anélkül hogy zsoldosa volna az egyháznak — azt 
mint az államok s társadalom főconserváló elemét — folyvást 
tiszteletben tartotta és tartatta. Bécs jan. 23. Kecskeméthy 
Aurel." 

A vitát szeretjük, mely nemes hangon a tárgyról szól ; 
személyeskedésre soha nem léptünk, ami felőlünk kicsinlő, 
vagy sértően parodiázó van t. K. A. ur nyilatkozatában, szó 
nélkül hagynók, hacsak a lap tekintélye, melyet mint sze-
münk fényét őrizünk, és papirendünk e térre is lépni nem 
parancsolna, melyre minket t. K. A. ur meghívott, gúnyoro-
zott. Legyen, amit a védelem e téren is megkíván. 

Az elég hosszas nyilatkozatból a tárgyra csak ez ira-
tik: Jelezze ki a czikkeket s tételeket, s lapját küldje fel.' 
Megteszsziik ; s elvárjuk : vicém pro vice, etiam de ilice, ne-
hogy lapját másutt keressük. 

Mily véleményben van t. K. A. ur a mi tudományunk-
ról, evvel nem törődünk ; de ha erről a világ előtt nyilat kő-
zik, bíráskodását visszautasítjuk. Kis káté önnek kezébe, 
hogy belőle a hit elemeit tanulja, nem pedig Religio. Ezt 
haszonnal olvashatná, mikint sok nemes lelkii a papirenden 
kivül olvassa ; de felőle ítélni, a benne nyilatkozó tudományt, 
mely a politikai s társadalmi viszonyok legutolsó izéig ha-
tolni törekszik, lenne bár annyi, mint az első éves hittanhall-
gatóé, ön előtt sublimi feriam sidera vertice. Adjon választ 
először : ,mit kell minden ker. katholikusnak tudni és hinni, 
hogy üdvözüljön ?' melyre egykoron választ adni akarván 
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extra classem esett, úgyhogy csak az Isten véghetetlen ir-
galmasságát kell áldanunk, hogy ismét a classisba juthatott, 
s fogunk önnel mint tanonczczal azon tudomány felöl be-
szélni, mely a Religioban szokott fellépni. Más a mi tudomá-
nyunknak birája; ezt hallgattuk , s Ígérjük lelkünk mélyé-
ből, hogy a tollat azonnal leteszsziik, mihelyt ez mondani fogja, 
hogy áldásosán vezetni képesek nem vagyunk. K. A. ur 
Ítélni mer , mihez képessége nincs, miről a nemes vitában 
soha szó nincsen, ítélni mer a Religioról, melyet nem olvas, s 
nem is mondja, olvasott-e valaha. A lapnak méltóságát ezen 
illetéktelen biró szava ellen védjük. Lehet handabanda, lehet 
hebehurgya, de a Religio fölött biró soha nem lehet, nem is 
lesz. Ki itél a tárgyról, melyet saját vallomása szerint nem 
ismer ? ki itél, hogy magát czáfolja ? ki itél ,hebehurgyán' ? 
a m. t. olvasóra bizzuk. 

Amit ő másokkal, s vele talán mások tettek, képes-e 
erre, arra ? velünk ajánlkozik tenni. Ez hypothesis de infinito. 
Nekünk a szerkesztés nem kenyerünk, nem zsoldunk ; mun-
katársul nem ajánlkoztunk, az erre kovácsolt élczeit lábai-
hoz sujt juk, amire hivatott, arról szóljon, a hivatatlan do-
logról hallgasson, ön tudja, mily bajba került a „nem hiva-
tatlan prokátora a d. g. h. társaságnak." Mily tudomány van 
ennél vagy annál, K. A. ur talán 20 évig is hivatatlan biró 
lesz, kivált oly-férfiakról, kik a német irodalomról czik-
ket nem tákoltak, mikor az egerek ennek tanszékéről czi-
nogtak. 

,Tapintat.' Adjon feddést, ki soha nem vétett ellene. Ki 
szólhat, kinek hányattatásai szólhatnak többet, vagy csak 
annyit if az elkövetett tapintatlanságról ? A tapintatlanságok 
nagyságát cSak a könyörületck bősége egyensúlyozta. Kö-
nyörületet gerjeszthet a tévedés is, mivel az ember gyarló ; 
de a könyörület volt gyermeke ne csináljon ostort abból más 
ellen, melynek suhitásai alatt könyörületért esedezett. Ért-
sen, s igy méregesse másnak tapintatlanságát. Ki a lapok 
temető rendezője ? Ez élez volt, de jól talált, azért nem sér-
tett. Hova lett a ,Sürgöny' ? mint halt meg a ,Handabanda' ? 
Annyit tudunk, hogy tapintat miatt semmi szerkesztőség 
meg nem szűnt, de nélküle szűnni, veszni kezdett, elveszett. 
Nem mint birók szólunk, csak tényre hivatkozunk, tapin-
tatra emlékeztetünk ; itélt már az olvasó. 

Tapintat a helyes válasz, mely a fenforgó tárgytól el 
nem tér ; tapintat a felvilágosítás, mely kováról nem beszél, 
mikor taplóról van a szó ; tapintat az epéskedésbe, szemé-
lyeskedésbe át nem vitt tollharcz. Mily tollharczot végzett va-
laha t. K. A. ur epés idegláz, rajongó szenvedélyesség, a tárgy 
körén kihágó személyócsárlás nélkül, irói becsülettel ? A Lu-
cius, Aurelius, Severius comicum az Üstökösben felvilágosí-
tást adhatna, ha a sorok közötti hely néma nem volna, sőt 
más tragicum is szólhatna, lia volna ki neki a lapokban is 
szavat adna ; mint vitázott a Debatteal, mint legújabban a 
Hirnökkel? friss emlékben van. Ön csak igy szokott lándzsát 
törni, hogy törött lándzsával távozzék a sorompóból. Másban 
keresi, mi ellen hányszor szót vált, annyiszor vét. A Re-
ligio olvasói t. K. A. urat nem ismerték eddig. 

Teli gyomorral nem jó a böjtről beszélni. Tanuljon a 
publicista nemesen szólani, mutassa meg, hogy képes is ; ak-
kor váltson szót a tapintatosságról. Irányunkban t. K. A. 
ur könnyű kedvvel szólhatott igy, mikint szólt ; mivel biztos 

volt, hogy válaszunk nem fogja öt kéthetes rettegési ideg-
lázba, gyomorgörcsbe ejteni, mikint talán másnak válasza 
tehetné, lia a tollharczokban K. A. urnák más előzményéi van-
nak vala, semmint vannak. Csak igy menjen szerkesztő ur, 
közel van, hogy az irodalmi világban sokra, s talán mindenre 
felhatalmazottnak ismertessék. K. A ! csörgő sipka nem te-
kintély a publicistái körökben. 

„Nem itélt volna oly publicistáról, ki — anélkül hogy 
zsoldosa volna az egyháznak,"stb. Mit czéloz a,zsoldos' szó ? 
Ha tetszik egyházilag velünk ellenes táborban lenni, mi czél-
ra hozza fel : „anélkül hogy zsoldosa volna az egyháznak ?" 
A két táborból kiket szoktak zsoldosoknak nevezni, s a szó-
nak mily gyűlöletes értelmet adni, t. K. A. ur is tudja. Ezt 
akarta-e ? Mondja meg, többet látunk. Rejtélyes a szó, két 
vonal közé van szorítva, hogy nyugvással olvastassék, észlel-
tessék. Minket ért, kik azért irunk egyháziasan, mivel az 
egyháznak zsoldosa vagyunk ? Tiltakozunk a szó ellen. A 
zsold kikötött pénz ; mink minden kikötés nélkül könyörög-
tünk felvétetni a papi rendbe. Táplál az egyház, minden anya 
táplálni szokta gyermekeit, inig birja és szükséges ; táplál 
nem azért, mivel szolgálunk, hanem hogy szolgálhassunk; s 
mi szolgálunk, nem azért mivel táplál, mert szolgálnánk, lia 
anyánktól nem kaphatván napi eledelt, ezt a jó lelkek kö-
nyöradományaiban keresnők, mikint ezeren és ezeren teszik 
testvéreink közül a világon. A szükséges étel, ital, ruházat 
nem zsold, a püspöknek sincs több mint a kispapnak, t. i. 
ami szükséges. T. K. A. ur, lehet, fel nem foghatja, hogyan 
lehessen valakinek szolgálni zsold nélkül ; — de az oda ve-
tett ,zsoldos' elnevezés ellen egész papi rendünk méltóságá-
nak, és azon lelkes világi férfiak becsületének nevében, kik 
szóval, tollal az egyház szent ügyét másnemű zsoldosok ellen 
védelmezik, tiltakozunk. 

T. K. A. ur „nem zsoldos." Avval igazolja, hogy egyház-
ellenesen is szólhat ? Hol a keresztség és ennek Ígéretei ? Az 
igazságosságot, méltányosságot zsold szerint osztogatják a 
B. Hiradó szerkesztőségében ? Nem zsoldosa az egyháznak, 
azért fel van-e hatalmazva bármily nyilatkozatokra a lapjá-
ban ? Azt akarja-e mondani, hogy azalatt másnak zsoldosa ? 
Nem vagyok az egyház zsoldosa, tehát valakinek ? tehát ami 
kedvezőt ír, zsoldért ír ? ami kedvezőtlent ír, azért ír, mivel 
azon oldalról zsold nem jön ? vagy hogy a zsoldadásra felszó-
lítson, ha akarják, hogy kedvezőtlent ne írjon? Kérdések, 
melyekre feleletet mi nem adunk. Minek ébreszt ily gondo-
latokat ? A tapintatos publicista ily kényes dolgokról hallgat. 
Egyszerű logica, hogy aki egyik oldalról magát vád nélkül 
védi, más részről vádolja ; mit felhívás nélkül egyik részen 
tagad, azt másik részen állítja. Nem zsoldosa az egyháznak, 
tehát valakinek ? Kényszeríti-e olvasóit t. K. A. ur, hogy 
szava, állítása, munkája soha se vétessék másképen mint 
a zsoldosé ? Numquid aliud praetor nunciat, et aliud praeco 
clamat ? Senki sem vádolta zsoldról, minek menti magát 
az egyház zsoldja ellen ? Ilasznált-e, mikor az egyház irá-
nyában oly független állást tanusit, s ezt ,nem vagyok az egy-
ház zsoldosa' szólammal okadatolja ? mi nem itéliink. Keres-
sen evvel hatást, ha reményi ; mi csak azt mondjuk, hogy az 
egyház anya, ön fia, szolgáljon neki mint fiu, zsoldmentessé-
gét ne hirdesse. Lehetnek zsoldmentes emberek, kiknek nem 
a zsold, hanem az alamizsna a szükségben igen jól eshetett, 
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„Kern tudtam, hogy őszinteséggel tartozom." Kivel 
ügyet kezd, amennyire az ügy, és ennek kihatásai követelik, 
tartozik őszinteséggel. Mondta volna : ,az én szerkesztőségi 
személyzetem izraelita, nem egyesült, szerb, református, s 
volt szerzetes lesz, s csak én, kit ismersz, vagyok a főmun-
katársok között katholikus, sőt erre sem tekintek/ akkor 
tudtunk volna mit várni lapjától, s a szerint igazodtunk volna. 
Köszönjük a szerkesztői személyzet bemutatását, ez őszinte-
ség, de későn bemutatott őszinteség volt. Legalább tudjuk, 
mit Ítéljen kiki. Ez jól van. Mikor hozzánk jött, bekötött 
zsákot tartott, most a zsák feloldva, a tartalom kiöntve, s ki-
nek tetszik, közel, kinek bűzlik, távol állhat. Ön tudta kik 
vagyunk, mily ügyet kezelünk, s hogy kedvezésünk pártolás 
lesz ; önnek hallgatása a szükséges felvilágosításokról oka 
volt, hogy tegyünk, mit különben nem teendettünk. On vá-
laszthat munkatársakat, oly mérték szerint vizsgálhatja mi-
kint tetszik, erről senki sem hívja számadásra, de lia ügy-
kedést kezd valakivel, ez előtt meg kell nyitni a körülményt, 
kivált, ha a jövö idő a múlttal ellenkezni akar. 

Nem is ez volt a begyöző körülmény, hogy lapjában 
nyilatkozatokat találtunk, melyek egyéni Ítéletünk szerint 
egyházellenesek ; ezen körülmény csak az ily nyilatkozatok 
lehetőségét képezheti; mentség volt ez az előfizetési fölhívás 
szétküldésére általunk önnek adott engedélyről. 

Ennyit t. K. A. ur személyeskedéseire, melyek a do-
loghoz nem tartoztak. Fogja-e a mi m t. olvasóink hosszú 
sora tudományunkról s tapintatosságunkról t. K. A. ur által 
hozott ítéletet magáévá tenni ; nem tudjuk, de félni sincs 
okunk ; fog-e hatni t. K. A. ur saját olvasóira ? Észleléseit 
nem háborgatjuk. 

Mielőtt t. K. A, ur prophetiza, quis te percussit? kér-
désére szeretettel kivánt választ adnánk, örömmel, hálával, 
rokonszenvvel ragadjuk meg az alkalmat lapunk G. sz. irt 
állításunkat, hogy a szerkesztőség főmunkatársa volt szerze-
tes, volt pap, most sem szerzetes, sem pap, sem katholikus, 
mely t. Aldor Imrére értetett, oda igazítani, hogy önem volt 
felszentelt pap, nem is szűnt meg katholikus lenni ; ő foga-
dalmazott szerzetes volt, s csak ez szűnt meg lenni. Nem 
írja hogyan ? de nem is kérdezzük. 0 nem tette azt, amit ő 
neki látszattunk tulajdonítani, s ezt nem csak az igazság pa-
rancsára, hanem olvasóink örömére is kiigazítjuk, habár egy 
név alatt egészen más személy lebegett szemeink előtt, nem 
pedig t. Aldor Imre ur, azért, mit irtunk, távol sem lehetett 
rágalom, mivel a botrányokon csak siránkozni tudunk, tá-
vol levén, hogy költeni akarnánk ; ha talán t. Aldor ur sértve 
volt volna, meg fog engedni, mivel legjobban tudja, hogy a 
közös név adott a tévedésre alkalmat. Csak az a kérdés még, 
ön-e aki a B. Híradóban a francziaországi rovatot í r ja? Ne 
adjon választ, mivel csak a felelős szerkesztő K. A. urnák 
felelünk legközelebb. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
Az egri nyomda uj évre örömteljes olvasmánynyal sietett 

kedveskedni a magyar kath. olvasóknak. „Kilenczedik Pius. 
Jellemrajz. Veuillot Lajos után Mindszenty Gedeon. Ara 

50 kr ." Ki ne szeretné tudni a szentatyának életéből a főbb 
eseményeket ? Ki ne merengene kedvesen ezenr lélek, ezen 
szív szellemi képén, melyet a könyvecske ad ? Es ki rajzol-
hatná elevenebb, megragadóbb színben mint Veuillot ? O sok 
nagy férfinek életrajzát adta már, mind igen jeles. De IX. 
Piusnál tolla a magasztos tárgy miatt magasra száll, — s 
mégsem éri el. IIa lehetne bepillantani a malaszttal ékesített 
lélekbe, és pedig ily és ennyi malaszttal ékesitettbe, mint 
Piusé, lelkünk elragadtatása szavakat nem találna. De éde-
sek a nagy lélek rajzának töredékei is. 

Eger városa, s nem sokára az egri megye, oly sok szép 
tehetségű, buzgó, munkás irodalmi bajtársakat fog felnevelni, 
kik hangya szorgalommal dolgoznak, mások kik minden jó 
vállalatokat lelkesen pártolnak. Mint testvér, mint meleg ro-
konszenvü sorsosuk figyelmökbe ajánljuk 1863-ban, Dounni-
olnál Párisban 12-ad rétben megjelent, Apilly Lajostól „Me-
moriale vitae sacerdatalis" szellemében irott, közép és mű-
velt osztályra szánt „Les ennemis du Christ" könyvecskét. 
Napjaink égő sebére gyógyító olaj ; az elmét, a szivet, az 
akaratot felvilágosítja, jámbor érzelmekre buzdítja, a rosz 
ellen aczélozza. 

Cs. ap. kir. Felsége Maschirewich g. n. e. érsekhez 
küldött iratában ennek tudtul adja, hogy Karloviczban a nem-
zeti gyűlés össze fog jönni, az egyházi, iskolai, alapítványi 
ügyekben határozni ; oláh n. e. érsekség tartománya megha-
tároztatni. Schaguna püspökhöz küldött legmagasb irat 
mondja, hogy az oláh érsekség a karloviczivel egy fokon 
lesz, s ő a magyar és erdélyi oláhok érsekévé nevez-
tetik ki. 

A művészet történelmében a legjelesebb tárgyak kö-
zött fog helyet foglalni a legújabban felfedezett Hercules 
óriási nagyságú aranyozott bronz szobra, mely eddig Ri-
chetti tulajdona volt. A francziák császárja első ajánlkozott 
a megvételre, sőt mivel Romában állami s községtanácsi tör-
vény van, mely a felfedezett műkincsek kivitelét tiltja, Na-
poléon arra is ajánlkozott, hogy a szobrot Romában hagyan-
daná. A szentatya sokat gondolt e műkincsnek megvásárlá-
sára. Most a szobor 60,000 frankra becsültetett. A szentatya 
a mostani szükségek között ily tetemes összeget könnyen 
nem fizethetett. Aldobrandini herczeg a főurak között gyűj-
tést szervezett ; amint ezt Richetti megtudja, megy a szent-
atyához, és a szobrot fiúi szeretetének, jobbágyi hűségének 
jeíeül ingyen felajánlja. Leirthatlan volt a szentatyának öröme 
egyik hívének ily nagy áldozatán. A szentatya a műkincse-
ket, és az emlékeket gyűjti, őrzi, a turini forradalmárok eze-
ket rombolják, döntik. Ily olasz a szentatya, ily olaszok az ő 
ellenségei, a hazai dicsőségek a próbakő a kettő között. 

A párisi prot. consistorium tagjai minden három évben 
választatnak. Legközelébb választás lesz. Az eddigi consi-
storium a symbolumot föntartotta, mivel az országban csak 
ily prot. községet ismer a törvény. A nihilistáknak Guizot 
ellen Vincent Samu a vezére. Ezen párt magát liberálisnak 
nevezi, s következő kiáltványt adott a választókhoz : i„Vá-
laszszatok a lelkisnieret s a consistorium tekintélye, az evan-
gélium és a hitvallás, Krisztusnak és az orthodoxiának tana, 
a türelem és a farizeismus között ; válaszszatok azon egy-
ház között, mely minden véleményt felfogad, és a rajongó 
secta között, a haladás s a symbolum tespedése, a szabadság 
és szolgaság, a gyilkoló betű és az éltető szellem, Vincent és 
Guizot között. Éel tehát, ki kell szabadítani a prot. egyhá-
zat némely vakmerők igája alól." Az itt felhozott gyűlöletes 
melléknevek mind azokat illetik, kik még valamit hisznek, s 
ezt föntartani akarják. Ha ezen liberális párt talál győzni, 
I. Napoléon rendeletei, melyek symbolumot feltételeznek, a 
párisi prot. községre nem fognak illeni; mily törvény alá fog-
nak tehát tartozni ? 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgőczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM: Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 
Szilaj indulat kezdte az uj évet. Az elmék har-

czát a szenvedélyek fellegei eltakarták, a lármának 
csitulni, a levegőnek tisztulni, az indulatoknak csi-
lapulni kell, hogy a pápai körlevélnek magasztos 
tanait, a harcznak döntő pontjait, az alig látott fel-
zúdulásnak indokait, czéljait tisztán láthassuk. A 
nagy küzdelemnek vége, a sok botrányokon is ke-
resztül csak az igazság diadala lehet. Hatheti küz-
delem után az elmék fáradni kezdenek, kiki a kama-
rai szónoklatokra készül. A toll megtette, mit tehe-
tett . lázított, gyalázott egy pápai irat ellen, végre 
szuronyt kiáltott, szóljon most a nyelv, küzdjön az 
ékesszólás, mit ember nem rendezhet, rendezni fog 
az Isten, mit az erőtelen be nem végezhetett, végre 
fogja hajtani a Mindenható. Az Isten végzései csend-
ben vétetnek foganatba. A zsidó népet a romai Cae-
sarok alatt az ő zendülései, összeesküvései, árulásai 
örvénybe sodorták, azalatt a váltság, a szabadulás 
Simeonnak ajkain hangzott, s kevesen hallották. U t 
revelentur ex multis cordibus cogitationes, roham-
ban látjuk ; in signum, cui contradicetur, tapasztal-
j u k ; positus in ruinam multorum, félünk; in resur-
rectionem multorum, imádkozunk: da pacis requiem 
christiadum plagis ! Minden végletekre megy, ez a 
végzetnek kezdete ; a körlevél ellen csak szenvedély, 
csak erőszak van, s ez a legtörékenyebb fegyver. 

A körlevél nem nevezett egy kormányrendszert, 
egy alkotmányt, állami vagy társadalmi intézményt 
sem. Hogyan tehát támadás a fejedelmek és kormá-
nyok ellen? Nem emiitett irót, könyvet, lapot, nem-
zetet. Hogyan tehát kárhozat a tudományra, a nem-
zetekre? A pápa egészen tantérén maradott, Euró-
pának többet nem mondott, semmint Amerikának, 
Ázsiának, Afrikának ; hogyan tehát politikai lépés a 
körlevél? A pápa szól a püspökökhöz ; ki ellen van te-
hát a harcz? A világi vagy a szellemi fejedelem 

ellen? Mámorig ragadtattak el, mily szent a szel-
lemi fejedelem, mily nagy az ő szava, mily hódolat 
fogná őt fogadni, ha leteszi a koronát? Őszintén be-
széltek ezek, vagy álnokul cselt vetettek ? U t reve-
lentur ex multis cordibus cogitationes, mert nem a 
kis fejedelemség, hanem a keresztények a ty ja , az 
egyház feje, a püspökök fejedelme az, kit ők nem 
akarnak. Ha a septemberi szerződés annyi reménvt 
nem adott volna a pápaság megdöntésére, a körle-
vél ellen sem zúdulnak fel vala annyira. Ki ellen 
van a körlevél, önkényt piaczra állottak. Kik ezek ? 
A szabadelvüség minden fokain lefelé egészen az 
atheismusig lefolyó tanok, s kik ezeket vallják, eló't-
tíink önmagukat bemutatták. E g y szó a Vaticauról, 
egy szózat a fegyvertelen atyától, s a világ ketté 
szakadt, szeretetből, gyűlöletből. Egyik rész liódo 
lattal borul a pápa lábaihoz, a nemzetek nemes _fiai, 
kikre az egyház ellenségei számoltak, a kath. sza-
badelvűek Belgiumból, Francziaországból, Britan-
niából, Spanyolországból engedelmességet, törhetlen 
ragaszkodást esküsznek; 1) ez Európában, ez a világ 
többi részeiben : a katholikusok között csak egy vé-
lemény nyilatkozott. A másik rész ellentéte az első-
nek. Ott az igazság, itt a tévely; ott a hódolat, itt a 
lázadás ; ott a tisztelet, itt a gúny, a gyűlölet ; ott az 
áldás, a béke, itt a romlás és fegyver ; ott az imád-
ság , a könyörület, itt a boszú, az átok. Signum cui 
contradicitur, ruina et resurrectio multorum, reve-
lantur ex multis cordibus cogitationes. 

Gúnyolták, torzitották, de nem czáfolták a kör-
levelet, végre szuronyhoz, csendőrhez menekültek. 
Muravieff, Baroche, Lamarmora a szabadelvüség, a 
mai műveltség, a haladásnak, az uj jognak egyedüli 
védnöke. Murawieíf mindent gyűlöl, ami katholikus, 
a szabadéivüségnek tiszta példánya, ő magától tett. 

Beszéd volt, hogy gr. Montalembert, Cochin stb. 
Romába mennek, hódolatukat személyesen teendők. Nem 
volt szükség reá, mivel az egyháznak legengedelmesebb fiai. 
,L'Union' legitimista és szabadelvű lap példás nemességgel 
nyilatkozott, ugyszinte Journal de Bruxelles, G-erlache, Périn 
stb. — (Journal de Br. 19. 21 sz. 19, 21 jan. I860.) 
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Lamarmora Parisból kapott parancsot, jan. 6-án 
Malaret Turinba érkezik, jan. 7-én miniszteri ta-
nács van, jan 8-án titkos körlevél küldetik a püspö-
kökhöz, hogy a kormány vizsgálat alá akarja vetni 
a pápai körlevelet. Kit nyertek meg tehát a lapok, 
midőn minden kormányt a körlevél ellen védelemre 
hivtak? Austria feszes szavakban nyilatkozott, de 
akadályt nem tett; Poroszország dicsekedett, hogy 
a kath. egyház szabadságát nem akarja sérteni ; Ba-
jorország feszekedett, de a két hatalmasság nyilat-
kozatja után veszteg maradt ; Badenben a kormány-
lap másutt gyártott élczeket másolta ; az apró német 
fejedelemségek tekintet kivül esnek; Portugalliának 
kó'mives kormánya morgáson kivül mást nem tett ; 
Spanyolországra a szabadelvűek sem számolnak ;*) 
Svajczról senki semmit nem tud; Belgium, Német-
alföld, Britannia nem ismer pápát , alkotmánya sze-
rint nem is szólhat. Hol van a hirlapi, a franczia 
kormányos nagy lázitásnak eredménye'? Murawieff 
és Lamarmora ! mindkettő' proscribál, conscribál, 
confiscál, szurony, ágyú, golyó és kötél, mindkettő-
nek igaza, joga, hatalma. Sokat tett az egyházért a 
franczia kormány, ezt nem felejtjük, azért Murawieff 
társaságában lenni siratjuk. Ez a szabadelvüségnek 
társa Európában. Hol van a közvélemény, mely a 
körlevelet egyensúlyozza'? Hol a kormányok, hol a 
nemzetek, melyek ellene tiltakoznak'? A pápa kezé-
ben a lelkek, kik a körlevél ellen felzúdultak, azok-
nál csak gúny és szurony van. Ez az uj jog , az u j 
műveltség, a haladás, a szabadság. Kik mindig eze-
ket kiáltják, a püspökség ellen, ha a körlevelet hir-
detni merné, ágyút gyújtanak. A műveltség a szel-
lemnek uralkodása az anyagi erőn, ők a szellemet az 
anyagi erővel üldözik, vaderő alá hajtják. A mű-
veltség a jogot tiszteli minden anyagi hatalom fö-
lött; ők ott tisztelik a jogot, hol az anyagi hata-
lom van. Előttök a gyengébbnek, a kisebb szám-
nak nincs joga. Vaderőnél, s kik ezt imádják, s 
nincs senki a körlevél ellen. A vaderő barbarság le-
gyen bár tudományos. A buta barbarság keveseb-
bet ár t , tudományos barbarság borzasztóbb. Ide 
vitte Európát a forradalom, az egyházi szakadás, s 
az Isten törvényétől függetlenitett ész. Barbarság 
vagy műveltség, ez a körlevél, ez a választás. Le-
gyen-e a caesar pontifex, legyen-e az állam minden-

l) A püspökök nagy része már kihirdette a körlevelet, 
a kormány tiltakozott nem a kihirdetés vagy a körlevél, ha-
nem a formalitás meg nem tartása ellen. A P. Napló (21 sz. 
26 jan.) tévesen sorozza a spanyol kormányt a körlevélelle-
nesek közé. 

ható, legyen-e a polgárnak, az egyes embernek joga, 
melyet sem ágyú, sem szavazattöbbség le nem dönt, 
mely ellen sem évek, sem bevégzett tények mitsem a 
érnek; ez a körlevél, ez a választás. Gondoltuk, hogy 
mai műveltségnek hivei az anyagi erőt egészen fölösle-
gessé teszik, s csak a hadakat szaporítják; gondoltuk, 
a népeket minden tehertől felmentik, s csak az adót, 
sokasítják; gondoltuk, hogy a szuronyt, a vaderőt 
a sötét középkorba küldik, s lelkismereteinkre al-
kalmazzák. Kárhoztatták a máglyákat , Nápolyban 
égetik a körlevelet, kárhoztatták az absolut hatalmat, 
sminket támadnak, mivel a pápai körlevélből tanít-
juk, hogy az állam nem tehet mindent ; kárhoztatták 
az üldözést a vallás miatt, s ellenünk küldik a csend-
őröket, mivel más vallásunk van, semmint akarnák; 
kárhoztatták az egyház anathemáit, s minket a mű-
veltségből , a polgárjog birtokából kiátkoznak : kár-
hoztatták a vallásos háborúkat , s ők a vallástalan-
ság mellett szítnak háborút. Háború vallásért lehe-
tetlen, azt mondják; de lehetséges a vallás ellen, mi-
kint Muszkaországban, Olaszországban, s lia ered-
ménye volna, bonapartei Francziaországban. Mi tehát 
a mai műveltség'? Vaderő, ujságlapokból védelmezett 
barbarság. „A pápai körlevél a legünnepélyesebben 
hivatkozik a müveit világra, s minden emberre, aki 
liivén a kereszténységbe, a társadalom jóléte, az 
igazság és a jog iránt érdekeltetik, irja ,Guardian', 
az anglikán protestánsok fő lapja. Ez oly okmány, 
mely lia nem is rokonszenvet, de tiszteletet paran-
csol mindenkinek, aki az általa emiitett kérdéseket 
tanulmányozza. A pápai körlevél ünnepélyes intés s 
megrovás, mely mélyen hat, s melynek emléke soha 
ki nem fog veszni." 1) Lumen ad revelationem gen-
tium, et glóriám plebis suae Israel. 

A körlevélből tanitjuk, hogy az iró bün nélkül 
nem irhát minden badarságot, a szóló bün nélkül 
nem gúnyolhat minden szentet, a tanár bün nélkül 
nem tanitliat minden tévelyt, az egyes ember bün 
nélkül nem követhet minden vallást. E miatt az em-
beriség, a mai társadalom ellenségeiül kiáltatunk. 
Az állam tűrheti ezeket, de akkor az államroskado-
zását jósoljuk, és eddig nem csalatkoztunk. Tanit-
juk a körlevélből, hogy a fejedelem, kit az alkot-
mány e földön minden felelőségtől mentnek mond, 
Istennél felelős minden legkisebb igazságtalanságért, 
hogy ő nem az erősnek, hanem a gyengének, az elti-
port, a bevégzett tény alatt nyögő igazságnak párt-
fogója, emiatt a fejedelmek ellenségeinek, a zsarnok-

J) Correspondance de Rome 335 sz. 14-jan. 1865. 
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ság barátjainak mondatunk. Tanítjuk a körlevélből, bogy a 
vallásos társulat független a politikaitól, hogy a földi törvények 
ne ütközzenek az égi törvényekbe, liogy a törvényszavazó 
többségnek az örök igazságban, az isteni erkölcsi törvényben 
határ van szabva, melyet át nem léphet, melyet le nem dönt-
het : e miatt a műveltség, a haladás ellenségeinek ne-
veztetünk. Tanítjuk a pápai körlevélből, hogy az állami 
hatalomnak korlátjai, kötelességei, minden egyes embernek 
az állami hatalom ellen jogai is vannak, nem hogy fellázad-
jon az állami hatalom ellen, de hogy inkább ölesse meg magát, 
semmint azon jogokról lemondjon; tanitjuk tehát, hogy az 
állam nem divus, nem deus, hogy a polgár nem jogtalan lény, 
nem féreg, nem barom, kit felelőség nélkül az ágyúnak is le-
het hajtani, s kit csak termesztő lénynek lehessen tekinteni; 
ime mindezen tanaink miatt mi az összes emberiség ellensé-
geinek hivatunk. Ott vagyunk, hol őseink voltak, kikről a 
stoicus történész irta: „haud perinde in crimine incendii, 
quam odio humani generis convicti sunt." l) ,Convicti sunt.' 
Hol volt a bűntény, hol a törvényszék, hol az itélet ? A le-
gisták, a sophisták mondták, mikint ma, Tacitus utána irta, 
az ejtett vélemény ellen fölebbezés nem volt. Nápolyban tör-
tént, a szabadságok, más nyelven a proscriptiok korszaká-
ban, hogy 23 egyén ártatlanul meglövetett. Nicotera panaszt 
tett Turinban, az e világból az Isten birói széke elébe hir-
telen elragadott della Rovere tábornok gúnyorral válaszolt, 
hogy másban lehettek bűnösök, miről nem vádoltattak : Ta-
citus is irta, hogy a keresztények, ha nem is voltak bűnösök 
a város felgyujtásában, bűnösök voltak az emberiség gyű-
löletében, tehát christiani ad leones ! Nem volt törvény, mely 
a gyűlöletre halált szabott volna, sőt a sérelmet megbocsá-
tani gyávaság volt, melyet csak a keresztények tehettek, 
mégis leölettek. A nép halálra kiáltotta a keresztényeket, 
kiknek minden bűnök csak a név volt, Tacitus a közvéle-
ménynek saját lángeszét rendelte alá. Nem gyújtották fel a 
várost, ezt Tacitus is megengedi, de nem gyújtottak tömjényt 
a divus caesar szobra előtt, e miatt in odio humani generis 
convicti sunt. Nem magasztalták, mit a pogány műveltség 
nyújtott, a bujaságot, a gazdagságot, a pogány tanok ellené-
ben az igazság birtokában hitték magokat, ez volt az embe-
riség gyűlölete. Ok nem voltak koruknak emberei, ők más 
állapotok után vágyódtak, s erre nem fentek fegyvert, ha-
nem várták az isteni gondviselést, ők korukból 13 századdal 
előre haladtak, azért az emberiség gyűlöletében marasztal-
tattak el. A legista, a sophista mondta ezt, ellenmondás a 
műveltségnek gyűlölete leendett. 

A pogány legista, a pogány sophista birói székét az új-
ságíró, a kőmives, a forradalmár foglalta el, ő mondja : Pius 
a társadalmat átkozza, az emberiséget gyűlöli, a kath. egy-
ház a szabadságnak, a haladásnak, a műveltségnek ellen-
sége. Pius nem fosztott meg senkit, nem döntött trónt, nem 
forgatott fel országot; bocsánatot, engesztelést nyújt minden-
kinek , jubilaeummal nyitja meg az uj évet, s ő átkozná a 
társadalmat, ő gyűlölné az emberiséget ! Mi nem dúltunk fel 
országokat, kárhoztattuk az annexiokat, a gyengébbnek oda-
hagyását a non-interventioban, nincs tett , nincs törvény, 
nincs biró ellenünk, mi mégis a haladásnak ellenségei va-

' ) Tacit. 1 15 n. 44. 

gyünk, mivel az isteni törvényben gátot kiáltunk, a szabad-
ságnak gyűlölői vagyunk, mivel a lelkismeretben szabályt 
tisztelünk ; kiknek tanősei patakokban vért ontottak, csak 
nyaktilóval kormányozhattak, azok a mi vádolóink, a mi bí-
ráink, azok az itélet végrehajtói ; a haladásnak, a szabad-
ságnak tesznek szolgálatot, ha minket polgári s politikai jo-
gainkbólkifosztanak, ha számkivetnek, ha ajkainkon a szavat, 
kezeinkben a tollat összetörik. Nem vagyunk korunknak 
emberei, mivel tömjényt nem gyujtunk a szavazó többség 
bálványa előtt, mivel lelkeinket nem hajtjuk meg bárdjaik 
alatt, mivel a szavazó többség fölött még az isteni igazságra 
hivatkozunk. Ok együgyűeknek mondanak, mivel csalhatatlan 
tanokat vallunk, s ők saját tanaikat tartják csalhatatlanoknak, 
melyek ellen gondolni, szólni, irni tilos; ők tespedöknek mon-
danak, mivel az Isten törvénye ellen nem bátorkodunk ha-
ladni, s ők azok kik nem engedik, hogy tanaik ellen halad-
hassunk; a haladásban nem akarnak határt ismerni, tanai-
kat mégis határnak kiáltják, melyen túllépni ne legyen sza-
bad ; ők szolgalelkeknek hivnak, mivel hiven állunk hitünk-
hez, gyűlölőknek neveznek, mivel haladási tanaikat nem sze-
retjük. Nem a világot gyűlöljük mi, nem is mást követelünk, 
mintsem azt, hogy irószobájukon kívül ők ismerjenek el egy 
világot, mely másképen gondolkozik semmint ők, s erre sza-
bályt nem a páholyokból, hanem Romából fogad. Előttök 
nincs csalhatatlan, csak mit ők mondanak, nincs sértetlen, 
csak mit ők felállítanak, nincs szent, csak mit ők kikiáltanak; 
haladásra buzdítanak, s mikor az általok kiszabott vonalokon 
áthaladunk, midőn magosabb fölé törekedünk, a haladás el-
lenségeinek mondanak ; szabad gondolkodásra buzdítanak, s 
mikor szabadságot veszünk magunknak ellenök gondol-
kodni, tanaikat itélet alá vonni, a szabadság gyűlölőinek ki-
áltanak. Honnan a hivatás, honnan a megbízás, honnan a te-
kintély, honnan a kobozási jog, hogy magokat világnak mond-
hassák, ezen embereknél ? Merényen kívül nincs kútfeje, csa-
láson kívül nincs jelleme, erőszakoskodáson kívül nincs czi-
me, ellenmondáson kivtil nincs természete. 

Mélyre hatolt a körlevél, s nincs ki tagadná, hogy más 
a helyzet, semmint amelyről a körlevél szól. A társadalom 
haldoklik, irta Donoso Cortes 20 év előtt, szélső tagjai me-
revedtek, szive hidegszik. A merész észlelés napnap mellett uj 
bizonyítékokat nyer. 

Van külső rend, ezt erőszak tartja, de benső életereje 
nincs. Háromszáz éven át a véradó, a pénzadó törésig emel-
kedik. Az anyagi gazdagság sepulchrum dealbatum. Europa 
ura az anyagnak, rabja szenvedélyeinek. A városok fénye a 
paloták gyönyöre, a vihardák kéje a lélek nyomora. A mű-
veltség simasága a művészi szobornak lelketlenségét fedezi. 
Az igazság szemérem nélkül tagadtatik, az Isten az uj titá-
nok által ostromoltatik. Nem kell fekete szin, a kath. igaz-
ság világossága mellett a borzadás setét képe kivigyorog. Ez 
nem egy országban, mint mikor I. Károly vérpadra vitetett, 
de egész Európában, s hova Europa behat. Itt állunk a má-
sodik pogányság, a finomitott barbarság előtt. Ker. művelt-
ség, vagy kereszténytelen barbarság, újból feltámadt, a gö-
rögök által keletről nyugotra hozott pogányság, mely a 
humanismusban testesült, s a művészetet függetlenítette ; 
mely a 16-ik századi vallásos szakadásban győzött, s az észt 
a vallási dolgokban , mely voltairianismusba ment, s a tudo-

9* 
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mányt, mely forradalmat csinált, s az állami, a társadalmi intéz-
ményeket az Istentől függetlenítette. Nem kell Istenség fölül-
ről, itt alant, itt a földön van a népisten, az államisten, a cae-
saristen, a többségisten, melynek gondviselése a hadak csa-
tái, a csendőrség harácsolásai, a kémek csatangolásai. Mind-
ez könyvekben, röpiratokban, napi lapokban, színházban, 
népdalokban, akadémiai felolvasásokban, kamarákban, szo-
kásokban. A hit fogy ; ezen örülnek, erre dolgoznak sokan. 
Az elmét végzetes setétség fedi, mégis mindent rendezni, 
szervezni akar, államot, társadalmat, családot, iskolát, birto-
kot. A föld az égtől, az,, ember az Istentől, az állam a pápá-
tól, a társadalom az egyháztól elvonatik. A bölcsészet gyűlöli 
a hittant, a történelem a gondviselést, az ész a hitet, az ál-
lami tudományok a canont ; az ember független, az ember 
magának Isten, végczél, minden. Isten csak szó, evangeliuin 
mese, a keresztény élét poshadt víz, az igazság és tévely 
ugyanegy, ma egyik, holnap a másik, időnkint, közönkint, 
egyszer egyik, másszor másik. Ilyen volt a pogány ész az 
őskorban. Ez a független elme, mely a körlevelet, a syllabust 
annyira igazolja. Ne szóljon a szentatya, ne szabadítsa meg 
elméinket ? 

A független elme függetlenítette a testet. Az erő az 
igazság, fortitudo mea lex justitiae. J) Mi az érzéknek tet-
szik, az jó, tiltsa bár az erkölcsi törvény. Fényűzés a ruhá-
ban, a lakásban, az ételben, mindenben. Ennek vitetik áldo-
zatul a szüzesség, a házassági hűség, a hit, a religio. Mi a 
következés ? A bün mámoros fejjel véghez vitetik, gúnynyal 
a merény, dicsekvéssel a gonoszság. Ezek a körlevél igazo-
lásai. Ne biztosítja tehát a szentatya az erkölcsi tanokat ? 

A független elme, független kéj vágy caesart akar, 
melynek egyedüli föladata : panem et circenses. A ,divus cae-
sar et pontifex' elméletet a legisták felelevenítették, Macchi-
avelli álnokságával színezték, lett caesar-, populus-, állam-
pontifex. Az egyház nem ismerve, megvetve, üldözve. A kör-
levél, mennyire a társadalomra vonatkozó dogmákat hirdeti, 
igazolva van. 

Végre gyűlölet a természetfölötti rend ellen. Contrari-
us est enim operibus nostris, circumveniamus eum, et oppri-
mamus eum, et non memoretur nomen ejus amplius. A meg-
vetés, a gyűlölet nem a kath. dogma, hanem mikint Ballagi, és 
Szilágyi a helvetica confessio symbolumával tett, maga a ke-
reszténység ellen van. Mult században : écrasez l'infâme, ma 
pedig : kövessük Júdást, imádjuk a sátánt. Ki mondta volna, 
hogy a keresztény államban, társadalomban alakul társulat, 
melynek tagjai a halál pillanatában káromolják az Istent, 
tagadják Jézust, s hogy sacrilegiumot kövessenek el, a bor-
dély házból templomba mennek, s áldoznak ? 

Miért a zúdulás a körlevél ellen ? A kőmivesség czélja-
it meghiusítja. Szükséges volt tehát bölcselmileg, erkölcsileg, 
államilag, vallásilag, társadalmilag a körlevél. 

Signum cui contradicetur, de mely ellent mond ; in rui-
nam multorum, kiket felemel, vagy lesújt ; in resurrectionem 
multorum, kiket szilárdít, s hiszünk az isteni irgalmasságba, 
hogy a feltolakodó pogányság másodszor legyőzetik, a vallá-
sos korszak másodszor születik. 

' ) Sap. 2, 11. 
' ) Lővenben jan. 1-én 1865. Journal de Br. 18 sz.18. jan. 
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gentem ! Oly nagy sértés volt bánatunkat kifejezni afölött, 
hogy a B. Híradót olvasóink csendes lakába kisértük. Kére-
tik tőlünk, s oly szeretettel, mely gúnyban, paródiában vég-
ződik, azon czikkek, tételek kijelelése, melyek sértik leg-
szentebb érdekeinket. Küldjük fel tehát t. K. Aurel urnák 
az ő lapjának minden számait veresen kijelezve ? Nyomtas-
suk le, hogy ezen ellenséges nyilatkozatok ismételtetve oda 
is jussanak, hova nem jutottak , vagy hogy egy felelős szer-
kesztő lapját a Religioból olvassa? Jóhiszemű felhívás. Te-
szünk valami mást, a körlevél ellen az európai conspiratio 
hadi tervét adandjuk, s a B. Hiradó nyilatkozataival fel-fel-
deritjük. Ha a jól átgondolt hadi rendszernek majd minden 
mozzanatai a B. Híradóban feltalálhatók, a rendszerben vitt 
ellenséges nyilatkozatok be lesznek bizonyítva, s az egész 
encycloclastia bemutatva. 

Nemcsak „ellenséges nyilatkozatok", de „rendszerben 
vitt" nyilatkozatok. 

,Rendszer', milyen egy napi lapban lehetséges és szo-
kásos. Rendszer lesz ott, hol az egyes részek egy jól átgon-
dolt egészet alkotnak, habár időben, helyben szakadozva 
iratnak. Napi lapoknak nincs más rendszerök. Rendszer a 
folytonosság, az egy irányban, egy czélra vitt nyilatkozatok, 
rendszer a szellem, mely az egészet átlengi, rendszer az iró 
lelkülete, mely a sorokat sugalja, rendszer az olvasónak lelki 
hangulata, ki lapot olvasva, jurat in verba magistri. 

A hitnek egysége, s az egyházi kapocs kétségkívül 
legszentebb ügye, a fiúi engedelmesség a pápa iránt, leg-
szentebb érdeke a katholikusoknak. A pápa körlevelet kül-
dött a világ minden kath. püspökeihez communionem cum 
sede Petri liabentibus, s parancsolja : így tanítsatok. E tan, e 
tény oly magas, oly szent, mint Jézus Krisztus urunknak 
szava és cselekedete. Vesd el e tant, e ponton a hitet sérted ; 
beszélj, vagy izgass ellene, hitszakadásra, az egyházi ka-
pocs megtörésére izgatsz, tudod-e vagy nem, mit művelsz, 
mindegy, mivel nyilvános lapban a cselekedet magában véve 
ítéltetik, a jó vagy rosz akarat egyesek sejtelmére, s az Is-
ten ítéletére hagyatik. 

Mik állnak ezen körlevélről a Bécsi Híradóban ? Igaz, 
más lapokból vétettek, de a szerkesztő által gyűlöletes vol-
tukban meghagyattak. Egyetlen jegzetke sincs, mely az egy-
házellenes benyomást gátolná, egyensúlyozná; tehát jele, 
hogy az iró az olvasót egészen a közlés befolyására hagyja. 
A kivétel lehetetlen, mintha ezen rovatban, mely a körle-
vélre vonatkozik, a szerkesztőség csak pusztán regélne, mi-
vel e rovat nem fordítás, hanem proprio marte készített ki-
vonat az olvasók tájékozására a körlevélről. E rovat is fele-
lőség alá esik, ha nem is mindig az állami, kétségkívül a ter-
mészeti, az isteni törvény alá. 

S itt lépjünk magasabbra, a B. H. hasábjait földön 
hagyva, tekintsünk távolabbra, szélesebbre. 

Nincs szükség, nem is fogunk hivatkozni a pápák, kü-
lönösen IX. Pius számos allocutioira, hogy a kath. egyház 
megdöntésére fönálló társulat lételét Európában bizonyítsuk. 
Ha a szentatya szavait idéznénk, ámbátor legilletékesebbek, 
szokásos panasznak mondathatnék, melyet minden pápától 
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lehetett hallani; azért magát ezen társulatot mutatjuk be. Ez 
kőmives társulat, melynek tagjai minden országban, minden 
osztályban vannak. Szervezett társulat, kormánya, hivatal-
nokai rendszerezettek. Nem megyünk messzire, Quinet még 
él, kőmives, a franczia és belga páholyoknak tagja, két év 
előtt akadémiai tag akart lenni, igy irt ,Mastrix' munkájá-
ban : „nem csak az a kérdés, hogy a katholicismust megczá-
foljuk ; az a dolog, hogy kiirtsuk ; nemcsak, hogy megbecste-
lenitsiik; nemcsak, hanem hogy piszokba fojtsuk. A 93-i 
forradalom keveset tet t , anyagilag és teljesen lehetetlenné 
kell tenni neki a cultust, úgyhogy reménye se legyen többé 
felépülni." Ez egy hang, de hányan visszhangozzák ? Vala-
mennyi szabadelvűnek nevezett lap dolgozott Quinet megvá-
lasztatásán. 1854-ben a brüsseli páholy Frère, Verhaegen el-
nöklete alatt nagygyűlést tartott, a tagok tapsai között Bour-
lardimigy szólt: „Nekünk jogunk, nekünk kötelességünk van 
vallásos kérdésekkel foglalkodni; a kath. vallást szembe 
megtámadni, azt szétszakgatni ; az egész országnak ide kell 
törekedni, habár erőszakot is kellene alkalmazni." ') Sehol 
nincs oly tisztán a katholikus és antikatholikus párt elválva 
mint Belgiumban, itt irta a liègei újság: „mi titeket (katho-
likusokat) vagy törvényes uton legyőzünk, vagy forrada-
lommal leverünk, nektek veszni kell." André Fontainek 
sirjánB. kőmives igy szólt Brüsselben; „aszabadkömivesnek 
ugy kell meghalni, mikint élt, ezen halált magunknak köve-
teljük. E kőmives testvér megvetette halálos ágyán a papnak 
szolgálatját, letiltván fiát, hogy ö a nagy épitő-mester és 
maga között nem akar közvetitőt. O minden korban, minden 
országban, Platóban ugy mint Confuciusban, Mohamedben 
ugy mint Mózesben, paulai Vinczében ugy mint Beranger-
ben ugyanazon egy visszsugárt pillantott meg." 3) Egy más-
nak sirján : „ezen halál a mi elveink, tanaink szentesítése ; ő 
daczolt az előítéletekkel, a cultussal, a pappal, az Istennel. O 
tudta megvetni a papnak szolgálatját, tudott meghalni mint 
szabad gondolkozó, tudta, hogy a lélek nyugalmát csak az 
istentagadásban lelhetjük meg." 4) Vég nélkül lehetne ezen 
blasphemiákat idézni, ha itt a vallásos kebleket borzadással 
akarnók zaklatni. Ami Belgiumban van, az mindenütt ; Ga-
ribaldi átkozódásait nem emiitjük, az ö angolországi utja mult 
évi aprilban a kőmivesség solidaritását bizonyítja. Minden, 
mi a kath. egyház ellen történik, tapssal fogadtatik, mint 
Renannak könyve, mint az olasz forradalom dictaturája Tu-
rinban. 

E társidat rendszerben működik, s világlapjai vannak. 
Van ex professo kath. lap, van ex professo kőmives lap; ami 
közbe esik, vagy egyikhez, vagy másikhoz csatlakozik, egyik-
ből vagy másikbői élősködik. Rendszerben ostromolja tehát 
valamely lap a kath. egyházat, ha rovatjait oly lapokból tölti, 
melyek gyűlöletet esküdtek a kath. egyháznak. Jöjjön e lap-
töltelék harmadik, negyedik kézen át, mindegy; onnan jön, 

' ) Journal de Br. 18 sz. 18 jan. 1865. 
l ) „Vous disparaitrez légalement, on vous serez abbattus révolu-

tionnairement." Journ, de Br. 221 sz. 8 aug. 1864. 
3) Journal de Br. 348 sz. 13 dec. 1864. 
4) „Cette morte est la consacration de nos principes ; il a bravé 

préjugés, culte, prêtre, et Dieu. La paix de l 'âme se puise dans la néga-
tion de Dieu. Plus de prêtre A notre mort, si notre mariage, et à la nais-
saince de nos enfants." Journ. de Br. 18 sz. 18jan. 1865. 

hol ördögi makacssággal hadat visznek az egyház ellen az 
egész világon. Siècle, Opinion Nationale, Temps, L'Europe, 
Indépendace Belge, stb. hogy többet ne nevezzünk. Merítsen 
valaki folytonosan ezekből, vagy második kézen át a melyek 
onnan merítenek, velők egy czélra dolgozik, s lapjában mindaz 
meglesz, amit a gonosz elme rendszerben kigondolt, s amit 
bármelyik elme rendszerben utángondolhat. Igy megy a 
gyülöletesség lapból lapba, kézről kézre, nyelvről nyelvre, s 
mikor mi már elfelejtettük, Amerika egyes országait járja. 

Ez az európai conspiratio. 
Mit tett, mit tehetett ez, midőn a pápai körlevél meg-

jelent ? Megszokta már rettegni a pápai szavat. Megtett, mit 
a körlevél czélja ellen tehetett, hogy a körlevél a kath. el-
mékbe ne hathasson. Ha tehát mindezek, melyek a conspira-
tio által tétettek, t. K. A. urnák B. Híradójában feltaláltat-
nak, meg kell vallani, hogy K. A. a katholikusok legszentebb 
ügye, érdeke ellen többet nem tehetett. Idézünk számról 
számra, a külföldön rendszerezett antikath. hadjáratnak min-
den mozzanatait a B. Híradóban felmutatva. 

Lássuk. 
A pápai körlevél hatásainak megakadályozására legal-

kalmasabb, s első eszköz volt azon hírek koholmánya, s ter-
jesztése, melyek annak fönséges eredetét bemocskolják, s 
igy tekintélyét a gyökérben megrontják. Ide czéloztak: hogy 
a bíbornoki testület nem tudott a körlevélről semmit, hogy 
sok bibornok, sőt Antonelli is ellene van, hogy a franczia 
püspökség, papság, mely e pillanatban legnagyobb hatású, 
ellene vannak, hogy az egész körlevél csak egy cselszövény-
nek müve, úgyhogy a pápa is megbánta. 

Nyissuk fel a B. Híradót : „Andrea állítja, hogy az olasz 
bibornokok legnagyobb része a kibékülés mellett van, s kár-
hoztatja a clerus oppositioját." (11. sz.) „A körlevél még a 
bíbornoki collegiumban sem talált osztatlan tetszésre, és csak 
Ségur, Veuillot Lajos és más franczia ultramontánok befo-
lyása alatt adatott ki." (13 sz.) „A szentatya nem akart an-
nak oly fontosságot tulajdonitani, mint Európában tulajdo-
nítanak." (13 sz.) „Antonellinézetén a sz. collegiumnak még 
13 tagja van, kik mind sajnálkoznak az encyclica közlésén. 
Antonelli jól tudta annak közre bocsátását, csak miután kö-
vetkezéseit látja, van az ellen." (15 sz.) „Bizonyos sugdosó 
párt a clericalis sajtó által támogattatja magát, Romának is 
ártalmára van, mivel a püspöki kar felvilágositná a pápát ; 
de ez emberek kizsákmányolni törekednek őt, midőn meg-
csalják." (5. sz.) A franczia püspökök „nagygyűlést akarnak 
tartani, hogy maguktartásáról szemben a pápai nyilatkozat-
tal határozatot hozhassanak." (1. sz.) „Napoléon császár a 
clerus legnagyobb részének támogatására számolhat." (5 sz. 
és pedig ritkított betűkkel.) „Darboy és igen sokan hajlan-
dók azon oppositiohoz csatlakozni, melyet a kormány a szent-
szék irányában képezni szándékszik." (7 sz.) „A bordeauxi 
érsek nemcsak nem irt az igazságügyminiszter köriratja el-
len, sőt magához a pápához irt, mint mondják, és sajnálatát 
fejezte ki előtte az encyclica korszerűtlen közzététele által 
felidézett bonyodalom miatt." (15. sz.) Mily hűséggel, mily 
teljben van meg a B. Híradóban az európai conspiratio első 
hadmozdulata ! A pápa maga sem tudja mit cselekszik, ő a 
cselszövőkkel szövetkezett, a bibornoki testület legnagyobb 
része, a franczia papság ellene van : mit tartanánk tehát na-
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gyobb rágalomnak a szentatyáról, a bibornoki testületről, a 
franczia püspökségről ? Parisban, Bruxellesben a gonoszság 
koholta, a Bécsi Hiradó utánmondta, . . . ezt, és nem mást. 

E koholmányokat hamar a tény meghazudtolhatta, 
gond volt más oldalról gyűlöletessé tenni a körlevelet, a kor-
mányok előtt. Erre szolgált, hogy a körlevél lázit a világi 
kormányok ellen, tápot nyújt a trónellenes factióknak. „A 
legitimisták forrongnak, midőn Romában az encyclicával 
lépnek a világ elé." (1. sz.)„A legitimisták mozognak, Cham-
bord gróf vékony financziája daczára 500 frankot irt alá a 
Chateaubriand emlékoszlopára, csak azért, hogy a nemzet 
előtt emlékezetbe hozza saját nevét." (17. sz.) „A moulinsi 
püspök rendreutasitást kapott." (10. sz.) „A moulinsi püspök 
volt az első franczia főpap, ki a vallásügyi miniszter körirata 
ellen fellázadt." (11. sz.) „Megfontolásra méltó tárgy tehát a 
kormányra nézve, elhatározni, hogy fel vegye-e vagy nem 
a püspököktől oda dobott keztyüt." (13. sz.) „Az ellensze-
gülő püspökök sora a besançoni érsekkel szaporodott." (13. 
sz.) „A császári Olympra egy idő óta vészrejtő fellegek 
ereszkednek. A cs. kormány leghivebb segédje a klérus el-
pártol e zászlótól, s minden erejével megingatni igyekszik a 
trón oszlopait, melyeket eddig tömjénezve vett körül." (14. 
sz.) „Az encyclica mellett mindinkább szervezett bar 
czot folytatnak a franczia püspökök." (16. sz.) „A franczia 
80 püspök közül csak négy püspök sürgette az encyclica 
egész terjedelemben kihirdetését, a többiek mindnyájan an-
nak részben vagy egészben elnyomását tanácsolták." (9. 
sz.) Először a püspökség lázadó a pápa ellen, Napoléon mel-
lett ; másodszor lázadó a császár ellen Pius mellett. A tiszte-
letteljes tiltakozás, mely még a halálra Ítéltektől sem tagad-
tatik meg, lázadásnak czimeztetik ; azért „káröröm mutat-
kozik azon politika megboszulása fölött, mely 1851 óta 
folyvást az ultramontánok kedvét kereste." (17. sz.) Ezeket 
Parisban, Bruxellesben irták, a Bécsi Hiradó utánirta, — 
ezt, és nem mást. 

,Et nunc reges intelligite/ kiáltja ezen conspiratio, tilt-
sátok le a körlevelet, tömlöcz a püspöknek, ha hirdetni meri. 
„A császárság Roma ellen foglal állást, ez annál fontosabb." 
(4 sz.) „Nemcsak a kormányt zavarba hozta az alsóbb klérus 
miatt, mely a püspökök fegyelmi pálczája alatt áll, s a jár-
mot csak nehezen tűri." (13 sz.) „Mondják, nagy izgatottság 
van az alsóbb klérusban, mely egészben véve a gallicán püs-
pökök részén áll." (13 sz.) „Nincs ma az egész müveit vi-
lágban egyetlen kath. állam, mely a romai encyclica tanait 
vallaná, nincs egy kormány sem, mely azt elfogadhatná. Re-
méljük tehát, hogy a portugál kormány nem szentesit oly ok-
mányt, amelynek felforgató doctrinái egész alkotmányunk 
és jogaink alapját fenyegeti." (14 sz.) Mit a császári kormány 
tesz, rajta hát kormányok, ha a műveltségre jogot tarttok, 
rajta hát, vasat, ágyút a körlevélnek, ha a conspiratio ke-
gyeit élvezni akarjátok ! Bismark nem tiltotta meg a püspö-
köknek, de „az encyclica politikai doctrinái, ugy látszik, Bis-
mark urnák semmi aggodalmat nem okoznak. Jellemző do-
log"! (12. sz.) Fiu beszél-e itt vagy ellenség? A Bécsi Hiradó 
utániró, de iró, . . . ezt, s nem mást hoz. 

A hiveket engedetlenségre vezetni akarták; ime a 
püspökök, a papság elveti, ime a kormány letiltja, mivel fel-
forgatók a körlevél tanai, a püspök lázadó, „a franczia bün-
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tetőkönyv az állam iránti kötelességeiket elfeledett papokra 
nemcsak fogságot szabhat, hanem száműzést." (13 sz.) Aki 
kedvből meg nem veti a körlevelet, vesse el büntetési féle-
lemből, aki félelemből nem veti el, el fogja vetni büntetésből. 

A nagy buzdítás mellett, hogy a körlevél elvettessék, 
példát is hoztak, mit tett a nápolyi ifjúság a körlevéllel, kö-
vessétek szabadelvű, müveit népek, a hány város, annyi le-
gyen az auto-da-fé. „VIII Kelemen pápa parancsára Giorda-
no Bruno elevenen megégettetett." (13 sz.) Mintha a romai 
inquisitío nem ezen kikötéssel, tiltakozással adta volna át 
Giordanot a világi hatóságnak : „ut quam clementissime, 
citra sanguinis eífusionem puniatur" ; ') mintha, kik ilyeneket 
irnak, vagy utánirnak képesek volnának egyetlen egy esetet 
felhozni, hogy valamelyik pápa valakit megégettetett volna. 
Ilyeneket a Bécsi Hiradó hiven utánir , . . . ezt és nem mást. 

Ha nem sikerülne a katholikusokat a pápa ellen láza-
dásra bírni, kellett a conspirationak saját híveit buzdítani. 
Daemones credunt et contremiscunt. „A 80 tétel mindenike 
egyegy századot visz ki Romából." „Az encyclica Romának 
végszava." (2. sz.) „Nem elégednek meg, hogy Napoléon ki-
neveztetése a franczia kormány egyik válasza a pápai ency-
clicára." (8 sz.) „Narvaez kormánya el van határozva a koro-
na jogait védeni;" (13 sz.) ez ritkított betűkkel. De Andrea 
nyilatkozatja Erdan előtt „nagy fontosságú esemény. Főleg 
ha tekintetbe veszszük, hogy a bibornoki collegium szabadel-
vűbb része a jövendő pápaválasztásnál őt tűzte ki candidatu-
sul." (1 sz.) „De Andrea azon föltevésből indult ki, hogy a 
leendő conclaveban ő választatnék pápának." (3 sz.) Napolé-
on herczeg kineveztetésén „a clericalis körökben levertség 
uralkodik," „az encyclica egyike a leggyengébb szülemények -
nek, miket Roma a világba bocsátott" ; „az angol lapok azon 
nézetben vannak, hogy a körlevél nagyon népszerűtlen lépés 
volt." (4 sz.) „Romában takarodót fújnak." (6 sz.) Bach ki-
nyilatkoztatta, hogy a körlevél „veszélyes téren mozog" ; (1 
sz.) „Az egész diplomatai kar, kivált az austriai követ, nyil-
tan a körlevél ellen nyilatkozott." „A pápa nem akart annak 
oly nagy fontosságot tulajdonítani." (13. sz.) 

Történeti regénynek nevezhetni amit a B. Hiradó a 
pápai levélről, a kath. világ ama monumentális okmányáról 
közlött, melyben a történeti tények koholmányokba vegyít-
ve az egészről borzalmas alakot nyújtanak. Amit az ex pro-
fesse vallástalan irodalom tett, kivonatokban tette a B. Hira-
dó. Itt a jó lélek faggattatott, zaklattatott, kínoztatott, rémké-
pekkel, insinuatiokkal fárasztatott. Szerencsétlen, aki a pá-
pai körlevelet csak a B. Híradóból tanulta ismerni. Nem volt 
egy jegyzetke, mely a gyűlöletes híreknek élét megtörné, 
nem volt igaz tudósítás, ami azokat egyensúlyozná, az igaz 
tények is, például a püspökség tiltakozása, mint ellenszegü-
lés, mint lázadás előadva, az olasz püspökség hallgatása, 
„összebeszélés"müve, (17 sz.) a franczia császárné hódoló le-
vele a pápához, „meghunyászkodás,"(14 sz.)a pápai körlevél 
intriga, a franczia püspökség felvilágosíthatná a pápát, de 
kizsákmányolja, megcsalja. Ezek írattak másutt, a B. Hira-
dó által hiven utánirattak, . . . ezek is nem mások. Igy vet-
kőztetnek ki az igaz tények is saját színükből. 

A kegyes olvasó látni fogja, hogy a B. Híradóról ugy 

' ) Cantú, Stoi'ia univ. T . 9. p. 790. ed. Torin. 1857. 
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nyilatkozni, mikint tettük, jogunk, és kötelességünk volt. Ha 
jónak találta a B. Hiradó szerkesztősége ily irányban menni, 
köteles az Ítéletet is, biztosítjuk, sok jó lélek megindulásának 
nyilatkozatát is fogadni. Mennyit hatott ezáltal, mit a politi-
kai lapnak czélul tűzött, fogja látni, s számolhat arra is, hogy 
ha tovább is igy megy, némelyek által lapja vissza is küldet-
hetik. Ö fő conserváló jelemnek' mondta a kath. egyházat, 
Rousseau is bevallott ennyit, bevallhat a marokkói császár is ; 
hogyan conserválta ezen elemet a B. Hiradó, az itt emiitett 
adatokból kitűnik ; mondta, „hogy tiszteletben tartotta, és tar-
tatta," szomorúan látjuk, a „Népnevelők Kalauza" felől adott 
véleményében „hogy a tanügyek a vallás mellőzésével eldön-
tendők" (5 sz.) olvastuk. 

Nincs szám, melyből nem idéztünk volna ; nem mond-
hattuk-e tehát : „a B. Híradónak rendszerben vitt ellenséges, 
sértő nyilatkozatai"? Amit külföldön egy secta rendszer-
ben kigondolt, a B. Hiradó mindazt pontról pontra olvasóival 
utángondoltatta, az ellenséges sectát, mely a katholicismus 
megdöntésére jiokoli esküt tett, lépésről lépésre követte, s 
nem is mást, mint ezt követte. 

Mily kevés oka volt t. Kecskeméthy Aurel urnák cse-
kély személyünk ellen irt gunyorozásra, parodiázásra, mikor 
az emiitett nyilatkozattal t. olvasóink előtt magunkat menteni 
erkölcsi kötelezettségünk volt, qui legit, intelligat. 

MOSONY MEGYÉBŐL,januárban. A mosonyi kerület 
papsága m. é. oct. 5-én Szolnokon tartá harmadik és utolsó 
tanácskozmányát Csémy Péter esp. és szentjánosi plébános 
ur elnöklete alatt. Feszült figyelemmel kiséri minden katholi-
kus e tanácskozmányok menetét, ') ettől várva boldog fel-
virágzást a hit és erkölcs torén; s nein is fog e várakozásá-
ban csalatkozni, ha a papság, megértve a kor intő szózatát, 
őszinte komoly szándékkal és buzgó ügyszeretettel iparko-
dik azokat minél gyümölcsözőbbekké tenni. Hogy a hitün-
ket ostromló korszellemmel sikeresen megvívhassunk, min-
denek előtt ismernünk kell egymást, s erőinknek biztos tu-
datában kiosztani a munkát, erre pedig legszebb alkalom s 
előkészület — a jól megtartott papi tanácskozmányok. 

Szemlét tartva a mosonykerületi gyűlések során, né-
hány főbb mozzanatot és irányadó eszmét kívánok azokból 
kiemelni. 

Mindenekelőtt tehát mi is elhatároztuk, hogy a rosz-
irányu hitetlen sajtót semmiképen nem pártoljuk, ellenben a 
kath. irodalmat tehetségünkhöz képest segíteni s termékeit 
a nép között terjeszteni ügyekvendünk. E végzés, kivált ha 
mindnyájan lelkismeretesen megtartjuk, bizonyosan ügytár-
saink tetszésével fog találkozni, ámde mi előre is lemondunk 
minden dicséretről ; mert semmi jeleset nem találunk, ha 
pénzünk-, nevünk- és tekintélyünkéi bátorítjuk azokat, kik 
szüntelenül szent ügyünk romlásán fáradoznak. Es mégis, 
— de menjünk tovább. 

Még több figyelmet érdemel a végzés második része, 
hogy t. i. a kath. irodalmat pártolni, termékeit a nép között 
terjeszteni igyekvendünk. Csakis ily módon lehet még az 

1) Figyelemmel kisérik mások is. „Ugyan mit akarnak azok a pa-
pok ? már megint titkos gyűlésekre járnak, bizonyosan valami hamisság-
ban törik a fe jőke t" — igy szólitá meg bizonyos uracs sétaközben is-
merősét. IVo's nem tudod, hogy ők is felelős minisztériumot akarnak ? 
válaszolá tréfásan emez. „Akkor jól vagyon !"hagyá helyben a bölcs. 

irodalmi méregkeverés ártalmait feltartóztatni. Szeget szeg-
gel ! Most az egész világ olvas, aki ma nem teszi, holnap bi-
zonyosan reá jut, és akkor azon félnek nyújtja a győzelmet, 
mely első foglalta el nála a csatatért. Jól tudják ezt a se-
tétség fiai, s azért nem is kérdik, érett-e a nép vagy sem ? 
ők mindenkire egyaránt tolják gyártmányaikat, és számitá-
sukban nem is csalatkoznak ; mert a nagy tömeg könnyen 
enged az első benyomásnak, s szent igazság gyanánt veszi 
az irott szót. Résen legyünk tehát s ne várjuk, hogy a rosz 
sajtó megmételyezze a tömeg azon részét is, mely eddig érint-
kezésétől menten maradt, hanem fegyverezzük fel az igaz-
ság ismeretével, jó lapokat s korszerű iratokat adván a nép 
kezébe, hogy azokból lássa az örvényt, melybe az igaz hittől 
való elszakadás sodorja a családot, az iskolát, a társadalmat, 
és megismerje, miszerint nincsen számára más névben üdvös-
ség, mint Jézus imádandó nevében. Nyissuk fel szemeit a 
népnek, hogy felnyissa aztán, ha kell, száját is ! Igy pl. ha a 
szabadelvű lapokat azoktól, kikkel gyakrabban érintkezünk, 
olvasás végett elkérjük, s azután a bennök foglalt hazudsá-
gokat mindannyiszor szépen földeritjük, terveiknek titkos 
czélját, rugóit, összefüggését kimutatjuk : ezen katholikusok 
végtére mégis szégyenleni fogják magokat, hogy saját eszök-
ről lemondva, ilyen kolomposok után indultak. Ugyanis a 
legtöbb olvasó nem elvből s meggyőződésből járat ja ezt vagy 
amazt a lapot, hanem pusztán csak szokásból, utánzásból és 
felületességből. A korunkban átalánosan uralgó felületesség 
leghatalmasabb szövetségese a hitetlen sajtónak, legjobb or-
vossága pedig a folytonos ellenmondás és tanitás. Ha elle-
neink azt tartják : calumniare audacter, semper aliquid liae-
ret, mi meg azt kövessük : argue, obsecra, increpa — sem-
per aliquid haeret. — Ne sajnáljon továbbá a lelkipásztor egy 
kis költséget és fáradságot arra, hogy hiveinek alkalom ad-
tán megfelelő olvasmányokkal szolgálhasson, kik látva e 
készséget, magok jönnek hasonlókért őt felkeresni. Mert a 
nép mindenütt szeret olvasni, mikor ideje és foglalkozása 
engedi ; csak azt ne várjuk tőle, hogy magától felkutassa s 
kiválaszsza a nekivaló könyveket, vagy hogy a megrendelési 
és előfizetési irkálással vesződjék ; ezt a kis fáradságot ma-
gunkról leráznunk nem szabad, lia e tekintetben némi ered-
ményt elérni kívánunk. „Mit használ — úgymond egy jeles 
lelkipásztor — örökké a kath. egyház világraszóló küldeté-
séről szónokolnunk, ha senki nem akar kiildér lenni ? Ha a 
pogányok közt levő küldérek hivatásuk érdemében életöket 
feláldozzák : kell, hogy a megkeresztelt pogányoknál műkö-
dök is bírjanak annyi hitvallói bátorsággal, miszerint az er-
kölcstelen napisajtót és irodalmat együttesen a szellem pal-
losával megtámadják. Jól tudom, hogy ezáltal haragot szer-
zünk, de arravalók vagyunk mi, hogy a gonoszok haragját 
magunkra vonjuk. A világ gyűlölete öröksége a kath. pap-
nak. és pecsétje kiválasztatásának. ') 

Még egy igen fontos tárgyról történt említés első gyű-
lésünkben — a népmissiokról. Fontosnak nevezem, mert 
mindig nagyobb tért nyer a vélemény, miszerint az erkölcsök 
gyökeres javításában s a kath. hitélet átalános felébresztésé-
ben a népmissioksegedelme nélkül czélt érni nemfogunk. Abaj 
sokkal mélyebben van meggyökerezve, sokkal átalánosabbau 

'J I. B. Buohler: Aus dem Priester und Seelsorgleben, fiir Pries-
ter und Seelsorger. I. B. 302 1. 
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elterjedve, hogysem egyesek erélye, legyen az bármily szilárd 
és kitartó, elfojtani s legyőzni tudná. Rendkívüli, behatóbb 
eszközökre van szükség, hogy a szellemeket a közönyösség 
álmából felriaszszuk ; reá kell vennünk a népet, hogy a liiti-
gazságokat ne csak sebtében s apródonkint hallja, hanem 
egész összefüggésükben megszivlelje és felettök komolyan 
elmélkedjék. Ilyen lelki gyakorlat a nép számára a sz. mis-
sio, mely szokatlan volta, huzamossága, vezetőinek önfelál-
dozó buzgalma, az ige pallosának biztos és gyakorlott forga-
tása, és ami fő — az ilyenkor nagyobb mértékben kiáradó 
isteni kegyelem által rendkívüli változást képes a szivekben 
előidézni ; úgyhogy e tekintetben méltán nevezhető rohamos 
égiháborunak, mely sujt és csattog, mindent magával ragad, 
megtisztítja a levegőt, felébreszti a szunyadó csirákat, uj 
életre, szebb kikeletre deriti a lankadó természetet. A hívei-
nek üdvén aggódó lelkipásztor édes megnyugvással tekint 
a jótékony fellegekre, és a szemek bánatkönyeiben egy szebb 
derű szivárványát látja felragyogni ! Quid est, quod debui 
ultra facere vineae meae, et non feci ? A Nagy-Mártonban 
1863 év tavaszán megtartott népmissio leírása, melyet, mint 
szemtanú, kerületünk egyik tagja latin nyelven felolvasott, 
erre nézve több érdekes adattal szolgált. Megyénk e tekin-
tetben is valóban irigylendő előnnyel bir : a felső részében 
fekvő német községek számára első kézből, mindjárt a szom-
szédból kaphatja a legjelesebb és leggyakorlottabb hitküldé-
reket ; a mlgos püspök ur közbenjárását ez ügyben készség-
gel felajánlá. Ha tehát aggaszt a veszély, közel is van a se-
gély, mely hogy miképen fog igénybe vétetni, arról a ,Reli-
gio' t. olvasói annak idején tudósítva lesznek. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Még január első napjaiban tétetett hozzánk kérdés : 

váljon az odaengedett czimszalag ajánlás-e ? a mélyen tisz-
telt apát s kanonok ur saját nézetét kijelenté, hogy ö nem 
viszi ezt ajánlatnak. Talán valamit sejtett. Ha sejtett, most 
már lát, s vele mindnyájan. Legújabban jan. 26-án N.-Vá-
radról irják : „Önnek első lépése a Bécsi Híradó ellen szoros 
kötelessége volt azok iránt, kik csak azért pazarolták el 
pénzüket a nevezett lapra, mert önnek czimszalagja ajánló 
levél gyanánt vétetett a rosz lapra. Jó volna, ha nem ön, de a 
vidék felelne K. A-nek. Világos jel az, hogy a B. Híradónak 
öntudata sincs a sok sértésekről az egyház ellen, s még mu-
tatványokat kiván erről. 0 csak tehetséget, s irányt vizsgál; az 
általa bemutatott szerkesztőségi személyzetben az ő iránya 
is bemutattatott. Aki annyit handabandázott, hogyan vethet 
másnak szemére hebehurgyáskodást ? De hogy a papot, mint 
az egyház zsoldosát meri insinualni, az már nem ön, hanem 
az egész papi rend ellen tett sértés. A méreg kiüti magát. 
Aldor (ki ez ?) legnagyobb sértést tett, mikor irta : rágalom, 
mintha én az egyházi kenetet (e szónál néma hittan, hanem a 
káté ellen van a vétség, hol neveztetik a papi rend egyházi 
kenetnek ? Oleum catechumenorum a keresztségnél, chrisma 
a bérmálásnál nem egyházi kenet ?) felvettem volna : mivel 
rágalom valami szégyenitőt jelent, a papság tehát szégyenitő 
ő nála ? Hallom, hogy minden oldalról vissza akarják kül-
deni a számokat." Köszönet a rokonszenvért s kegyes 
bocsánat, hogy magány jellegű sorainak korszerű nap-
világot adunk ; a vidék nyilatkozhatik, a mi válaszunk 
nem zárja ki ezen nyilatkozatokat, sőt némán felhívja, hadd 

lássa, K. A. ur, mily gyümölcsösen hat a Bécsi Hiradó a kie-
gyenlítés czéljára. Az idézett sorok jan. 26-án írattak, a mi 
válaszunk jan. 29-én érkezett Váradra, örülünk, mivel a tudós 
kanonok ur előre irt jegyzeteit válaszunkban olvasta. A ro-
kon keblek találkoznak. A B. Híradónak hatása a politikai 
téren zérus, a magyar lapok nyilatkozataiból már lehet ítélni; 
K. A. ur a közvetítői szerepben az egyház egyetemes hely-
zete miatt vérző szivek vallásos érzelmeit is kitartással vitt 
zordon dörzsöléssel, szúrásokkal lázítani czélszerünek 
találta. Felszólalásunk után kiadott számaiból kiki láthatja, 
hogy t. K. A. ur nemcsak nem hátrál, sőt merészebben megy 
az eddig bevett irányban. Igy kínoztatik meg a nyájas ol-
vasó az ő 9 forintjáért hat hónapon át. 

A szentatya Roma városát ismét egy jótéteménynyel 
megajándékozta. Möns Coelius városrész vízhiányban szen-
vedett, a szentatya saját költségén Felice hőforrásból veze-
tendő vízre 1452 méternyi hosszú vezetéket épittetett. Ves-
pignani építész végezte a munkát. A víz jan. 12-én a szent-
atya jelenlétében megeresztetett, a város a kútszoborra kö-
vetkező föliratot tétetett : „Pius IX Pont. Max. — regionis 
coeliomontanae comoditati — anno sacri principatus XIX." 
Vizszükebb vidék nincs a romainál, mégis egyetlen főváros-
nak sincs több s egészségesebb vize mint Romának. 

Drouyn mult év sept. 12-én irott, de csak sept. 21-én 
Romában átadott jegyzékében azt is szemére vetette a szent-
széknek, hogy a franczia tábornokok a romai kormánynyal 
mindig viszálkodtak. Belluno herczeg 1862-ben volt parancs-
nok, Lavalettel viszályba jött, mivel a katona nem akart ál-
nok lenni, azért haza hivatott, rendelkezés alá tétetett. Ez 
sértő volt az érdemdús katonára, keresetet kívánt, ki volt a 
vétkes ? A császári kormány mai napig sem adta meg, a tá-
bornok tehát végkép kilépett a szolgálatból 

A romai akadémiában oct. 17-én Blandet franczia tudós 
érdekesen értekezett az álomról. E tárgyat egy fiúról vette, 
aki 50 napig aludt, sőt 1862-ik elején elaludt, és csak 1863 
martiusban ébredett fel. Minden kisértetek, melyek felébresz-
tésére tétettek, sikeretlenek voltak. Az értekezés érdekes 
volt, a hallgatóság sokszor nevetésre fakadt, de az álom még 
is titok maradt'. Oly sokat nem tudnak a tudósok, oly bor-
zasztóan keveset tudnak az orvosok, mégis a kinyilatkozta-
tott igazság ellen mernek némelyek szót emelni. Mit nem 
tudnak azt tagadnak ; mivel pedig magokat sem ismerik, 
magokat kellene tagadni. 

D-Vit Vincze, kinek munkája a halottakérti imákról, és 
egy franczia pap, kinek munkája a liturgiáról Indexbe téte-
tett, tökéletes alávetésüket a bíbornoki testületnek beküldték. 
— Intés, hogy a tanokban merészek ne legyünk, mivel el-
siklunk ; buzdítás, hogy ha elsiklottunk, engedelmesség sege-
delmével felkeljünk. 

A szeplőtelen fogantatásról nevezett oblatusok franczia 
tartománya mult decemberben 14 p a p o t küldött a missiokba, 
Canadába, Ceylonba, Oceaniaba, s az uj-orléansi megyébe. 
Azon fölül Miasszonyunkról nevezett négy néne utazott Uj-
Seelandba, három orsolyanő Uj-Orléansba ; s a sz. keresztről 
nevezett egyesületből hét pap ment Amerika éjszaki jeges 
részeibe, Alsó-Canadába, s Dalmatiába. Speciosi pedes evan-
gelisantium pacem ! 

Gutzkow Károly, a ,Junges Deutschland' hírneves feje 
Friedberg egyik szállodájában magát meggyilkolni akarta. E 
bünmerényre alkalmat adott szász-wajmari herczeg kegyei-
nek elvesztése. Kőmives, vallástalan, istentelen ember, több er-
kölcstelen románnak írója gyászos életének gyászosan akart 
véget vetni. Ö volt, aki mondta : „wenn ich das Wort ,Gott' 
aussprechen höre, dann wird mir übel zum ausspucken." 
Qualis vita, mors est ita. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, tíalgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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A szabadkőmivesség. 
(Folyt.) 

„A közönséges ut, így szól a kőmives okmány, 
mely a saját véleménynek bebizonyitására, és az el-
lenkezőnek megczáfolására ezen ügyben választa-
t ik, a régiebb kőmivesi okmányoknak megfejtése. 
Leginkább történelmi uton akarják kikutatni, váljon 
engedhető-e a kereszténységnek a szabadkőműves-
ségben oly tevékenység, melynél fogva még to-
vábbra is ő maradjon azon ut , melyen annak ma-
gasztos czélját eszközölni kell ? Azonban a vitatko-
zás ezen utja mindeddig nem vezetett óhajtott ered-
ményhez ; mert eltekintve attól, hogy még sok ok-
mány ismeretlen előttünk, sokan a meglevő okmá-
nyokat is bizonyos elfogultsággal olvassák, és azon 
feltűnő jelenet is megtörténik, hogy amely helyet 
egyik fél mint neki kedvezőt felhoz,' a másik is épen 
abból támogatja nézetét. De hogy is lehetne ez más-
kép, midőn azon páholyok és kőmivesek, kiktől az 
emlékiratok származnak, többnyire csak saját koru-
kat és személyes czéljaikat tartották szem előtt, és 
távolról sem sejdithették, a kritikai értelemnek ko-
rában mily finom megkülönböztetéseket fognak ke-
resni irataikban? Tudván, hogy kortársaiktól félre 
nem értethettetnek, különféle religioról beszélhettek, 
és szabályul állithatták föl, hogy a kőmives azon 
tartomány vagy ország vallásához alkalmazhatja 
magát, melyben tartózkodik vagy utaz, anélkül hogy 
azért azon gyanúba eshetnének, mintha elő akarták 
volna szabni, hogy a judaismushoz vagy mohame-
danismus- és pogánysághoz alkalmazkodjanak. 

„Abban a vitatkozó pártok is alkalmasint meg-
egyeznek, hogy azon uj irány előtt, melyet Ander-
son hozott a kőmivességbe, és melyet igen sok pá-
holy azonnal mint ujitást bélyegzett meg, valamint 
a londoni nagypáholy előtt is , mely a yorki mellé 
helyezkedett, és hogy több tagot nyerjen, csak a 

monotheismus elismerését fogadta el ; a keresztény-
ség volt, melyre a páholyok tevékenységüket alapí-
tották, és hogy a törvények, rituálé és szokások, oly 
természetűek voltak, melyek csak keresztényekre 
vonatkozhattak, azokat csak keresztények gyako-
rolhatták , és általuk, csakis ezek ösztönöztethettek 
kőmivesi tevékenységre. Mindenesetre csudálni le-
hetne, hogy ellenkező esetben miért nem léptek a 
páholyokba nem-keresztények; különösen, minthogy 
nem alaptalanul remélhették volna, hogy a kőmives-
ségnek befélyása által koruknak több rendbeli nyo-
másától , faggatásaitól megmenekülhettek, és némi 
jogokat nyerhettek volna. 

„A régiebb kőmivességnek állapota és tevé-
kenységének módja iránti kutatások ugyan igen ér-
dekesek , sőt minden müveit kőmivesre és páholyra 
nézve elkerülhetlenek is; és nem is szabad a jelen-
kori kőmivességnek a régiebbet annyira mellőzni, 
hogy más czélt tűzne ki magának; mégis jelenleg, 
midőn arról van szó, mily módon lehet annak czél-
ját legbiztosabban elérni? teljesen eltekinthetünk 
azoktól, mélyebb pillantást akarván vetni a keresz-
ténység lényegébe, megtudandók, ha váljon annak 
eszméi megegyeztethetők-e a szabadkőmivesség esz-
méivel, ha váljon napjainkban is megmaradhat-e az 
az igazságnak és életnek ut ja , vagy itt az idő azt 
száműzni a kőmivességből ? — Hogy tisztán tájé-
kozhassuk magunkat a kitűzött tárgyban és önálló 
Ítéletet hozhassunk; legczélszerübb a kőmivesség 
által kitűzött czélt közelebbről megvilágosítani, és a 
kereszténységnek lényegét, amint az teljes tisztasá-
gában mutatkozik, vele összehasonlítani. Ebből látni 
fogjuk, ha váljon az alkalmas eszközül szolgálhat-e 
a czél elérésére, vagy talán más miről kell gondos-
kodnunk ? 

„Humanitas a magasztos czél, mely után töre-
kedni föladatul tűzte ki magának a kőmivesség; és 
ki találhatna föl szót , mely alkalmasb volna jelen-
teni az állapotot, melyben az ember van, és minek a 
teremtő akaratja szerint lennie kel l , mint azon szó, 
mely magától az embertől (homo, humánus) véte-

10 



74 c 

t ik? Mily mély jelentőség fekszik e szóban! Mert 
nem csak egyes erkölcsöt jelent az, nem is csak va-
lamely tökéletes erkölcsi állapotot, hanem, mintegy 
mély gondolkodású és érzelmű kőmives mondja, 
mindazt, mi az embert az alsóbb teremtés fölé emeli, 
és méltóságát a látható teremtmények körében biz-
tosítja ; a keblében honoló hitet, az igazságnak meg-
edzett érzetét, az erkölcsi szabadságnak kifejlett ere-
jé t , minden benső gerjedelmeknek és külső tevé-
kenységnek tiszta egyenmértékét, az elbájoló szép-
séget, mely az egész külső életet áthatja, s minden 
tettben önkénytelenül is nyilatkozik, szóval, jelenti 
mindazt, mi az emberre az emberi jelleget nyomja, 
és őt a világ mulandó jelenetei közt mint az örök 
lét hordozóját, az örök jövőnek örökösét tünteti 
föl, mint az eszményi és erkölcsi tartalomnak teljét, 
melyet magában visel, és melynek öntudatos, sza-
bad kifejlesztésében rendeltetése be van végezve, em-
beri becse biztosítva — mindezt a „humanitás" szó 
jelzi, mely már minden nyelvben meglionosult. 

„Ezen szó tehát egy részről jelenti az ember-
nek Istentől adott méltóságát, magasztos rendel-
tetését ; más részről azon állapotot, melyben az em-
ber gondolkozását, érzelmeit, akaratját és tevékeny-
ségét illetőleg a legnagyobb tökélyt érheti el. Ezen, 
czélra föl van szerelve az egész emberiség, ezen czél 
felé törekszik a művészet, a tudomány és religio. A 
humanitás végett van a családi élet, az állam szerve-
zete, és mindaz, mi a történelem szerint nagy és di-
cső vitetett véghez, a humanitásért történt. És igy, 
ha a kőmivesség szintén ezen czélt tiizte ki magá-
nak a maga saját módja szerint; ezen czélt, habár 
segítségül veszi a tudományt és művészetet is, mégis 
csak a religio alapján eszközölheti ; mert azok kö-
zül , kiknek a kőmivesség világossága feltűnt, csak 
igen kevesen vannak, kik előtt a többi ut nyitva 
állana; minthogy csak igen kevés előtt tárult föl a 
tudomány és művészet teljes terjedelmében; az erköl-
csiség pedig oly igen csak az akarat tökéletesítésére 
szorítkozik, hogy semmikép sem lehet oly eszköz, 
mely az egész embert tökéletesíthetné és üdvözít-
hetné. Ezen fölül az erkölcsiség csak a hitnek kifo-
lyása , és hitre, egy legfőbb törvényhozóra kell tá-
maszkodnia, lia nem akar minden alapot nélkülözni. 

„Ha a kőmivesség csak a hit alapján érheti el 
czélját, e végből mindenesetre csak olyant választ-
ha t , mely Istenről, annak lényegéről, akaratjáról, 
szán dókáról, rendeltetésünk- és reményünkről a leg-
méltóbb fogalmakat, valamint rendeltetésünk el-
érésére nézve a leghatalmasabb ösztönt és gyámoli-

tást nyújtja. Ilyen religio pedig a fönálló minden 
positiv religiok közt egyedül a keresztény religio, 
mert az maga a humanitás; az eleget tesz minden 
igénynek, melyeket igaz religiohoz intézni lehet; az 
nem egyike a religioknak, hanem maga a religio, a 
történelembe teljesen belépett vallási szellem. Azért 
mondja Zscholcke: tanított Krisztus előtt Socrates, 
Plato, Zeno, és mindazon dicső bölcsek, kiknek nevét 
ma is tisztelettel emiitjük. Ismerjük eszméiket, és az 
isteni dolgokról elméjüknek bámulandó álmodozásait. 

rt 

Ok koruknak szellemi birodalmában fénypontok 
voltak. De ma már nem azok, minthogy a tudomány 
és természettani ismeretek magasabb szempontján 
hamis következtetéseiket, tévelyeiket bebizonyíthat-
juk. De ki bizonyíthat be még napjainkban is Jé-
zusnak az isteni dolgokról való tanításában tévelye-
ket, hacsak azok későbbi időkben nem csúsztattak 
abba félreértések és hamis magyarázatok által? Az 
ó kornak bölcsei, Mózes, Zoroaster, Confucius, a 
régi világnak többi profetái és tanítói mindegyik sa-
ját korában csak mint keresztelő János tűnik föl, 
tudnillik csak mint előhírnöke Krisztusnak, kik neki 
az utat késziték. Amit ők tanítottak, az a legma-
gasztosabb volt az őiskolájukra,korukra, hazájukra 
nézve. A népeknek tulajdonképen igazi szellemi éle-
tük a vallási lét, mely azoknak érzelmeit, tetteit ha-
talmasabban szabályozza, mint a polgári törvény.— 
Azon előmunkálatok után megjelent Jézus Krisztus 
és ő világosság lőn, világossága nem csak korá-
nak, hanem minden jövendő kornak, nem egyedül 
nemzetének, hanem az egész emberiségnek. 0 nem 
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volt előhirnöke más bölcsebbnek. Es lia napjainkban 
viszály forog fön, ennek nem az általa hirdetett ta-
nítás az oka, hanem a hirdetőknek gyengesége és 
tévelye. Nincs liusz- vagy harminczféle keresztény-
ség, hanem csak egyetlen egy, és ez az igazi világ-
religio, mivel isteni eredetű, ilyen pedig azért, mert 
az az istenségnek tiszta önkinyilatkoztatása a szel-
lemek lényegében (!) Istennek ezen önkinyilatkoz-
tcltclScl « mely az embereknél sok ideig csak titkos, 
bizonytalan sejtelmekben nyilvánult , Jézus által 
emeltetett tiszta, világos tudattá; tőle származik lé-
nyünknek viszonya a legfőbb lényhez, tőle a szellemi 
szabadságnak és önmegszentelésnek az értelem té-
velyeitől, az iskolai rendszerek szükkeblüségétől, a 
földi önérdek álbölcseletétől megtisztult parancsa; 
tőle az örökkévalóságba való biztos tekintet. És ami 
az ó-világban mindezekről csak elszórtan, hiányo-
san, kisebb vagy nagyobb mértékben ábrándokkal 
keverten, a papok my steriumaiban, a bölcsek iskolái-



ban, egyes nemzeteknél egyes kiválasztottakkal közöltetett, 
általa lön azzá, mivé lennie kellett, tudnillik az egész embe-
riség közjava. Ezen kereszténység alatt tehát nem értjük a 
fönálló keresztény egyházak valamelyikének hitét, vagy do-
gmatikai kereszténységet; valamint a kömivességet sem 
tar t juk oly keresztény intézetnek, melynek czélja volna ke-
reszténységet tanitani, terjeszteni, gyámolyitani stb. Szövet-
ségünknek törvénykönyve ezt legvilágosabban, leghatáro-
zottabban mondja k i , midőn az egyesült páholyoknak meg-
dönthetlen ezélját abban helyezi, hogy távol minden feleke-
zet-egyházi iránytól a kereszténység alapelvei szerint tö-
rekszik a tagok nemesbítését, az emberiség boldogságát elő-
mozdítani. Ezzel tehát ki volna mondva, hogy a kőmivesség 
nem keresztény intézet a bevett értelem szerint, és hogy a 
páholyoknak sem szabad valamely felekezet-egyházi irányt 
követni." 

„A kereszténység, melynek nálunk eszközül kell szol-
gálni a humanitas templomának fölépítésére, foglalatja mind-
azon tanításoknak , szabályoknak, vigasztalások- és ígére-
teknek, melyek Krisztustól származván minden ember okos 
értelmének, értelmes akaratának és kedélyének megfelel-
nek, és melyek minden ker. egyházban feltalálhatók. Mert 
Istennek a földön oly országát alapítani, melyben minden 
ember megismerné Istent ugy , mint ö van , mint legtökéle-
tesebb lényt , mint oly a tyá t , ki egyaránt szereti minden 
gyermekeit, és ki mindenkinek megadja, mi neki hasznos és 
üdvösséges ; oly országot, melyben az emberek nem saját 
akaratjuk, hanem Istennek törvénye szerint élnének, mely-
ben embertársát mindenki magával egyenlőnek tartaná és 
hitét a szeretet cselekedetei által tanúsítaná ; oly országot, 
melyben átalánosan uralkodnék azon hif , hogy mindenki 
ezen életből való elköltözése után magasabb életre, fensőbb 
tevékenységre van hivatva ; igen a humanitasnak ily orszá-
gát alapítani volt Jézus czélja, ennek szentelte életét, ezért 
türt üldözést, szenvedést s halt meg a kereszten. A religio 
szerzőjének ezen czéljában minden keresztény vallásfeleke-
zet megegyez ; mindegyik ezen czélt akar ja elérni oly esz-
közök által , melyeket legjobbaknak tart ; és csak is ezen 
eszközöknek megválasztására nézve, mi természetesen nem 
lehet közönyös az egyház előtt , valamint azon tá rgyakra 
és viszonyokra nézve, melyek az emberek fölfogását meg-
haladják, vannak eltérések, és csakis azokon alapul az igaz-
ság és tévely körüli harcz." (Folyt.) Pollák. 

LITTERAE APOSTOLICAE. 
Quibus indicitur jubilaeum universale 

ad implorandum divinum auxilium 
Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis 

salutem et apostolicam benedictionem. 

Arcano divinae providentiae consilio ad apostolicae Se-
dis fastigium nil tale merentes evecti, probe novimus in quan-
tas inciderimus rerum ac temporum difficultates, ut divino 
subsidio maximopere indigeamus ad arcendas a dominico 
grege ubique latentes insidias, ad catholicae Ecclesiae res 
pro Nostri muneris officio relevandas, componendas. Qua-
propter assiduis hue usque precibus non destitimus obsecrare 
misericordiarum patrem, ut infirmas Nostras vires sua virtute 
roborare, et lumine sapientiae suae mentem Nostram illu-

strare velit, quo commissum Nobis apostolicum ministerium 
rei christianae universae bene ac feliciter eveniat, et compo-
sitis tandem fluctibus Ecclesiae navis a diuturna tempestatis 
jactatione conquiescat. Quoniam vero, quod commune bonum 
est, id communibus etiam votis postulandum, omnium chri-
stifidelium excitare pietatem decrevimus, ut conjunctis No-
biscum precibus omnipotentis dexterae auxilium impensius 
imploremus Atqui exploratum illud est, gratiores Deo futu-
ras hominum preces, si mundo corde, hoc est animis ab omni 
scelere integris ad ipsum accédant, idcirco sequuti etiam 
exemplum praedecessorum Nostrorum, qui in pontificatus 
primordiis idipsum praestiterunt, caelestes indulgentiarum 
thesauros dispensation! Nostrae commissos apostolica libera-
litate christifidelibus reserare constituimus, ut inde ad veram 
pietatem vehementius incensi, et per poenitentiae sacramen-
tum a peccatorum maculis expiati ad thronum Dei fidentius 
accédant, ejusque misericordiam consequantur, et gratiam 
inveniant in auxilio opportuno. 

Hoc Nos consilio indulgentiam ad instar jubilaei orbi 
catholico denunciamus. Quamobrem de omnipotentis Dei mi-
sericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus au-
ctoritato confisi ex ilia ligandi ac solvendi potestate, quam 
Nobis Dominus licet indignis contulit, universis ac singulis 
utriusque sexus christifidelibus, in alma urbe Nostra degenti-
bus, vel ad earn advenientibus, qui sancti Joannis in Laterano, 
principis Apostolorum, et sanctae Mariae Majoris basilicas, 
vel earum aliquam a secunda dominica Adventus nimirum a 
die sexta decembris inclusive, usque ad diem vicesimam se-
ptimain ejusdem mensis pariter inclusive, quae est dies festa 
sancti Joannis apostoli bis visitaverint intra très illas he-
bdomadas, ibique per aliquod temporis spatium devote orave-
rint, ac quarta, et sexta feria, et sabbato unius ex dictis he-
bdomadibus jejunaverint, et intra easdem hebdomadas peccata 
sua confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum reve-
renter susceperint, et pauperibus aliquam eleemosynam, prout 
unicuique devotio suggeret, erogaverint, ceteris vero extra 
urbem praedictam ubicumque degentibus, qui ecclesias ab 
Ordinariis locorum, vel eorum vicariis, seu officialibus, aut 
de illorum mandato, et ipsis deficientibus, per eos, qui ibi cu-
ram animarum exercent, postquam ad illorum notitiam hae 
Nostrae pervenerint, designandas, vel earum aliquam spatio 
trium similiter hebdomadarum per eosdem una cum ecclesiis 
stabiliendarum bis visitaverint, aliaque recensita opera de-
vote peregerint, plenissimam omnium peccatorum indulgen-
tiam, sicut in anno jubilaei visitantibus certas ecclesias intra, 
et extra urbem praedictam concedi consuevit, tenore prae-
sentium concedimus atque indulgemus. 

Concedimus etiam, ut navigantes, atque iter agentes 
quum primum ad sua se domicilia receperint, operibus su-
prascriptis peractis, et bis visitata ecclesia cathedrali, vel ma-
jori, vel propria parochiali loci ipsorum domicilii, eamdeni in-
dulgentiam consequi possint et valeant. Regularibus vero per-
sonis utriusque sexus etiam in claustris perpetuo degentibus, 
nec non aliis quibuscumque tarn laicis, quam saecularibus, vel 
regularibus in carcere aut captivitate existentibus, vel aliqua 
corporis infirmitate, seu alio quocumque impedimento deten-
tis, qui memorata opera, vel eorum aliqua praestare nequive-
rint, ut ilia confessarius ex actu approbatis a locorum Ordi-
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nariis in alia pietatis opera commutare, vel in aliud pro-
ximum tempus prorogare possit, eaque injungere, quae ipsi 
poenitentes efficere possint, cum facultate etiani dispensandi 
super communione cum pueris, qui nondum ad primam com-
munionem admissi fuerint, pariter concedimus atque in-
dulgemus. 

Insuper omnibus et singulis christifidelibus saeculari-
bus, et regularibus cujusvis ordinis et instituti, etiam specia-
liter nominandis, licentiam concedimus, et facultatem, ut sibi 
ad hunc effectum eligere possint quemeumque presbyter um 
confessarium tam saecularem, quam regulärem ex actu ap-
probatis a locorum Ordinariis (qua facultate uti possint, etiam 
moniales, novitiae, aliaeque mulieres intra claustra degentes, 
dummodo confessarius approbatus sit pro monialibus), qui eos 
ab excommunicationis, suspensionis, aliisque ecclesiasticis sen-
tentiis, et censuris a jure vel ab homine quavis de causa la-
tis, vel inflictis praeter infra exceptas, nec non ab omnibus 
peccatis, excessibus, criminibus et delictis, quantumvis gravi-
bus et enormibus, etiam locorum Ordinariis, sive Nobis, et 
Sedi apostolicae speciali licet forma reservatis, et quorum ab-
solutio alias quantumvis ampla non intelligeretur concessa, in 
foro conscientiae, et hac vice tantum absolvere, et liberare 
valeant ; et insuper vota quaecumque etiam jurata, et Sedi 
apostolicae reservata (castitatis, religionis, et obligationis, 
quae a tertio aeeeptata fuerint, seu in quibus agatur de prae-
judicio tertii semper exceptis, quatenus ea vota sint perfecta 
et absoluta, nec non poenalibus, quae praeservativa a pecca-
tis nuneupantur, nisi commutatio futura indicetur ejusmodi, 
ut non minus a peccato committendo refraenet, quam prior 
voti materia) in alia pia et salutaria opera dispensando com-
mutare, injuneta tarnen eis, et eorum cuilibet in supradictis 
omnibus poenitentia salutari, aliisque ejusdem confessarii 
arbitrio injungendis. 

Concedimus insuper facultatem dispensandi super irre-
gularitate ex violatione censurarum contracta, quatenus ad fo-
rum externum non sit dedueta, vel de facili deducenda. Non in-
tendimus autem per praesentes super alia quamvis irregulari-
tate sive ex delicto, sive ex defectu, vel publica, vel occulta, aut 
nota, aliaque incapacitate, aut inhabilitate quomodo contracta 
dispensare, vel aliquam facultatem tribuere super praemissis 
dispensandi, seu habilitandi, et in pristinum statum restitu-
endi, etiam in foro conscientiae, neque etiam derogare con-
stitution! cum appositis declarationibus editae a fel. rec. Be-
nedicto XIV praedecessore Nostro „Sacramentum Poeniten-
tiae". quoad inhabilitatem absolvendi complicem, et quoad 
obligationem denunciationis, neque easdem praesentes iis, 
qui a Nobis., et apostolica Sede, vel aliquo praelato, seu ju-
dice ecclesiastico nominatim excommunicati, suspensi, inter-
dicti, seu alias in sententias, et censuras incidisse declarati, 
vel publice denunciati fuerint, nisi intra tempus dictarum 
trium hebdomadarum satisfecerint, aut cum partibus concor-
daverint ullo modo suffragari posse aut debere. Quod si intra 
praefinitum terminum judicio confessarii satisfacere non pot-
uerint, absolvi posse concedimus in foro conscientiae ad ef-
fectum duintaxat assequendae indulgentiae jubilaei, injuneta 
obligatione satisfaciendi statim ac poterunt. 

Quapropter in virtute sanetae obedientiae tenore prae-
sentium districte praeeipimus, atque mandamus omnibus, et 

quibuscumque Ordinariis locorum ubicumque existentibus, 
eorumque vicariis, et officialibus, vel ipsis deficientibus, illis, 
qui curam animarum exercent, ut cum praesentium littera-
rum transumpta, aut exempla etiam impressa aeeeperint, illa, 
ubi primum pro temporum, ac locorum ratione satius in Do-
mino censuerint per suas ecclesias ac dioeceses, provincias, 
civitates, oppida, terras, et loca publicent, vel publicari faci-
ant , populisque etiam verbi Dei praedicatione, quoad fieri 
possit, rite praeparatis, ecclesiam, seu ecclesias visitandas, 
ac tempus pro praesenti jubilaeo désignent. 

Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apo-
stolicis, praesertim quibus facultas absolvendi in certis tunc 
expressis casibus ita Romano pontifici pro tempore existenti 
reservatur, ut nec etiam similes, vel dissimiles indulgentia-
rum, et facultatum hujusmodi concessiones, nisi de illis ex-
pressa mentio, aut specialis derogatio fiat, cuiquam suffragari 
possint, nec non regula de non concedendis indulgentiis ad 
instar, ac quorumeumque ordinum, et congregationum, sive 
institutorum etiam juramento, confimatione apostolica, vel 
quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, 
privilegiis quoque indultis, et litteris apostolicis eisdem ordi-
nibus, congregationibus, et institutis illorumque personis quo-
modolibet concessis, approbatis, et innovatis, quibus omnibus, 
et singulis etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus, speci-
alis, specifica, expressa et individua, non autem per clausu-
las generales idem importantes mentio, seu alia quaevis ex-
pressio habenda, aut alia aliqua exquisita forma ad hoc ser-
vanda foret, illorum tenores praesentibus pro sufficienter ex-
pressis, ac formám in iis traditam pro servata habentes, hac 
vice specialiter, nominatim, et expresse ad effectum praemis-
sorum, derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Ut 
autem praesentes Nostrae, quae ad singula loca deferri non 
possunt, ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus, ut 
praesentium transumptis, vel exemplis etiam impressis manus 
alieujus notarii publici subscriptis et sigillo personae in di-
gnitate ecclesiastica constitutae munitis, ubicumque locorum 
et gentium eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur 
ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. 

Datum Romae apud sanetam Mariam Majorem sub an-
nulo Piscatoris die XX mensis novembris anno MDCCCXLVI 
pontificatus nostri anno primo. 

A. Card. Lambruschini. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
(MOSONY MEGYÉBŐL.) (Folyt.) A korunkban 

sokfélekép nyilvánuló hitetlen szellem s annak legújabb 
csalárd szüleménye, a Renan-féle férezmü fájdalmas ér-
zéssel tölté be a mi kebleinket is, de egyszersmind fo-
kozta az elhatározást : uj erővel s kettőzött buzgalommal 
működni az Ur Jézus sz. nevének dicsőségére. Érzelmeinket 
ez alkalommal kerületünk jegyzője Foidek József t. esp. és 
szolnoki plébános ur tolmácsolá, kinek indítványára Krisz-
tus földi helytartójának 30 ftot küldtünk fiúi ragaszkodá-
sunk ujabb bizonyságául. — Hogy pedig az évenkint kétszer 
megtartatni szokott papi taná'cskozmányok soha meddőség-
ben ne szenvedjenek, hanem a papság szellemi kiképezteté-
sét, gyakorlati ismereteinek gyarapítását üdvösen előmoz-
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ditsák, a föntisztelt jegyző ur indítványba hozá : határozná 
el a gyűlés, miszerint ezentúl minden következő tanácskoz-
mányra kebeléből egyéneket választ, kik a gyakorlati lelki-
pásztorság vagy hittanulmányok körébe vágó tárgyról érteke-
zést tartsanak. Az indítvány köztetszésben részesült, érteke-
zők a jövő gyűlésre mindjárt ajánlkoztak. Ennek hasznát, sőt 
szükségességét hol van aki tagadni merné? Ha a néptanítókat 
évenkint rendes tanácskozmányokra kötelezzük, s a feladott 
tanügyi tételek Írásbeli kidolgozását tőlök megkívánjuk : vál-
jon nem illő és méltányos, hogy mi is a sokkal fontosabb 
hittanulmányokra, az „ars artium" — a lelkipásztorság gaz-
dag mezejére legalább hasonló figyelmet fordítsunk, s e té-
ren szerzett ismereteinket, tapasztalatainkat egymással kö-
zöljük ? Németország majd minden nagyobb megyéjének van 
virágzó lelkipásztorsági közlönye : és a magyar Sión, mely 
annyi buzgó papot, annyi jeles tehetséget számlál, vajmi cse-
kély életjelenséget tud e nemben felmutatni ! A jól megtar-
tott tanácskozmányok föladata volna e hiányt i pótolni, vala-
mint egyátalában a testületi szellemet ápolni, a hivatalos mű-
ködésnek egyöntetűséget, összefüggést s ez által nagyobb 
súlyt és tekintélyt kölcsönözni. Ezt különféle gyakorlati 
kérdések megvitatásánál alkalmunk volt tapasztalni, melyek 
közül fontosságánál fogva csak egyet említek fel. Szó volt 
ugyanis az eszméletüktől megfosztott s gyónni nem képes 
haldoklók ellátásáról : váljon elegendő-e ezeket, minden elő-
leges szentségi feloldozás nélkül, csak az utolsó kenetben és 
az u. n. generalis absolutioban részesíteni? Érdekes eszme-
csere után abban történt püspöki szó által is megerősített 
megállapodás, hogy miután az utolsókenet az élők szentségei 
közé tartozik, az anyagi tehetetlenség pedig a szóbeli vallomás 
hiányát kimenti, az ilyen haldokló az utolsókenet feladása 
előtt mindig feloldozandó föltétlenül, ha szó vagy jel által 
gyónási szándékát kifejezni képes, — föltételesen, ha ezt 
róla bár csekély valószínűséggel föltenni lehet ; *) a teljes 
búcsúval összekötött áldás pedig, mely noha közönségesen 
generalis absolutionak neveztetik, mégis a szentségi feloldo-
zás jelleme- s erejével soha nem birt és nem is birhat, ezen 
feloldozás után adandó fel s csak halál esetére bir valóságos 
érvénynyel. Ezen áldásról azonfelül egyik körlevélben igen 
tanulságos és kimerítő főpásztori oktatást nyertünk. 

E rövid vázlatos jelentésből is eléggé kitűnik, az egy-
házi életnek mily hatalmas emeltyűjét képezik a papi ta-
nácskozmányok, ha lelkesen vitetnek. Vajha ez üdvös in-
tézmény uj kedvvel és erővel hazaszerte felkaroltatnék ! A 
jó mag, mely itt elvettetik, főpásztori gondos őrködés s az is-
teni kegyelem harmatja mellett nem sokára terebélyes fává 
fogna növekedni, és mind a kormányzók, mind a kormány-
zottakra nézve megtermendené százszoros gyümölcseit. 

Sulyok Gábor. 
MADRID jan. 10-én. A „Pensiamento" czimü katho-

likus lap újévtől fogva homlokzatán következő jelmondattal 
jelenik meg : „A pápa királynak lehet és kell kibékülni és 
kiegyezkedni a haladással, a szabadelvüséggel, és az ujabb-
kori polgáriasodással." Eme tétel a „Syllabus"ban kárhoz-
tattak közül az utolsó. A Pensiamento olvasóinak mintegy 
örök mementója leend, és bizonyos tekintetben IX Pius által 

V. ő. Tlieologia Morális S. Alphonsi de Lig. Lib. VI. num. 4SI 
et 482. 

elvetett tételek rövidlete. — A kitűnő spanyol újság imigy 
elmélkedik : „Amint Ígértük, és olvasóink látandják, mától 
fogva lapunk homlokzatán ő szentsége IX-ik Pius pápánk 
a bold. Szűz szeplőtelen fogantatásának ünnepén mint téve-
seket elvetett tételek közül az utolsót eredeti latin szöveg-
ben, és szószerinti fordításban tettük. És váljon miért adtunk 
a többi tételek közül ép ennek első helyet? Megmond-
juk : mivel ez a megelőző tételeknek mintegy összfoglalatja. 
A szabadelvüség nevezete alatt jelenkező hamis tanok ép 
ugy mint a forradalom által a haladás és ujabbkoru polgári-
asodás czimével felruházott elméletek és tények nem más, 
mint összege azon elveknek és rendszereknek, melyek a pá-
pa által kárhoztatott 80 tételben foglaltatnak, és melyek az 
igaz vallás, az igaz történelem, és a józan bölcsészetteli el-
lenkezésök miatt szükségképen ellentétben vannak a társa-
dalmi , s következőleg a polgári a politikai renddel. 
Ezért történt, hogy ö szentsége, miután ama tételeket és rend-
szereket egyenkint és részletesen kárhoztatta volna, a végső 
propositioban összefoglalólag tér reájok vissza. E három szó 
haladás, szabadelvüség, és divatos polgáriasodás a forradalom 
jeligéjét képezik, és ép azért a körlevél által főkép a forra-
dalom sújtatott. Megmagyaráztuk volna tehát, miért válasz-
totta a Pensiamento jeligéül eme tételt, mely által az egy-
ház feje ama személyek és dolgok, tanok és tények, tévelyek 
és bűnök kárhoztatását jelenté ki, melyeket mi ezelőtt a for-
radalom átalános nevezete alatt támadtunk meg. Ezen tétel 
semmi ujat nem foglal magában, de ha nem is tartalmaz 
valami uja t , mi mégis hiszszük, hogy ezen jelige válasz-
tása által mi gyenge szavunknak némi tekintélyt kölcsön-
ziink, melylyel ezelőtt nem birtunk, oly tekintélyt, melyet 
minden katholikus iró szerez magának, midőn bizonyos 
kérdésekben állításait és ítéleteit a szentszék nyilt tanára ala-
pithatja. — Vállalatunk kezdete óta harezot folytatunk, 
melynek egyetlen czélja megutáltatni, és mint katholikus el-
lenest bélyegezni a szabadelvüséget, a haladást, és a modern 
polgáriasodást. Nem a szabadságot, rxem a haladást, nem a 
műveltséget ostromoljuk mi, hanem ezeknek elrontását a sza-
badelvűek kezében. Elleneseink mondák nekünk, hogy mint 
katholikus-ellenest ezeket kárhoztatván oly tekintélyt tulaj-
donítunk magunknak, melylyel nem bírunk, és hogy igy ha-
zánkban a katholicismus nevét, és befolyását koczkáztatjuk. 
Miért — kérdezék tőlünk — miért mondjátok ti, hogy a ka-
tholikus hit és tan össze nem egyeztethető a szabadelvüség-
gel, a haladással, és a divatos polgáriasodással ? Ezen kér-
désre mi lényegben mindig azt feleltük : mert ezen három 
pont a hit, az ész, és a történelem világánál megvizsgálva, 
ellenkezőknek találtatnak a dogmával, az erkölcscsel, és a 
kath. hittudósok egyértelmű tanításával. Ti igy gondolkoz-
tok — válaszolák — de mutassatok nekünk egy zsinati ha-
tározatot, vagy pápai kijelentést, melyre egy ily nagyjelen-
tőségű állítást alapithattok ? Könnyű lett volna nekünk erre 
is világos idézeteket hoznunk, de ma még könnyebben bol-
dogulunk. Ha ma kérdezik tőlünk : miért vetitek el mint ka-
tholikus-ellenest a szabadelvüséget, a szerintünk értett hala-
dást, és polgáriasodást ? azt felelendjük, és a felelet mindig 
ugyanaz leend, mert a római pápa, a katholika egyház feje, 
a katholikus tan, és hit legfőbb mestere nyiltan és határozot-
tan kárhoztatta eme tételt. Ez azon felelet, melylyel ezután 
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határozottan fogunk válaszolhatni azoknak, kik értelem nél-
kül mondandják : én katholikus vagyok, de szabadelvű is, és 
mert szabadelvű vagyok, nem hiszem hogy megszűntem ka-
tholikus lenni. Ezen választ fogjuk adni azoknak, kik ahe-
lyett, hogy bizonyításainkat czáfolnák, fárasztani akarnak a 
haladás, és divatos polgáriasodás csacska beszédjével. A 
felelet mindig ugyanaz leend, és ide igtathatunk egy lénye-
ges megjegyzést. Eddig szeretetteljes mérséklettel elleneink 
szándékát tiszteltük, de ezután szent bizodalommal, tiszte-
lettel, világosan mondandjuk nekik : nem vagytok többé 
katholikusok. Es váljon miért? mert a katholikus ellenség lé-
nyege és alakja nyilatkozik szavaitokban és viseletetekben, 
mert igazságképen hirdetitek ami mint kárhozatos és téves 
nyilatkoztattatott ki az által, kinek Isten mondotta : „aki tite-
ket hallgat engem hallgat, aki titeket megvet az engem meg-
vet ; azáltal akinek Isten maga mondotta : én neked adom a 
mennyország kulcsait, mindazt a mit meg fogsz kötni a földön, 
meg lesz kötve mennyekben is, és amit .megfogsz oldani a 
földön meg leszen oldva mennyekben is." Ezen okból egész 
bizonyossággal mondhatjuk nektek, hogy ti nem vagytok 
katholikusok." 

BERN, dec. 21-én. Bovieri ap. ügynök ő méltósága 
Svajczot elhagyta, 24 éven át részint mint üdítőre, részint 
mint ügynök (Chargé d' affaires) a szentszék érdekeit 
vitte, és mind az apostoli szék megelégedését érdemelte ki, 
mint pedig a svajczi kormánynak tiszteletét, daczára azon 
számos, és lényegesen eltérő nézeteknek, melyek Romát a 
helvét szövetség radicalis kormányától elválasztják. Bovieri 
válságos helyzeteket élt át, különösen 1847 — 1849-ig. A ro-
mai forradalmi köztársaság Iielvetiába képviselésre köve-
tet küldött, és a svájczi forradalmárok hangosan követelték, 
hogy az apostoli ügynöknek útlevelei kiadassanak, és az al-
kalom felhasználtassék a luzerni nunciatura eltörlésére. 
Bovieri bölcseségének sikerült ezen eredményt meghiusita-
ni, mi által a kath. világ elismerését, és háláját vivta ki ma-
gának. Az ellenséges irányok különben még léteznek, és az 
egyház ellenségei tervökkel még fel nem hagytak. Hiteles 
forrásból értesülünk arról, hogy a szentszék egy dühös gyű-
lölője a berni szövetségi tanácstól meghagyást kapott az apos-
toli nunciatura történetének megírására ; eme mü czélja nem 
lehet kétséges, de reményijük, hogy a romai curia bölcsesége 
meg fogja tudni hiúsítani eme fondorlatokat is, és hogy a lu-
zerni pápai követség szorosabbá füzendi még ama köteléke-
ket, melyek a svajczi katholikusokat a szentszékhez csatolják, 
megőrizve ezeknek jogait, és védvén érdekeiket. Bianchi fé-
nyes tehetségei és tulajdonai — mert ő Bovieri utódja — 
biztosítékul szolgálnak arra, hogy a pápai kormány a luzerni 
apostoli ügynökség fontos és jelentékeny állását kellően tud-
ja mérlegelni. — A svajczi protestánsok jelenleg sokat fog-
lalkoznak egy inditványnyal, mely a zürichi canton nagy ta-
nácsában tétetett, és mely a keresztény symbolum eltörlését 
kívánja. A protestáns igehirdetők zsinata ez utóbbi időben 
tanácskozott fölötte, a vitatkozás elég élénk volt, és arról 
tanúskodott, hogy a protestáns pásztorok nagy része Jézus 
Krisztus istenségébe többé nem hisz. 

FREIBURG, (Helvetia) dec. 15-én. Mermillod hebroni 
püspök in partibus, és genfi segédpüspök oct. 23-án Genfbe 
érkezvén a Miasszonyunkról nevezett templomban roppant 

néptömeg jelenlétében szónokolt. Beszéde főleg ekérdések fej-
tegetéséből állott: mi egy püspök? és minő egy püspöknek je-
lentősége Genfben? Hét éve — úgymond — hogy éne szó-
székről ezen egyház szentelése alkalmával először szólottam, 
beszédem tárgyául azon szavakat választván, melyet Israel 
vénei intéztek egykor Sámuelhez, kérdezvén őt : ha váljon 
megérkezése békességes-e ? Én akkor igenlőleg válaszoltam, 
és ma is ugy válaszolok, békében jöttem azért, hogy magam 
feláldozzam „ad immolandum me veni." Romából jövök, az 
öröm igéit ajkaimon hordva, kezeim telvék áldásokkal, szi-
vem szeretettel." Mermillod püspök azután azon hamis és 
roszakaratu hírekre, melyet a sajtó terjesztett, és melyek, ha 
határozottan meg nem hazudtoltatnak, szakadást idézhetné-
nek elő néhány canton katholikusai között, kijelenti, hogy 
ő a köztársaság egy pártjának sem tett Ígéreteket, ha-
nem hogy ő IX-ik Pius pápa választottja. „Ha pénzt, püspö-
ki palotát kértem volna kormányotoktól, alá kellett volna 
magam vetni valamely hivatalos látomozásnak. Hála Isten-
nek, én kormánykegyeket nem kerestem, IX-ik Pius vá-
lasztottja vagyok, és azt akarom, hogy az én szabadságom-
ban ti is saját szabadságtok zálogát bírjátok. Tudjátok, hogy 
forrásaim csekélyek, az engem környező nyomorúság pedig 
nagy, 17 esztendeje, hogy köztetek erőmet kimerítem, a nyo-
morúságok által legyőzetve ugyan többször, de soha el nem 
bátortalanitva. Ha semmim sem lesz többé, mit adjak, azt te-
endem, amit tettem már előbb is, zarándokbotot veendek, 
bejárom Európát, elmondandom Krisztusban testvéreiteknek 
nyomoruságtokat, koldulni fogok számotokra, és a keresz-
tény szeretet müveit igénybe venni, mindenütt alamizsnát 
kérvén a genfi katholikusok szabadságának megmenté-
sére." Mermillod püspök beszédét végezvén püspöki áldását 
adá a jelenlevőkre, kik között protestánsok és hitetlenek is 
valának. A gyülekezet lelkesedve borult térdre e kéz alatt, 
mely IX-ik Pius áldását hozta, és kiki keble mélyéből adott 
hálát azon halhatatlan pápának, ki feltámasztá közöttünk a 
legnagyobb történelmi és nemzeti intézvényt. Elfogadván e 
tisztes helyet Mermillod valóban hazafiúi kötelességet is tel-
jesített, és ujabb kötelékekkel fűzte a genfi katholikusokat 
szeretett hazáj okhoz, és nagy nemzeti hagyományaikhoz. 

LORETTO, jan. 15-én. Az iskolai év első fele már vé-
géhez közelget, és én még nem írtam u. n. nemzeti collegiu-
munkról. Olvasóink emlékeznek arról, hogy honfiaink és 
ezek között a bizonyos Bianchi Antal a keresztény iskola-
testvérek és nénék ellen izgattak. A nevezett ur által feltü-
zeltetve az isk. főbiztos Lorettóba jött , és először is a loret-
tóiak kívánatára alapított női zárda mellett levő leánynevei-
dét, azután az iskolatestvérek intézetét látogatta meg. Ezen 
biztos az előbbi helyen kérdéseket tett , melyeket érdemes-
nek tartok ide igtatni. Kicsoda Olaszország királya ? kérdezé 
egy 8 éves gyermektől. Isten. Nem ért engem, azt kérdem, 
ki uralkodik Italiában ? Jézus Krisztus. Látván, hogy evvel 
nem boldogul, egy 16 éves M. B. leányhoz fordult. Mondja 
meg ön nekem, kicsoda Olaszhon királya? IX. Pius. Bámu-
lok, hogy még nem értesült arról, mikint a kormány válto-
zott. Kicsoda uralkodik most? Victor Emmanuel. Igen jól 
van, és tetszik önnek kormánya ? Nem uram. Miért nem ? 
Mert elűzi a szerzeteseket és szerzetesnőket. Ez nem igaz, 
minő szerzeteseket űzött ki Lorettóból ? A jezsuitákat és a 
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szent szivről czimzett apáczákat. Egy pápa szintén elker-
gette a jezsuitákat, a másikra nézve pedig elég czáfolat, hogy 
ön is szerzetesnöknél van. Oh ! ez azért van, mond a leány, 
mert ezek francziák. Azt hiszi hát ön, ha ezen franczia nő-
ket elküldenők, III. Napoléon ellenkeznék ? A leány vállat 
vonított. Feleljen nekem, Isten után kit kell leginkább sze-
retnünk? A pápát. Ez a vallást érinti, hagyjuk ezt most; 
kit kell leginkább szeretnünk ? Szüleinket. Nem ez amit 
kérdek. Hazánkat. Tudja ön ez iránti kötelmeinket. Uram, 
én csak tanulásra gondolok és munkáimra, hogy jó keresz-
tény, és majdan, ha Isten ugy akar ja , jó családanya lehes-
sek. Nem fog ön lehetni sem jó keresztény, sem jó anya, ha 
hazája iránti kötelmeit nem ismeri, ön setétségben bolyong. 
Én meg azt hiszem, hogy igazságban, és hogy ebben meg is 
akarok maradni. Ezek tehát azon dolgok, melyeket önök itt 
tanulnak ? Mi ezeket szüléinktől tanultuk, ezek mondák, 
hogy IX. Piuson kivül más fejedelmet ne ismerjek. A feje-
delemasszony pedig hozzá adá, hogy itt politikával nem fog-
lalkoznak, hanem tanulással és női munkákkal. Politikával 
foglalkozni a leánykáknak tilos. Miért? Mert ez nem az 
asszonyokhoz tartozik. A főbiztos ezután a termet vizsgálta, 
és szemei egy kis oltáron akadtak meg Madonna képével. 
Hát az olasz király arczképe miért nincs itt ? Mert egy zár-
dában, feleié egy apácza, laicus arczképe nincs helyén. De 
a király ! az egészen más, a növendékek látása által szerete-
tére buzdittathatnak. Francziaországban sem tartjuk a csá-
szár arczképét, és nem szól meg ezért senki. De önök Italiá-
ban vannak. Igen, azonban mi franczia szokásainkat itt is 
megtartjuk. Ezen határozott hangon mondott szavak egy 
kicsit meghökkentették a biztost. — Ez a hires párbeszéd, 
mely annyi rágalmaknak adott alkalmat, és forradalmi üldö-
zéseknek. Hasonló vizsga történt az iskolatestvéreknél, és az 
eredmény a két intézetnek k. rendelet általi eltörlése volt. 
Igy hitték ugyanis csak elérhetőnek, hogy a szülők kénysze-
ríttetnek gyermekeiket a „nemzeti collegiumba" küldeni, 
hol Victor szabadalmazott tanitói müküdnek ; de csalatkoz-
tak, mert az iskolatestvérekhez járt 60 növendék közül egy 
sem ment ama collegiumba. A szülők inkább ismeretek hiá-
nyában kívánják látni gyermekeiket, mint az egyedül üdvö-
zitö hitöket veszélyeztetni. 

LONDON, dec. 27-én. Mult kedden az egész angol-
honi kath. püspökség együtt volt Wiseman bibornok ő emt-
jánál, ki e napon termeit az összes papság és kath. világiak 
számára megnyitotta. Ugy hiszik, hogy ezen összejövetel 
egy igen fontos ügyben történt, mint lehetne t. i. ifjuságunk 
számára a legjobb egyetemi kiképeztetést eszközölni ? — 
Ullathorne a birminghami jeles főpap, a papságához intézett, 
es a „keresztény egyesülés előmozditását czélzó társulatra" 
vonatkozó körlevelét röpirat alakjában kiadta. Ebben leál-
ezázta tökéletesen ama protestáns szervezők terveit, kiknek 
egyesülete egyébkint a romai bibornoki egyesület (sacri of-
ficii) által kárhoztattatott. — Dec. 6-án Wiseman érsek a 
London éjszaki részén levő highgate — risei szent — egye-
sületről czimzett zárdaszüzek uj kápolnáját megáldotta. Ezen 
uj és virágzó női egyesületnek Angliában még egy második 
zárdája is van Bathban. — Londontól délkeletre a greenhi-
tei községben a Themse partján, Granth southwarki püspök 
a karmelhegyi szüzek ideiglenes templomát áldotta meg. Van 

itt körülbelől 400 katholikus, kiknek lelkipásztoruk egy pi-
emonti származású kapuczinus atya. — Laniassáben orszá-
gunk ezen kath. vidékén a heti szemle két uj szentély ke-
letkezését jelenti. Egyik Warrington mellett Newton-le-Wil-
lowsban, mely 600 embert fogadhat be, a liwerpooli püspök 
által szenteltetett fel ; mely különösen sír Gerard Róbertnek 
köszönhető, ki e czélra 25,000 frankot adott, hogy az alig 
200 embert befogadó kápolna helyébe tágasabb templom 
emeltessék. A második pedig sz. Vilmos kápolnája Manches-
terben, mely valóságos áldás eme gyárváros legszegényebb 
kath. munkásai számára. — Peelben a mani sziget egy kis 
városkájában tiszt. Dowelly ur által szintén egy kath. tem-
plom épült. Man szigete, mely az egyesitett 3 királyság egyi-
kéhez sem tartozik, és külön törvényhozással birt, szeren-
csétlenül követte Angliát a hitelhagyásban. Most csak három 
kath. temploma van.—Skótcziában Innverneshire-ben az egy-
kori beaulyi zirczi perjelség közelében, Lord és lady Lovat 
áldozatkészsége folytán hasonlólag egy tágas szép templom 
épült —• Dr. Colensó pere a jóreményfoki angl. érsek ellen, 
ki őt püspökségétől itéletileg megfosztá, a titkos tanács há-
rom ülésében tárgyaltatott már. Az államegyháznak fegyelmi 
tekintetbeni ziláltsága ez alkalommal is bebizonyul. Az ér-
sek ügyvédei vitatják, mikint ennek teljes joghatósága volt 
egy püspököt letenni, a fölebbezési fokozatra nézve pedig 
megjegyzik, hogy az ügynek a natali világi törvényszék, 
azonban a cantorbéryi primás Ítélőszéke előtt kell tárgyal-
tatni és csak azután mehet a korona elé. A viták 19-én fog-
nak befejeztetni, az Ítéletre mindannyian kíváncsiak. — An-
glikán barátaink most avval is igen cl vannak foglalva, hogy 
a titkos tanács ítéleti, vagyis bírósági osztályát az egyházi 
ügyekre nézve reformálják ; Gladstone és Disraeli, a két hi-
res államár, mindegyik más irányban működnek e tekintet-
ben. Az utóbbi Oxfordban tartott egy gyűlésen szóno-
kolt is. Keble ur pedig, az ismert költő, azt iparkodik bevi-
tatni, hogy Gladstone barátja csak igazán az államegyház-
nak. Ez — mond — már három izben megakadályozá, hogy 
az érsekeket ama bizottmányból ki nem zártak, és nem sae-
cularizálták. Azért Keble ur nem kíván csatlakozni azokhoz, 
kik a parlamenti tagok legközelebb történendő választása 
alkalmával Gladstonere mint az oxfordi egyetem képviselő-
jére szavazni nem akarnak. 

KONSTANTINÁPOLY, jan. 5-én. Ismeretes, mily 
kegyetlenül bánik az orosz kormány a katholikusokkal, a 
szerencsétlen lengyel forradalom legyőzése után, kiknek val-
lását gyökerestől ki akarja irtani. A délfelé eső orosz tarto-
mányokban a nyilt üldözés helyébe álnokság, alattomos esz-
közök lépnek, de a czél ugyanaz. Örködnek, hogy a katho-
licismus ne terjedhessen semmiképen. A gondviselés ugyan 
fentartott még néhány buzgó áldozárt, de ezeknek elégtelen 
száma az iskolák , ncveldék hiányában nem szaporodhatik. 
Ezen roppant kiterjedésű megyékben a püspökök nem elé-
gíthetik ki a lelki szükségeket, sem a papságban a szüksé-
ges fegyelmet mindig fön néni tarthatják. A proselytismus 
körüli törvény szigorúbb, mint a töröknél. A tilalom a sza-
kadár hitről áttérni egy alávaló kémrendszer által érvénye-
síttetik. A kath. papok tehát legfölebb más felekezetbeliek 
vagy a hitetlenek köréből gyűjthetnek. És ez is csak az 
orosz kormány beleegyezésével történhetik, és sok akadály-
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lyal jár. Bizony igaz marad, hogy reánk a hitetlen török 
uralkodása kívánatosabb még, mint a szakadár oroszé. A 
moskvai járom jelentőségét a törökországi különféle fele-
kezetbeli keresztények, örmények, görögök, bolgárok, kikre 
még csak két évtized előtt is az orosz befolyás túlnyomó 
volt, máris tökéletesen felfogják. Lapjaik közül egy sem 
meri többé nyiltan ezen hatalom pártját fogni. Még az orosz 
pénzen alapított „Cabetnik" czimü lap sem lép fel nyiltan 
többé. — Konstantinápolyban egy heti közlöny, melyet egy 
igen komoly és tudós nem-egyesült örmény vezet, lerontani 
iparkodik azon választófalat, előítéleteket, melyek eddig hit-
sorsosait az egyesült örményektől elkülöniték. Tolla nélkül 
többen elcsábitattak volna a protestáns hittérítő egyesületek 
által, kik t. i. kényelmesbnek találhatták volna az egyházok 
által parancsolt hosszú böjtökön és fegyelmen túl tenni ma-
gokat. Szükségtelen einlitenünk, hogy fegyvereit a katholikus 
egyház szellemi fegyvertárából szedi. A csábítás minden 
eszközeit megkísértették irányában, de hasztalan , ő tánto-
rithatlan maradt. Belellenségek ellen is kell harczolni, tud-
nillik azon fiatal örmények ellen, kik Párisban növekedve, a 
szabad gondolkozók elveit ide is át akarák ültetni. Renan 
ellen is irt czáfolatot, és nyiltan bevallja, hogy az örmények 
szellemileg és anyagilag előbbre volnának, ha Romától el 
nem szakadtak volna, melynek, úgymond, hite a chalcedoni 
zsinat idejében — amint most már kétségtelen — feddhetet-
len és tiszta volt. A külügyminiszter legújabban Victor Em-
manuel kormányát, illetőleg itteni képviselőjét, ki a libanoni 
ügybe beakart avatkozni, mintha nagyhatalom lenne , meg-
leczkézte és visszautasította. 

VEGYESEK. 
Cipriano, s La Gala reactionarius hadvezérek Nápoly-

ban daczára a franezia útlevelüknek 1863 jid. 10-én Genuá-
ban Gualterio térparancsnok által a franezia hajóról erőszak-
kal elfogattak. Napoléon parancsolta, hogy adják ki őket, s 
jul. 23-án kiadattak. Erre az II Diritto irta : „a savoyi ke-
reszt helyébe tüzzük a franezia sast, mivel Italiában Napo-
léon uralkodik." A turini kormány kiadatásukat kérte ; Na-
poléon 1863 sept. 10-én kiadta őket ezen parancsai : „Ítéljé-
tek őket tíz akasztófára, de felakasztani szabad nem lesz ; 
erről feleltek." Cipriano, La Gala halálra ítéltettek, most a ki-
rálytól megkegyelmeztettek. Valóban a forradalom«vissza-
adta Italiának a függetlenséget. 

Főm. herczeg-primás, s bibornok ur a bretigni tem-
plomnak építéséhez Svajczban 20 aranyat adományozni mél-
tóztatott. (E. U.) 

1864. sept. 1-én Southamptonban következő hitküldé-
rek száltak hajóra, hogy sz. Bonifáez püspöki megyébe, és 
Mackenfi apostoli helyettnökségbe utazzanak : Guéguen Já-
nos quimperi, Tissier Kristóf naneyi, Lavoie József québeci, 
Leduc Alfons laveli megyéből; Ceylonba menendő sept. 
19-én Marseilleben hajóra szált, Ghilini István ajaccioi, Def-
forets Gusztáv quimperi megyéből ; Oceaniába menendő oct. 
3-án Londonban hajóra szált : Béliart poitiersi, Deniau char-
tresi, Fauvel coutancesi megyéből, azokkal Uj-Selandia ré-
szére hajóra szált négy Notre-Dame des Missions egyesületi 
néne; az uj-orléansi megye számára oct. 15-én Havreban 
hajóra szált : Denis belleyi, Bigot bayenyi, Gouttenoire, Fres-
sinet lyoni, Glin ormaghi megyéből ; Uj-Brunczwikba me-

nendő aug. 18-án hajóra szált : Lefebvre Robert, O Brien s 
Eléazar; Uj-yorkba jul. 17-én Euthimus, és Miksa fratres ; 
Sz. Laurentbe Rudolf fráter ; Zárába Ödön fráter ; a milanói 
hitküldéri egyesület Honkongba Valantini, s Vigani papokat 
küldte; azon fölül Uj-Orléansba 3 szűz ment a lyoni sz. Or-
solya szerzetétől. (Annales p. 74—76'.) 

A szentatya Zinelli Fridrik trevisoi püspöknek kedves, 
atyai szeretettel irott levelet kegyeskedett küldeni mult év 
nov. 12-éről. „Amit a történet oly sokszor bizonyított, ma is 
megtörtént. Durva harcz vitetik az egyház ellen, ez sokat 
felébreszt álomból, a hitet feleleveníti, szeretetet tevékenynyé 
teszi, a híveket a pásztorokhoz, ezeket pedig sz. Péter szé-
kéhez szorosabban fűzi, a papság éberebb, hívei. őrizetében 
figyelmesebb, minden részről jönnek védiratok, még a nem-
katholikusoktól is, kárhoztatják a csalárdságot, a tévelyt, bi-
zonyságot tesznek az igazságról. Mindezen tünemények vi-
gasztalnak minket, erősítenek az Istenbe vetett hitben, és 
reményben." — A szentatya a gyászos napi eseményeken 
tixl a távolból üdvözlő fényre néz. Megengedi az Isten a roszat, 
hogy bebőle százannyi jót húzzon. A setétségből világosságot 
hozott, a vétek után megváltást adott, az üldözésben a vér-
tanúk millióit, az eretnekségekben a hitezikkelyek renditlen-
ségeit kimutatta, a szentatyák iratait adományozta. Az áldás 
mindig meghaladta a kárt, abundavit iniquitas, superabunda-
vit gratia. 

A turiniak minden egyes küldeményt a péterfillérből 
IX Pius uralkodására vonatkozó fölirattal szoktak díszíteni. 
Ily föliratok már egy könyvben külön kiadattak, kétség kívül 
az utóbbiak is ki fognak adatni, s az egyháznak gyözedel-
mei az utókor előtt bennök örök tanuságul, a jövő korra vi-
gaszul, buzdító például leendenek. Ezen föliratok ami kath. 
viseletünknek is örök emlékei. A karácsonyra küldött péter-
fillér ezen föliratot viselte : „Qui mense junio an. MDCCCL-
VlIII-Pio IX. P. M. obtrectabant ob Perusinam quam falso 
vocabant caedem — XI et X Cal. ortobres an. MDCCCLX-
II I I lacrimabiles Taurinensium casus exhorruerunt — non 
insano partium studio non vulgi rumoribus perperam exeogi-
tatos — nos ex hac urbe quae civibus commodis suis viduata 
insolabiliter dolet — collatitiam Italorum pecuniam hac pre-
ce tibi deferimus — parens et magister christianorum — ut 
te suffragante aequus admissorum vindex Deus — requiem 
curarum et laborum fessis Taurinensibus adferat." 

Turinban Lanza miniszter következő rendeletet adott a 
hivatalnokokra nézve, kik estveli órákban is dolgozni akar-
nak : „1) az osztályfőnökön kívül más hivatalnokoknak nem 
szabad lesz estveli órakban hivatal szobájukba belépni, ha-
csak erre az osztályfőnöktől jegyet nem kapnak ; 2) ezen je-
gyet a főkapu-őrnél hagyandják, s ugyanazon ajtón ki men-
nek, jegyeiket átvévén, melyet később, ha nem akarnak vele 
élni, az osztályfőnöknek visszaadnak." Mennyi lopásnak kel-
lett ezen rendeletet megelőzni? Hány olasz hivatalnoknak 
kellett a hüségtelenségi merényen kapatni, hogy a miniszter 
senkibe se bizzék ? A miniszter nem bizik bennök, s bizzék 
a nép ? Mégis az olasz kormány a nép akaratjának kifolyása. 
Ki az aki magát meglopatni akarná ? 

Szerk ezt ői tudósítás. 
V. . . . H. K . Teljes lehetetlenség : de otthon is talál, kinek illeté-

kesebb Ítéletében megnyughatik. Gratia D. N. I . C. sit nobiscum. 
Ada M. . . . . ,Der Papst uud die modernen Ideen' a második füzetet 

is előre ajánlom . írjon egyenesen Sartorynek Bécsbe, utánvétellel (Nach-
nahme) azonnal megküldi, s ön helyben kifizeti. 

Gy. . . I. . . Az észrevétel alapos, több ily jegyzeteket, igy adatolva, 
épüléssel lehetne olvasni, külső rend nyerne. 

K-h. B. F . Quare dubitasti? Egyik akadály a ,Religio' terjedhetésében. 
Okkal mőddal majd segítünk a hazán. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÀSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgőczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A szabadkomivesség. (Folyt.) — Egy-
házi tudósítások. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

A szabadkomivesség;. 
(Folyt.) 

„S váljon kitagadhatná, kérdi Zschokke, hogy 
a szabadkomivesség eszméje teljesen megegyez ily 
kereszténységgel, és hogy csak keresztény fogalmak, 
alapelvek lehetnek, melyek munkálkodásunknak 
alapul szolgálnak? Mert midőn mi a világ nagy 
építőmesteréhez imádkozunk, nem képzeljük őt a 
zsidók Jeliovájának, ki csak saját népét oltalmazza; 
sem a muhamedánok Allahjának, vagy az indusok 
Bramajának ; hanem mint oly Istent, minőnek őt 
Krisztus tanitotta; mint legtökéletesebb szellemet, 
mint minden ember atyját és gondviselőjét. Midőn 
mi a kőmivesi szeretetről beszélünk, nem értünk csak 
oly szeretetet, melylyel azok iránt viseltetünk, kik a 
vérségnek, rokonságnak, nemzetiségnek és hitnek 
köteléke által vannak hozzánk kötve; hanem azon 
szeretetet ér t jük, melyet Krisztus tanitott, s melyet 
sem előtte, sem utána senki sem gyakorolt; oly sze-
retetet, mely minden embert átövedz, senkit sem zár 
ki, mely a szegényben és nyomorultban, a megsér-
tőben, az ellenfélben, a megbukottban is testvérére 
ismer; szóval, értjük az ő róla jól elnevezett Krisz-
tus-szeretetet. Ha megemlékezve az emberi erő és in-
tézmények gyengeségéről és saját mulandóságunk-
ról szemeinket azon fensőbb templomépitésre füg-
gesztjük, melyet a kőmivesség kitűzött magának, és 
melyre hivatva vagyunk; ha előre örvendünk a 
reánk várakozó tökéletesebb létnek ; ezt mi nem kép-
zeljük magunknak zsidó fölfogás szerint scheol-nak 
vagy Ábrahám kebelének; sem Muhamed érzéki 
gyönyörökkel teljes paradicsomának; hanem mint 
Krisztus országát; oly országot, melyben magasb 
ismeretekhez, tisztább szeretethez, az igaz- és szentre 
nézve szabadabb, nagyobb tevékenységhez, magasz-
tosb, szellemiebb boldogsághoz ju tunk; melyben 
szemlélni fogjuk, mit itt csak a sejdités és hit tükrén 

keresztül látunk. Es igy minden munkáinkban, a 
páholyoknak egész szervezetében, szokásainkban, 
imáinkban, tehát a kőmivesség magasztos czéljában 
is keresztény, egyedül keresztény eszmék szolgálnak 
alapul ; és azok is, kik a kereszténységet nem akar-
ják a kőmivesség alapjaul elismerni, kénytelenek 
megengedni, hogy az az egyesekre szintúgy, mint 
az egész emberiségre nézve üdvös czélját csak akkor 
remélheti elérni, ha az a kereszténységből meritett, 
és azon nyugvó, az emberi észszel teljesen megegyező 
'értelemben és szellemben történik. Ha ehez kötjük 
még a háladatos megemlékezést a nagymesternek 
érdemeiről, kinek az igazi humanitas e uagy eszmé-
jét, és annak valósitását köszönjük, és ezt positiv 
kereszténységnek akarjuk nevezni; ebben sem fek- , 
szik reánk nézve semmi veszélyes, ha arra ügyelünk, 
hogy azt össze ne zavarjuk a dogmaticus vagy fe-
lekezeti kereszténységgel, és mindazon kérdéseket, 
vizsgálódásokat eltávolítjuk a páholyoktól, melyek 
művészetünkre nézve idegen természetűek, és igy a 
testvérek vagy páholyok közt botrányra, vélemény-
különbségre és viszálkodásra szolgálnának alkal-
mul." 

„Azonban nagy hiba volna, lia valaki azt gon-
dolná, hogy az egy Istenbe, a jövő életbe, és az em-
berrel született erkölcsi törvénybe való hit elegendő 
volna a kőmivességnek alapul szolgálni, minthogy 
ezekre nézve , mint mondatik , minden ember meg-
egyez. Mert eltekintve attól, hogy az utóbbi feltevés 
nem áll, nem mindegy, mikép képzelem én magam-
nak ezen egy Istent; ugyanis, e szerint alakul nem 
csak benső lelki állapotom, kedélyemnek nyugalma 
vagy nyugtalansága ; hanem embertársaimhoz való 
viszonyom is, sőt egész életemnek föladata. Tanús-
kodik erről nem csak egyes embereknek, hanem 
egész népeknek történelme; melyből látható, hogy a 
nem-keresztény népek más népektől elzárkóztak, 
azokat megvetették, ellenük mindent elkövettek 
egyedül azért , mivel hamis fogalmuk volt a külön-
ben egyedül egynek hitt Istenről. Ha ezen kivül 
még azt is lá t juk, hogy az idők folyamában ke-
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resztények hasonlót, só't még gonoszabbat is tettek ; 
balgaság volna azt állítani, hogy mindazoknak oka 
Istennek Krisztus által velünk közlött fogalmában, 
a szeretetnek tőle kapott törvényében, az általa 
nyújtott vigaszok- és Ígéretekben rejlenék. Nem! 
sőt épen akkor, midőn követői hitüket nem a szere-
tetnek müveiben, nem türelem és kimélet által ta-
núsították, hanem ellenkezőleg a más véleményüeket 
gyűlölték, szorongatták és üldözték; akkor nyo-
mult háttérbe az Istenről mint atyáról való fogalom, 
akkor homályosittatott és torzittatott el a humani-
tas legnagyobb mesterének tanitása. Estekintsen kö-
rül a kőmivesség, ha váljon nem épen most van-e a 
kedvező pillanat, melyben az nagy és szent fölada-
tot oldhat meg, melyben megmutathatnánk, hogy 
hivatásunkat jól fölfogtuk ; nem volna-e itt most az 
idő, hogy a páholyok szintúgy mint az egyes test-
vérek gyakorlatilag megmutathatnák a profán vi-
lágnak, hogy a liumanitas, és pedig a nagy mesternek 
humanitása emelte föl keblükben templomát, midőn 
részükről ők is telhetőleg járulnának a legszentebb 
érdekeiben megszakadozott kornak megnyugtatá-
sához !" 

„Oncsalódás volna azonban az is, ha állíttat-
nék, miszerint az ész maga is elegendő volna a ke-
reszténységnek magasztos eszméihez fölemelkedni; 
vagy hogy Istennek az emberben honoló tudata, 
vagy a lelkismeret teljesen elegendő lenne a kőmi-
vesség czéljainak elérésére; sőt hogy ez fölötte áll a 
kereszténységnek, minthogy az erkölcs követését 
minden tekintet nélkül a jutalomra vagy örök bün-
tetésre parancsolja. Mert habár semmikép sem lehet 
az észtől megtagadni azon tehetséget, melynél fogva 
az érzékfölöttihez emelkedhetik, és az Istent müveiből 
megismerheti, mégis azt sem lehet tagadni, és a tör-
ténelem is bizonyítja, hogy az emberek egyedül sa-
ját gondolkodásuk folytán Istent igazán meg nem 
ismerhetik. Ez a 17-ik századbeli szabadgondolko-
zóknak volt álma, mely a deismus neve alatt mind-
inkább elterjedett, az angol szabadkőmivességben is 
érvényre jutott és okozta, hogy ott a kereszténység 
helyét az úgynevezett noachitismus foglalta el. Es 
ha mindennek daczára az Istenről és az ember ren-
deltetéséről méltó fogalmak nem enyésztek el a pá-
holyokból, csak a kereszténységnek lehet köszönni, 
melynek tanai sokkal mélyebb gyökeret vertek, 
hogysem kiszorittathattak volna. Hisz azon deismus 
is csak abstractioja volt a positiv religioknak, és ami 
a dologban igaz volt, a kereszténységből merittetett, 
melynek sajátságait nem akarták elismerni. Hasz-

nálták a kereszténység segítségével kivívott igazsá-
got, de megfeledkeztek a jótékony forrásról, mely-
ből merítettek; azt hitték, hogy önerejükből emel-
kednek az igazság szemléléséig, és igy nélkülözték 
azon vigasztaló, lelkesítő erőt, melyet ezen religio 
épen sajátszerűségénél fogva nyújt ." 

„Ha a kereszténység arról vádoltatik, hogy ha-
mis indokokat hoz föl az erény követésére, és igy a 
kőmivesség alatt áll, mint mely a jónak gyakorlatát 
parancsolja minden tekintet nélkül a reményre vagy 
félelemre; az csak mindkettőnek, tudnillik a keresz-
ténységnek szintúgy mint a kőmivességnek félreis-
merésével történhetik , mert a kereszténység a túl-
világi jutalmat és büntetést sehol sem használja csal-
étek gyanánt a jóra, hanem csak figyelmeztet, mint 
kell is, a tetteknek minden lehető eredményére. Sőt 
épen abban rejlik egyik fő előnye a judaismus és 
minden egyéb religio fölött, hogy az embert azon 
pontra igyekszik emelni, melyen magasb érdekek 
által vezéreltethetik, mint minő a jutalomnak remé-
nye vagy a büntetéstől való félelem, ezen szavakat 
a közönséges értelemben véve ; továbbá hogy meg-
tanítja őt, miszerint önmagát magasabb rend tagjá-
nak tekintse, és két világ polgárának ; végre hogy 
törvényszerű életének eredményeül, valamint némi 
megerősítésül az életnek minden viszonyaiban és 
kisérteteiben Istennek láthatását, tehát magasabb 
tökéletességet és a szellemi boldogságnak ebből 
származó emelkedettebb érzetét helyezi kilátásba.— 
Ámde a kőmivesség is ép ezen magasztos eszmékkel 
bír az ember rendeltetéséről, és azokat megragadó-
lag tünteti elő jelképei és szokásai által. Ki ne szá-
mítaná kó'mivesi életének legfontosb perczei közé, ki 
ne emelkednék emberi méltóságának érzete által, és 
ki ne lenne bőven kárpótolva mindenért, mit az 
élet tőle elvett és megtagadott, midőn a kőmivesség 
oly szembeötlőleg érzékei elé állítja, hogy őoly lán-
czolathoz tartozik, mely a földről az egekig ér, hogy 
az, ki itten elánczolatban helyét elhagyta, ott ugyan-
abban ismét elfoglalja; hogy a halál saját és mások 
tökéletesítésén, boldogságán való építői munkálko-
dásunknak nem vet véget, és hogy azok, kik itt sze-
retet és hűség által egyesülve voltak, ott ismét talál-
kozandnak, és sokkal magasztosb lánczolat által 
egyesittetnek a szép, jó és igaz utáni törekvésben." 

„Ha tehát szem előtt tartjuk, mint gyakorolta-
tik mindenütt a kőmivesség, minő a gyakorlat a pá-
holyokban ; látni fogjuk, hogy a kereszténység még 
ott is , hol különben azt mint alapot tagadni akar-
ják , mégis mint olyan létezik, minthogy egyedül 
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keresztény fogalmak és alapelveken feneklenek a szokások, 
jelképek és szabályok. Alkalmasint tévely volt tehát gon-
dolni, mintha a vita valóban ezen kérdés körül forogna, ha 
váljon a kömivességnek alapul a kereszténység szolgál-e ? 
vagyis keresztény alapelvek szerepelnek-e a kőmives moral-
ban, keresztény fogalmak a kőmivesség által czélul kitűzött 
átalános tökéletesítésnél és boldogitásnál ? A vitakérdés 
inkább ekképen volna meghatározandó : váljon a kömives-
ségnek most alapul szolgáló keresztény fogalmak és elvek 
egyszersmind kőmivesieknek is tekintendők-e ? Ez egy rész-
ről tagadtatik azon oknál fogva, mintha a kőmivesség ez ál-
tal az egész emberiséget átkaroló jellemét elvesztené." A 
beszéd további folyamában kifejtvén a szónok, hogy habár 
szövetségüknek alapelve keresztény, abból még sincsenek 
teljesen kizárva oly nem-keresztények is, kik vallásuk kor-
látain túl föl tudnak emelkedni az átalános emberszeretet-
hez, a kőmivesség által czélzott humanitáshoz, végre a világ 
mindenható építőjét esdeklő imában kéri, hogy áldja meg a 
kőmivesség nemes törekvéseit. A szónoklatot kőmives-taps 
követte, melynek szintén különcz sajátságai lehetnek külön-
bözvén más tapsoktól. (Folyt.) Pollák. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. k. Fölsége nov. 25-én kelt legfelsőbb határozatával Fo-

garassy Mihály nagyváradi l. sz. olvasókanonokot, skutarii cz. püspö-
köt, Ferencz-József s Vaskorona rend lovagját erdélyi püspöknek leg-
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

KALOCSA, Jésus neve napján. — Boldog uj évet 
minden jóakaróinknak és elvbarátainknak ! A kalocsai se-
minarium Istentől uj kegyelmet kapott, minthogy a hetedik és 
nyolezadik osztályba járó növendékek is semiuariumunkban 
vannak, miután ezen iskolai esztendőben a t. jezsuita atyák 
nagy gymnasiuma kiegészíttetett. Épen száz esztendeje, hogy 
a kalocsai seminarium a török igának lerázása után az akkori 
főpásztor nagylelkű törekvéséből létrejött, most száz évre 
reá a mostani nm. érsek gondoskodásából oly karba jött, hogy 
abban nevelhetjük növendékeinket a hetedik osztálytól 
kezdve. Ezen czél elérésére természetesen a helyiségek 
nagyitása s részben uj felszerelése kívántatott, mit Isten után 
nm. föpásztorunknak köszönünk és köszönni fog a hálás utó-
kor. A hetedik és nyolezadik osztály a házi rend minden jó-
téteményében részesül, együtt van reggeli estveli ájtatossá-
guk, egy üdvös fegyelem alatt élnek, egy helyen étkeznek 
és előnyeik, terheik közösek a hittanhallgatókéival, egy atyá-
nak liai, egy megyének reményei, s csak abban van a kü-
lönbség, hogy ők a jezsuiták intézetébe járnak tantárgyaik-
ban előadást nyerni. Ami nevelőházi életünket illeti, a mult 
év September 30-kán megkezdtük a lelkigyakorlatokat, és 
october negyedikére készen voltunk vele. Elolvastattak Oc-
tober 4-kén a főpásztorunk által elönkbe szabott üdvös házi 
törvények. 5-kén ,Veni Sancte' tartatott s igy megindult 
az iskolai esztendő. Reánk mindig emlékezetes marad a 15-ki 
october, s bizonnyal az marad a hálás utókor előtt is : e napon 
1852-ben adta meg nm. főpásztorunk a kegyelmet, hogy mi 
itt a házi kápolnában az Oltáriszentséget tarthatjuk és imád-
hatjuk. Sit nomen Domini benedictum ! Az Oltáriszentségnek 
tisztelete adja az életet a papnevelés terhes munkájába, s aki-
nek kedve van az oltár szolgálatára készülni, ezen kedvét 

az Oltáriszentség imádása növeli. Nov. 6-án tartottuk sz. Ká-
roly és Patrocinium Beatae M. V. kettős megülését. Sz. Ká-
rolynak házunk van szentelve, a pártfogó Boldogasszony sa-
cellumunk ékes oltárképe. Dec. 11-én ,Gaudete' vasárnap 
volt azon örvendetes nap, midőn kegyelmes főpásztorunk 
házunkat meglátogatta. Az ily jelenlét az elöljárókra jutal-
mazás és ösztön, a fiatalokra pedig indító ok arra, hogy be-
csüljék állásokat, és szerezzenek törekvésök által a kegyes 
főpásztornak is örömet. A kápolnánkban végzett Oltáriszent-
ség imádása után kegyelmes főpásztorunk egyenkint a nö-
vendékek lakószobáit megtekintvén, minden osztályt ösz-
tönzött, hogy a jóban kitartók legyenek, sőt növekedjenek s 
határozottan figyelmeztetett mindenkit, hogy hivatása sze-
rint dolgozzék, s aki nem szánja el magát komoly törek-
vésre , szabadon lépjen ki. E főpásztori kegyes és hatá-
rozott bánásmód sulyját érzik, kiket Isten a nevelés sürü 
gondjaival megáldott. A karácsonyi estvén nm. főpásztorunk 
által kegyesen szétosztatni rendelt alkalmi s jó választás 
után Bécsből érkezett ajándékok meghozták a magok szokott 
üdvös eredményét, donum patris pro filiolis — ez is utánzása 
az isteni kegyelemnek, mely csak alkalmat és módot keres, 
hogy szeretetet gyakoroljon, és szeretetet ébreszszen. Jól 
esett, hogy ekkor a többi érdemes urak között jelen volt ft. 
Kováts József praelatus ur őnagysága is, kinek hét évi igaz-
gatósága sok jót ápolt s erősített a házban. Az év utolsó nap-
ján, dec 31-ikén üdvös szokás szerint, melyet itt főpászto-
runk léptetett életbe, hálát adtunk Istennek a főtemplomban, 
hova számos buzgó hívek sereglének. Három királyok nap-
ján házunk szokott felszentelése ment végbe. Most pedig 
örvendünk a papi felszentelésen, mely ma mint Jézus sz. ne-
vének ünnepén tartatott. Rövid vázlata ez egy növendék-
papi házi élet majd négy hónapos szakának, de ha az ember 
megeresztené tollát, s előadná minden örömeit, reményeit, 
hosszú lenne az írás. Különben is részünkről eleven öröm-
mel kisérünk minden sort, mely máshonnan a papnevelésről 
szól. Újra tapasztaljuk, hogy a nevelésre fő dolog, hogy csak 
Istentől választott ifiuk lépjenek a seminariumba ; fő dolog, 
hogy a seminariumban a keresztény és papi életet tökélete-
sítő eszközöket használjuk; fő dolog, hogy az ifiak a szent-
ségekben buzgón, s gyakrabban részesüljenek ; fő dolog, hogy 
az előljárok egytől egyig egy érzésű emberek legyenek ; fő 
dolog, hogy a nevelési czélnak minden tekintet alávettessék; 
fő dolog, hogy a modestia, az igénytelenség, az elismerés, 
diseretio, iudicium a fiatalokba beplántáltassék ; fő dolog, 
hogy őszinte, nyilt, és határozott jellem képeztessék ; fő do-
log, hogy a lelki önmegtagadásra vezettessék az ifiu ehez 
azután a többi, hogy becsületes jó tanuló legyen, vagy lega-
lább gyakorlati észszel biró, hogy a folyó szükségek iránt 
alapos ismeretei legyenek, készüljön gyakorlati hitelemző-
nek, erélyes, hitszónoknak, és értse azon korszerű intéz-
ményeket, melyekkel az egyház jelenben hatni akar Krisz-
tus Jézus drágalátos szent vérén megváltott hi vek ideig 
s örökké tartandó, társadalmi és házi boldogságának előmoz-
dítására. Sok történik e részben mindenfelé, miért Istennek 
hála ! A solidaris, a püspök által kiszabott törvényeket vég-
letig életbe vivő nevelés, a szeretet és türelem szelid férfias 
lelke, az őszinte jóakarat, jóakarók részvéte, a püspök ál-
dása és őrszeme, a sikernek alapja. Ami t. jezsuita atyáinak 
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szorgalmasan dolgoznak, és régi jó hagyományuk szerint 
okos és jámbor fiakat nevelnek mindazokból, kik magokat 
neveltetni és képeztetni engedik. A convictus 60 ifiat számit. 
A főgymnasium nyolcz osztályban szép sokaságot foglal. Ezen 
fiak amennyiben a t. jezsuiták munkája s az ur Isten kegyelme 
fog rajtuk, becsületes, nyilt, derült, tevékeny, istenfélő fiak. 
Nem is halasztanak el a jó atyák egyetlen alkalmat sem, 
melyben a fiakra hathatnak. Minden egyes atya szinte annyi 
apostol, de még a szerzetes fráter is nyugodt példás életé-
vel s illetőleg szép ismereteivel kalauza a fiúnak. Két al-
kalmas akademiájok volt a IV. osztálybeli fiaknak, egyik nov. 
8-án, ebben alkalmas humorral, de alaposan is előadatott per 
modum obiectionis azon ferde fölfogás, mely szerint néme-
lyek a convictusi rend s átalában a fegyelmi dolgokban meg-
szorítást, merő formaságot látnak. Hadjuk ebbe a jezsuitákat 
magukra, ha az ő bírálatokat kiállja a dolog, ne szóljunk 
hozzá, sok okosat irtak már ők ebben a dologban, s az ellen-
ség is mellettök szól. A második kis akadémia épen kará-
csony előnapján volt : de beneficio fidei ; kedves kis munka 
volt, és jól is volt előadva a dolog. Sajnálattal kell fölemlí-
tenünk, hogy meghalt a jó t. pater Liptay dec. 16-án épen 
tanító székén ült, a második tanóra forgása alatt, délután 
3/l4-re, kérdezés közben lehajtotta fejét, jó tanítványai azt 
vélték, elájult, segíteni akarják, azonban néhány perez múlva 
az Urnái volt jó lelke. Boldog ! még az nap misézett. Nyájas, 
szives, tevékeny, szerény jó atya volt. A nép számosan ki-
sérte a nyugalom helyére, s közte azon jó vélemény terjedt: 
ez szent életű pap volt, az angyal megmondta neki előre ha-
lálát. Igaz, hogy ő maga látszott már érezni a közelgető fel-
oszlást, sokat dolgozott. A deákok is fölötte sajnálják, szi-
vökben soká gyászolandják. A Miasszonyunkról nevezett is-
kola-testvérnök templomában mult oct. 2-án a Boldogasszony 
rózsafüzérről nevezett ünnepén nagyméltóságú érsekünk 
szokott egyházi szertartások mellett sz. mise fölajánlása köz-
ben hat jelöltnek a zárda életre való nyilvános fölvételét 
vagy is fölavatását végezte, mely alkalommal öt ujoncz a 
szerzetesi fogadásokat tette le. Intette a kegyes érsek a fel-
avatottakat, hogy szép hivatásokat és magas föladatokat buz-
gón teljesítsék, mely főpásztori szavak üdvös hatással, áldá-
sos eredménynyel is bírnak, amennyiben a t. iskola-testvér-
nők mind a négyosztályu leányiskola vezetésében, mind a 
szép számú convictus igazgatásában szép törekvést tanúsí-
tanak, és több jólelkű s jeles szülőknek teljes megelégedését 
bírják. A kegyelmes főpásztornak atyai őrködése, a főtiszte-
lendő igazgató és a nt. hitelemző buzgó segítsége, a nénikék 
fáradhatlan szorgalma mindannyi leszármaztatója a mennyei 
kegyelemnek, mely az egyházi üdvös intézetek által erősen 
dolgozik. Isten adjon e növekedő intézetnek minél több ál-
dást, erőt és munkálkodási tért, hogy terjedjen az Isten or-
szága a gyermeki szivekben, melyeket a hittel melegített ne-
velés szentel meg. — Ez idén a praeparandia 30 növendé-
ket számol. Az elemi iskolákban hét osztálybeli gyermekek-
nek a kispapok adják a hitelemi oktatást kegyelmes főpász-
torunk atyai rendelése folytán. Van a dolognak sok haszna, 
az elmélet gyakorlatba vitetik, az előforduló hiányok rövid 
uton kiigazittatnak, nem lesz az uj káplán előtt szokatlan 
dolog az iskola, bele éli magát a kis pap néhány okos fo-
gásba, ha kimegy, tud mikint kezdeni a dologhoz, a főbb 

hitágozati tárgyak helyes magyarázását jobban fölfogja, és 
gyakorlati elvekkel fölkészülve tér plébánosának oldala 
mellé, s miután itt őrködő útbaigazítás alatt áll, komolyan 
veszi e szent dolgot, mely egész nemzedékek boldogitására 
szolgál. — A lefolyt 1864-ik évben nálunk hét fölszentelt 
pap és egy papnövendék halt meg. A fölszentelt papok ezek: 
Bedcsula Tamás éneklőkanonok, apát, meghalt januar 21-
kén, élete 5,9 évében. Wallner Udalrik bresztováczi plébá-
nos, meghalt máj. 10-én élete 58 évében. Kulischich Péter 
dúsnoki plébános, julius 17-kén élete 58 évében. Kirschbaum 
András aug. 27-én élete 56 évében, garai plébános és espe-
res volt. Veér Lukács martonosi plébános sept. 21-én élete 
67 évében. Mészáros Lajos tataházi plébános, nov. 24-én, 
élete 59 évében. Dec. vége felé meghalt Nikolics János arany-
misés pap, ki halála előtt szép ajándékokat tett üdvös intéze-
tekre. Dec. 14-kén halt meg egy jó kispapunk Újhelyi Ernő, 
ki nyugodt keresztény odadással készült a véletlen közelgő 
halálra, s átment oda, hol az Urnák fölkent szolgái fényle-
nek, kiknek sorába emeli az isteni irgalom azon szent vágy-
gyal teljes sziveket, melyek óhajtva óhajtják a pappá leendő 
fölszentelés napját, de Isten vágyaiknak áldozatát megelé-
gelvén , nekik első mise helyett mennyországot készit, és 
keseredett szülőiknek fenthagyja azon keresztény vigaszta-
lást, hogy jó fiat neveltek az égnek, hol Isten tőlök ezen ál-
dozatot annál szivesebben fogadja, mennél elevenebb szokott 
a szülők szeretete lenni oly jó gyermek iránt, kit a főpász-
tor a papságra bevesz, s ki már már az Ur oltárához készül. 
Sit, nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et in aeternum. 
(Vége köv.) 

MUZSLA, jan. 21-én. Ma nálunk az Oltáriszentség 
imádásának napja volt, s mivel tudtomra helységünk egyike 
azon községeknek, hol a lelkipásztor buzgalma folytán a 
legszebben ülik meg e napot, jónak láttam napirendünket 
röviden ide jegyzeni. Az egész anyaközség, mely kétezer 
háromszáz lélekből áll, 11 részre van felosztva. E tizenegy 
rész külön gondviselővel, énekesek és zászlótartókkal el-
látva minden órában felváltva körmenetben megy az Oltári-
szentséget imádni. A szentségimádás reggel hat órakor kez-
dődik, mikor az első körmenet megérkezik. Minden órában 
a haranggal jelt adnak, mire az illető helységrész a kijelölt 
háznál összegyülekezik és onnan zászlók elővitele mellett 
halad a templom felé. Az ajtatosság este hat órakor záratik 
be. E szép rend ft. Tillmann Mihály esperes plébános urnák 
köszönhető. Az ég tartsa őt ! 

BERLIN, jan. 10-én. A lengyelek ellen indított óriási 
felségsértési perben nov. 4-én Jarochovszky prépost a vád-
iratban a katholikus papság ellen felhozott átalános vádakat 
iparkodott megczáfolni. Többek között állitá, hogy a válasz-
tási fondorlatokat illetőleg kijelentheti, mikép a kath. papság 
a kötelesség határain belül maradt, nem tett mást, mint a 
választás határnapjain istenitiszteletet tartott. Nemzetiségi 
és nyelv tekintetbeni izgatás sem történt ; Prusinovszky pré-
post urnák a vádiratban idézett egy müve nem mást tartal-
maz, mint a fenálló törvények magyarázatát a nép nyelvén. 
A közigazgatási hatóságok elleni oppositio csak oly véle-
ményhezi ragaszkodásra vonatkozik, melyet poroszhoni né-
met jogtudósok is osztanak, hogy t. i. az 1832-i april 14-i ren-
delet nem bir a törvény erejével, és hogy a papok nem pol-



— • > > 

gári hivatalnokok. — A poseni nagyherczegség kath. pap-
sága hivatásának öntudatával, és insinuatiók által, bármily 
oldalról jöjjenek is, nem engedi magát zavartatni. Bären-
sprung ur bizalmas közlése szerint leginkább az érseknek, és 
k. papoknak érdeme, hogy a forradalmi eszmék, a lengyel 
nép között tovább nem terjedtek. A culmi püspök ennek 
elismeréseid a sasrendet kapta, s midőn Berlinben volt, Pell-
drammal, a választott trieri püspökkel, a királytól ebédre 
hivatott. De nem csak az, mi hivatalosan mondatott, szolgál 
a poseni papságot sértő vádirat czáfolatára, hanem figyelemre 
méltó ami a fennevezett ur bureaujából, habár más czélra, 
került ki. A poseni titkos forradalmi rendörségnek a londoni 
központi bizottmányhoz intézett leveleiben mondatik, hogy 
a poseni papság testestül lelkestül conservativ, hogy poli-
tikai felforgatásokra nem engedi mágát felhasználtatni, és 
azért a forradalom kitörésekor a Posenben utánnyomott ki-
áltványok értelmében fel kellett volna konczoltatnia. — Azon 
körülményre vonatkozólag, hogy többen az egyháziak kö-
zül törvényszék elé idéztettek, mondhatjuk, hogy ezeknek 
száma jelentéktelen, és az ellenök felhozott vádak cseké-
lyek. A hirhedt „Boze cos Polske" éneknek a censura még 
1828-ban megadta az „imprimatur"-! — De a legborzasz-
tóbb vád, midőn az hozatik fel, hogy a gyónószékben láza-
dásra ingereltek és ezért a felmentést előre megadták volna. 
A poseni katholikus nép ép oly jól tudja mint bár mily más 
katholikus, hogy a vezeklés szentségében semmiért előre, mi 
még nem történt, felmentés nem adható. A gyónássali vissza-
élés vádja papságunk ellen csak az egyház legnagyobb el-
leneseitől jöhetett, és talán a „Posener Zeitung" egy czikke 
nyomán, melyet hivatalosan kiigazittatni a kir. föállamü-
gyészség elmulasztott. 

KÖLN, jan. 2-án. A rajnai porosz tartományok kath. 
püspökségnek az ismeretes Schmising-Kersenbrock-féle ügyre 
vonatkozólag a királyhoz intézett feliratában a többi kö-
zött a következő érdekes szavakat is olvassuk : „Ha igaz, 
hogy a Kerssenbrock grófok elbocsáttatása a párbaj elleni 
nyilatkozatuknak tulajdonítandó, ebből az következnék, hogy 
megoldhatlan ellentét létezik az egyház positiv törvénye és 
a katonai becsület követelményei között, mert az egyház 
minden időben szigorúan a kiközösítés fenyítéke alatt tiltá a 
párbajt. Felséged szolgálatában levő katonák tehát azon 
szomorú kényszerűségben volnának, megvetni a vallás törvé-
nyét, és lelkismeretök ellen cselekedni. Felséged egy bátor 
hadseregnek parancsol, mely a porosz zászlót csak imént uj 
dicsőséggel övedzte körül, de felséged maga is elismeré, hogy 
az ajtatos férfi szinte rettenthetlen katona. A felmerült eset 
a legfájdalmasb zavarba ejt. Egy részről engedelmességgel 
tartozunk felségednek, más részről hivatásunk parancsolja, 
hogy az egyházi törvényeknek megyéseink általi teljesítése 
körül őrködjünk. Kérdésekkel halmoztatunk el a jelen esetre 
nézve, és utmutatást kérnek. Megfogjuk, hogy igen nehéz 
pásztori körleveleinkben az egyház által a párbaj ellen ki-
mondott büntetéseket híveinknek emiékökbe idézni, mert 
bármennyire átalánosak, és vonatkozásoktól mentek legye-
nek szavaink, mégis félre magyaráztathatnak. Azt hittük 
azért, hogy legjobban teszünk, ha bizalommal fordulunk fel-
ségedhez, hogy biztató válaszért folyamodjunk, saját és a gon-
dunkra bizott hívek érdekében." 
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PARIS, jan. 16-án. Habár bennünket katholikusokat 
elleneink nem egyszer vádoltak türelmetlenségről, mi mégis 
megmutattuk, hogy, ámbátor hitünk minden egyes ágának 
védelmében tántorithatlanok vagyunk , a hitezikkelyekre 
nézve alkudozásba bocsátkozni soha nem fogunk, mégis ami 
közvetlenül vagy közvetve jónak jelenkezik másutt is, mél-
tányolni készek voltunk. Igy midőn nem régen Konstanti-
nápolyban az angol és amerikai hitküldérek a muhamedá-
nok között aratott sikerért üldözést szenvedtek, mi is véd-
tük az ottoman birodalombani szabad vallásgyakorlatot. Re-
ményijük ugyanis, hogy azok, kik a török vallást elhagyva, 
a kereszténység legalább egy részének birtokába jutottak, 
Isten kegyelmével az igazság teljes birtokába jutandnak. 
Igy a párisi protestánsok körében felmerült viszályban is a 
presbyteriális tanács pártját fogjuk, a forradalmi sajtó által 
támogatott néhány rationalisticus igehirdetők ellenében. 
Megtiltván az egyházi működést oly férfiaknak, kik Jézus 
istenségét nyiltan tagadják (mint Ooquerel és társai) a pres-
bytérialis tanács helyesen cselekedett, mert ezt követeié 
hivei és a kormány iránti kötelessége. Hitsorsosai irányában 
ugyanis tekintélyt képeznek e tanács tagjai, és kötelmek az 
általok vallott keresztényelemet, amennyire lehet, megőrizni. 
Nem engedhetik meg tehát, hogy azok jó hiszemüsége tév-
útra vezettessék, kik keresztények akarnak maradni, és ki-
ket az ürügy alatt, hogy a szabad vizsgálat protestáns tanát 
elöttök fejtegessék, mindinkább eltávolítanak minden posi-
tiv vallástól, és a nihilismus tátongó örvénye felé vezetnek. 
Mondhatnák ugyan , mikint ama tanács által gyakorlott te-
kintély, és a protestantismus lényegesen rontó szelleme ellen 
gördített akadály nyílt ellenmondást képez, és az általok el-
fogadott vallási elv nyilt tagadása; erre csak azt lehetne 
válaszolni, hogy ez szerencsés következetlenség, minőre 
mindig lehet akadni azoknál, kik hamis elvből indulván ki, 
érzik, mikint lehetetlen az alkalmazásban a végletekig menni, 
és megállanak akkor, midőn a következmények borzasztó 
voltát előre látják. — A franczia kormány irányában a pres-
byterium eljárása által szintén csak kötelességet telj esitett. 
A franczia kormány, mint minden kath. kormány, melynek 
a protestantismus lételét államában elismerni kényszerült, 
csak addig adhat ennek védelmet, segélyt, mig benne egy 
meghatározott vallást lát, melynek elve és gyakorlata előtte 
ismeretes. Annak , mit nem ismerünk , nem lehet törvényes 
létezési jogot, vagy fentartási eszközöket nyújtani. És arra 
hogy biztosak lehessünk , miszerint az, mit ma föntartani és 
védeni készek vagyunk, holnap mássá nem fog alakulni, 
biztosítékok szükségesek, tudni kell, kétely esetében hova 
forduljunk. Eme biztosítékokat (garantie) az emiitett ügy-
ben itt a presbyterium képezi. Ezen tanácsnak kötelessége 
őszintén őrködni a koi'mány irányában hallgatólag és magá-
tól értetődő kötelezettségek teljesítése fölött, miután a kor-
mány viszont a magáéit is becsületesen teljesiti. Ha nem tel-
jesítené föladatát, ha megengedné, hogy a protestantismus 
örve alatt egészen mást hirdessenek, és a keresztény hit 
alapigazságait is tagadják, a kormány is feloldozottnak te-
kinthetné magát minden kötelezettség alól. A presbyterium 
tehát, midőn az emiitetteknek imoláikban megtiltá a szó-
noklást, nemcsak kötelességét teljesítette, hanem mindazok-
nak, kiknek érdekében áll fentartani a protestantismust, 
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hálára is kötelezte. Es mégis mennyi vád emeltetett ellene, 
mindazon lapok, kik egyébkint a protestánsok barátjainak 
mutatták magukat, védelmére keltek a kitiltott pásztoroknak. 
A presbyteriumot megtámadva mondák, mikint neki nincs 
joga csalhatatlanságot, melyet a pápának nem enged meg, 
maga részére igénybe venni, hogy bitorlás az , mit elkövet, 
hogy az orthodoxia ideje rég lejárt, és hogy a politikai, a 
tudomány- és vallásszabadság napja felkelt a népekre és 
nemzetekre. Talán feltűnő leend sokakra, hogy mi, kiket tü-
relmetlenségről vádolnak, épen a presbyterium, a részben 
igazhitű protestantismus védelmére kelünk a szabadonczok 
ellenében ? pedig semmi sem természetesb, mi épen mivel 
őszintén szeretjük az igazságot, mindig inkább azok részén 
fogunk állani, kik az igazságnak legalább töredékeit birják 
azok ellen, kik minden positiv vallást kiküszöbölni, és hitünk 
alapigazságait lerontani törekesznek. Mármár odáig jutot-
tunk, hogy a harcz nem annyira a protestantismus és katho-
licismus között fog folyni, hanem a hit és tökéletes hitetlen-
ség, a positiv vallás ésanihilismus védői között. A protestan-
tismus csak eszköz, melyet a forradalom ügyesen felhasznál, 
hogy eltántoritson némely gyengéket, és fokozatosan átvi-
gyen a tökéletes hitetlenségre. 

MADRID, dec. 30-án. A spanyol püspökség és papság 
a katholicismus ellen indított harcz folytán ritka és dicséren-
dő buzgalmat fejt ki. Szó van amint a „Croce di Si-
viglia" értesül, egy küldöttségről, mely Romába menendő 
a szentatyát újból biztosítaná a spanyol nép hódolatárol, vi-
lági hatalmáhozi ragaszkodásról és végre, hogy Spanyolor-
szág érseki városai közül egyet tetszése szerint felajánljanak 
azon esetre, lia, mitől Isten őrizzen, a körülmények ő szent-
ségének Roma odahagyását javasolnák. Egyúttal eme kül-
döttség a pápának a péterfillérek egy rendkívüli gyűjtésé-
nek eredményét vinné magával. Biztosan állithatom, hogy ha 
Spanyolország azon megtisztelő szerencsében részesülne egy 
számkivetett pápának menhelyet nyújthatni, meg fogná mu-
tatni, mire képes e nemzet vallási lelkesültsége. Miután a 
szentatyáról szólunk, nem hallgathatok el egy igen épületes 
történetet. Nem rég bizonyos Carlionero y Sol Leo ur előtt, 
ki a pápai adományok beszedésével volt megbizva, jelentke-
zett egy igen szegény falusi napszámos, és köztük eme pár-
beszéd fejlődött : „Kézbesíthetek önnek uram valamit Roma 
részére ?" „A kérdés igen átalános, hogysem felelhetnék." 
„Csekély dolog." „Mondja hát." „Hallottam, hogy a pápát 
kifosztották mindenétől, és hogy igen szegény állapotban 
van, ö a hívek közös atyja, tehát az enyém is, kötelességem 
azért őt segíteni; — nyomorult vagyok, gyermekeimnek 
hogy enni adhassak, négy ezüst gombot adtam el, de ma-
radt még néhány gomb, vegye ezeket, és küldje a pápának." 
Könyek csordultak le arczán a szegény munkásnak, és távo-
zott. „Mi a neve ?" kérdezé az említett ur. „Egy andalusiai 
katholikus," feleié örömtelten az adomány elfogadása fölött 
és távozott. — E század hősei, kik egy állítólagos hazaszere-
tet ürügye alatt, a szivekben a nemes érzelmeket, a hit láng-
ját kioltani iparkodtak, ime nézzétek a valódi hősöket, és 
nagylelkű kebleket. — Régóta a püspökök, és vallásos csa-
ládatyák folyamodványt intéztek a királynőhöz, hogy a köz-
oktatás valóban keresztény módon alakittassék át, és a jelen 
minisztérium foglalkozott is az ügygyei lelkismeretesen, miről 

a hivatalos lapban közlött körle vél tanúskodik, melynek főbb 
pontjait a következőkben adjuk. 1-ször. Elismertetik, hogy 
a közoktatás ellen sok alapos panasz van, és vizsgálatra szo-
rul ; 2-szor, a kormány bizonyos tanokat, melyek a nép kö-
zött, és a tanszékekről terjesztetnek, veszélyeseknek nyilat-
koztat; 3-szor, a tanároknak nem csak bünmenteseknck, 
de egészen gyanútlan embereknek_is kell lenniök. 4-er. A 
kormány meghagyja az egyetemek igazgatóinak, hogy a ba-
jokat orvosolják, és kellőleg felügyeljenek. 5-ör. Az igazga-
tók az egyházi és világi hatóságokkal egyértelmüleg járja-
nak el a bajok kutatásában és orvoslásában, ö-or. Kellő fel-
ügyelet történjék az elemi oktatókra is, mert ezek közöl is 
többen az ártatlanság virágában levő gyermekek elméit és 
szivét téveszmékkel megmételyezik, és a társadalmat igy 
megrontják. 7-er. A plébánosoknak az elemi oktatásban ha-
tározott befolyásuk legyen. 8-or. A tanároknak megszabott 
programmjokon kivül nem szabad áradozniok. 9-er. A taná-
rok emlékezzenek meg a törvényekről és a tett esküről, mely 
tiltja valamit a vallás, a trón, és fejedelem ellen tanitani. 10-er. 
A kormány határozottan tiltja szólani a kath. vallás ellen, 
mely a spanyolok kizárólagos vallása és a concordatum ellen, 
mely az állam törvénye. Ezen körlevél nagy jelentőséggel 
bir a jelen körülmények között. Még Itáliában a tanároknak 
szabadon lehet minden ellen, mi szent, kikelni, és a papság 
az oktatásra minden befolyástól megfosztatik, azalatt Spa-
nyolországban a miniszterek nyiltan kijelentik, hogy a püspö -
köknek, lelkészeknek kötelességök a tanításra felügyelni és 
hogy a concordatum sérthetlen államtörvény. — Oct. 13-án 
kelt rendelet által Arrazola miniszter ur a kiérdemesült lelké-
szek nyugdija ügyét szabályozza, mi dicséretére válik. Any-
nyi szabadelvű miniszter (23 év alatt) között egy sem gondolt 
a papság eme részére. — Az asturiai herczegnek a trónörö-
kösnek, ki most tölté be élte 7-ik évét, valláserkölcsi nevel-
tetése Puente bibornokra s burgosi érsekre bizatott, mely vá -
lasztást nem lehet eléggé dicsérnünk. 

Szentszékí határozat. 

HARLEMEN. Canonizationis novemdecim martyrum 
Grorcomiensium. 

Super dubio : an stante adprobatione martyrii, causae 
martyrii, nec non miraculorum, tuto procedi possit ad sole-
mnem eorumdem canonizationem ? 

Quum Christi Ecclesia ethnicorum persecutionibus sub-
latis in pace conquiescere videretur, novos in haereticos ad 
versarios sustinere debuit, eosque formidabiliores, quia Chri-
sti nomen ejusque professionem simulantes, incautos filiosfaci-
lius decipere poterant. Hoc erat in divinae providentiae de-
creto sancitum ut Ecclesia catholica sanguine Christi or ta, mar-
tyrum sanguine enutrita, in cruentis persecutionum periculis 
usque ad mundi fincm versaretur. Inter ceteros haereticos 
saeculi XVI novatores malorum agmen in Ecclesiam intule-
runt, quorum damna ad haec nostra usque tempóra late diffu-
sa tristissime toleramus. Calvinianae praesertim haeresis se-
ctatores, qui Geusii in Belgio appellabantur, seditione adver -
sus catholicos commota, florentissimas Belgicas regiones bello 
devastarunt. Cumque jam nonnulla oppida maritima in suam 
redegissent potestatem, alterum numero civium frequens et 
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mercaturae exercendae opportunum oppidum, quod Gorcomi-
um dicitur, eo aggressi sunt animo, ut religiosos viros clericos-
que illic in arce commorantes interimerent. Arce inde capta 
contra juratam fidem quotquot invenerunt ecclesiasticos viros 
nefarii illi hostes, ludibriis ac tormentis affecerunt. Nomina 
eorum haec sunt : fratres Nicolaus Pichius Gorcomiensis Gu-
ardianus, Hieronymus Werdanus Vicarius, Theodoricus Em-
denius Amersfortius, Nicasius Joannes Hezius, Willehadus 
Danus, Godefridus Mervellanus, Antonius Werdanus, Anto-
nius Hornariensis, Franciscus Rodius Bruxellensis sacerdo-
tes ; Petrus Ascanus, et Cornelius Wicanus laici, omnes ex 
ordine minorum s. Francisci de observantia; Joannes sacer-
dos ex ordine praedicatorum ; Adrianus Becanus ac Jacobus 
Lacopius Aldenardensis ex ordine praemonstratensi ; Joan-
nes Ostervicanus canonicus reguláris ordinis s. Augustini ; 
Leonardus Vecclielius Buscoducensis, Nicolaus Poppelius 
Weldanus, Godefridus Duneus Gorcomiensis et Andreas 
Waltherius sacerdotes et paroclii saeculares. 

Hi omnes noctu Brilam Hollandiae oppidum abducti, 
novis injuriis calumniisque affecti, ludicram supplicationem 
circum patibulum instituere coacti, in teterrimum inde erga-
stulum detrusi, tum ad disceptationes cum nonnullis apostatis 
vocati, quos cum heroes fortissimi divinam Christi in Euclia-
ristia praesentiam, ejusque in Romano Pontifice vicariam 
auctoritatem propugnantes egregie confudissent, iniquissima 
demum sententia condemnati et in furcam acti gloriosum 
agonem pro fidei catholicae veritate consummarunt VII Idus 
iulii anni MDLXXII . Nonnullis post eorum obitum elapsis 
annis coli coeperunt a fidelibus uti martyres, ipsorumque re-
liquiae publicae fuere venerationi expositae : quam deinde ve-
nerationem sacrorum rituum Congregatio per literas ad ar-
chiepiscopum Mechliniensem Idibus novembris anni MDCX-
X I datas permittendam esse censuit. Postea anno MDCXL-
VIII eadem sacra Congregatio declaravit, constare dictis Dei 
servis cultum ab immemorabili exhibitum, et ad praesens ex-
liiberi, ct comprehendi inter casus exceptos a decretis Urba-

• ni VIII ac proinde illis nequaquam contraitum fuisse et esse, 
ideoque posse ad ulteriora procedi: quod decretum Innocen-
tius X sa. me. I l l Idus iulii anni M D C X L I X confirmavit. 

Denique VIII Idus április anni MDCLVIII missis per 
varias dioeceses Hollandicas et Belgicas literis remissoriali-
bus a Sedis apostolicae dclegatis de martyrio, causa martyrii, 
et de miraculis instructi fuere processus. Quos cum sacrorum 
rituum Congregatio, juxta vetustiorem disciplinam quae tunc 
obtinebat, accuratissime perpendisset in conventu coram Sum-
mo Pontifice Alexandro VII sa. me. decimo Kalendas április 
anni MDCLXI habito declaravit : constare de martyrio et cau-
sa martyrii, ideoque deveniri posse ad discussionem miracu-
lorum. Quare altero de miraculis institute examine Summus 
Pontifex Clemens X sa. me. ob unanimem omnium consulto-
rum ac reverendissimorum Cardinalium assensum ]iridic No-
nas octobris anni MDCLXXIV decrevit : constare de quarto 
et quinto miraculo. Cum autem sacra rituum Congregatio in 
generalibus iisdem comitiis declarasset cxpletis omnibus quae 
injungunt novissima décréta felicisrecordationisUrbani VIII 
posse tuto quandocumque deveniri ad solemnem praedictorum 
martyrum canonizationem juxta ritum sanctae Romanae Ec-
clesiae et sacrorum canonum dispositionem, ac interim donee 

ad actum solemnis canonizationis deveniatur posse beatos 
declarari cum concessione missae et officii de communi pluri-
morum martyrum, Summus Pontifex Clemens X sa. me. da-
tis literis in forma Brevis decimo octavo Kalendas decembris 
anni ejusdem id fieri induisit. 

Heic substitit per duo ferme saecula nobilissima haec 
canonizationis causa. At quoniam luctuosissimis hisce tempo-
ribus acerrimum non modo ab haereticis verum etiam a falsis 
fratribus adversus catholicam fidem instauratum est bellum, 
quo Christi divinitatem denegant, ejusque Ecclesiam funditus 
labefactare contendunt, divinae providentiae consilio factum 
est, ut causa hujusmodi ad exitum vocata, iidem nunc opem 
ferrent, qui alias pro divina Christi in Eucharistico Sacramento 
praesentia, et Romanae cathedrae Primatu strenue decerta-
runt. Quare Sanctissimus Dominus Noster P IUS PAPA IX 
incomprensibili consilio huic obtemperans, voluit, ut juxta ve-
tustiorem disciplinam judicium hoc absolveretur. Propterea 
audita sententia pro veritate R. P. sanctae fidei promotoris 
consilium liabuit reverendissimorum Cardinalium sacris tuen-
dis ritibus praepositorum in palatio apostolico Vaticano, decim-
octavo kalendas decembris anni MDCCCLXIV, in quo per 
reverendissimum Cardinalem Ludovicum Altieri episcopum 
Albanensem causaeque relatorem proposito dubio : an tuto 
procedi possit ad solemnem eorumdem Beatorum canonizati-
onem, omnes patres Cardinales affirmativum protulere respon-
sum. Verumtamen Beatissimus Pater noluit suam illico decla-
rare sententiam, ut interim effusis precibus auxilium a Domi-
no in gravissimo absolvendo negotio expostularet. 

Denique hunc. designavit diem miraculis mysteriisque 
ornatissimum, in quo divinum infantem magi venerati sunt in 
cunabulis: ac pi-oinde Sanctissimus Dominus Noster sacris 
misteriis in privato suo oratorio celebratis, cum in sacello 
Xysti IV nobili patrum Cardinalium corona circumdatus sacris 
solemniis interfuisset, pontificalibus ornamentis amictus ct in 
throno sedens ad se accitis reverendissimo Cardinali Constan-
tino Patrizi episcopo Portuensi et s. Rufinae, sacrorum rituum 
Congregationi praefecto, ac reverendissimo Cardinali Ludo-
vico Altieri episcopo Albanensi causaeque rclatore una cum 
R. P. Petro Minetti sanctae fidei promotore et me infrascri-
pto secretario, iisdemque adstantibus declaravit : tuto procedi 
posse ad solemnem horum beatorum martyrum Gorcomiensi-
um canonizationem. 

Hujusmodi decretum in vulgus edi, in sacrorum rituum 
Congregationis acta referri, literasque apostolicas sub plumbo 
de solemni canonizationis ritu in patriarchali Basilica Vatica-
na quandocumque celebrando expediri mandavit VIII Idus 
ianuarii anni MDCCCLXV. Loco + Signi C. Ep. Portuen 
et s. Rufinae Card. Patrizi s. r c. Praef. D. Bartolini S. R. 
C. secretarius. 

VEGYESEK. 
Friss emlékben van, mily botrányos merényt tulajdoní-

tottak a lapok a párisi domonkos szerzetes háznak. A bécsi 
sajtó, mely az állam boldogságát abban látja, ha minden szent, 
minden ker. religio tönkre tétetik, buzgó volt e hírnek ter-
jesztésében. Iloll Miklós, praedicator generalis a párisi érsek 
hivatalos levelének alapján igy szól : ,.A párisi érsek egy más 
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püspöktől a bécsi Presse által 1864 dec. 31-én közlött, s in-
nen más lapokba is, különösen az augsburgi ,Allgemeine 
Zeitung'-ba (1865 jan. 5.) átvett tudósításról kérdeztetvén, 
mi volna a dologban? ezt válaszolja : „Örömmel tudósítom, és 
biztosítom, hogy egy szó sem igaz, mit az Augs. Alig. Zei-
tung jan. 5-i számában ír. Méltóságod biztossággal rágalom-
nak nyilatkoztathatja azon hírt." Vaterland irja, hogy a bé-
csi Presse „kényszerül" e meghazudtolást másodszor felvenni 
lapjába. 

A pesti Lloyd irja : „A religio fogalmának terjesztése 
és haladása elleni ágaskodás a nem keresztényi vallásos egye-
sületeknél is megvan. Nem régen több magyarországi rabbi 
ő Fölségéhez fölirt az államilag fölállítandó rabbiképezde el-
len, mivel ez a héber vallást alap jaiban megtámadja. íme te-
hát a zsidók között is van ultramontan ismus !" 

A szeplőtelen fogantatás ünnepét megelőző kilenczedi 
ajtatosságok egész Olaszországban péterfillérrel, a fiúi szere-
tet adományaival lettek fényesebbé téve. Turinból a péterfillér 
ezen kőiratu fölirattal küldetett : „Quum adpetente die festő 
— ob memóriám D. N. Mariae ab origine immaculatae — Ita-
lis auctores fuerimus ut novendiali prece ejus auxilium pete-
rent — ferrentquc suppetias Pio IX. Pont. Max. — res tarn 
feliciter cessit ut Italia universa in vota in supplicationes 
prona — incredibilem auri vim et pretiosissima quaeque ad 
nos mitteret — hinc discant aequales discant posteri — Ita-
lorum pietatem in Deum in Virginem matrem tam altis defi-
xam esse radicibus — ut non impiorum voce, non scriptis, non 
irrisione, non minis queat labefactari." 

Wittelshöfer, kanizsai születésű héber vallású orvos fö-
lött ejtett Ítéletet a fölsőbb törvényszék a bűnösségre nézve 
megerősítette, de a fogsági büntetést 100 ftnyi birságra vál-
toztatta. Kiemeli a főtörvényszék, hogy Wittelshöfer a szer-
zetes nők viseletének meggyaláztatását megkísértette, és a 
fegyenczházrólfölhozott hiányokat részint eltorzította, részint 
oly hiányokat emlegetett, melyeknek semmi nyoma nincs. 

Moquard, Napoléon császár titoknokának sírja fölött 
La Guéronnière igy szólt : „Ö vét vala az élet ellen, ha azon 
igazságokhoz nem ragaszkodott volna, melyek a lelket meg-
tisztítják , midőn az Istenhez emelik. En megvallom, hogy 
e lélekben, mely néha kétkedőnek látszott, egy szent tüz rej-
tezkedett, mely a szellemi hitnek szikráját kioltatni nem en-
gedi. Láttuk, hogy mihelyt a tiszteletre méltó pap hozzája kö-
zeledett, ő tiltakozott a gyűlöletes materialismus ellen, mely 
hasztalan erőködik eloltani bennünk a lélek halhatatlansá-
gáról szóló hitet. A hit erősítette őt a halál ellen, ez vigasz-
talta a családját is. Moquard valami többet értett a bölcseimi 
életen fölül, és ez, hogy ö mint keresztény meghalt." A jó 
végzet minden jónak telje, Moquardnak, ki urának nem he-
lyeselhető szándékaira gondolatot és praegnans alakot adott, 
az Isten irgalmas lesz ; de nem lesznek irgalmasok a bécsi 
liberális lapirók, kik előtt Moquard mindent vesztett, mivel 
a materialismus ellen tiltakozott, mivel a halálnak eszmény-
képét nem találta a barmok kihörgésében, mely azon lapiró-
kat bámulatig ragadja, hogy szebb halált sem képzelnek. 

Sz. Péter romai székének ünnepén Turinból felküldött 
péterfillér ezen fölírást viselte : „Quo die sunt solemnia — 
— ob memóriám cathedrae Romanae principis apostolorum 
— itali obsequium veritati non abnuentes, quod ratio suadet, 
christiana sapientia requirit — flexis genibus dona ferunt Pio 
IX. Pont. Max. — qui nuperrime ex Petri cathedra X I X jam 
secula innumeris regnorum naufragis exstante — recenti-
oris pravitatis errores fis verbis perculit — quae non poten-
tiorum libidine, non improborum odio irretita — per aequas 
per iniquas regiones ad extremos terrarum fines perrumpunt 
— aeternum duratura." 

Florenczi ,Contemporaneo' következő adatokban mu-
tatja, mily erkölcsi rendet hozott Cavour és társai Italiában : 
„Nápolyban 1864-ben meglövetett 423, tömlöczre vettetett 
2700, számkivetésbe küldetett 7000. Öngyilkos volt 88, or-
gyilkosság 714, véres verekedés 2279, súlyos sértés 1308, 
megtámadás 647, felgyujtás 134, lopás 3245, felakasztva ta-
láltatott 10. A tömlöczből megszökött 219, szökött katona 
volt 315, az ujonczozás elől elbujtatott 2812. Pénzbukás volt 
1944, pénzhamisító 54, váltóhamisitó 129. Szemérem ellen el-
követett erőszak volt 68, kéjház hatóságilag engedélyezte-
tett 56. Ezen fölül 72 kolostor elfoglaltatott, 916 férfi, 511 
női szerzetes szétüzetett, 102 pap törvény elé idéztetett papi 
hivatalához bizonyított hűség miatt. 

Romában Kuncevicz Jozafát boldoggáavattatása tár-
gyaltatik. Az alatt megjelent „Cursus vitae et certamen mar-
tyrii b. Josaphat Kuncevicii." E munka még VII Sándor 
alatt Íratott, a vértanúság után nem sokára. Kuncevicz 
1585-ben született Wladimirben, s Vazul szerzetes rendbe 
lépett Vilnában 1604-ben, s a szakadárok ellen az egyház 
egysége mellett buzgóan prédikált. Ezt neki a muszkák meg 
nem bocsáthatták. Bolnicki Gedeon halála után a chelmi püs-
pökségről polocki érsekségre áttétetve a szakadárok fenye-
getéseitől meg nem rettent. Wittepskben 1623-ban nov 12-
kén meggyilkoltatott. Mikor érseki palotáját a szakadár ra-
jongók körülvették volna, ő megtiltotta szolgáinak, hogy 
golyót ne tegyenek lőfegyverükbe. Berontván a szakadárok 
a palotába, Kuncevicz a kápolnában imádkozott, kiment, 
mondván : „szolgáimat ne bántsátok, ha valamit akartok, ime 
itt vagyok." E pillanatban hátulról két fejszevágást kapott 
a fejére, összerogyott, „Deus meus ! Deus meus !" szavak 
hangzottak ajkain. 

Milyenek azon erkölcsi eszközük, melyekkel a piemonti 
kormány a sept. 15-i szerződés után Romába menni akar, 
eddig is napfényre jött, de leginkább az utolsó időkben. 
Palma-Filibeck pere temérdek adatokat nyújtott, mily rab-
lókat szervezett, fizetett, a romai tartományba küldött Min-
ghetti miniszter. Ilyen a báró Rimini név alatt Romába belo-
pódzott Grascelli is, Pietri franczia csendőrminiszternek 
egyik ügynöke, Curletti Cavour ügynökének vetélytársa. 
Grasccllinek hivatása volt Romában a nápolyi király szolgái-
val szövetséget kötni, nekik a napolyi brigantikról sokat ha-
zudni, s minden szolgálatot felajánlani ; hogy ha majd hitelt 
talál, ezt a piemonti kormánynak mint összeesküvési kísérle-
tet bemutassa, ez pedig Napoléonnak. Bolognában kath. egyle-
teket javasolt, különösen a pápai seregek gyarapítására, hogy 
igy a kormány ürügyet kapjon százakat és százakat a jó ka-
tholikusok közül befogatni. A romai kormány Grascellit el-
fogadta, s corsicai születésű, vagyis franczia polgár levén, a 
romai területről egyszerűen kiűzte. „Nulli jactantius fidem 
obligant, quam qui maxima violant" irta Strada Fábián ; a 
piemonti miniszterek is lármázták, hogy Nápoly ellen bri-
gantikat küldenek Romából, mikor ők magok küldöttek ; 
mondták, hogy Mérode péterfillérből fizeti a brigantikat, 
Minghetti az adóból fizette ; a péterfillért legalább kiki ön-
kényt adja, de a piemonti miniszter a szegénynek utolsó fil-
lérjét kizsarolja, hogy evvel Grascellini, Palma, Filibeck stb. 
gyilkosokat fizesse. Ily erkölcstelen, ily gyalázatosan botrá-
nyos kormány Nérók Diocletianok alatt sem volt, mint ma 
Victor Emanuel király alatt van. 

Chinából jött tudósítások után közlik az ,Annales de la 
propagation de la foi' miszerint 1863-ban tiz benszülött chi-
nai a jezsuiták rendjében felvétetett, kik közül 7 scholasti-
cus, 3 coadjutor fráter. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Erkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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A szabadkőmivcsséu;. 
(Folyt.) 

1853-ban Frigyes Vilmos porosz herczeg véte-
tett föl a kőmivesek társulatába, ez alkalommal saját 
atyja elnökölvén, mint védnöke az összes páholyok-
nak, és azegybehivott testvérekhez ekkép szólt: „A 
munkának, melyre önöket ma meghivtam, czélja, 
hogy fiam fölvétessék a szabadkőmivesek rendjébe, 
és reménylem, hogy ó' méltó tagja leend. Jövője, ha 
élni fog, hosszú időn át a leghatalmasb védelemnek 
bizonyságául szolgálatid a rendre nézve, de termé-
szetesen csak ugy, ha önök a tiszta rendtanitás mel-
lett megmaradnak." A fölvétel megtörténvén, mondá 
fiának: „Kivánságod ime teljesült. Fölvétetésed oly 
módon történt, mint én iktattattam a rendbe , és 
mint én részedre kivántam. A fölvétel szavaiból, ha-
bár csak igen átalánosak is, megérthetted, hogy a 
rend működése komoly, szent és magasztos. Az em-
beri életnek csak egy czél-, egy végpontja van ; en-
nek igazi fölfogásához téged elvezetend a rend, 
melybe fölvétettél, ha szakadatlan törekvésed oda 
lesz irányozva, hogy szent tanait elfogadd, azokat 
tetté, igazsággá érleld. — Légy ezen rendnek erős, 
hatalmas gyámolya ; ekkép nemcsak jövőd lesz biz-
tosítva, hanem átalában azon dicső tudatot hordoz-
hatod magadban, hogy mindenkor a jónak és igaz-
nak terjesztésén fáradoztál." A szertartás után nagy 
lakoma következett, mely alatt a Busch testvér által 
mondott pohárköszöntésre a főtisztelendő pártfogó 
ekkép felelt : „Önök, testvéreim , némileg elkényez-
tettek már engem azon sok dicséret által, melyet 
szivesek voltak elmondani, azon sok jó fölött, mit 
a rendnek tenni eddig fáradoztam; ma azonban, 
őszintén megvallom, szívesen fogadom önöknek há-
láját , mert tudom, hogy fiamnak a rendbe való ik-
tatása által rendünk biztos fönmaradást nyert. Le-
gyenek mindazon testvérek, kik előtt e mostani ün-

nepély hordereje még tudva nincs, legyenek áthatva 
azon meggyőződéstől, h r^y fiam, mint lelkületem-
nek is örököse, rendünknek barátja lesz, és hogy 
nem maradhat el az áld ' 3, melynek ily szövetségből 
szükségképen folynia kell." — 1857-ben V. Gryörgy 
hannoverai király lépett a rendbe, és elnyervén a 
szokásos fokozatokat, ekkép szólt: „Most, midőn va-
lódi, őszinte és boldogító örömöt érezek afölött, hogy 
önök szent szövetségébe fölvétettem, kimondhatom, 
miszerint régi ohajtásom volt ahhoz közelebbről tar-
tozni. A kőmivesség fölött nyert protectoratus nekem 
már nem volt elegendő, testvérükké kellett lennem. 
Teljesitették kivánságomat, midőn országom min-
den páholyait megnyitották előttem, és azoknak 
tagjává tettek. Fogadják ezért legőszintébb, legfor-
róbb hálámat azon biztosítással, hogy igyekezni fo-
gok az lenni, mit önök tőlem várnak. Esedezem a 
világ isteni épitő-mesteréhez, hogy akaratomnak si-
kert engedve mindenkor hű testvérük lehessek." 
Ezután következett a nagy-páholy gyűlése, melyben 
a királynak átadatott a kőmives-kalapács, mint nagy-
mesteri jelvény, és ő fölsége ekkép szólt : „Ezen ka-
lapácsot kedves emlékeül fogadom el azon napnak, 
melyben a kőmivességbe avattattam, valamint em-
lékeül azon páholynak, mely engem fölvett, és azon 
mesternek, ki a fölvétetési tisztkedést végezte. Fia-
mat isteni félelemben és felebaráti szeretetben fogom 
nevelni, és ha majd szive a kellő érettséget elérte, 
nem mulasztandom el őt arra figyelmeztetni, mily 
kivánatos önök szövetségéhez tartozni, és remény-
lem, hogy ő megszeretendi szövetségüket, és igy a 
welfi királyházban mindig fog élni a kőmivességérti 
buzgalom." 

Ugyan ezen évben vétetett föl a szász-gotha és 
altenburgi herczeg is. 1861-ki jan. 19-én tartatott 
Berlinben az elhunyt királyért agyászpáholy, mely 
alkalommal Olfers megnyitván Nagy-Fridrik kala-
pácsával agyülést, az u j király az oltár zsámolyáról 
a következő szavakat intézte a testvérekhez : „Hall-
gattam eddig , mert szertartásuk szerint a gyász-
páholy tartama alatt nem szokás szólni, és azért 
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bevártam az ünnepély végét. Szándékosan jelentem 
meg ma önök közt agyászpáholyban, hogy megmu-
tassam , miszerint, ámbár a gondviselés más állást 
rendelt számomra a külvilágban, a testvéri körben 
mégis mindig ugyanaz vagyok, és az is fogok ma-
radni , ha önök testvéreim, szintén ugyanazok ma-
radandnak. Religio és isteni félelem az alap, melyen 
a kőmivesség nyugszik, melynek hivatása e kettőt 
ápolni, és a külvilágba is átvinni. Kövessék mindig 
ez alapelveket, én önöknek ebben például fogok 
szolgálni." 

Ezeket szemeltük ki a kőmivesség fejlődésének 
történelméből mint egyes adatokat közleményül. Ha 
már a fölhozottak fölött szemlét tartunk, a követ-
kező lehozások kétségtelenek: a) a szabadkömives 
társulat, mely kezdetben építészek, ügyes kőmivesek 
és más művészek kiképzésére alakult , később telje-
sen elejtette e czélt, és más czélokat tűzött k i , me-
lyeket azonban titokban tartott ; b) a társulatot illető 
iratok többször elégettettek, nehogy az avatatlanok 
kezébe jussanak; mi semmi esetre sem tanúskodik 
arról, mintha e társulat mindig jóban törte volna a 
fejét; c) a kőmivesek többször kivonták magukat a 
hatóságok tekintélye alól; sőt oly páholy, mely el-
határozta, hogy gyűléseiben lázitó beszédeket nem 
fog tűrni, más páholyok által mint nem igazi kőmi-
ves páholy megróvattatott ; d) minden tagadás da-
czára, mintha politikába nem avatkoznék, csak-
ugyan politikába is vegyült ; e) a fölavatási szertar-
tások közt oly critikus jelenetek is voltak, melyek-
hez nem csekély bátorság volt szükséges, és me-
lyet megbámultak a porosz korona-herczegben ; mi-
nek e drasticus eszköz, ha a társulat csak humani-
tást akar gyakorolni, terjeszteni? f) félni lehetett, 
hogy valaki sokat kifecseghetne, elárulhatna abból, 
mi a fölvételnél mondatni, közöltetni szokott, és 
azért az illetők borhoz folyamodtak, hogy álomba 
ejtsék azt, ki különben a mellék-teremben mindent, 
vagy legalább sokat hallhatott volna ; g) a fejedel-
mek többször eltiltották a társulatot mint veszé-
lyest; ha más fejedelmek beléptek a társulatba , föl 
lehet tenni a társulat titkolódzó természete mellett, 
hogy a társulat igazi czélja soha sem volt közölve 
az illetőkkel, vagy a politikai helyzetnél fogva csak 
ekkép gondolták magukat a trónon föntarthatni ; h) 
elvetve a positiv keresztenységet, oly vallást vett 
alapul, mely kiviil állva a dogmaticai kereszténysé-
gen , minden ember vallásának mondható, aki a ke-
reszténység mellett szólal is föl, szavait csak ma-
gánvéleménynek óhajtja tekintetni ; ily elv nem ve-

szélyes-e az egyházra, a kereszténységre nézve? i) 
czélja nem kereszténységet, hanem humanitast, áta-
lános emberszeretetet terjeszteni, gyakorolni; hol ta-
láltatik ez föl nemesebb értelemben ? hol jelentkezik i 
élénkebben, mint a kath. egyházban; minek tehát, 
ha csak ez a czél, oly titokszerü társulat ? Azonban 
a tapasztalás eléggé bizonyitja, hogy a humanitas, 
átalános emberszeretet, melylyel a szabadkőmives-
ség és a hozzá hasonló egyéb titkos társulat kérke-
dik , legkevesbbé átalános, mert csak tagjaira szo-
rítkozik, vagy olyanokat részesit jótékonyságaiban, 
kiket czéljainak meg akar nyerni , kiket terveinek 
kivitelére eszközül akar használni; ezen kivül mit 
bir a szabadkőmivesség fölmutatni humanitasi szem-
pontból? Tekintve ezen pontokat, melyek a legvér-
mesebb szabadkőmivesnek fejedelmi jóváhagyással 
is ellátott munkájából vétetvék, könnyű Ítéletet 
hozni a társulat szellemé ről, működéséről ; nem szük-
ség tehát mindezt csak sejdíteni, gyanítani, olvassuk 
saját vallomásaikat régiebb időkről, adjuk hozzá a 
napjaink által szolgáltatott adatokat, és ki nem vak, 
láthatja az örvényt, mely felé az államnak szintúgy 
mint az egyháznak, vallásnak hajója a kőmivesség 
által sodortatik. — Töredékes rajzunk kiegészítése 
igényli, hogy a kőmivesi különféle sectákról is je-
gyezzünk föl egyet-mást. 

Sok ideig az angol és skót szertartás volt a fő ; 
mig a szabadkőmivesség Francziaországba is átül-
tettetvén, a franezia kőmivesek több fokot léptettek 
életbe, és több csillámmal, de egyszersmind több ti-
tokkal is gazdagitották a kőmivesi rendszert. A tár-
sulat titkolódzó jellegénél fogva alig lehetséges ti-
tokban űzött szertartásait, és igy azoknak diíferen-
tiáit kijelelni, de hogy különbség létezett a külön-
ben igen fegyelmezett társulatban, eléggé kitűnik a 
többrendü elnevezésekből, melyek a társulatban ke-
letkezett felekezeteket jelzik. Az első felekezet a 
„strictioris observantiae" , mely ugy látszik, a tem-
plariusok szervezetét tartotta szem előtt, és három 
fokot, tudniillik az inas-, legény-, és mesterét fogadta 
el, kizárva minden egyéb fokozatokat. Ezen feleke-
zetnél szokásban volt, hogy az illető egy évig volna 
az első, kettőig a második, és háromig a harmadik 
fokon, ezek próbaévek voltak, és csak ezek után 
avattatott mélyebben a társulat titkaiba. Ezen próba-
időt csak a skót páholy dispensatioja mellett lehe-
tett megröviditeni. A felekezet élén fejedelmek állot-
tak, kiket tekintélyes és jó hirü kőmivesek környez-
tek. „A latae observantiae" nevüektől csak csekély-
ségekben tért el, de melyeket mégis lényegeseknek 
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vélt. Egy nagy fejedelem (Fridrik vagy Napoléon ?) egyesi-
tette iigyan mindkettőt, de mindeddig nem igen vehető 
észre, hogy együtt működnének, sőt inkább még mindig óvja 
egyik a másik ellen tagjait. Ki az előtt ezen felekezetbe 
akart lépni a) alá kellett irnia az úgynevezett engedelmes-
ségi okmányt, melyben az illető minden reservatio nélkül 
megigérte, hogy a provinciálisnak, és általa rendelendő elöl-
járóknak föltétlenül fog engedelmeskedni; b) hogy kétes 
esetekben, kivált a „latae observantiae" páholyokat illetőleg, 
ezen elöljárók határozatának aláveti magát ; mindazt, mi reá 
bizattatik, véghezviendi, soha se vizsgálván, mily szándékból 
és mily czélból származik az ; c) mindenre nézve a legmé-
lyebb hallgatást fogja megőrizni, senkivel sem közöl semmit, 
kivévén strictae observantiae testvéreit ; az elöljárók enge-
delme nélkül kőmivesi levelezésbe nem bocsátkozik, az ezt 
illető, bárhonnan jövő leveleket az elöljáróságnak kézbesiti, 
és ettől várja az utasítást, mily szellemben válaszoljon ; d) 
hogy az elöljárók által hozott büntetéseknek készségesen 
aláveti magát. Ezen felekezetnek feje báró Hund volt, ki 
egyszersmind meg vala győződve, hogy a kömives-társulat 
folytatása a templariusok rendének. (Vége köv.) Pollák. 

I 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , febr. 4-én. (1864 dec. 8-ika s az antikatholi-

kus sajtó olvasó.) Roma locuta, alea jacta. A világ nyugha-
tatlanul várta, mit fog a szentszék a septemberi szerződés-
hez szólni ; előre találgatták, mily szellem mily bátortalanság, 
levertség, mily mea culpa fog kiríni azon okmányból, mely 
a szentszék kényelmetlen, tarthatlan állását, zavart helyze-
tét fogná a világ előtt bevallani vagy palástolni ? íme itt a 
december 8-ika, itt a felelet ! Mennyire meglepettek a min-
denttudó sajtó hősei ; feleletet vártak de ilyenről nem álmod-
hattak ; mea eulpát várt, kapott tua maxima culpát : megle-
petve vette a világ a napilapokat kezébe s alig hisz szemei-
nek, midőn az encyclicat olvasta ! miért ? mert nem ismeri, 
mert félreismeri a szentszéket ! Nem lepettek meg a buzgó 
katholikusok, kik a szentszéknek tizennyolczszázados szi-
lárdságát, a nyílt s alattomos, subtilis s vastag tévtanok elle-
ni kérlelhetlenségét a történelemből ismerték, s feledni nem 
akarták ; meglepettek azok, kik a szentszék számára a halál-
harangot meghuzandók a kötelet már kezükben tartották; 
de nem lepettek meg azok, kik az üdvözítő szavaira : et por-
táé inferi non praevalebunt adversus eam — és ecce ego vo-
biscum sum omnibus diebus többet építenek, mint bármily 
alkotmányos miniszter szavaira, mint bármily korunkbeli 
legmagasb szentesítéssel ellátott szerződésre. — Quae de Se-
ptem totum circumspicit orbem — montibus, imperii Roma 
Deûmque locus ! 

Igazán mégis csak furcsa a világnak sorsa ! Van 
Európának egy beteg embere, különben elismert, gyá-
molított hatalom, ki még néhány százezer szuronynyal ren-
delkezik, s hatalmas területnek ura ; ez szólhat, kiabálhat, 
senki sem törődik vele, a sajtó emberei föl sem veszik ! s 
van Európának egy öreg uralkodója, kinek birtoka alig ér 
fei némely magyarországi vármegyével, kinek alig van né-
hány test — és csendőre, ki péterfillérekből tengődik, kit 
annyira el nem ismer az európai dictatura hatalomnak, hogy 

tudta s beleegyezte nélkül, de illo sine illo szerződéseket 
kötnek, javait elcserélgetik, elcsenegetik, még kertecskéjé-
ről is alkudoznak, kit annyira elgyengültnek tartanak, hogy 
halálát s ezzel hatalmának összeroskadtát mindennap várják, 
jósolgatják ; s ime midőn most övéihez szól, midőn szavát a 
korunkbeli tévtanok ellen fölemeli, feljajdul a vén Europa ; 
a halálharang helyett fölötte, magukra vészharangot húznak, 
epéskednek, fenyegetödznek, az ötödik nagyhatalom képvi-
selői a sajtó emberei ; miért ? mert szólni merészelt, mert kár-
hoztatni merészli a sajtó vérével táplált s ápolt kedvencz 
eszméit a világnak; igazat mondott, fejét betörni akar ják; 
haragusznak, — hogy szólt ? nem, hanem mert igazat szólt : 
tu t'en fâches, j'ai donc raison, haragudjál, nekem igazam 
van ; rosz néven veszik, hogy nemcsak nem akar meghalni, 
de még nem is beteg ; jajgatnak, mert beteg tagjaikat érin-
tette. Utque jacens ripa deflere caystrius ales — dicitur ore 
suam deficiente necem. 

A szentszék nyíltan határozottan szólt, de ellenségei 
ily föllépést tőle nem vártak ; s valóban furcsa, hogy mig a 
világ oly szilárd jellem előtt, mely a körülmények által nem 
engedi magát hivatásától s kötelességétől eltántorittatni, s 
határozottan felszólal az igazságtalanság ellen, meghajlik s 
neki elismerést szavaz, tiszteli mert impavidum feriunt ruinae: 
kilenczedik Pius ellen kiabál, gyanúsítgat, rágalmaz ahelyett 
hogy elismerné nagy jellemét, érezszilárdságát, tántoríthat -
lanságát, hogy elismerné, miszerint a tizenkilenczedik szá-
zad ügyes diplomatái benne emberükre találtak, kit semmi 
uton, semmi szin alatt félrevezetni nem lehet, ki magasztos 
állása kötelmeit az utolsó pontig hiven betölti, ki egy haj-
szálnyit sem enged azon igazságokból, melyeknek képviselő-
je, s letéteményese, ki a világ hatalmasaitól elhagyatottsá-
gában is szembeszáll az igazságtalansággal, szemére lobbant-
ja a jogtalanságot a föld hatalmasainak, ki rettenthetlen. 
Mondjuk inkább : sed nisi peccassem, quid tu concedere pos-
ses? Materiam veniae sors tibi nostra dedit. (Folyt.) Cs• N. 

KALOCSA, (Folyt.) A jelen 1865 év már egy áldoza-
tot szinte elvitt tőlünk, boldogult T a r y X a v. F e r e n c z 
kanonok s prépostban. Áldásos volt az élete, jó szívű ember 
volt, jeles tehetségű, tevékeny és supra modum jótékony a 
szegény iskolások iránt. Szegeden becsületes házból születve, 
iskoláit ottan jeles előmenetéllel végezvén, a kalocsai főme-
gye részére felvétetett, s kitűnő kispap volt. 1833-ban Po-
zsonyban országgyűlés alatt főpásztora megbízásából m. Jor-
dánszky Elek által szenteltetett pappá. Csakhamar mint ka-
locsai káplán, s karpap működött, s nem sokára az érseki 
udvarban, hol fokonkint emelkedő hivatalokban három érsek 
alatt szolgált. A mostani nm. főpásztor őt kanonoknak elő-
terjesztvén, mint ilyent városi plébánosnak tette, hol tiz éven 
felül fáradhatatlanul működött. A mult szünnapok alatt cus-
tosnak lévén beigtatva számos számadások s egyéb teendők 
vártak benne erős munkást, s tevékeny végrehajtót. Teen-
dőiben sok buzgalmat fejtett k i , szép jellemvonásai közt 
a kiapadhatatlan jótékonyság volt, kivált, mikint emiitők, 
az iskolások iránt ; kit könyvvel, kit ruhával, kit tartási dij-
jal látott el, sokaknak pedig megengedte bizonyos napon, 
hogy hozzá jővén leczkéiket felmondják. Mint kanonok több 
tanonezot tartott házánál, néhányért pedig a convictusban 
fizetett. Ennek fejében ajó ur magára keveset fordított. Asz-
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tala illendő volt, s alkalmilag tudta jó czélra használni a ven-
dégszeretetet, de butorozata s méginkább ruhája oly egyszerű 
volt, amint csak állása engedé. Amit valakinek adott, szívesen 
adta, kiki látta, hogy örül mikor jót tesz. Egyik káplán-
jának, midőn kiment, asztali csinos ezüst eszközöket aján-
dékozott, s Csak az Isten tudja, kinek mit adott, mert ez nála 
igen alkalmilag, s lárma nélkül ment, úgyhogy sem nem kér-
dezte az ember, sem nem tudta, hacsak esetleg reá nem 
akadt, könnyebb volt a lelkének, ha valakinek valamit ad-
hatott. Kispap korunkból emlékszünk, ha már egy pár almát 
vagy szép körtvét adhatott, öröme volt benne. Midőn plébá-
nos lett, a pusztai iskoláknak valódi apostola volt. Midőn be-
állt a próbatétek ideje, elindult hajnalban, s csak a késő estve 
vetette haza a távollevő szállásról, ott az iskolában töltötte az 
áldott napot, s megelégedett, ha valami rögtönzött szállási 
étellel látták el, vagy néha alig kisült kenyérrel kínál-
ták. Amüy buzgó volt az iskolák iránt, ép oly jótékony a 
tanitók iránt, kikkel évenkint pásztori szeretetének adomá-
nyait érezteté. Mennyi könyvet, képet, olvasót osztott szét, 
számát nem tudhatni. A házasfelek vetekedéseiben nagy 
részvéttel működött, hogy a kölcsönös sebeket kölcsönös sze-
retettel orvosoltathassa. A rendnek fentartása végett a helyi 
polgári hatóságokkal számos levelezése volt. Bosszút nem is-
mert, haragot tartani nem tudott. Kedélye vidor volt, társal-
gása eleven, és tiszteletadása nála alább állok iránt is pél-
dásan megelőző, a kevélységet nem ismerte, nyájas beszéd-
jével jó kedvet kölcsönzött mindenkinek. Voltak bizonyos 
papi foglalkozások, melyeket különösen szeretett, ilyen volt 
az iskolakedvelésen kivül az első szent áldozás. Erre már 
előre készült a pusztai és városi tanitói kar, a gyermek ör-
vendett. Áldozó-csütörtök napján szokta őket az Ur oltá-
rához vezetni. Ekkor kellett öt látni! Azon természe-
tes , papi, atyai, tagjártatásán olvasható öröm, mely egy 
jó papi sziv tulajdona, az egész embert elfogta. Egy 
deszkaivre készített felírás s számos csillogó lámpák, főtem-
plomi zenekar s más egyéb készületek által fokozta a gyer-
mekek örömét. Ily alkalomkor felszólalásai elevenen nö-
velték saját örömét és a jelenlevőkét is. A visszatérő 
gyermekeknek udvarán osztotta a reggelit és emlékké-
pet, de ezt mind oly elevenséggel, igénytelen benső-
séggel, mint lélekben valóságos atyjok. Az Immaculatának 
declaratioja 1855-ik május 6-kán és következő napokban az 
ő plebánossága alá esett, estvénkint tartott ájtatosságiban s 
a hivek valóban meleg részvétében egészen átszellemült. 
1854-ben a Boldogasszony sz. szive társulatának főünnepé-
lyén nm. érsekünk sz. miséje mellett a plébániai templomban 
ezen társulatnak uj életet iparkodott kölcsönözni, s mindig 
szívesen végezte ezen társulatnak sz. miséit, s amit tenni 
kellett. Mikor kereszteket, iskolákat szentelt, teljes örömé-
ben volt. Az urnapí körmenet díszére sokat fordított. Meg-
említendő, hogy az Ur Epiphaniaját különösen tisztelte. E 
nap rendesen nagy sz. misét tartott, mint plébános az igaz hitre 
való meghivást és Jézus istenségének kinyilatkoztatását, 
amint megérdemli is, magasztalta, s az ur Isten kegyes üd-
vözítőnk hív szolgáját épen in Vigília hivta meg s azon ün-
nepen vittük testét a sírboltba, melyen ő híveit az Ur imádá-
sára mint lelkipásztor szokta meghivni. Fölebbvalói iránt 
szívből engedelmes volt, az érseki udvarban fiúi odaenge-

déssel szolgált, az uralkodó háznak pedig egyenes lelkű s 
legőszintébb híveinek egyike volt, ő szívből dolgozott és ha-
tározott ember volt, megelégedett azon öntudattal, hogy azt 
megtette, mit szive sugallott neki. Még dec. elején a consisto-
riumban ült, mert examentöl, consistoriumtól nem tartotta öt 
könnyen vissza valamely akadály, már más látta rajta, hogy 
baja van, de ő erősen tartotta magát. Azonban kényszerült 
szobájára szorítkozni, lassankint vizbetegség jelentkezett, 
a fekvés által fekélyes sebei keltek. Az uj évre felvette a 
szentségeket. Januar 5-én reggel kapta az utolsókenetet, s 
nyugodtan adta át lelkét az Urnák. Temetése olyan volt, mi-
nőt egy ily jó pap, és sokáig volt plébános, ily átalán szere-
tett és jótékonyságáról országosan ismert ur méltán megér-
demelt. Nyugodjék békében ! A jó tanonczok, (jelenleg is 
öten voltak házában) imái fölhatottak az égig, s megadja az 
Ur szolgájának a koronát, melyet az őt szeretőknek öröktől ké-
szen tart. — Amidőn az ur Isten bennünket igy meglátoga-
tott , s testvéreink egyrészét magához vette, adott uj mun-
kásokat is, kik a lemult 1864 év folyama alatt szenteltettek 
föl. Heten meghaltak, kilenczet adott az Isten amint követ-
keznek: Szülik József, Vlahovics Móricz (felszenteltettek 
mártius 9-kén) Rezsnyák János (23. május.) Wiederkehr 
József, Martin József, Ribovicz András, Mihályi András, 
Hippich István (julius 26.) Schinko Mihály (august 29.) 
Az Isten lelke legyen velők, s valamint a seminariumban pél-
dás ifiak voltak, legyenek mint kezdték plébánosaik megelé-
gedésére, hiveik üdvére, s a főpásztornak örömére. Ez évben 
egy munkást vesztettünk el, ime ma Jézus szent neve ünne-
pén kettőt (Tomcsányi János, Kopper György) adott az Is-
ten a főpásztori kezek reátétele által. Legyen e kézreáté-
tel foganatos és üdvös síron innen síron túl. Tu es sacerdos 
secundum ordinem Melchisedech in aeternum. — Végül azon 
örvendetes tudositást írom, hogy sz. Erzsébet utáni vasárnap 
nálunk a növendékek mind sz. László társulat tagjai lettek 
s igérik, hogy ha rajtok lesz a sor, ezt előmozdítani soha sem 
szünendnek meg. Másrészt tudomásul adjuk azoknak, kik a 
Vogel Máté-féle népszerű legendák magyar fordításának 
kiadásáról akarnak tudni. A nyomdászszal tett érteke-
zés folytán e munka jelenleg 5000 példányban fog nyo-
matni, nagy negyedrét, jó papírral, nagy betűkkel két ha-
sáb, az eredetiben 160 ivet haladó munka öt osztrák forintot 
nem fog meghaladni. A nép azonban ennyit sem fog könnyen 
nékülözni értté. Mihezképest nem marad egyéb hátra, mint az, 
hogy jóakarók, az ügy és nép jóakarói nyilatkozzanak ha 
tetszik, hogy részükről hány példányt biztosítanak ? nekik 
bizonyosan kell valamit áldozniok azaz ők olcsóbban ad-
hatják vagy el is ajándékozhatják, csakhogy terjedjen a jó 
könyv. Ha számba veszszük, hogy az irodalom ez ágában 
más népek mily számos munkákkal birnak, csak örvendenünk 
kell, hogy nyelvünkön is lesz egy jó, hasznavehető könyv, 
mely az eredetiben három kiadást élt meg. A nyilatkozato-
kat kérjük ide a papnevelő intézeti aligazgatóhoz küldeni, a 
biztosító megrendelések számához most még lehet a példá-
nyok számát növelni. — Miczieslavszka Makrináról itt kia-
dott fordítási füzetke oly kelendőségre kapott, hogy alig 
akad belőle példány. Ajánlunk gymnasiumi tanároknak, 
igazgatóknak egy más érdekes kis füzetet, mely egyik uj ál-
dozárunk által fordítva a hit legfőbb igazságairól szól, Bal-



mes Jakab után. Szerencsés, világos, lángesze volt a boldogult 
szerzőnek, ezen müve a fiatal és felnőtt emberre, műveltre 
mint kevesbé műveltre egyiránt kedves és érdekes, kis pap 
és pap is haszonnal örömmel olvassa. — Tudósítsanak ben-
nünket e lapok nyomán testvéreink is egyházi életökről, örül-
jünk, vegyünk részt mindenben. Az Isten tartsa meg az egy-
háznak a nevelés apostolait, és ne hagyjon el minket ! 

ROMA. febr. 2-án. A farsang Romában rövidebb, mint 
bárhol másutt, mert csak 8 napig tart. Legtöbb helyen viz-
kereszkor kezdődik, és tart hamvazó szerdáig, az ambrusfé-
le szertartást követő egyházakban pedig egész böjt első va-
sárnapjáig. Romában, hol a pápák mindig azon munkálkod-
tak, hogy a pogányság e végmaradványait mindinkább kor-
látozzák, csak nyolcz napon át, mindennap 4 — 5 óráig tart, 
és a nép mulatságaiban bizonyos illem vehető észre. A cor-
són tartatni szokott futtatások, 2-ik Pál pápa korától vannak 
szokásban, ki e czélra a Domitian ive, és Márk palotája köz-
ti helyet jelelte ki, hol lakott és honnét maga is szemlélni 
szokta ez ártatlan mulatságot. Azelőtt a Navona téren, vagy 
a Testaccio dombja közelében tartattak. A 16-ik századtól 
kezdve az álarczozás szokása is Olaszhonban átalánossá lön. 
Habár a pápák a farsang vigalmait tűrik, mégis nem szűn-
nek meg a hiveket inteni, hogy a szórakozások mellett az 
imáról, és ajtatossági gyakorlatokról ne felejtkezzenek meg. 
— Már hetvened (septvagesima) vasárnapjától kezdve a ro-
mai szertartás komolyabb szint ölt fel. A szentség kitétele a 
farsangi napokon át, és a 40-órai ajtatosság az ima szükségét 
hozza a népnek emlékezetébe. Az utolsó hat napon át a bi-
bornokok gyülekezete szokott tartatni a „szent Lőrincz in 
Damaso" és „al Gesù" templomaiban kitett szentség előtt, 
hol a pápa is kíséretével meg szokott jelenni. 

BOLOGNA, jan. 4-én. Figyelmet gerjesztett mindenütt 
a piemonti kormánynak azon nem igen liberális tette ősrégi 
és hires egyetemünk tanárai'irányában, kiknek választás ada-
tott hűséget esküdni a királynak, a statutumra és az ország 
minden törvényeire, vagy elhagyni tanszékeiket. Ezen ren-
delet heves és váratlanul jelentékeny ellenzésre talált. Ta-
nárok , bekeblezett tudorok határozottan megtagadták a ki-
vánt esküt. Ezen magaviselet érdemes komoly megfonto-
lásra , és valóban nem csekély jelentőségű. Először is meg 
kell jegyeznünk, hogy az egyetem régibb tanárai közül, kik 
a piemonti bitorlás előtt már itt alkalmazva voltak, a legna-
gyobb rész megtagadta az eskü letételét. így a jogi karban 
hatan nem esküdtek, és csak ketten hódoltak a parancsnak. 
A természettani karban 8 nem esküdött, kettő engedelmes-
kedett az igaztalan kivánalomnak. Összesen csak 20-an tet-
ték le a kivánt esküt, harminczan megtagadták. De a szám-
nak e ténynél csak másodlagos jelentősége van , az esküdni 
vonakodók tulajdonai az , ami nagy jelentőségű a kérdéses 
dologban. Anélkül, hogy ártani akarnánk, vagy kétségbe 
vonni tehetségeiket a hódolóknak, mégis állithatom, hogy 
azok, kik az esküt megtagadták , még ellenségeik bizonyít-
ványa szerint is ős egyetemünk legkitűnőbb, legtelietség-
dúsabb, legtudományosabb férfiai. Elég lesz Chelini, Bian-
coni és Respighi tanárok neveit idéznem. A mennyiségtani 
tudósok előtt nem ismeretlen, mennyit nyom Chelini e téren. 
Az állat- és átalában a természettan jelesbjei tudják, Bian-
coni lovagnak e szakmában mily kitűnőek munkálatai, és 

Europa legjelesb csillagászai a csillagászat bolognai fiatal 
tanárát tiszteletökre érdemesiték. Barátok és ellenségek 
egyiránt tanúskodnak arról, mikint az egyetemi ifjúság e 
férfiak távoztával európai hirü tanárokat vesztenek, kik ma-
guk képesek voltak Bologna egyetemének százados hagyo-
mányok által átszármazott dicsőségét fentartani. Örök em-
lékezetre érdemesnek tartjuk azon független és határozott 
jellemű tudósok és tanárok neveit ide igtatni, kik városunk 
legkitűnőbb polgárai, a tudomány hü őrei, kik az esküt le-
tenni vonakodtak. Ezek a jogi karból : Machiavelli ügyvéd, 
Danti ügyvéd, Colognesi ügyvéd, Cesari tanár, és Cavalieri 
kanonok. A természettudományi karból : Bianconi, Chelini, 
Respighi tanárok , Grandi tudor, Ruvinetti tanár, és Respi-
ghi mérnök. Az orvosi karból : Comelli, Gvalandi és Atti ta-
nárok. A philologiai karból: Golfieri, Gibelli és Canali. Eze-
ken kivül Roncagli ügyvéd az egyetem alkönyvtárnoka, Ca-
soni tudor a csillagda igazgatójának helyettese, és Pontú tu-
dor a füvészeti kert felügyelője. Amint látjuk , a szám nem 
csekély, mi azt mutatja, hogy vannak még, hála Istennek, 
embereink, kik lelkismerettel birnak, kik becsületüket nem 
bocsátják áruba, k ik , lia szükség, le tudnak mondani tan-
székeikről is, melyeken a tudománynak és ifjúságnak oly ki-
tűnő szolgálatokat tettek, ahelyett, hogy fejeiket azon kor-
mány igája alá hajtsák, mely a lelkismeret szabadságának 
neve alatt a leglázitóbb zsarnokságot űzi oly férfiak elle-
nében, kik a tudománynak és nevelésnek szentelték éltöket. 

BRUXELLES, jan. 19-én. A belga kamarák nov. 
óta meg vannak nyitva. A kath. alapítványoknak az úgy-
nevezett bursáknak a löweni egyetemtől elvétele fölötti 
törvényjavaslat, mely az alsóház többségét megnyerte, a se-
natusban van most tárgyalás alatt, és figyelmet gerjeszt. A 
külkormányok között, melyeket a miniszteri törvényjavaslat 
felszólalásra indított, különösen hollandit emiitik. Többen 
a senatorok közül az ez ügyben váltott diplomatikai okmá-
nyok közlését sürgetik, hogy a közvélemény felvilágositas-
sék. Nem hiszszük ugyan, hogy a szavazat itt is kedvezni 
fog az igazságnak, habár figyelemre méltó eset adta is elő 
magát. De Ligne herczeg ezen gyülekezet elnöke egy levél-
ben , melyben menti magát, hogy az első ülésekben részt 
nem vehet, kijelenti, mikint ő szavazata által nem szentesít-
hetné a tulajdonjognak ily megtámadását. A katholikus párt 
de Ligne herczeget soha sem számította saját hívei közé, és 
azért annál nagyobb mozgalmat idézett elő tiltakozása a mi-
niszterialisok padjaiban, és még nagyobb figyelmet fog az 
országban gerjeszteni. Több kitűnő szónok, úgymint : Ane-
than báró, Malou Gyula, Osy báró, d Anvers senator hatal-
mas beszédeket mondottak a törvényjavaslat ellen. Az igaz-
ságügyi miniszter Tesch nem volt képes védveik közül csak 
egyet is megczáfolni, állitá, hogy a mostani löweni egyetem 
nem utódja az egykori Alma maternek, mely a kormányé 
volt, az ujabb pedig a püspökök és papok alkotmánya, és 
hogy azért a régi egyetemnél tett alapítványok nem mehet-
tek át az újra. De megfelejtkezik a miniszter arról, hogy az 
alapítók mindannyian a katholikus tudomány előmozdítását 
czélozták. A bursák nagy része a belgiumi vallási küzdel-
mek korából valók. Lehet mondani, hogy a 16-ik századbeli 
hitujitók nem voltak semmivel kevesbé fosztogatók, mint a 
jelen szabadkőmivesek. A jelen löweni egyetem, melyapü3-
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pökök által a pápa jóváhagyásával alapíttatott, egyedül azon 
intézet, melynek a kath. bursák megfelelnek. Tanónczai 
egyedül teljesitik a kivánt feltételeket, és ez annyira kétsé-
gen kivüli, hogy még a prot. angol és hollandi kormányok is 
elismerék. De a belgiumi szabadelvű pártot egy ily csekély-
ség nem zavarja. A fátyol fellebbentetett, és a liberalismus 
nem is mentegeti többé viseletét. Ezen szellem a belgiumi 
clubbokban átalános, és e szerint iparkodnak eljárni is. Ime 
egy más eljárás a többek között. Löwenben a keresztény is-
kolatestvérek vitték a népoktatást. Mihelyt a szabadkömi-
vesek a tanácsban a többséget megnyerték, kerestek ürü-
gyet eltávolításokra, és világi tanítókat hoztak be. A város-
ban levő jótékonysági egyesület a szorgalmas tanonczoknak 
több évek során át ruhákat szokott ajándékozni, hogy a ta-
nodák szorgalmas látogatására lelkesítsék, mindazon előnyök 
mellett azonban, amelyek a laikusok által kezelt tanodák 
gyermekeinek nyújtattak, az iskola-testvérek iskolái mégis 
látogatottabbak valának. Most azonban a községtanács maga 
szavazott meg 2000 franknyi összeget ruhák vásárlására a 
világi iskolák számára kizárólag. A dolog világos, mindenütt 
a katholicismus elnyomására szövetkeznek a hatalom leg-
főbb polczán ugy, mikint a legutolsó községtanácsban. — 
Emiitettük már, hogy Bruxellesben leánynövendékek ré-
szére úgynevezett szabadelvű tanodát nyitottak. Ez intéz-
mény egyik fő előmozditója volt Van Bommel az egyetem 
tanára és a „Revue trimestrelle" szerkesztője. Ugyanazon ur 
most neje halála alkalmával a lapokban jelentette, hogy az a 
solidárisok módja szerint, azaz egyházi szertartások nélkül 
fog eltemettetni. 

VARSÓ jan. 3-án. A zárdák ismeretes eltörlése Tser-
kaszky herczeg elnöklete alatt kiküldött vizsgáló bizottmány 
jelentése után történt. Ezen jelentés, a felkelőknél talált ok-
mányokra mondatik alapítva lenni, de váljon a muszka tisz-
tek által kiállított okmányok csalhatatlanok-e ? Birhat-e tör-
téneti becscsel, bebizonyító erővel, midőn a vádló, a tanú, és 
bíró ugyan egy ? A jelentés ezen szerzeteket hanyatlásról 
vádolja, de nem teszi hozzá, miben hanyatlottak ? s ami hi-
ány van, ez csak a romai főnökjeikkel az orosz kormány ál-
tal megtiltott közlekedés hiányának tulajdonitandó. — A je-
lentés hosszú sorát említi a politikai de vallásos ürügy alatt 
tett nyilatkozványoknak. November 29-én a forradalom év-
napját ülték meg a lesznoi karmelitáknál, és a ,Jescze Pols-
ka nie zginula" éneket hangoztatták. A templomból kijövet 
Kilinski és Garibaldi arczképeit árulgaták. Uj, inkább, val-
lási mint politikai énekek hangzottak a templomokban, az 
utczákon, a szent Szűz képei és szobrai előtt. Szemökre lob-
bantják a varsói érsek Fialkovszki temetése alkalmával tör-
tént tüntetéseket ; de a papság csak meg nem tagadhatta ér-
sekétől a végtiszteletet. Midőn 1863 jan. a szerencsétlen 
mozgalom kezdetén az erdőkben az első puskalövések hal-
latszottak, már akkor a jelentés szerint több zárda szolgált 
menhelyül a harczolóknak, de igazságtalan dolog egy kevés-
bé vagy többé kényszerült vendégszeretetet árulási bünül ró-
ni fel, miután háború idejében minden ház úgyszólván in-
gyenvendéglövé válik. Még igazságtalanabb a szerzetesek-
nek szemrehányást tenni azért, hogy a politikai izgatás al-
kalmával néhány szerencsétlen compromittált rendtársaikat 
befogadták. Ezen oktalan, vagy tán bűnös emberek ugyan a 
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zárdák ostorai, de azért nem vesztették el az igényt testvé-
reik szeretetére. És ha visszatértek, nem igy tartattak-e 
vissza a zendüléstöl ? Végre legigazságtalanabb azokat vá-
dolni, kik a kórodákban, vagy a harcz terén a haldoklóknak 
a vallás vigasztalásait nyújtották. — Néhány szerzetes, s ez 
már súlyosabb, arról vádoltatik, hogy a titkos kormánynak 
csendőreit megeskettették, és négy vagy öt politikai gyilkos-
ságról. — A szerzetes élet Lengyelhonban régen komoly 
reformokra szorult, de a kormány ahelyett, hogy az egy-
házi hatósághoz, a romai székhez fordult volna, mely 
egyedül képes tartós és biztos gyógyszert nyújtani a baj or-
voslására, erőszakhoz nyúlt, és a létező 155 zárdából 110-et 
eltörült. A czár november 8-án (october 27-én) elfogadta a bi-
zottmány javaslatait. Az erre vonatkozó ukázt, melyben Sán-
dor czár még vallásos türelemről, mint kormánya által min-
dig tartott elvről is mer szólani, közöltük már. Ugyanaz nap 
egy részletes utasítás a czár és a minisztert helyesitö Sza-
rynkevits által aláírva tétetett közzé, mely az ukáz kivite-
lére vonatkozik. A külföldre menő szerzetesek 150 rubelt, 
vagyis 600 frankot kapnak évenkint. Azok kik az ország-
ban, vagy a megtartott zárdák valamelyikében szerzetesi 
életöket folytatni, vagy mint világi papok működni akarnak, 
csak -40 rubelt kaptak egy évre. Figyelemreméltó, hogy ennek 
daczára szerzetesek legnagyobb része az országbani maradást 
választá, hogy honfitársaik lelki üdvének előmozdításán ez-
után is fáradhassanak, reménylvén, hogy a hivek szeretete, 
és a gondviselés majd pótolja a csekély fizetés hiányait, — 
noha a külföldön nagyobb szabadságot, és talán kényelme-
sebb létet élvezhettek volna. 

KONSTANTINÁPOLY , jan. 16-án. Ha a pénz a há-
ború eszköze, eszköz az a szakadárságra nézve is, sőt több : 
erejének kútforrása. Tegyük fel, hogy a szakadárság egye-
dül csak értelmi és erkölcsi működésre volna utalva, nem so-
kára megszűnnék létezni. Az oecumenicus (átalános) patri-
archa első gondja tehát, a titkos jövedelmi források birtokába 
jutni, amint ezt a hiressé vált Pitzipios kimutatta. Bármint 
legyen egyébiránt, az idők szomorúak, és meglehet, hogy a 
jó gondviselés közeli vagy távolabb jövőben éhség által fogja 
a keletnek szakadozott szegény egyházait a jobb útra térí-
teni, miután a történeti és hittani legvilágosb érvek előtt 
meghajolni nem akartak. A moldvaoláhországi zárdák javai, 
és a bolgároktól szedett adók nem állván a mult években 
többé szakadár főpapjaink rendelkezésére, megfoghatjuk a 
pénzzavart, melybe kerültek, annál inkább, mivel fényiizéső-
ket és költségeskedéseiket alább szállítani nem akarták. Ez 
okból történt, hogy a bolgárországi papi adó beszedésétatö-
rök hatóságokra bizták, a megosztás hallgatag elfogadtatván. 
De ezen pénzügyi működés amily szerencsétlen ép oly igaz-
talan. A régi adóságok nem fizettethettek. A patriarchatus 
azért jónak látta a minisztériumot rábirni a keresztényekre 
vetendő uj adóra, hogy emez adósságok törlesztessenek. Erre 
az összes tartományokból a legélénkebb tiltakozások jöttek. 
Különösen a bolgárok ellenkeztek, joggal állítván, hogy mi-
után a ,nagy egyház' igazgatásában részt nem vettek, nem 
is lehetnek felelősök az elkövetett hibákért, tudva levén, mi-
kint sok görög család gazdagsága a püspökök utáni öröksé-
gekből származik, és hogy az egyház javai a nép kárára más 
czélokra fordíttattak, és hogy ezen adósságok fizetését azokra 



kell róvni, kik igazságtalan uton gazdagodtak. A „Courrier 
d'Orient" efölött helyeslőleg nyilatkozik, az ügy felderíté-
sére bizottmányt javasol kiküldendönek, és a fenérintett adó 
megkezdett behajtásának megszüntetését. Ugyanazon lap 
jelenti, hogy a patriarcha egy vegyes, görög-bolgár tanács-
ban gyalázattal illettetett. Habár a részletek e körül isme-
retlenek is előttünk, gyanitjuk, hogy az említett ügyre vo-
natkoznak. A békés élvezet napjai elmultak a photiusi patri-
archára nézve, és ez talán az isteni irgalom előjele. Koro-
nája legszebb virágai egyenkint hullanak, evvel alkalmasint 
öntudatra fog ébredni. — A moldva-oláhországi hirek nem 
oly természetűek, hogy vigaszt nyújthatnának a szakadárok-
nak. „Yoix de la Romanie" czimü lap jelenti, hogy ro-
szul volt értesülve, midőn a romai szentszék és a román kor-
mány közt kötendő egyezmény hirét hamisnak nyilatkoz-
tatta ki. Hozzáteszi : mikint az uralkodó fejedelem szándéko-
zik viszonyba lépni a romai székkel a benszülött katholiku-
sok helyzetének szabályozására, miután ezek száma 200,000-
nél többre rug. Sajnálandó, hogy a kath. egyház Romániá-
ban eddig csak in partibus infidelium létezőnek tekintetett. 
A Bukarestben és Jassyban székelő püspökök nicopolisi és 
macropolisi czimet viselnek. A „Courrier d'Orient" kívánatos-
nak mondja a számos kath. román alattvaló érdekében, hogy 
a Bukarestben székelő kath. püspök valóságos székhelyének 
czimét viselje. Igy a kath. községek érdekei jobban leend-
nek képviselve. Crezzulesco a közoktatási miniszter a Mold-
vában lakó 200,0000 katholikus jövőjéről gondoskodva, Jas-
syban kath. papneveldét alapit, mely a vallásügyi miniszter 
felügyelete alatt a jassyi püspökkel egyetértőleg fog kormá-
nyoztatni, és amelyben benszülöttek fognak kath. áldo-
zárokká neveltetni. — A görögök és bolgárok után szólha-
tunk a birodalom egy más népéről, az örményekről, kik szin-
tén szellemi mozgalomban vannak, és kik mint az előbbiek 
békét és nyugalmat csak az igaz egyház ölében keresik, 
melytől elszakadtak. Néhány év óta egyházuk az anarchiá-
hoz közel van. A patriarchalis méltóságon nagy sebek ejtet-
tek. A forradalmi világiak behatoltak a szentélybe, és zava-
rokat okoztak. A visszaélések megszüntetésének ürügye alatt 
az egyházi igazgatást felforgatták, és a canonok helyébe az 
„alkotmány" szép hangzatu neve alatt más szabványokat 
hoztak, hogy a divatos szabadelvüségnek hódoljanak. Ezen 
urak az „Unita Itália" iránt is rokonszenvüket kimutatni kö-
telességöknek tárták, és a statuto ünnepélyén Garibaldira 
emeltek poharat. A smyrnai örmény-érsek a zavar után némi 
rendet iparkodott létrehozni, miután a szabadelvüség első 
mámorából némileg kijózanodtak. Két körlevelet bocsátott 
közre, az elsőben panaszt emel a gyakori házasságbontások 
ellen, melyek a nemzet erkölcsi aljasulását jellemzik, és na-
gyobb óvatosságot ajánl a házasságkötéseknél. A második-
ban az örmény egyház következő sebeire ujjal mutat : 1) 
egész községeket hagynak papok nélkül ; 2) az eljegyzések 
canonellenesen történnek ; 3) a megyék püspöki látogatá-
sai nem történnek ; 4) ittott látni az örmény népet erkölcs-
rontó mnlatságokban résztvenni; 5) megengedik, hogy az 
örmény egyház ellenei a népet hamis Ígéretekkel a hiteha-
gyásra csábítsák ; 6) személyes és szennyes önérdekből tu-
datlan és ajtatosság nélküli embereket szentelnek papokká ; 
7) nem történik semmi a tanodák kellő fentartására. 

Szentszéki határozat. 

TAURINEN. Beatificationis et canonizationis ven. ser-
vae Dei sor. Mariae ab Angelis, sanctimonialis professae or-
dinis carmelitarum excalceatarum. 

Super dubio : an, et de quibus miraculis constet in casu, 
et ad effectum de quo agitur ? 

Angelorum ornata moribus, ac angelico juveni Aloisio 
Gonzagae cognatione juneta merito venerabilis Maria moni-
aíis carmelita ab Angelis nuneupari obtinuit, quorum post 
mortalis vitae exitum erat quoque socianda consortio. Haec 
Augustae Taurinorum claris orta natalibus in tenerrima ad-
huc aetate perfectionis viam alacri arripuit animo. Dein in 
claustro rigidioris observantiae reeepta de virtute in virtutem 
quotidie procedens ad Agni immaculati nuptias pervenire 
meruit. Cum enim quinquagesimum septimum aetatis suae 
fere explesset annum, et gravi decumbens morbo invitantis 
Christi sponsi vocem audiisset, illico ei cum lampade charita-
tis oleo plena obviam exiit, ejusque in amplexu suavissime 
conquievit deeimosepthno Kalendas januarii MDCCXVIII. 
Sanctitatis ejus fama statim ab obitu coepit ubique diffundi, 
et in dies percrebuit. Ideo inquisitoriis tum ab ordinaria tum 
ab apostolica auetoritate apertis tabulis, de ejus virtutibus 
primum penes sacrorum rituum Congregationemdisceptatum 
est : ac decretum prodiit III Nonas maii anni MDCCLXXVII1 
quo Pius VI sa : me : heroicas venerabilis hujus famulae Dei 
virtutes approbavit. Alterum deinde apud sacrum eunidem 
ordinem de miraculis, quae a Deo ejus ope patratis fereban-
tur, agitari coepit judicium. Proindeque duo proposita fuere 
miracula in coetu antepraeparatorio in aedibus cl. me. Cardi-
nalis Josephi Delia Porta-Rodiani relatoris collecto. Deinde 
seposito asserto vetustiore miraculo, ejusque loco alio suffecto 
novum de hoc dumtaxat miraculo experimentum institui libu-
it, apud cl. me. Cardinalem Aloisium Lambruschini qui prio-
ri Cardinali vita functo relator successerat. Postea miracu-
lum alterum cum posteriori isto conjunctum congregationis 
praeparatoriae examini subjectum fuit decimoctavo Kalendas 
decembris anni MDCCCLIV apud aedes Vaticanas. Postre-
mo utraque ad trutinam revocata fuere miracula in comitiis 
generalibus coram Sanctissimo Domino Nostro PIO PAPA 
IX in Vaticano palatio habitis decimoseptimo Kalendas de-
cembris anni MDCCCLXIV in quibus tain consultores, quam 
reverendissimi patres Cardinales propriam exposuere sonten-
tiam. Quos cum omnes audiisset Sanctissimus Dominus noluit 
decretorium suum denunciare judicium, ut tempus intercede-
ret, quo enixius a divina sapientia efflagitaret lumen et con-
silium. 

Tandem hunc sacratissimum praeelegit diem, quo ante 
luciferum genitus et ante saecula Dominus Salvator Noster 
mundo manifestari dignatus est. Itaque Sanctitas Sua, Eucha-
ristico sacrificio prius devotissime celebrato, postquam in 
sacello Sixtino ad Vaticanas aedes sacro circumdatus patrum 
Cardinialum senatu pontificali missae soleinniter adstitit, ibi 
sacris adhuc indutus vestibus et in solio assidens ad se accer-
sivit reverendissimum Cardinalem Constantinum Patrizi 
episcopum Portuensem et sanctae Rufinae ac sacrorum rituum 
Congregationi praefectum, simulque reverendissimum Cardi-
nalem Ludovicum Altieri episcopum Albanensem et causae 
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relatorem una cum R. P. Petro Minetti sanctae fidei promo-
tore, ac me infrascripto secretario iisque adstantibus pronun-
ciavit : constare de duobus miraculis venerabili Maria ab An-
gelis intercedente a Deo patratis, scilicet de primo : instan-
taneae perfectaeque sanationis Magdalenae Cavassa a poly-
poso sinistrae naris maligno sarcomate, ac de altero : instan-
taneae perfectaeque sanationis sororis Magdalenae a s. Fran-
cisco a scirrho pylori gravissimis stipato symptomatibus. 

Hoc decretum publici juris fieri, et in acta sacrorum 
rituum Congregationis referri mandavit VIII Idus jan. ann1 

MDCCCLXV. Loco f Sigilli C. Ep. Portuen. Et S. Rufinae 
Card. Patrizi S. R. C. Praef. D. Bartolini S. R. C. secretarius. 

VEGYESEK. 
A,Bécsi Híradónak'munkás szerkesztőségi személyzete 

kellemes hirrel lepetett meg e napokban három nagyvá-
radi előfizetőjétől. Kellemesebb hirt nem kaphatott. A hir rö-
vid parancsból állt : ,kimélj meg lapodtól, köszönd meg az 
előfizetési pénzt.' E parancshoz nyomatékul adattak a becso-
magolt számok ,retour' fölirással. Valóban hatni kezd a B. 
Hiradó, s a hatás ragályos lehet ; az uj előfizetési időre pedig 
igen vonzó a pénztárcza összevonására A levél, mely-
ben ezt velünk tudatták, röviden mondta ; saját pénzünkért 
nem akarunk sértetni, sem polémiájának szépségein gyönyör-
ködni. 

Ugyan erre vonatkozólag Pest-Solt febr. 5-ről igy ir 
Molnár János plébános ur ,többek nevében' : „Engedje meg, 
hogy álmélkodásunkat fejezzük ki K. A. urnák a B. Hiradó 
szerkesztőjének durva kifakadásán. Önnek kötelessége volt 
tudatni, hogy a^B. Hiradó más irányt követ, semmint tőle 
várni lehetett. Almélkodásunk annál nagyobb, minthogy ezen 
jó urat csakis egy magasabb papi méltóságnál ismételt tat 
lálkozásból ismerjük. Alig tudjuk magunkkal elhitetni, hogy 
azon találkozási körök az ellenszenv helyett nem érdemel-
tek volna rokonszenvet. Alig tudjuk képzelni, hogy azon 
nyájas bókok és szavak, melyek felénk irányoztattak, judási 
csókká lehettek. Mi egy szalmaszálot sem tennénk K. A. ur 
útjába, csak igazságos tudna lenni azok iránt, kik öt 
annyira szerették. Pax Domini sit semper nobiscum." 

A pápai körlevélre vonatkozólag már három főpásztor -
nak leveleit olvastuk a papsághoz az austriai birodalomból, 
Rauscher érsek s bibornok mély tudományossággal fejtegeti 
a jogot, az észállamot ; a brixeni püspök az Istentől elsza-
kadt mindenható államról értekezik; Simor János győri püs-
pök azon ellenmondásokat mutatja ki, melyekbe esnek, kik 
a pápai körlevél ellen felgerjednek. — Haulik György, zág-
rábi érsek s bibornok hosszú főpásztori levelet küldött jan. 
22-ről a papsághoz, melyben ugyan az encyclika nem említ-
tetik, de a felvett tárgynak, ,a tekintély'-nek fiúi hódolatunk 
előtt már megszokott magas lelkű taglalása a pápai körle-
véllel tárgyilagos összeköttetésben van. 

A bécsi egyetemnél működő orvosi tudori testület eré-
lyesen tiltakozó föliratot adott be az államminiszterhez az 
58 tanárok ismert beadványa ellen. Kimutatni igyekszik a 
tudori testület, hogy a tanárok neve alatt beadott kérvény 
aláíróinak többsége nem is tartozik a tanári testülethez, hogy 
minden állítása elferdített tényekkel, gyűlöletesen értelme-
zett eseményekkel, torzítva előadott helyzetekkel bizonyit-
tatik, sértegetésekkel vegyittetik. Az államminiszter sajná-
latát fejezte ki ezen a meghasonláson, annál inkább, mivel a 
felzaklatott kedélyek az egyetem végleges rendezését messze 
időre elvetették. — A bölcsészeti tudori testület is tiltakozott. 

A zsidók létszámát az egész világon hét millióra te-
szik, kiknek fele Európában tartozkodik. Muszkaország leg-
nagyobb számot mutat fel közülök, t. i. 1,200,000. A polgári 
szabadság tehát nem látszik főjónak lenni nálok. Austriára 
esnek 853,300, Poroszországra 284,500 Németországra 
192,000, Frankfurtban minden 16 keresztényre egy zsidó 
esik. Francziaország felmutathat 80,000-et, Angolország 
42,000, Svajcz 3,200. Minél műveltebb a nép, a héberek an-
nál kevesebbek. A kath. missiok e század kezdetétől 20,000 
zsidót fogadtak az igaz hitre. 

Liègeben az egyetemi tanulók egylete valami Fleurens 
Gusztávot hivott meg értekezletek tartására. Ez megjött, ér-
tekezéseinek tételei ezek voltak : az ember beszélő barom, 
majomból fejlődött, a tudomány kezdete az Isten tagadása, 
az Isten puszta rémkép, halhatatlanság puszta álom, jövő 
élet utópia, religio rajongás, erény, bűn, kötelesség relativ 
fogalmak. Az egyetem, kőmives államegyetem, mily barom-
példányokat nevel ezen kőmivesség a világnak ! 

Passaglia felolvasásokat nyitott a pápai körlevél ellen. 
Az elvakultságnak ujabb bizonyítéka. Gondolja, hogy a vi-
lág Piustól Piusnak árulójához fog csatlakozni. A jó lelkek-
nek ö nem árt többé, a gonoszok pedig megvetik csacskasá-
gait. Garibaldi mondá : gyűlölöm a papot, de leginkább azt, 
aki szabadelvűnek mondja magát ; aki velem akar lenni, dob-
ja el ruháját, mondjon átkot az egyházra. II Diritto pedig : 
„Vagy az észt vallja Passaglia, és akkor vesse el papi ru-
háját, mikint ez neki az első felolvasás alatt mondatott ; vagy 
a katholicismust, s akkor, ha következetes akar lenni, igy 
szóljon hallgatóihoz : a körlevél a pápától jön, azt a Szent-
lélek sugalta, tik kötelesek vagytok azt elfogadni." Be szo-
morú, mikor az embert már e földön ostorozzák a rosz szel-
lemek. Digna factis. 

D u p a n l o u p l e g ú j a b b r ö p i r a t a m a g y a r u l . 
(Előfizetési felhívás Dupanloup : „A sept. 15-iki con-

ventio és a dec. 8-iki encyclica" czimü müvére.) Dupanloupt 
ismeri és megszerette a magyar közönség azon része is, 
mely a nagynevű iró egyik-másik müvét csupán fordításból 
ismeri. Hogy a conventio és az encyclica ez órában legki-
válóbb korkérdéseknek a hitetlen sajtó ellenében való kellő 
felvilágosítására nekünk katholikusoknak egy Dupanlou-
punk van, csak szerencsét kívánhatunk magunknak. Mind a 
szerző reputatióját, mind az általa tárgyalt kérdések fontos-
ságát fényesen igazolja, hogy e mű 8 nap alatt hat kiadást 
ért ; a munka belértékére nézve pedig alig hozhatok fel il-
letékesebb nyilatkozatot Antonelli bibornokénál, ki azt mon-
dotta , hogy ki az encyclica valódi értelmezését óhajtja, ol-
vassa az orléansi püspöknek erről irt müvét. E műnek alulirt 
által eszközlött magyar kiadása folyó hó 12-én hagyja el a 
sajtót. Mellőzve az előfizetési íveket, egyszerűen e lapok ut-
ján fordulok a t. közönséghez, kérvén, hogy megrendeléseit, 
illetőleg etőfizetési pénzeit (a borítékra ráirva: Előfizetés 
Dupanloup müvére), alulirthoz czimezve minélelöbb küldeni 
szíveskedjék. Egy példány ára 50 krajczár. A 10 előfizető 
utáni szokásos tiszteletpéldánnyal örömest szolgálok. A 15 
példányt vagy többet megrendelők csomagjokat bérmentve 
fogják megkapni. Pest, febr. 4-én 1865. Füssy Tamás, sz. Be-
nedekr. áldozár, a Szent-István-Társulat igazgatója. (Borz 
utcza 3. sz.) 

Szerkesztői tudósítás. 
Nt. Kutassy Béla kéreiik lakásának, és az utolsó postának kijelelésére, 

mivel a neve alatt küldőit számok a postahivataloktól ,unbekannt' fölirattal 
egytől egyig visszajöttek. Csodálkozunk, hogy mindeddig nem reclamált, 
miután 8 nap után tett reclamatiot mindig szivesen fogadtunk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM : A szabadkömivesség. (Vége.) — A ná-
polyi püspökség fölíratja a szentatyához. — Egyházi tudósí-
tások. — Vegyesek. 

A szabadkömivesség. 
(Vége.) 

, Az eklecticusok az ó-angol kőmivességet, vagy 
jobban mondva a kőmivességnek republicanus rend-
szerét akarják visszaállítani; eklecticusoknak ne-
veztetnek, mivel mindegyik páholynak megengedik, 
hogy mindent megvizsgálhasson, és a jobbat választ-
hassa, tarthassa meg. E tekintetben a frankfurt i pá-
holy egyesülve a wetzlarival, a következő' körleve-
let bocsátotta ki a páholyokhoz : „Tisztelendő, ked-
ves és drága testvérek ! Aki csak valamikép jártas a 
kőmivességben, és ki annak symbolicus fokozatai 
fölött csak kissé elmélkedett, kénytelen bevallani, 
hogy tiszteletreméltó rendünknek alapját a szabadság 
és egyenlőség képezi. Ez a kőszikla, melyre a tisz-
telendő alapitók az emberiséget oly igen megdicsőitő 
épületét fektették, és ezen alapnak kelle szerintük 
később is szilárdsága biztosságául szolgálni. Bölcse-
ség, erő és szépség voltak benne a támoszlopok ; 
emberszeretet, békesség és barátság az enyv, mely-
nek azt együtt tartani kellene. I ly módon ezen di-
cső emléképület több századon keresztül rendithet-
lenül fönmaradt a legnagyobb dicsőségben. Mi-
nél nyilvánosabbak és kétségtelenebbek ezen igaz-
ságok; annál érzékenyebben kell érintetnie minden 
testvérnek, ki rendünk sorsa iránt részvéttel visel-
tetik, lia látja, mily szomorú állapotban van az Eu-
ropa majd minden tartományaiban. Aki olvasta ki-
rályi rendünknek törvénykönyveit , ki tudja a ke-
belében előfordult eseményeket, olvasta az arról 
szóló különféle könyveket, azok fölött nyugodt lé-
lekkel elmélkedett, és azokat a mostani helyzettel 
összehasonlítja, ugyanazon ellenkezést találja, minő 
van Salamon temploma és a babel-torony közt. Mi-
dőn valaki a társulatba lép, képzelődése fölcsigázta-
tik azon elbájoló igéret által, hogy ő ezután , tiszta 
barátság, valóban testvéri gyengédség által az em-

beriség legjobb, legerkölcsösebb férfiaival levén egy-
befüzve, az erénynek, igazságnakés bölcseségnek ut-
ján fog vándorolni. Ámde mit tapasztal, midőn sze-
meiről a kötelék leesik? Lát különféle felekezeteket, 
melyek czéljukra nézve szintúgy mint tanitásaikra 
egymástól különböznek, és melyek, habár az egyet-
értés ölében születtek, a sziveket kegyetlenül elsza-
kítják egymástól, szivük mélyéből gyűlölik egymást 
és üldözik. Még oly időben is, melyben a bölcsészet 
és türelem kitekerte már rendünk elleneinek kezé-
ből a fegyvert, emelkedik a testvérek közt a viszály 
és üldözés szelleme, és most, midőn a rend külső 
nyugtalanitástól meg volna mentve, a templom benső 
szakadások által fenyegettetik megdöntéssel. Despo-
tismus , gyűlölet, büszkeség, rajongás, birvágy, ki-
tüntetések utáni vágyakodás nyomult a béke szen-
télyébe , és az egész épületet végleges romlással fe-
nyegeti. Mindezen szerencsétlenségek azóta érik a 
tiszteletreméltó rendet, mióta alapelveit, a szabadsá-
got és egyenlőséget, elkezdették aláásni. Mily meg-
támadásoktól lehet tartani kivülről, ha ezeknek meg-
sértése még tovább is folytattatik? Félni lehet, hogy 
a kormányok végre megunják közömbösek lenni az 
iránt , alattvalóiknak tekintélyes része mint választ 
idegen fejedelmeket és magányzókat elöljáróiul, s 
mint gyűj t nevezetes összegeket, hogy azokat idegen 
páholyoknak küldje. Kivált , ha a kormányoknak 
tudomására jutnak a tá rgyak, melyekkel egyné-
mely páholy foglalkozik; mi igeu könnyen megtör-
ténhetik a kőmivesség úgynevezett magasabb fokai-
ról átalánosan terjedő zaj által. Lássunk tehát , tisz-
telendő, kedves és drága testvérek, eszélyesen a do-
loghoz, hozzunk bölcs szabályokat, hogy, mig idő 
van, kikerülhessük a fenyegető veszélyt. Mindazon 
rendszerekre nézve, melyek közül egy sem bizonyul t 
be egyedül boldogitónak, kiküszöbölve belőlük 
mindazt, mi a kormányok gyanúját fölébreszthetné, 
okos közömbösséget tanusitsunk mind a kőmives, 
mind a profán világ előtt. Mindegyik páholy legyen 
felelős azon magasabb fokozatokról, melyeket elfo-
gad , és melyek az átalános összeköttetésre nézve 
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nincsenek befolyással. Mindenek előtt állitsuk a kő-
mivességet azon egyszerű és igazi lábra, melyen az 
ezen rendszerek keletkezte előtt állott. Kövessük az 
ó-kornak hires embereit, azeklectikus bölcseket, kik 
valamely bizonyos rendszernek kizárásával mind-
egyikből a legjobbat, a legalaposabbat választották 
ki. Ekkép jövőre nézve bizonynyal az eklectikus 
szabadkó'mivesség lesz a legjobb." Ezután következ-
nek a szervezetnek pontjai. Az ily módon keletke-
zett felekezet a következő czimet vette föl : „Zur 
Wie'derherstellung der königlichen Kunst der uralten 
freien Maurerei associirten Logen." 

A clericusok még titkosabb nyelvet használtak 
mint a templariusok, komolyabb arczot vágtak, s 
még többet beszéltek nagy titkokról, különösen pe-
dig vallási irányt adtak a testvéreknek. — Az afri-
kai épitészek az ő titkos ismereteiket nem akarták a 
franezia „Maçonerie"-vel jelelni, mert ezen szóban 
foglaltatik a „Manerie", mely szerintük azon helyet 
jelenti, hol egykor a templariusok gyűltek egybe ; 
és azért inkább „aediles vagy arcliitecti" nevet vet-
tek föl. A tulajdohképeni ok pedig az, hogy csak-
ugyan ezen tanulmányokkal foglalkoznak, és össze-
jövetelük inkább tudományos akadémiához hasou-
lit, mint merő időtöltés végetti társalgáshoz. Mathe-
maticájuk azon mester égben áll, mely szerint a há-
rom- és négyszöggel, és a romai X számmal szellem-
dús változatokat létesitenek. Tagokul csak tudomá-
nyos férfiak és művészek ajánltathatnak. Az illumi-
natusok czélul tíizték ki, visszaállítani mindazt, mi 
a régi bölcseségi iskolákból, különösen a szabadkő-
mivességből származott, de eltorzittatott. Weishaupt, 
máskép Spartacus, ingolstadti tanár volt e felekezet 
szerzője, de kevés emberismerettel birván, többnyire 
erkölcstelen if jú emberekből állitá össze areopagját; 
mit később bevallott, mondván: jam pudor factus 
est. Az illuminatismus, Zschokke szerint, a jezsuiták-
nál divott politikai üzérkedésnek volt szerencsétlen 
utánzása. (!) Nem tartozott eleinte a szabadkőmives-
séghez, de beleoltatott. Az egész illuminatismus nem 
volt egyéb mint pengő érez és zengő czimbalom. 
Ber ne hirnév vágyától elkapatott emberek gyerme-
kes terveket koholván, merény kedve játszottak a pol-
gári társadalom legfontosabb viszonyaival anélkül, 
hogy lelkük és szivük elegendő erővel birt volna, ép 
ugy, mintha gyermekek Jupiter villámaival játsza-
nának. A „német unió" első életjelét azon körlevél 
által adta , melyet „An die Freunde der Vernunft, 
Wahrheit und Tugend" intézett, és melyben mon-
datik: a) hogy létezik egy , részint államférfiakból, 

részint tanitók- és magán személyekből álló 21tagu 
társulat, mely csalhatatlan, semmi emberi hatalom 
által sem akadályoztatható eszközzel bir az emberi-
ség műveltségének és kiképzésének emelésére, és 
azért oly jótékony intézetet akarna alapitani, mely 
minden érdemes embert a legbékésb, legkellemesb 
állapotba helyezne ; b) ki ezen tervet pártolja, adja 
az uniónak tudtára ebbeli szándékát, jelentse be ál-
lapotát és lakását; c) ki a társulatba lép mint tag és 
résztvevő, annak egykét előkelő tagjaival azonnal 
megismerkedhetik, azonban az igazgató központnak 
és személyzetének könnyen megfogható okokból 
most még titokban kell maradniok ; d) czélja e tár-
sulatnak, Krisztus magasztos czélját, tudnillik a fel-
világosodást és a babona kiirtását elősegiteni ; d) az 
unió mint szabad köztársaság dioecesisekre leszen 
fölosztandó. Később kifejtette, mit ért a felvilágoso-
dás alatt, tudnillik ahoz szoktatását az embernek, 
hogy erkölcsi és gazdászati igazságokban saját eszét 
használja , és addig semmit se tartson igaznak, mig 
róla tiszta fogalommal nem bir, és combinatioja va-
lamely biztos tekintély által meg nem erősíttetik. 
Kik csak a harmadik fokozatra bocsáttattak, azok 
előtt a társulat végczélja titokban tartatott. (!) Az 
„ázsiai testvérek" szintén a szabadkőmivességből 
származtatják rendszerüket. Ezen rendnek főbb elöl-
járói titokban maradtak 1788-ig. Gyülekezeteiket, 
„Melchisedech-páholyok"-nak nevezik, és fölvesz-
nek zsidót, törököt, perzsát, örményt. Elöljáróik e 
czimet viselik: „Az ismeretlen hét ázsiai egyháznak 
legbölcsebb, legméltóbb főnökei." Ezen rendet az 
igazi kőmivesek az ő rendjökre nézve ártalmasnak 
tar t ják , és azért minden igaz 'kőmivesnek köteles-
sége minden erővel rajta lenni, hogy az előbbi sem-
miségébe dűljön vissza. — Az „egyptomi kőmive-
sek" szerzője Balsamo József, máskép gróf Kaglio-
stro volt. Rendszerét bizonyos Koston György kéz-
iratából meritette, mely az egyptomi kőmivességről 
szólott, de sok istentelenséget, babonát esbűbájolást 
is foglalt magában. Rendszerében követőinek physi-
cal és erkölcsi újjászületés által való tökélesitést 
igér ; a pliysicai újjászületés abban állana, hogy a 
materia prima vagy a bölcsek köve által ifjuságukat, 
visszanyervén halhatatlanokká válnak ; az erkölcsi 
pedig, mivel a pentagon segítségével, az eredendő 
biin által elvesztett ártatlanságukat visszanyernék. 
Az Argonauták rendét egy , Braunschweig mellett 
lakó szabadkömives alapította, kinek lakása mellett 
volt egy tó, ennek közepén sziget, melyen antik 
templomkát építtetett, néhány csónakot készittetett, 
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melyeken az illetők a szigetre szállittatnánaJc, hol a fölvétel 
történt. A fő-admiral minden kérelmezőt ingyen vendégelt 
meg, kivált bort nagy mennyiségben adatott, a rendnek jel-
szava volt : éljen a gyönyör ! rendjelül pedig zöld zománczos 
ezüst horgony szolgált. Végre még megemlitendö az „igazi 
honfiak és valódi emberbarátok" felekezete, mely 1787-ben 
keletkezett. Alapelvében a monarchikus kormányformát is-
meri el a legjobbnak, kivált a mostani időkben ; és azért az 
első fokon álló testvéreknek kötelességük kivétel nélkül 
minden fejedelem iránt őszinte ragaszkodást tanúsítani, de 
egyszersmind neki az igazat is nyíltan megmondani. Ha köz-
társaságban keletkezik lázadás, a tagok mindig azon rész-
hez kötelesek állani, mely az állam valódi javát akarja ; ha 
monarchiában tör ki lázongás, a testvérek a fejedelem részén 
állnak , hacsak ez méltatlanná nem tette magát a pártolta-
tásra. (!) Ez elég tág föltétel minden forradalom pártolására. 

Végére értünk ekkép szándéklott dolgozatunknak, 
mely ha kissé terjedelmesebb lőn, szolgáljon mentségül a do-
log fontossága, mely ezen oldalról is bizonyára megérdemli a 
t. olvasó közönség figyelmét. Mindaz, mi más müvekben a 
szabadkőmivességröl fölhozatik, megtámadható azon ok-
nál fogva, hogy a társulatnak elleneitől vagy nem eléggé 
avattottaktól Íratott ; ezen vád alá nem eshetik az , mit mi 
fölhozánk, mert vallomása olyannak, ki dicsőségének tartja, 
hogy ő is kőmives, és hízeleg magának, hogy a szabadkőmi-
vesség titkaiba jól behatott. Ily fegyver legtalálóbb, és az 
ellenfél kezéből csavartatván ki, leghasználhatóbb mindazok 
előtt, kikben még van igazságérzet, és kiknél még remél-
hető , hogy ezen ügyben is tisztább tájékozásra akarnak 
emelkedni ; mi nemcsak óhajtandó, hanem lehetőleg eszköz-
lendö is, hogy továbbra is rendületlenek legyenek azok, kik 
korunknak ezen nagy Baalja előtt még nem hajtottak térdet. 

Pollák. 

A nápolyi püspökség fölíratja a szentatyához. 

PIO PP. IX. Summo Pontifici, merito beatissimo Ro-
manorum regi benemerentissimo et desideratissimo archiepi-
scopi ac episcopi neapolitani unanimes quod Sacratissimo 
domino et quod benignissimo patri. 

Beatissime Pater ! 
Unde fit ut, quarto iam exacto tribulationum nostrarum 

anno, quartum etiam sancti Adventus tempore per humilli-
mas communionis literas venerabundi in circuitu cathedrae 
tuae nos sistere gratulemur ? Non aliunde equidem nisi quod, 
sacratissimo isto tempore, adventum expectamus Illius, qui 
in hunc mundum veniens peccatores salvos facere, est Agnus 
ab origine mundi occisus ; quique, ut cum nostrate Ecclesiae 
Doctore loquamur „mirabilis semper et patiens in sanctis 
suis, in Abel occisus a fratre, in Noe irrisus a filio, in 
Abraham peregrinatus, in Isaac oblatus, in Jacob famu-
latus, in Joseph venditus, in Moyse expositus et fugatus, 
in prophetis lapidatus et sectus, in apostolis terra marique 
iactatus, et multis ac variis beatorum martyrum crucibus 
frequenter occisus" nunc opprobria patitur in Te sui Ipsius 
vere in terris Vicario, quem dedit nobis exemplar, et in 
quo ipsum Dominum gloriae odit mundus, totus positus in 
maligno. Gratulamur autem merito ; quia si passionum Tu-

arum fecit nos socios Jesus Christus D. Noster, consolatur 
etiam nos in omni tribulatione nostra, in hoc praesertim, quod 
dum miscet in medio inimicorum suorum spiritum vertiginis 
et non est illis opus quod faciat caput et caudam, incurvan-
tem ac refrenantem, princípium et finem (Isai, XIX, 14), nos 
contra habitare facit unanimes Tecum in domo sua, quae est 
Ecclesia, quam acquisivit sanguine suo. Dicto enim Tuo ex 
fide audientes, licet omni pressura gravati passive nos ha-
beamus ingemiscentes ad Dominum ut liberet nos, numquam 
tamen terri bile illud vae, quia tacui, nobis iure potuit expro-
bari ; nam gratia Dei adiuti pro singulis quibusque Ecclesiae 
iuribus conculcatis singulas opposuimus voce unanimi prote-
stationes; quas nunc coram Te et universo catholico orbe so-
lemnius ingeminamus, futurum sperantes, ut fructum in tem-
pore suo afferant uberrimum; quemadmodum et Tu non ita 
pridem polliceri dignatus e3, et nos a Domino exspectamus. 

Euge ergo, Beatissime Pater; Tu pars nostra maior et 
melior, Tu requies nostra et gaudium, Tu in quem post Do-
minum reclinatio capitis uostri, et mentis liabitatio est, Tu 
Pontifex et rex in aeternum vive pro Ecclesiae bono et glo-
ria. Vive ; et interim leva oculos tuos ad Salvatorem nostrum 
Dominum, qui mirabilis quidem et patiens, sed et triumphans 
in sanctis suis vincit cum iudicatur, exurgat ergo et dissi-
pentur inimici eius nisi convertantur : leva quoque vocem 
tuam ad Beatissimam Deiparam, de qua tam bene meritus es, 
lmmaculatam ; illos suos misericordes oculos ad nos tandem 
convertat : leva demum manus Tuas et benedictio Tua apo-
stolica descendat super nos et super filios nostros in Christo 
Iesu, ut benedictio patris aedificet domum; dum sanctos 
deosculamur pedes Tuos, quippe nominari et esse gloriamur. 
Obsequentissimi, addictissimi et obtsrictissimi servi, et si di-
gui iudicamur in Christo etiam filii. 

Datum Neapoli in die Exspectationis partus B. M. [S. 
Virginis. A. D. 1864. 

Febr . 9-én ft. Su j ánszky Anta l prépost, alespe-
rest, Schwendtner Mihály pesti be lváros i , R á t h J ó -
zsef buda i vízivárosi plébános s kerület i jegyző' u r ak 
ad ták át nekünk a pest-budai egyház i kerüle t papsá-
gának , s a két városi ft. iskola-igazgató u r n á k mind-
nyá jok tó l egytől egy ig aláirt , és a l apokban is közzé 
tett részvétiratát , nyi la tkozatá t . Tes tvér i há la e vi-
gaszért , e buzdí tásér t ; fogadják mindnyá jan és egyen-
k in t testvérök hálás érzelmeinek viszontnyi la tkoza-
tát, s hiven megőrzendő emlékét keb lünkben . Nem a 
bátori tás, melyet nekünk e részvétirat sugal , hanem 
a haza testvér-fővárosában az összes p a p s á g n a k i ly 
e g y h a n g ú egyházias nyi la tkozata a z , ami n a g y 
horderejű. Példa ez, mely vonzani f o g , égő f á k l y a 
mely g y ú j t a n i , lobogó mely g y ű j t e n i , lelkes szó 
mely papi tes tüle tünk ellen sok gyűlöletes insinua-
t io t , min tha püspöke inkke l s a szentatyával nem 
volnánk m i n d n y á j a n egy lé lek , egy gondola t , egy 
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a k a r a t , összezúzni , ösvény mely a sikerre mutatni , 
esemény melyet a lelkes m a g y a r papság érteni fog. 
Consummat i in unum. E kezdemény disze mél tán 
megil let te azon papságo t , melyet a pásztorok pász-
tora, sacerdos an imarum nos t ra rum oly he lyre meg-
h ivo t t , hol l egnagyobb bá to r ság , s egész önfeláldo-
zás szükséges. E legen v a g y u n k , h o g y ve lünk bár -
mi ly hata lom számolni kényszerül jön, ha consum-
mati in u n u m . T i n n i t veterator, mug i t vu l tu r prae-
da to r , in velamento a l a rum t u a r u m spe ramus , qu i 
semel vicisti, et in servis tuis semper vincis mortem. 
E s mi gyenge tol la l , de magas szivlánggal ez ese-
m é n y n e k emléklapot adva, a tyá inkhoz , püspökeink-
hez, a nemzetek hosszú soraiban küzdő hitval lóink-
hoz fiúi hódolattal , testvéri szeretettel esedezni me-
r ü n k : mit nem vá rha t t ok fiaitoktól, mit nem kiván-
ha t tok testvéreitektől, k ik nek tek fiúi szeretettel hó-
dolnak, k ik harczai tokat rokonlelkesedéssel kisér ik , 
h o g y a szenvedő, de, küzdelmeiben oly dicső szent-
a t y á n a k lábaihoz fiúi csókkal veletek együ t t borul-
j a n a k ! h o g y igazaink 19 százados joga inak diadal-
m á b a n veletek együ t t a Mindenhatónak há láka t ad-
j a n a k ! Palásthy Pál. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, febr. 14-én. A pápai körlevélnek legnagyobb 

áldása, a syllabusnak megbecsülhetetlen haszna a kath. egy-
ház kebelében ittott támadott vagy támadhatandott meg-
hasonlások, véleményharczok teljes elcsitulása. Mily egé-
szen más a katholikus és a protestáns elme ! Mindkettő 
nyugtalanul epedez az igazság után, keresi, fárad, aknáz, ta-
nulmányoz, észlel ; de mig a kath. elme bizonyos a birt igaz-
ságokról, bizonyos arról is, hogy mikor-akkor csak eljut az 
igazságra; a protestáns soha nem bizonyos, eljut-e, eljutott-e, 
eljuthat-e oda valaha? S mi éleszti az elmét, ha nem a remény, 
hogy az igazságot megleli? Spem juvat amplecti, quae non 
juvat irrita semper, — et fieri cupias, siqua futura putes. A 
kath. elme tudja, hogy ha az embernek szükséges ezen igaz-
ság, a sok keresés után végre az egyház meghozza azt ; a 
protestáns, ha saját elméjével fel nem fedezi, saját elméjéről, 
s igy az igazságról le kell mondania. Mikor az ember saját 
elméjéről lemondott, s tekintélyt elvben kitagadott, az igaz-
ságra nézve kétségbeesik. A kath. elmének ez soha sem 
szokása, őt az egyház csalhatatlan tekintélye fedezi, munká-
jában éleszti, föntartja. Haec facit, ut videat cum terras un-
dique nullás — naufragus in mediis brachia jactet aquis. 
Sok vita volt az állami, társadalmi, tudományi, erkölcsi tár-
gyak fölött. Az elmék küzdöttek. A szentszék egyes pon-
tokban nyilatkozott ma, mivel a tévely özönkint eláraszt, a 
józan elme felbátoritására isteni tekintélyével szólt, az elmébe 
erőt öntött. Most az elme nem eshetik kétségbe, mikint Augustus 
idejében. A szentszék szólt; mi volt a sok vitában igaz, mi 
volt téves, kitűnt, a vitának vége van, a kath. elmék az 

egész világon egy gondolatban vannak. Nehogy az elme 
végnélküli erőködésben önmagát felemészsze, van az isteni 
tekintély. Semmiből kezdeni vajmi nehéz. Kevés oly szellem, 
mely semmiből merne kezdeni. Isteni tekintély nélkül ez az 
elme sorsa. Kezd semmiből, hogy, mikor negyven éven át 
kis könyvtárt összeirt, egy más elme, mintha semmi sem 
történt volna, újra kezdje. Dolgozik nappal s éjjel, feláldozott 
egy emberéletet, munkában egy nagy szellem erejét fele-
mésztette, s mi az eredmény ? Egy két vélemény, melynek 
azonnal ellenmondanak, melyet egy évtized múlva nem is 
emlegetnek ? A világnak uj alkalma van komoly észlelés alá 
venni, hogy tudományos haladás lehetetlen, hacsak nem 
bizonyos a töke, mely őseinktől marad. Nem-kath. elmének 
tőkéje nincsen, Sysiphus munkáját viszi, azért semmi haladás 
a pogányoknál, kezdés, s rontás a protestánsoknál. Rontás után 
a kezdést, kezdés után a rontást haladásnak mondjuk ; ha-
ladás! melyet az első, ki fellép, semmivé tesz. Tudományos tő-
kéje csak kath. elmének van : s ez a szentszék szava. 

Szólt a szentszék, világosságot öntött szellemi utainkra, 
biztosabban mehetünk ; de hány elme fog a katholikusok 
között is e szóra megállapodni, saját vivmányait ezen próba-
kőre tenni ? Minden nyilatkozatnál, mely a szentszéktől jön, 
a kath. tudósnak ez a kötelessége. Mi tanokat fejtegetünk, 
de személyes tekintély nélkül ; felhozott okainknak lehet 
ereje, személyünknek nincs tekintélye. Küzdünk, vitázunk 
egymással, tanainkat kölcsönösen megtámadhatjuk, czáfol-
hatjuk, ez a testvérek gymnasiuma, de kárhoztatni azokat, 
hacsak az összeütközés a dogmával nem világos, jogunk 
nincs. A kölcsönös anathemát XII Incze, XIV Benedek le-
tiltotta. De ha a szentszék szól, a testvérek vitája elcsitul, ő 
kárhoztat, s mit kárhoztat, a fiak arra a kárhozatot kimond-
ják, volna bár saját tanuk. Roma locuta, causa finita, finiatur 
et error. A szentszék szava múltra, jövőre szól. Aki a napi 
kérdésekről itélt, kivált lia Ítéletét másokkal közlötte, lel-
kiismereti vizsgát tartozik tenni, van-e, mit nézeteiből, mint 
tévelyt elvessen, ugy tanitott-e mindent, mint a csalhatlan 
tekintély a körlevélben tanit, tanítani parancsol? Amibon nyíl-
tan tévedett, a tévelyt nyíltan kell bevallani. A tanult elmének 
tanulékonysága becsesebb az ő tanultságánál. A körlevél 
jubilaeumot hoz az akaratokra, legyen ez jubilaeum az el-
mékre, jubilaeum minden eltérő nézetekre, véleményekre, 
irányokra, ut simus consummati in unum. Mily szégyen lenne 
saját hibáját bevallani, miután nem szégyen embernek lenni, 
az ember pedig soha sem inkább ember, mint mikor téved ? 
Errare a vero humánum. Mily nagy jótétemény ez, mit a 
körlevél hoz, miután egyesülve voltunk az igazság szerete-
tében s keresésében, s azért vitáztunk: most egyesüljünk a 
keresett, a szeretett igazságban is, et non sint inter nos 
schismata. 

Nyíltan irtunk, nyilt számadással tartozunk. Emléke-
zetbe hozva, mit ötödik évre testvéreink s atyáink előtt irni 
merészeltünk, s oly testületnek, oly tudománynak, oly éles 
Ítéletnek, mikint testvéreink és atyáink, irni merészség, 
kézbe véve a pápai körlevelet, olvasva minden tételeit, miket 
kárhoztat, nincs semmi, mit visszavonni, nincs, min sajnál-
koznunk kellene, kivéve a gyarlóságot, a tökéletlenséget az 
előadásban, mely, bár mit kezdjünk, bár hova forduljunk, uta-
inkon leselkedik, hozzánk csatlakozik, akarjuk bár vagy nem, 
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mindenüvé becsúszik. Az elmék legszélesebb zavarában, a 
szakadozás repedező foszlásaiban, a félelmek, az aggályok, 
a borús sejtelmek özönében fogtuk kézbe a tollat, 1861-ben a 
setétség rémitett, a keblek fogékonytalansága, a vállalat sike-
retlensége, az elmék figyelmetlensége, a körnek, hol szólot-
tunk, szükessége kedvetlenitett, nyomott, akadályozott, el-
taszított. Tizszer letéve a tollat, ismét felfogtuk a fekvőt. 
Nem tudunk, mit ma a hajótörésből menteni, megkülönböz-
tetésekkel szabadítani kellene: lelkismeretünk a bizonyság, 
hogy az irányt csak folytatni, csak állhatatosan megtartani 
kell. Misericordiae Domini, quia non sumus consumti. Tor-
rentem pertransiit anima nostra, et nisi Dcus erat in nobis, 
forsitan anima nostra pertransiisset aquam intolerabilem. 
Non glorietur omnis caro. A tévedéstől mindig féltünk, vissza-
vonni örömünk lenne, mit visszavonni kellene, s kérjük t. 
olvasóinkat, ha tévedésünket észrevették, magokévá tették, 
most velünk együtt letenni, intellectum mancipare in obse-
quium fidei. Obedientiam volo et non sacrificium. 

Vigasztalás nekünk a körlevél a veszélyes pálya soka-
sodó örömtelenségei, bátorítás a sok részre, fölülre, alulra, 
egyházban, s egyházon kívüli köteles felelőség terhei alatt; 
vigasztalás, bátorítás, hogy össze ne roskadjunk, kevés arra, 
hogy erőben gyarapodjunk ; elég, hogy némely pillanatokban 
felócsuljunk, kevés hogy örvendezzünk. Atyáink, főpászto-
raink előtt testvéreinkhez szólunk igy, kikkel egyházi érde-
keink, igazaink, jogaink szeretetében vetélkedünk. Az idő 
az elvekre válságos : korunk az elvek nagy harczának kora, 
lapunk ezekben fárad leginkább. Lenne bár tiz, húsz ked-
vező lapunk hazánkban, elvlap mindig szükséges leend, s a 
kath. vagy átalában jó, nem ellenséges lapok között a ,Reli-
gio' mint elvlap, legilletékesebben lehet. Tanítói tekintélye 
senkit nem sérthet a társlapok között. A liarcz minden pon-
ton: családban, tanodában, államban, könyvekben, röpiratok-
ban, lapokban, magányos tűzhelyen, nyilt téren, szóban, tett-
ben, válallatokban, bevégzett tényekben, szokásokban, intéz-
ményekben. A napi irodalom mindenüvé hat közvetve, köz-
vetlenül, közelről, távolról, azért ez a legveszélyesebb, vagy 
leghasznosabb. Kik nem olvasnak, nem is tudják, mily saj-
tónak befolyásai alatt állanak, gondolkodnak, éreznek, óhaj-
tanak, akaratlanul is eröködnek. Szánandók, kik ha megme-
nekülnek, ebben semmit nem érdemelnek, ha pedig elvesznek, 
mindent hanyagságunknak betudni köteleztetnek. A sajtó 
tiz elmén át a tizenegyedikre eljut, mely semmit sem olvas. 
Mit mondjunk arról, ki roszat olvas ? Mai nap veszteség ár-
talmatlant is olvasni, vagy semmit sem olvasni, mert szükség 
a szaporodó rosz ellen fegyverkezni. Nagy felelőséget tesz 
reánk a 15 év az 1848-i forradalom után. Tempus invocabit 
adversus me. Mit tettünk? helyzetünkön mit javítottunk? 
Merjen, ki regélni akarná. De ha regélni nem is meri, köteles 
mégis azt számba venni. Sok jó történt e 15 év alatt nálunk 
is, de mind kevés a múltnak sebeire, a jelennek, a jövőnek 
szükségeire, s mit mondjunk, ha még az állhatatosságot is 
kérdőre veszszük ? Kezdeni csak fele dolog, qui perseveravit 
usque in finem hic salvus erit. A mai idők nem egyes javas-
latok ideje, hanem az egyetemes mentésnek. Minden javaslat 
ide czélozzon, ha túl leszünk a válságon, mindent végezen-
dünk. Sok érdek van rendezendő, de nincs erre idő, hol az 
élet, a lét, az egyházi közérdek van az előtérben. Hogy ke-

vesebb kárt tegyen a dúló, dúlni akaró elem, ez a főirány. 
A tanár az iskolában, az iró a tollával, a plébános a nyilvános, 
a magányos, a rendes, a rendkívüli, az esetleges alkalommal 
adandó, vagy adható oktatásban, intésben, buzdításban erre 
törekedjék. Imádkozzunk, kiki magáért, hogy a kisértet nap-
ján rendületlen megállhasson, másokért, hogy erősödjenek, 
liogy az igazra térjenek, öntudatos, vagy öntudatlan ellen-
ségeskedéseikkel az egyház ellen felhagyjanak. Imádság 
mindig szükséges, mindig áldásos, mindig hasznos, mindig 
hatalmas, imádkozzunk, hogy kevesebbedjenek a botrányok 
az egyházban, a tanok, a tettek botrányai. Mindig ártottak 
a botrányok, mai nap pusztítanak, gyilkolnak, tömegesen és 
végképen rontanak. Ma leginkább szükséges a : nihil habens 
adversum dicere de nobis. A világ les utánok, pokoli kárö-
römmel terjeszti, hirdeti. A szüle fiait, a gyóntató gyónógyer-
mekeit a fegyelem, a bizalom édes kapcsán tartsa. Ma min-
den eszköznek, mely szent, melyet az egyház gyakorolt, 
kettős erélylyel kell igénybe vétetnie. A kicsiny és a nagy, 
a fiatal és öreg, a tevékeny és fáradt munkára, védelemre, 
őrizetre hivatik. A hitelemzés, a szentmise, a könyvolvasás, 
a napi irodalom munkatér. Az elmék mételye dúl, hogy az 
akaratot megrontsa. Küzdhetünk az akarat merészségei 
ellen, de leginkább az elmék megmételyezései ellen. 

Hogy közegnek kell lenni, melyben egymáshoz szól-
junk, melyben elméinkkel, érzelmeinkkel találkozzunk, gyá-
szos korunknak elkerülhetetlen szüksége. Máskor aki elma-
radt, magának ártott, ma a közügynek árt. Erös indok ugyan 
könyvet venni, lapot tartani, hogy tájékozhassuk magunkat : 
de van más, hatalmasabb indok erre. Az: hogy legyen lap, 
mely szóljon, mely hatalmasan szóljon, mely eredménynyel 
szóljon. Meddig ezen közérdek kebleinkben fel nem ébred, 
meddig a munkás tollak iránt közönbösök, vagy puszta jám-
bor szándékkal leszünk, ha hozzájok nem csatlakozzunk, ha 
tekintélyöket saját személyünkkel nem emeljük, a leghaszno-
sabb tényezők egyike, a kath. sajtó tehetetlenségre lesz szo-
rítva. A lap tekintélye az ő pártolóinak a száma, az ő olva-
sóinak nagy köre. Az előfizetés a világ előtt tanúsított sza-
vazás azon érdekre, melynek a lap szolgál. A lapnak hasznos-
sága annak tekintélyétől, a tekintély pártfogóinak számától 
függ. Hogyan áll a,Religio' ? Sokan tettek kérdést ez iránt. Mi 
mondhatjuk, a ,Religio' a magyar papságnak iratik, de még 
nem a papság lapja. Mit éreznek azok, kikhez be nem köszönt, 
senki sem tudja, s ép ez a baj, hogy nem tudja, mikor az elmék 
nem az igazban, de a számban keresnek tekintélyt : mit érez 
a,Religio' pártfogóinak sora, maga a pártfogás mutatja, s mi-
kint a lelkes pestbudai papság, nyiltan kimondja. Ily szónak, 
ily helyzetnek az elmékben nagy a hordereje. A ,Religio' 
pártfogóinak sora még mindig kicsiny. Kerületek kerületek 
után vannak, hol hirből alig ismerik, megyék vannak, hová 
három-négy példányon kivül be nem köszönt. Mindnyájunk 
érdeke, és szent kötelessége, hogy legyen lapunk, tekintély-
lyel, hatalommal a világ előtt, mely mindnyájunk nevében 
küzdjön, tiltakozzék, nyilatkozzék. A Prot, lap a kath. pap-
ság ezen részét, mely a Religiotól elmarad, a Religio tanai-
nak ellenségeül tekinti, ezekre a pápai körlevelet szégyennek 
nyilatkoztatja. Mennyire van igaza, adjon kiki választ magá-
nak. Sokat kezdtünk mi ujabb időben, mindenek között csak 
e lap maradott meg. Voltak népmissióink, gyérülnek ; 
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voltak papi lelkigyakorlataink, Rozsafüzér, s más áldásos 
társulataink, sok jót tettek ezek, jót, mit a világ azonnal nem 
láthat, mivel kézzel nem foghat. Ezeknek elevenen kell mű-
ködni, hogy a jó, mi csírázott, fel is nevekedjék. A ,Religio' 
felmaradt, de távol attól, hogy valakinek imponáljon, hogy 
figyelmet kicsikarjon, hogy tekintetet parancsoljon. A ma-
gyarországi papságnak gyenge a szava, senki sem hallja, ami 
szavának vétethetnék, a büszke szóvivőktől mint a különcz 
töredéknek különcz fogalma tekintetik. IIa egyesülve va-
gyunk, az ellenfél kényszerül minket számba venni; ha egye-
sülésünknek nincs külső bizonyítéka, szakadottaknak tarta-
nak, tekintetre sem méltatnak. A mult és jelen idő sok pél-
dát ad erre. Az bizonyos, hogy akikről közülünk a világ-
semmit sem tud, azokat soraihoz számítja. Nincs ugyan joga 
erre, de mégis van alkalma ; rágalmazza őket, de ha a rágal-
mat elfogadják, már bizonyítéka van, hogy igazat mondott. 
Míg mindnyájunk keblében fel nem ébred a kötelességnek 
érzete, hogy erről gondoskodjék, hogy erre áldozzék, nem 
lesz szavunk, vagy tekintély nélküli lesz. Volt idő, mikor be-
atus ille qui procul negotiis paterna rura bobus exercet suis; 
ez idő elmúlt. Magának élni ma bűnös visszavonás. Egymás-
ról kiki tartozik gondoskodni, testvéreinek szolgálni. Legyen 
soknál az indok, hogy vigaszt, bátorítást, felvilágosítást nyer-
jen ; de mindnyájunknál erősebb lehet az indok, hogy a köz-
ügynek szolgáljunk ugy, mikint rendünk nagysága megkí-
vánja. Míg lelkes szivek nem lesznek a papi kerületekben, 
akik ezeket testvéri szeretettel testvéreik szivére kössék, e 
téren semmi jelentékenyet nem tehetünk ; leszünk szó nélkül, 
suly nélkül, tekintély nélkül, tekintet nélkül. Lelkes alespe-
restek, lelkes segédlelkészek mint a testvérek, mint a vilá-
giak között sokat tehetnek. Ne várjuk, ne követeljük, hogy 
mindent főpásztoraink tegyenek, vagy a káptalanok; itt kiki 
saját ereje szerint köteles tenni. Főpásztoraink az utolsó évek-
ben többet áldoztak a közjóra, semmint a dúsgazdag angli-
kán papság 300 év alatt. A terheknek el kell osztatniok, 
hogy kielégíttethessenek. Mit használ főpásztoraink anyagi 
segélyezése, ha mi közönyösök, ha mi tétlenek leszünk ? Ma 
még a szó ébreszt, adja az Isten, hogy tények ne ébresz-
szenek, mert minden késő lesz : a tények szózata itélet szo-
kott lenni, mely korszakot zár, nem pedig életadás, mely kor-
szakot nyit. Stabimus omnes ante tribunal Dei. 

Nem magunkért szólunk, mivel kiki láthatja, hogy a 
lapot soká nem vihetjük. A törött erőnek síri nyugalma asz-
talunk mellett ácsorog. Sit laus Deo. Ha a pápai körlevél a 
szükséges elevenséget és egységet nemes testületünknek 
megadandja, életet adott, áldást hozott. Részünkről csak azon 
fiatal kebleket, segédpapokat üdvözöljük, kik csekély pénz-
forrásaikból merítettek, hogy a lapot istápolják, hogy járas-
sák. Üdvözöljük a nem csekély számot ; mi sietünk az agg 
kornak tehetetlenségeire, ők hivatnak helyünkbe az igazság 
küzdelmeire; övék a jövőnek terhe s dicsősége; az ő jelen-
létük a kedves örömök legkedvesebbike, az ö készültségük 
alvadó szemeinknek fénye, reménye. Nos quasi senes levio-
ns pugnae certamen accepimis, vos autem juvenes glorio-
sior manet de inimico triumphus. 

PEST, (dec. 8-a és az antik, sajtó.) (Folyt.) Ellenvetik a 
szentszéknek, hogy kérlelhetlenül elveti s kárhoztatja azon ta-
nokat, melyekben úgyszólván felnőttünk s élünk. Igaz, a szent-

szék fel szólalása kérlelhetlen ; de lehet-e az igazság nem kér-
lelhetlen, nem kizárólagos ? lehet-e az igazsággal alkudozni ? 
Az egyház pedig az igazság oszlopa, s azért magában semmi 
oly tant meg nem tűrhet, mely azon igazságokkal, melyeknek 
őre, homlok-egyenest ellenkezik ; az e tekintetbeni türelem 
a tévely tulajdona, mely jogosan soha fel nem szólalhat más 
tévely ellen. Egyébiránt az egyház nem ma született ujjon-
sült társadalom, mely a tüzpróbát még ki nem állotta, mely-
nek tanai s elvei helyes voltukat még be nem bizonyították; 
rajta már századok viharai dúltak, de szirtkövén, alapján a 
legóriásabb hullámok is megtörtek; ha tehát tagad, elvet, 
kárhoztat, egyszersmind állit is, mert tagadja azt, mi az ál-
tala képviselt, s tanított igazsággal össze nem egyeztethető ; 
elveti azt, mi az emberi társadalmat más alapokra akarja 
fektetni, mint amelyre az Üdvözítő fektette, s kárhoztatja 
azon tanokat, melyek a kedélyeket félrevezetik, s aláássák 
a jogot az igazságot. Injustum rigido jus dicitur ense. 

Vannak mások, kik azt látszanak fájlalni, hogy a szent-
szék épen most szólt, most, midőn a katholicismus amúgy is 
minden oldalról ostromoltatik ; kár volt tehát ily kárhozta-
tás által a kedélyeket még jobban felkorbácsolni, az ellensé-
get még jobban ingerelni, mondják ők : jobb időkre kellett 
volna várni, mikor az emberek fogékonyabbak lettek volna 
ily kérlelhetlen dolgokat hallani ! Valóban meglepő okosko-
dás ; hát mikor szükséges a fáklyát meggyújtani, ha nem ak-
kor midőn setét van ? Váljon használ-e az óvás, intés annak, 
kit az ár elsodort? Váljon nem kötelessége-e az őrnek az 
embereket a támadó vagy már jelenlevő veszélyre figyel-
meztetni, hogy óvják magukat, s törekedjenek a veszély to-
vábbharapodzását egyesitett erővel meggátolni ? ! A szent-
szék az igazság őre, kötelessége tehát meggyújtani az igaz-
ság fáklyáját, midőn a gonosz világ azt eloltani, vagy ha ez 
nem sikerül, mesterkélt setétség által annak fényét elhomá-
lyosítani törekszik, kötelessége hiveit, az emberi nemet az 
árra figyelmeztetni, mely oly dühösen kezd rombolni, hogy 
még si fieri potest etiam electi in errorem inducantur. Avagy 
nem ilyen most Európának állása? Tessék körültekinteni. An-
glia a szabadelvű Anglia mig a gyilkosoknak menhelyet ád, 
a szegény irlandiakat rendszeresen irtja ; Francziaországban 
a 89-iki elvek folyton dúlnak, s nem engedik a társadalmat 
megszilárdulni; Spanyolhonnak egységét az úgynevezett 
progressista párt igyekszik a tévely behozása által aláásni ; 
Belgiumban a szabadkömivesség hallatlan szemtelenséggel 
tapodja a katholikusoknak napnál fényesebb jogait ; Baden-
ben az egyház kiszámított gonoszsággal üldöztetik ; Bajor-
honban legújabban megtámadtatik ; Poroszhonban hasztalan 
sürgeti elismertetését s csak annyi jogot, mennyi minden 
néven nevezendő társulatot illet; Orosz-, s Lengyelhonban 
vérbe fojtatik ; hívei száműzetnek, Siberiába áttetnek, ja-
vaik lefoglaltatnak : Olaszhonban a forradalom, ellenese min-
den rendnek élethalálharczot viv az egyház ellen, s mig libe-
rális minden kigondolható merény iránt, vérig igazság-
talan, zsarnok az egyház iránt ; Törökországban a keresz-
tények egyenjogúsága sem tudott még szilárd alapot nyerni ; 
nálunk a lapok gúnyt űznek s rágalmazzák az egyhá-
zat, magában a birodalmi főváros színpadán megtámadják ; 
hogy ne szóljunk a concordatum ellen tett illetéktelen 
megtámadásokról ! Ha tehát ily viszonyok közt még most is 



hallgasson az egyház, mikor szóljon ? ha még most sem je-
lelje ki az utat , melyen a katholikus ember ezen bábeli 
nyelvzavarban bizton haladhasson, mikor tegye azt ? Nem 
kötelessége-e a szentszéknek most emelni föl szavát, midőn a 
finom elrejtett méreg még hivei némelyikétől is jóhiszemben el-
fogadtatik ? Most midőn a nagy szólamok teletorokkal kiabál-
tatnak a világba, hogy az igazság szavát elnyomják ? Most 
midőn a kőmivesség zsoldjában álló napisajtó teleszórja a 
mohó közönség szemét, hogy ne lásson ott, hol látnia kell ; 
vastag ecsettel bemázolja az igazságot, hogy ily torzképtől 
megrémülve karjaiba siessen a hiszékeny, mélyebben kutatni 
nem biró vagy nem akaró közönség s megtagadja azt, mi-
nek védelmében vérét kellene ontania ! Most midőn az igaz-
ságtalanságot jognak kereszteli a szemtelenség ! Ne szóljon 
a szentszék még most sem ? Avagy várjon, mig az antika-
tholikus sajtó ád neki engedélyt, s meghatározta az időt s al-
kalmat ? mikor minden már elveszett ? Alkalmatlanul szól a 
szentszék ! Igen, alkatmatlankodnak, kik alkatmatlanságról 
panaszkodnak. — Perfer et obdura, multo graviora tulisti. 

De azt mondják, miszerint az encyclica megtámadja a 
a mai társadalomnak alapjait. Oh ez által magatok mondot-
tátok ki a mai társadalom fölött a halálos Ítéletet. Boldog-e a 
társadalom ? Elégedett-e csak egy ország is ? Nem forrong-e 
az egész világ ? Nem vajúdik-e a társadalom a kárhoztatott 
elvek behozatala s alkalmaztatása óta ? Megtudjátok-e mon-
dani, meddig fog ezen vajúdás tartani? Tudtok e módot ezen 
bábeli zavarból kimenekülhetni ? Lám a társadalom nem volt 
mindenkor ily helyzetben, volt midőn Europa nyugodt, bol-
dog volt, — az-e most ? miért nem ? Mert eltért azon útról, 
melyben a nyugalom, a béke, a boldogság föltalálható ; — el-
tért az evangéliumtól, annak magasztos, egyedül boldogító 
elveitől ; s hiszi-e hogy boldog lesz ? Azért jött az Üdvözitő 
e világra, azért ontotta ki drága vérét az emberi nemért, 
azért rendelte az anyaszentegyházat, hogy az embereket a 
mennyire lehet boldoggá tegye e földön a béketűrés, s sze-
retet elveinek alkalmazása által, s bevezesse egykoron azon 
honba, mely a béke s teljes valódi boldogság hona, ez tehát 
az egyedüli ut a békére, nyugalomra, boldogságra ; a mai tár-
sadalom más uton halad, ám lássátok boldog-e, vagy mikor 
leend azzá! Vegyétek kezeitekbe az egyháznak tanköny-
veit s mutassátok meg, melyik tana teszi az embex-t erkölcs-
telenné, melyik boldogtalanná ; s vegyétek kezeitekbe az en-
cyclica által kárhoztatott tanok bármelyikét, s mondjátok 
meg, képesek-e egy országot — nem képesek-e csak egyet-
len egy embert erkölcsösebbé boldogabbá tenni ? Addig mig 
az egyház tanai az emberi társadalomban teljes érvény-
ben voltak, boldogabbak, mert erkölcsösebbek voltak az 
emberek. Azok-e most ? Avagy hiszitek-e hogy azon uton, 
melyen a mai társadalom halad, azok lesznek? Adjátok meg 
a császárnak ami a császáré — Istennek ami Istené — cui-
que suum; szeresd felebarátodat mint önnönmagadat, de 
Istent mindenek fölött, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, más-
nak birtokát ne kívánd, hamis tanúságot ne szólj felebarátod 
ellen; keressétek először Isten országát s a többiek meg-
adatnak nektek ; — ezek a keresztény társadalomnak alap-
elvei, melyeknek hiányát semmiféle, ezer meg ezer paragra-
phe - , s pótczikkekböl összetákolt alkotmány vagy bármily 
gyönyörűn összeállított társadalmi alapelveket tanító mü sem 

képes pótolni. Boldog volt a társadalom mig ezen elveken 
nyugodott, boldogtalan most, mert azokat elvetette ; erköl-
csösek voltak az emberek, mig e tanoknak hódoltak ; mondjá-
tok meg azok e mióta őket megtagadták ? Ne kárhoztasson 
tehát az egyház oly tanokat, melyek már most annyi bajnak 
szülői ? s melyek ha átalánosan életbe léptettetnének, sarkai-
ból kiforgatnák, ha lehetne a világot ? S váljon nem kezdik-e 
már kiforgatni?! —Sed vigilo , vigilantque mei sine fine 
dolores. (Folyt.) Cs. . . . A. 

BËCS, febr. 10-én. Folytassuk tudósításainkat. Az 
egyetemi ifjúság múltkor jelzett tüntetései (Rel. 7. sz.) való-
ban megtörténtek. Olvasóink a történteket alkalmasint más-
honnan is ismerik már, mi ez alkalommal csakis korrajzi ér-
dekből jegyezzük föl azokat. — Amint említve volt, a föl-
oszlatott jogászi bizottmány tagjai január 17-ére az egye-
temi consistorium színe elé rendeltettek. Délben 12 órakor 
körülbelül 2000 tanoncz lepé el az egyetemi tér t , az idézet-
tek felmentek a nagytanácsi terembe, hogy ottan jegyző-
könyv vétessék fel velők. Valami Hösslinger nevü jogász 
szólt társai nevében, s midőn a jegyzőkönyvet vezető Arndts 
tanár ur azon kérdést intézé hozzá : váljon elismeri-e a bi-
zottmány, hogy a sajtó utján közzétett mintegy bujtogató 
nyilatkozatával roszul cselekedett? azon és nagyon hallha-
tatlan phrasissal felelt : ,,mi a törvény alapján állottunk.'-
De a lenállók is megunva a tárgyalások hosszadalmasságát, 
jónak látták felfüggeszteni kis időre azon illő tiszteletet, 
raelylyel a közönséges világ fogalmai szerint a tanoncz tar-
tozik tanárának, és főképen az egyetemi tanuló az egyetem 
legfelsőbb hatóságának, előre nyomultak, a consistorialis te-
rem zárt ajtajának neki rugaszkodtak, és azt betörve a szó-
nak teljes értelmében szétugrasztották az ott ülésező egye-
temi senatust. Csak valóságos alkudozásokkal sikerült a fia-
tal sereget a teremből eltávolítani, de ez legalább e napra 
nézve czélját elérte ; a hivatalos megfeddés ez nap nem tör-
tént, csak későbben. A senatus aztán szétoszlott. Hyrtl a 
házból kijöttekor a tanulók által felemeltetett, és szokott mo-
dorában egy pár szót mondott, mire éljenezték. Roszabbul 
járt Arndts tanár ur, megjelenésekor fütyekkel és pereatok-
kal fogadtatott, mivel róla az volt hiresztelve, hogy ő indít-
ványozta volna a bizottmány tagjainak relegatióját. A kö-
vetkező napon az ő személye még egyszer adott okot egy 
vad tüntetésre az egyetemi folyosókon. A theresianumbeli 
növendékek ki akarván fejezni roszalásukat azon illetlen 
viselet fölött, melyet a többi jogászság Arndts ellen elköve-
tett, látogató jegyeiket elküldték hozzá ; mi a többinek tudo-
mására jutott és ennek következtében e két fél közt majd-
nem összekoczczanás történt az egyetemen, mi csak egy pár 
népszerűbb tanár közbelépte által akadályoztatott meg. 

Szomorú látvány, ha egy tanár, kit, mint Arndts urat, 
a müveit világ már évtizedek óta tisztel, oly emberek által 
illettetik bántalmakkal, kik csak hosszú hajban és szines 
sapkákban lelik létezésük czélját. Annál örvendetesb, hogy 
a theresianumbeli növendékek maga Schmerling állammi-
nisztertől magukviseletükért megdicsértettek. A dolog idáig 
annyiban áll, hogy a deákság határozatai semmiseknek nyil-
váníttattak, mindenféle commers avagy külön ünnepély meg-
tartása megtiltatott, s jubilaeum hivatalos, átalános megülése, 
amint eleinte már határozva volt, augustusban megtartatik. 
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Érdekes szemlélni az itteni lapok maguktartását a 
deákság viseletével szemben, a „Vaterland"-on és „Voks-
freund"-on kívül, mely kettő határozottan roszalta, az egész 
sereg a két „Presse"-től és az „0. D. Post"-tól kezdve egé-
szen le a „Vorstadt Ztg"-ig valamennyi csak himezve-há-
mozva beszél e dologról ; dicsérni persze kell, ezt a libera-
lismus kívánja, annál inkább, mivel a „pápai bulla" sark-
pontját képezi az egésznek, de nagyon nem lehet, mert a jó-
zanokat még sem szabad legalább idáig egyenesen arczul 
ütni ; — minden dolog eléggé van jellemezve, ha azt bizo-
nyitjhatjuk rá, hogy következetlenség van benne. Az egye-
tem legfelsőbb tisztviselőjének magatartását ez ügyben sem 
lehet egészen correctnek nevezni, némelykor kissé sokat is 
szokott alkudozni, és keleten túl törekszik mindakét részt 
kielégíteni; azonban állásának helyzete sokban szolgálhat 
mentségére. Az 58 tanár fölirati ügye már sok versengést 
idézett elő, a zavar nagy, mellékföliratok és ellenföliratok 
buján sarjadzanak, nem sokára tán egy ellen-mcllékfölirat is 
fog világnak eresztetni. A consistorium Dr. Kutschker egye-
temi korlátnok, itteni suffraganeus püspök erélyes fellépése 
folytán a doctorum collegiumok mellett nyilatkozott; a püs-
pök ur amint maga a „Presse" elbeszéli, kényszerité az ura-
kat, hogy szint valljanak, mig ők szerették volna a dolgot 
halasztani, s ha lehet elaltatni. Hogy némely aláírója a leg-
első föliratnak vissza szeretne lépni, már múltkor említettük. 
A „Wanderer" azóta ebbeli állítását ismétlé, és ide vonatko-
zólag Skodát, Schulhofot emlité. Megczáfolták ugyan, de 
hiába, minden körben vannak des enfants terribles, kik ki 
szokták fecsegni a gyengéd titkokat, és ha meg is hazudtol-
tatnak, a gyakorlott ember azért tudja, hogy hányadán van. 
Elég erről mára. 

A reichsrath megint az apáczák által kezelt fegyencz-
házakat hozta szóba, szokott modorában. — Nincs nevetsé-
gesebb, de egyszersmind undorítóbb látvány, mint midőn né-
mely ember, — szabad légyen e kifejezést használnunk — 
licitálja egymást ; kikötnek akkor valami eszme mellett 
vagy ellen, némelykor anélkül hogy hozzá értenének, sok-
szor pedig benső meggyőződésük ellen, borzasztó badar 
dolgokat beszél vagy tesz az ember ilyenkor, mindig csak 
azon vágy által vezeréltetve, hogy annyit legalább beszéljen 
vagy tegyen, mint a másik, ha már többet nem lehet. — Es 
ez nem csak politikai téren történik ! 

VEGYESEK. 
A jó s munkás Titius Pius atya Piranóból ezt irja hoz-

zánk : „Közel hat éve, hogy Piranóban a tanintézetek érde-
kében működöm. A magyar sorkatonaságból több magyar 
üres óráit magyar könyvek olvasásával akarná tölteni, s e 
czélból csak hozzám folyamodik, én pedig 30 éve már távol 
hazámtól tartózkodva, Gallicziában, Dalmatiában, Lombar-
diában az utolsó magyar könyvemet is elkölcsönzések által 
elvesztettem. Kérem tehát, szóljon érttem, és magyar honfi-
aim érdekében a Sz.-István-Társulatnál, küldene néhány jó 
könyvecskét ezen jó fiatalok lelki hasznára. Ha valami fi-
zetni való lesz, megküldöm. Pirano febr. 5." — A nt. atya 
kérelme a nevezett társulatnál kétségkívül kedvezést fog ta-

lálni, csak tessék azon jó magyarjaink nevében egy folya-
modást küldeni a társulathoz Pestre, Borzutcza 3 sz. 

Sartory Károly bécsi könyvkiadó s könyvárusnak a 
szentatya Mercurelli Ferencz titkára által a ,Der Papst und 
die modernen Ideen' czimii könyvére vonatkozólag ezeket 
íratta jan. 15-ről: „Laudes Sanctissini D. N. Pii IX omnino 
meruit opus nuper ate editum, cui titulus : ,Pontifex et récen-
tes ideae.' Licet autem Sanctissimus D. nonnisi textum litte-
rarum apostolicarum a te exscriptum hicillic conspicere pot-
uerit, indetamen consilium tuum assecutus gratulatur tibi, 
quod hoc opere adeo bene merueris de Ecclesia, et praeterea 
quod industriam artemque tuam iu hujus tantum tutelam ac 
decus adhibcre decreveris ac soleas. Hinc me tibi significa-
rejussit oblatum volumen pergrato accepisse animo ac te hor-
tari, ut in proposito constanter perstes certus, te quaecum-
que in Ecclesiam Dei contuleris officia, et in Deum ipsum col-
laturum." — Sartory a fönnevezett könyvnek második fü-
zetét késziti Schräder atya felvigyázata alatt, mely minda-
zon apostoli okmányok helyeit, melyek a syllabusban elve-
tett tévelyekre vonatkoznak, közszemlére fogja tenni. 

A franczia kormánynak egyszerre két pere volt : Lon-
donban Glover úrral, a megbukott Morning Cronicle tulaj-
donosával, és Párisban a 13 ügyvéddel. Ezen utolsórul most 
nem szólunk : az első egy vonás a divatos közvélemény gyár-
tásból. Persigny, mint nagykövet, szerződött Gloverrel, hogy 
III Napoléont minden módon dicsérje. Ezért kapott Glover 
20,000 frankot havonkint s egy távirati szálat Francziaor-
szágon végig. Morning Cronicle teljesítette szolgálatját, bol-
dogoknak kiáltotta a francziákat a császári kormány alatt. 
De az angol közönség elvonult a becsületáruló laptól, a lap 
megbukott. Glover kártalanítási pert kezdett, de vesztett. — 
Hány lap buknék meg, ha a közönség a bérbeadottat abba-
hagyná ? 

Zádori János hittanár Esztergomban „Máriahavi Ne-
felejts" imakönyvre, és „32 májushavi szentbeszéd"-re nyit 
előfizetést, az elsőre 80 kr, (kötve 1 fr.) a másodikra 1 fttal. 
Az előfizetések Esztergomba a tanár úrhoz, vagy a megyei 
hivatalhoz küldendők. Az imakönyvről igy szól az iró: „reg-
geli, esti, mise, gyónás, áldozási imákon és bevett énekeken 
kivül minden napra a Szűz Máriáról és szent életében tün-
döklő erényekről elmélkedést, példát, és imát tartalmaz. Di-
szitve lesz gyönyörű aczélmetszettel." A szentbeszédekről 
pedig : „32 szentbeszéddel kedveskedem a lelkész uraknak, 
meg akarván ilykép könnyíteni a májusi ajtatosság behoza-
talát. A beszédek hasonlatok, és történetekkel bőven vannak 
fűszerezve." 

A párisi ,L' Avenir National' az ottani protestánsok 
viszálkodásairól igy ir : „Ha a protestantismus a korral előre 
nem halad (a tagadásban,) ha minden világosságnak meg 
nem nyilik (Renannak, Quinetnek, Garibaldinak,) akkor csak 
ránk maradott secta lesz és semmi több. Guizot a szabad-
vizsgálatot vallja, de maga részére elkobozza. Mit ő jónak 
talál, másokra tólni akarja. Mi csak egy embert ismerünk, 
ki magát csalhatatlannak mondja, s ez a pápa, s ez követke-
zetes. Roma mondja: ne vizsgálódjatok, hanem higyjetek. 
Guizot pedig : vizsgálódjatok, de higyjétek is, mit én hiszek. 
Az elfogulatlan józan elme előtt, mikint mink, kétség kivül 
az előny, a nyíltság, a következetesség Roma részén van. 
Ha Guizot következetes akar lenni, katholikusnak kell len-
nie. S ha választanunk kell, kit fogadjunk el pápának, perez-
nyit sem haboznánk, IX Pius lábaihoz borulni, Guizotnak 
hátat fordítani." A nevezett újság saintsimonista. 

Szerkesztői tudósítás. 
JV—p. N. I. Jgen' a inultra , ,igen' a jövőre. Tisztelje meg őt eme 

parancscsal : ,neked soha sem szabad elmaradnod mitől ? fogja tudni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgőczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Lipót-
utcza 19. sz.) s Kocsi Sán-

dor nyomdai irodájában, 
(halpiacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, február 18-án. 14. I. Félév* 1865. 

TARTALOM : A liberálisok és az ördög. — Egyházi 
tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A liberálisok és az ördög. 
Kiki látja, hogy vállalatom veszélyes, de én 

nem félek, a liberálisokat az ördöggel párhuzamba 
teszem, a kettőt testvérnek, sőt több, az egyiket atyá-
nak, a másikat szakasztott fiának mondom. Ne ijed-
jen a jámbor olvasó, ördögöt fog lá tni , de az exor-
cismus előre felvértezett ellene. T u d j u k , hogy ko-
runkban, a közvélemény hangversenyében annyit 
veszt annak hangja, ki a liberálisok synagogáján ki-
vül áll, hogy elmondhatja magáról a spanyol románcz 
refrainjét: Ohime Alhama! De minden nehézségek 
között felvértez a szentatyának szava, aki a libera-
lismust kárhozatosnak mondta, mi pedig nemtelen-
ségnek, csalásnak, jellemtelenségnek, elbutult lelki 
rabságnak nyilatkoztatjuk. Nem is vitatjuk ma-
gunknak e gondolat eredetiségét, ezt Renan felfe-
dezte, a hű tanitvány saját mesterét bemutatta. Mon-
dom, ő tanitott minket fentiszteltek közt létező ben-
sőbb gyengédebb viszonyra, atyafiságos, sógorságos 
rokonságra, ő vivott mesterének becsületeért e vilá-
gon, ékes tollával fehérre mosni sürögvén az épen 
nem fashionáble szarvait, körmeit és farkát. Ezen 
szarvas emigráns a zsarnok elől futott, tehát rokon-
szenvét nyeri ki annak, kinek méltánylatát Krisztus 
Jézus nem érdemelheté. A lények közt, i gy i r Renan, 
melyeket toleráns századunk becsületbe visszahe-
lyezett, kétségkivül az ördög köszönhet legtöbbet a 
felvilágosultság diadalának; a buta középkor rút, 
mi több, nevetségesnek festi őt; de eszmedús ko-
runk talált okot, a fekete rútságtól őt megmenteni, 
kit nyaktörő merényletére csak a zsarnokság szori-
tott , vigasztaló jele a haladásnak stb. ; — mintha 
könnyebben lélekzenék, hogy kevesebb oka van 
félni ! Pedig az ördög csak ördög, ha fehér is, mikint 
a négerek között Afrikában, Itt a szinrokonság nem 
engedi, hogy az ördög feketének festessék; Renan 
rokonsága nem engedte, hogy aki Jézust első meg-

tagadta, becstelen lény maradjon. Collegialis érzelem! 
a barátság egyenlőket keres; vagy azzá változtat. 
Valóban setét volt a középkor, mert nem volt liberá-
lis; s honnét látni azt? Mert az ördögöt feketének 
festette, becstelennek tartotta. Ne véljék azonban önök, 
mintha a liberálisok alatt ama hig velejü ördögöket 
értenők, kik csak uri parancsszóra mozognak, s csak 
utánmondják, mit nekik súgnak ; a törzsliberálisok 
azok, kiket salva venia! az ördöggel párvonalba te-
szünk, se ne gyanúsítsanak, mintha azon hősökre 
czéloznánk, kiknek egyike lábát, másika fejét ha-
gyá az arénán. 

A liberálisok eredetét, s szónyomozását illető-
leg Milton s Dante alvilági gyűléseit vettük kalauzul ; 
kik bocsánat! menthetlenül bűnösök, hogy liberálisok 
nem voltak, hozzájuk méltó elmesetétségiik szerint 
hitték a poklot, s elmondták, hogy Lucifer a felvilá-
gosultság s liberalismus első vezére istengyülöletét 
a mi szegény fajunkra is kiterjeszteni akarván, izga-
tott , a hazugság , az álbölcselet, a fajtalanság a vé-
rengzés ördögöcskéi között. Az ördöggyülés az in-
dítványt elfogadta, s végzésbe ment, hogy szép Ígé-
retekkel kiforgatják a világot; a földön levő prosely-
táik e nevet módosítva vevék ugyan fel ; de a dolog 
lényege megmaradt. A műtétnek azonossága tehát 
igazolja a szellemi rokonságot. Az ördög mint világ-
boldogító lépett fel. Jelszava volt: elég-e nektek 
Éden a tiltott gyümölcs nélkül ? örök elmétek türi a 
bilincset? a szabad vizsgálódás, kétkedés édeitől tar-
tózkodtok ? a természetfölötti, a megfoghatlan füg-
gönyét miért nem rántjátok le egyszerű tagadással ? 
,Félünk, hogy meghalunk , ha , ami nekünk monda-
tott, nem hiszszük', mondák a halandók. „Nequaquam 
moriemini!" szólt a liberális vezér; dehogy haltok, 
dehogy! vannak, kiknek érdekük,hogy butaságban 
maradjatok, mert ha felnyílnának szemeitek , lenné-
tek sicut dii ! Kaczagnátok ! Tegyétek meg, és látni 
fogjátok. Csak merni, akkor szabad lesz tagadni, ká-
romlani mindent, ez a sajtószabadság, kiki imádhat 
Istent, minőt akar ; érczet, borjut, akár önmagát; ez 
a cultus szabadság. — A liberalismus Ígérete az ör-
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dögéhez paraphrazisnak látszik. Mit igér? Egeket. 
Hogy azután poklot hoz, avval nem törődik, lássa, 
aki szavának hitt. Europa fülszaggatásig hallá : ha-
ladás , testvériség ! de először kétkedni , tagadni , a 
törvény ellen merni kell. Ki nem mer , nem nyer. 
Rajta tehát ! u j világot teremtünk, leszünk mint az 
istenek, szabadok, függetlenek, okosak, érettek, fel-
világosodottak. A gyerkőcz, a ripők azonnal érett 
lesz, mihelyt velünk kétkedik, tagad, és tenni mer. 
Mi ez, mit tagadni , mi ellen merni kell? A bölcse-
ségnek, a jónak fája e földön az egyház , a püspök-

rr 

ség, a pápa. El tehát ezekkel. — Örült vállalat , a 
pokol kapui erőt nem vesznek rajta ; de vesz-e erőt 
az Istenen? Mégis megkisértette. Eddig a hasonlat 
nem sántikál , s mindkét félre illik az irás, „ő min-
den állatok legravaszbika." Ki nem vallaná meg, 
hogy a liberalismus leghasználhatóbb fegyvere a 
hazugság? Ha hazudni nem tudna , és pedig erő-
sen mint az ördög, semmire sem menne. Voltaire ar-
czátlan jelszava : „csak merészen hazudni" ; ma ily 
alakban jelenik meg: „Mi liberálisok tehetségünk 
szerint ámit juk a hont; ez kék, az veres, csak a való 
szinben nem állitja egyikünk sem a tényállást", 
mely szavak olvashatók: II Diritto 7. Febr. 1863. 
A hazugság oly kedves foglalkozásuk, hogy ha más 
nincs, maguknak hazudnak ; hogy ki ne jöjjenek a 
kerékvágásból. A liberalismus a hazugság szántó 
földének, a liberálisok az ördög napszámosainak 
méltán nevezhetők ; náluk megesküdni, hogy a fehér 
fekete, nemcsak nem becstelenség, sőt a szakértő 
nymbus ebben van. Valaha Lisander spár ta i , ké-
sőbb Fülöp macedóniai király mondta: hogy az ál-
lamférfiak az esküvel ugy játszanak, mint a suhan-
czok a laptával. S nem mondta-e Napoléon herczeg 
két év előtt a senatusban, hogy az esküszegés pol-
gári erény? Nem tartják-e erénynek az olasz áru-
lók? Ezek főliberalisok. Nem érdemlik-e meg tehát 
az ördög nevet: „mendax, páter mendacii?" Az ör-
dög elszéditett párthiveinek jutalmul, külső setétsé-
get adott; ki nem látja a liberális bölcselet prototy-
ponját? A philosophia elkorcsosult, természetellenes 
gyermekét , ki anyjának oly érzékeny arczulcsapá-
sokat adott; mondá ugyanis a bölcs szivében: vajh! 
valóban létez-e az Is ten? vagy csak rémlem ma-
gamnak? való-e, hogy a bün s az erény különbö-
zők, vagy csak előitélet? És annyira elharapódzott 
e bölcselet, hogy a halhatatlanság- vagy lelkisme-
retről csak bizalmas körben szólhatni, azon bók nél-
kül, melyet az areopagiták adtak: „insanis Paule." 
Az öngyilkolás, hála neki! léleknagyságnak mon-

dat ik; erőnek az élet terhe alól megszökni, s a gör-
bedi atyára vetni azt a gyötrelmek ráadásával ; erő-
nek: a kis testvérek életörömét gyökérben megsza-
ki tni ; hősiségnek: egy méltányos s helyét nem té-
vesztett arczcsapást gyenge gyermekek s gyászoló 
özvegyen megtorlani. E bölcsészet tépte ki az ima 
vigaszát , a reményt , az anya s érző barát kebléből 
viszontláthatni az édes arczot, s cserébe a nem he-
gedő sebre soha el nem foszló fátyolt vetett. — Any-
nyi elvet ki zavart meg? ki dobált sárral annyi 
szentet ; a szegénység dermedő lelkéről az egyetlen 
melengető r u h á t , a hitet ki tépte le ? mely ha álom 
volna csak, ily boldogitó álom megzavarója a világ 
örök átkát érdemlené. Ki ürité ki a templomot? ki 
tölté meg a dolog- s bordélyházat ? a börtönöket ? A 
csillagokon túl ki állított pusztaságot? Ki rántott a 
meterialismus porába minden magasztost, költőit? 
ki tanitotta meg az anyákat , hogy örüljenek a mag-
talanságnak ? ki tet te, hogy annyi anya legyen, ki 
fél e névtől? k i , ha nem a liberális haladás? ki 
változtatá átokká a barátságot, a rokonszenvet ? ki 
tette oly könnyűvé a biró sorsát, mint a liberális 
bölcselem, mely az enyim és tied különbözetét csak 
lá tszatnak, az árvák könyét puszta anyag módosu-
lásnak nevezhetné? Ki vezetheti ugy mint a libera-
lismus az életiskolán át az ifjúságot az életelv 
szerint: 

Au galop 
Monde salot te ! 
Vivons vite, 
Pensons vite. 

Beranger. 
De ha a liberalismus a barátság ellensége, a 

házi barátok nagy fautora, mely érdemét el nem 
vi ta t juk; de kérdjük, a patrimooium pauperumból 
mily jótékony intézetek keletkeztek? A sújtó ki-
csinylés , melylyel felelik : ön nem haladt a korral ; 
feledi a tébolydák javult rendszerét, zavarba hozna, 
de tőlük tanult raffineriaval dissimulalva a csapást 
s a czáfolatot mellőzve; felelem: igazuk van, deego-
isticus önbiztositás gyanú bélyegét látom szándé-
kukon ! (Folyt.) Egy pesti jogász. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , febr. 15-ón. Nem szoktuk kegyes olvasóinkat 

mulattatni, de legyen szabad ez alkalommal Zombori Gredő 
ur mulattatásainak helyet adni. A ,Prot. egyh. és isk. lap' 7-ik 
számában Z. GL úrtól egy válasz olvasható „a Religio t. t. 
szerkesztőjéhez." Álmélkodik, hogyan nevezhetik őt Peles-
kei Notariusnak, de az elnevezés ellen, habár ez részünkről 
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csak ,Uti vázlatai'-ra vonatkozott, kifogást nem tesz ; tehát 
„a tőrül vágott jegyző"-nek miután, „more patrio lóháton 
utazott", üres kápáját valamivel megtölthetjük, ha már a ká-
páról függő moris patrii fegyvernek, a csákánynak penegé-
seit hallgattuk. Ha kegyes olvasóink Z. Gr. ur szavainál is-
mét Peleskei Notariusra fognak akaratlanul is gondolni, csak 
ő, és okoskodása lesz az oka. 

Mottója : „mi sem félünk." Talán mégis, — s ha nem 
félünk, borzadunk, rettegünk, mikint a tőrül vágott jegyző, 
mikor az ökrök elől megiramlott. Aki magát bátorítja, félel-
mét takargatja. A válasz már novemberben Pesten volt, hisz-
szük, hogy Ballagi Mór ur csak ismételt sürgetésre adta ki. 
Igy ir ő : „Nem tartozván azon egyedül idvezülendők (?) 
közé, kik a Religiot járatják vagy olvassák, 1) későn vettem 
észre, hogy benne miveim 2) prot. szelleméért egy bizonyos 
Th—szky, s most legközelébb egy névtelen dorongokkal 
vagdalnak felém, s a protestantismus felé, rejtezkedvén az 
ön palástja alá. 3) Sajnálom, hogy lapja a vakonlövő eszme-
gyilkosok biztos asylumává változott. 4) Felelni tartozom, 
midőn egyházamhoz szennyes kezek értek, válaszolok quo 
me quis rogavit tono, simili responsionem dabo. 5) Egyik ,uti 
rajzok' czimü két kötetes munkámat, másik „a heidelbergi 
káté értelmezését" lövöldözte a palást sötétéből, bagolykint 
huhogva a világoság felé, °) aljas gyanúsításokkal (mindig 
idézet volt,) nem csak engem, hanem az egész irodalmat (Z. 
G. ur mivei) támadva meg. Igénytelen kátém ismertetője még 
tovább is ment: s e m m i n e k nevezi egyházamat, egy nagy 
férfiút (b. Vay Miklós őnmsga,) nem átalja ott emlegetni (a 
káté fölajánlásában), ubi pentulans hircus et olidus sus együtt 
adnak hangot, és a nagy hazafit egy nagy semmit támogató 
oszlopnak kiáltozza. Valóban ki önnek lapját olvassa, eszébe 
jut : a maleficis laudari : est vituperari et versa vice. Men-
jünk rendre. Önnek satellesei 7) nem tudom mi oknál fogva 
engem Peleskei notariusnak kereszteltek. (Sit venia verbo !) 
Én Europa szebb részét kutatva s meghallgatva a nemzetek 
szivütéseit (a csákány pengéseit talán) beutaztam, ha lóhá-
ton utaztam volna, az utamat önnek egyik vagy másik 
planétája nélkül tehettem volna. 8) Végig megyek a Religio 
emiitett számain. (Lóháton, vagy gyalog ?) A protestantismus 
felé rudaló tollát fennen vasfogunak állítja. Fogas tollat soha 
nem láttam, 9) de ha lenne is olyan, az ő irtollában olyanra 
nem ismertem. Nem is vas lehet az a toll, nem is fogas, ha-
nem egy zsika ,0) libának leeresztett szárnyából hullott ki, 

' ) Honnan e gondolat K. Aurel úrral ? 
2) Peleskeinél egy szilvafa = curia volt. 

3) Palásthy a nevünk. 
4) Tehát mig benne Peleskei nótáriusról szó nem volt, lapunk 

nem az eszmegyilkosok, hanem az eszmeszülők menedékhelye lehetett. 
De hogyan lehetnek ezek gyilkosok, ha vakon töltenek ? Eszméket vak-
töltéssel, vakonlövéssel meggyilkolni! 

5) Tehát élezés előadást várhatunk. 
6) A bagoly Minervának, a bölcseségnek volt jelvénye, Z. G-nél a 

setétségnek. Szegény eszmegyilkos füles bagoly, te lövöldözni is tudsz ! 
1) Hát nap is vagyunk, vagy tellus, jupiter stb. fénylők az iro-

dalom egén ? Nap is, bagoly is ! 
Tehát valóban nap vagyunk, planétáink is vannak, kik a setét-

bői vakon lövöldöznek : „mi sem félünk !" 
") Az alföldi sikon sem ? hát rugdaló tollat látot t-e ? 
,0) Ezen melléknév Ballagi ur szótárában nincs meg : talán szé-

kely tájsző lesz. 

n ) s már tollseprő minőségben is működött. , z) Utazásom 
ismertetéséért nem szólok (talán felőle ?), ott nincs czáfolat, 
csak annyi van mondva, hogy mindenütt protestáns szemek-
kel láttam a viszonyokat. Én magam is röstellem, hogy ifjú-
ságomtól a történelmet t ü z e t e s e n tanulmányozva, annyi 
a catholicismus híveinek nem tetsző történelmi tény jutott 
eszembe. Én rajongó nem vagyok, meg vagyok győződve, 
hogy alapban minden vallás igaz. l 3) Miket uti jegyzete-
imben megírtam, hogy Th—szkynak nem tetszik : én arról 
nem tehetek! Miért nem lett Kálvinista! Mint nemirónak, 
hanem mint férjnek volna ugyan egy kérdésem : hogy me-
részli az én 5 év előtt nőtlen koromban a zárdai nevelésről 
kimondott véleményemet mostani családi viszonyaimra al-
kalmazni ? Ezért személyesen szeretnék számolni." 14) 

De aki a kis kátét bemutatta ? Itt van csak sok Peles-
keinek humorából. Igy ir Z. G. ur : 

„Hanem önhöz másik emberke iy) ott a palást alatt, 
ki egyházamat szennyes ajakkal ,semminek' merte nevezni, 
s megbántani, azt, kinek müvemet ajánlottam, önnel máské-
pen akarok beszélni. (T. i. nem személyes számolás.) Ön bor-
zasztó (talán : borzastót) 16) tudóst akart játszani, midőn 
kátém két utolsó lapját nyomorék kezébe vette. Nem hagyott 
békét azon becsületes szenteknek, ,7) kiknek nézetei poros 
könyvszekrények fenekén hallgatnak. 18) Vallási vitába 
ereszkednem önnel már csak azért is nehéz, mert ön még 
nincs oda emelkedve, hogy meg lenne győződve, mikép a szi-
lárd hit és a felvilágosultság testvérek; l9) én pedig az olyan 
kath. országokban, hol ily felkiáltásokat hallhatni: „szent 
kabát imádkozzál érettünk", és hol a nem böjtölőnek a fo 
gát kiveszik. 2U) Itt már az emberi tekintélyek lejártak, itt 
már egyik vagy másik elrohadt emberre 21) nem hivatkoz-
hatunk. Ön a héber, protestáns, és más irókra azért harag-
szik, mert azok érdemeit a pesti lapok is elismerik, 22) s ezen 
alárendeltség fölötti indignatiojában azok munkáit, ha meg-
égetni tehetlen, legalább rúgni, vágni, kaparni óhajtja, 23) 

]1) A Tisza mentében valahol, mikor Peleskei arra utazott. 
n ) Valóban, mikor Peleskeit sepergette. 
13) Mi az alap Confucius és Z. Gedő közöt t? 
14) Csak szőrmentében Z. G. ur ! Th—szkynél ez korhiba volt, 

ön minden élességét ezen megjegyzéssel elvette, a kis tévedés ma már 
senonche fú vero, già fii ben trovato. 

, 5 ) Peleskei lóháton more patrio utazott, előtte, aki saját lábán 
áll a földön, csak emberke. 

18) A ,borzastót' Peleskeinek humorja. 
1 ') A szentatyákból idéztünk a test felmadásáről. 
, 8) Nálunk épen ugy szólnak, mint amikor éltek; nálunk nem po-

ros könyvszekrények fenekén fekszenek, hanem kezeink közölt forog-
nak, azért vagyunk baglyok, és a világ végéig kezeinken fognak fo-
rogni ; azért atyák, mivel élő tanításaik által fiakat szülnek, mikint az 
apostol inondá : in Christo enim Jesu ego te genui. 

, 9 ) Igen, ha Peleskeinél legalább egyik megvolna, de ha a nye-
regkápát mi meg nem tölt jük, more patrio menend az utazás. 

20) Mondja meg hol történik ez ? Kivették önnek a fogát ? Mig 
meg nem nevezi, s hiteles okmányokkal, mikint a (borzastót) tudósok 
között szokás, be nem bizonyítja, addig az egész válasz, csak Peleskei 
nótárius more patrio utazása lesz uj kiadásban. 

21 ) Ezek volnának ,a becsületes szentek' ; de Peleskeinek uti ka-
landjaira mint tekintélyre szabad hivatkozni. 

n ) Elevenen elrohadt emberi tekintélyek a lejárt tekintélyek kor-
szakában. 

23) Vágnánk, ha volna mit, kaparnánk, ha sokat lehetne belőlök 
kikaparni ; rúgni? nem, e z t a notariusra hagyjuk. 

14* 
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önt, ki ily furibundus állapotában igénytelen kátémat (ma-
gát tudósnak árulgatván) rohanja meg, képzelt magasságá-
ból jónak látom leszállítani." 

Ez a variatio super adjectivis. Jó hogy félni nem tu-
dunk, mivel igen mélyre szálitana lç a nagy — nagy em-
berke. A nagy vétek tehát, mit a „palást alól rugdalódzó 
tollal lövöldöző emberke" elkövetett, az volna, hogy a pro-
testantismus nagy semmi', a semminek hogyan lehet valaki 
,renditlen oszlopa'? Ismerünk mi symbolicus protestantis-
must, mikint magyar törvényeink is csak ilyet ismernek ; de 
mely a lélek halhatatlanságát, az örökké tartandó bünteté-
seket, stb. tagadja, ez csak Z. Gr. és némelyek protestantis-
musa lehet. A tagadás = semmi, a tagadásnak egyháza = 
az egyház tagadása; mi Z. Gr-nek az egyháza ? mit támo-
gat ilyenkor a renditlen oszlop ? Z. G. ur mondja, hogy a 
protestantismus „nagy valami." Szeretnénk Z. Gr. ur leirá-
sait efelől olvasni. Mi „járatlanok" mi „földhöz tapadott em-
berkék" a „nagy valamit" felfogni nem birjuk; azért, mi Z. 
Gr. urnák protestantismusa? a jártasokhoz, aprót, tudósokhoz 
folyamodunk, talán ezeknek szavai többet fognak Z. Gr. ur 
előtt nyomni, mint a miénk. Tisztán prot. tudósokra szorítko-
zunk, ezek töltsék meg a more patrio utazónak nyeregkápáját. 

„Száz evangelicus közül alig találni egyet, aki más in-
dokból lett volna evangelicussá, mintsem hogy szabadab-
ban éljen." Calvin szava. a4) „Elbának nincs annyi vize, hogy 
a reformatio nyomorait lehessen eléggé megsiratni. A rosz 
már gyógyithatlan." „A reformátorok az eredményen 
csalódtak." 20) „A szabadvizsgálás annyira ment, hogy a ker. 
hitnek főczikkeit is elvetik, kik magokat Jézus tanítványai-
nak mondják." " ) 

„Szegény prot. egyház ! halld a te elitéltetésédet ! A te 
alapitóid oly együgyü emberek voltak, hogy az ellenmon-
dást észre sem vették ; hogy absurdumért harczoltak, s a 
kath. egyházat megtámadván, a levegőt verdesték ; s habár 
semmi sem világosabb, minthogy az igazság a kath. részen 
volt, s ők oly vakok voltak, hogy a hártyát most Weimarban 
kellett szemükről levenni." Igy Rohr. 23) „Igazán, csak a 
kath. természetfölöttiség egyedül következetes." Igy Koe-
ler. a9) „Egység helyett a protestantismus csak szétszaka-
dást nyújtott." Igy Cobbet. 3Ü)„A hittani eszmék Hollandiá-
ban oly zavartak, mint Németországban." Niemayer. 31) 
„Angolországban mindenféle hitetlenség párthíveket talál." 
Niemayer. 32) „Daniában két prot. vallásos párt van, egyik 
kiátkozza a másikat." Igy Buschk.33) „Sőt nemcsak két párt, 
hanem a hány fe j , annyi vallásos párt," válaszolja Fogt-
mann. 3 t) 

„Természetesen következik, hogy a szülék és a fiak, a 
testvérek, a házasfelek, a tudósok, és tudatlanok a dogmákban 
nem egyeznek, s mégis lutheránus keresztényeknek neve-
zik magokat." Harms. 3 i ) „A nagy szakadozástól csak a ka-
tholikusok tudták magokat megmenteni." Troloppe. 36) „A 
prot. missionariusok a pogányok között még növelik a sza-
kadozást, mindenki saját sectája szerint cselekszik." 37) „A 
reformatio Francziaországban polgárháborút gyújtott, s négy 
fejedelem alatt ingatta az ország alapjait, idegen hadakat 
vitt az ország szivébe, s félszázados hányattatásnak volt a 
szülőoka. Németországban a vallásos szakadás politikai sza-
kadást szült, s egy századon át teljes zavarba hozta az or-
szágot, melynek borzalmas eredménye volt az emésztő 30 
éves háború. Ugy látszott, mintha a tömeg az igazságot ke-
reste volna, és csak saját hasznát kereste kiki." 38) „Elbá-
mulok, hogy a kath. egyház ellen harczolunk, és az istenta-
gadók mellett ülünk." 39) „A prot. egyház bibliával kezében 
csak homokalapon ül." 4U) „A legszentebb dolgok elvesz-
szék-e állandóságukat a szegény nép előtt, mivel egy pász-
tornak bölcseimi rendszere van, vagy mivel egy tanár a val-
lásos meggyőződések alapjait ássa a lá?" 41) „írott vallás 
nélkül a szentírás mellett a prot. egyház meg nem állhat. A 
hitküldérek semmire sem mennének, ha a pogányokkoz igy 
szólnának : mi nektek jogot hoztunk a szentírásban vizsgá-
lódni, és a hit dolgában minden emberi tekintélyt elvetni." 42) 
„Mi protestánsok csak a bibliában birjuk támaszunkat, s ta-
lán roskadásunkat is." 4 3 )„A protestáns egyházban a keresz-
ténységről a legélesebben ellenmondó nézetek uralkod-
nak." 44) „Akik legtöbbet ártanak, azok a mi prot. pápistá-
ink. Mi tiltakozunk a tekintély ellen, és magunk esünk 
belé." 45) „Mi protestánsok mindig protestálunk a kath. 
dogma ellen, s egységünket az egyenetlenségben keres-
sük." 46) „A katholikusoknak igazuk van, mikor szemünkre 
vetik, hogy véghetetlen sectákra vagyunk oszolva." 47) „Mi 
protestánsok csak a papistaság gyűlöletében ismerünk egy-
másra." 48) „A mi egyházunk szabadvizsgálaton alapszik, 
türi a tévelyt, s tűrnie is kell." 49) 

„A prot. egyházból napról napra babel lesz." 50) „Az 
Istenről, a religioról bábeli zavarban vagyunk." 51) „Amit 
evangelicus predikationak nevezünk, abban csak zavart, és 

35) Leitfaden in der Vorbereitung meiner Konfirmanden. 1820. 
38_) Domestic nambres of the Americans. 1831. 
31) Aeusserung eines sehr verständigen Mannes gegen Niemayer 

und dessen Beobachtungen auf lîeisen. T . 1. p. 402. 
38 ) Schiller, Gesch. der 30 Jähr. Krieges. 
39J Canning, Apologistes p. 789. 
401 Delburck, Philipp Melanchton, der Glaubenslehrer, 1826. 
41) Hammerschmidt, Allg. Kirchenzeitung. 1825. n. 166. p. 1354. 
" ) Theol. Litteraturblatl zur Allg. K. Zeitung. 1. c, 
43) Jacobi, Duldungslehre und Wandel prot. Religionslehrer pag. 

135 1808. 
4\» Kaschenrath, Dr. llbey, Predigerarbeiten, T. 1. n. 262. 1855. 
45J Litt. Conversations, Darmst. Allg. K Zeitunsr 1826, n. 20 és 

1827. T . 1. p. 261. n. 1. p. 13. 
16) Theol. Litt. Blatt zur Allg. K. Z. 1830. n. 34, 
47J Kurzgefasste Vertheidigung der Protestanten , Patrónus 

evang. p, 61. 1826. 
" ) Schiller, Gesch. des 30 Jähr. K. T. 1. p. 22. ed. 1791. 
49) Schulz, Nassauer Prediger-Arbeiten 1. Heft. p. 9. 1829. 
50) Müller J . Sämmtliche W . T. 7 p. 195. 
51) Über die Gränzlinien der Aufklärung p. 31. 

n ) Comment, in 2. ep. Petri I I . 2. p. 63. 
25) Melanchton. 1. 4. ep. 100. 
2 i ) Novalis, Apologistes T . 2. p. 894. ed. Paris 1853. 
" ) W i x , Betrachtungen über die Zweckmässigen 1819. 
28 ) Homiletisch-liturgisches Correspondenz-Blatt 1830. n. 48. 

pag. 757. 
2a) Sendschreiben an Prof. H. p. 54. ed. 1827. 
30) Reformation T . 1. p. 4. 
3 1) Beobachtungen auf Reisen B. l . p . 68. 1821. 
3 !) Neueste Länder und Völkerkunde T. 7. pag. 283. ed, W e i -

mar 1809. 
33) Landprediger in Seeland, Streitschrift. Prof. Cl. 1829. 
3 i ) Prof. zu Soroë, Kritik der Buschk'schen Schriften. 1829 
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ellenmondást találunk." 52) „Nem vethetik-e nekünk a ka-
tholikusok jogosan szemünkre, hogy a ker. hit lényegében 
sem egyezünk meg ?" S3) „Hiában nevezzük a katholikusok 
ellenvetését haszontalan morgolódásnak, midőn mondják, 

.hogy egyházunk nem tekintethetik valóságos egyháznak. A 
protestánsok eme válasza hasztalan morgolódás." 54) „Mond-
ják meg tehát a prot. tudósok, hol van a prot. egyház ?" 5S) 
„Van-e a protestánsoknak egyházuk ? Miből áll a protestáns 
hit? Hol keressük ezt fe l?" 56) „A prot. lelkeknek oly szent 
sóra volna szüksége mint kath. testvéreinknél vagyon, hogy 
a protestantismus a rothadástól megóvassék." 57) „Egy mo-
hamedán közelébb áll a katholicismushoz, mint egy prot. ta-
nár, mivel Krisztus Jézus csudáit hiszi." S8) „A protestantis-
mus épületje már feldöntetett, s kevesen gondolnak vele." 59) 
„A protestantismus a sírokat kifosztotta, a templomokat rom-
bolta, a művészet példányait pusztította, ő irtóháborút viselt; 
soha sem a képzeletet, sem a szivet nem foglalkodtatta ; va-
lamennyi nagy költök mind katholikusok voltak, Shakespe-
are, Pope, Dryden. Németországnak csak akkor lett költé-
szete, mikor benne a protestantismus tényleg elveszett; a 
festészet, szobrászat, építészet, mind kath. művészet. A 
protestantismus csak romokat hozott létre; elszakadt az a 
társadalomtól, hogy {gyökér nélkül uj társadalmat alapítson." 
Igy a prot. Janin Gyula a Revue des deux-Mondesban. 6U) 

Ime 32 prot. tudós 36 idézetben tanítja Z. G. urat, 
mi a protestantismus, ha azt teszik vele, mit Z. G. ur tett, 
a hitczikkelyeket sorban tagadni. A prot. tudósok ellen ne-
künk kell védelmezni a prot. hitczikkelyek legtöbbjeit. Szo-
morú dolog, az emiitett prot. tudósok könyeztek fölötte. 
Még 36-ot hozhatnánk elő; de várunk, mikint szállitja le Z. 
G. ur a ,palást alul lövöldöző emberkét' ; ha szükség lesz, 
bizony bizony el nem maradunk, s nem mi fogjuk mondani, 
hogy ha a symbolumokkal more patrio utazunk, azokat a 
felvilágosultság csárdájában zálogban hagyjuk, a protestan-
tismusból nagy semmit csinálunk, mivel a tagadás mindig a 
létezőnek ellentéte. Béketűrés félelem nélkül ; ha hallgatunk, 
vagy a prot. tudósokat hallgattatjuk, csak azt fogja bizo-
nyítani, hogy Z. Gedő úrból a Prot, lap holnapi számában 
semmit sem olvastunk. Ideje volna már a hitet felvilágosítani, 
nem pedig a felvilágosultság örve alatt a hitet átalában tö-
vig irtani. 

BALASFALVA, febr. 5-én A pesti „Concordia" czimü 
román lap, melynek szerkesztője katholikus, örömmel emiit-
vén a román görög nem egyesült érsekség felállítását, azt 
mondja a többek között az unióról, hogy az már „bevégezte 

51) Dr. Fr . Kothe, Concordia der Symb. Bücher der evang. Luth. 
Kirche, Einleitung, p. 6. 1830. 

5 ) ) Blasche, Allg. Kirchen Zeitung 1830. n. 30. 
5 i) Von Langsdorf. Erster prot. Katechismus pag. 4. ed. Speyern 

1830. 
s5) Von Langsdorf, Forderungen des deutschen wahren Prote-

stantismus p 340. 
58J Von Langsdorf, Blossen der prot. Theologie, p. 446. 1830. 
s r ) Steegen, Auserlesene Lebensbeschreibungen, H. Seelen. Es-

sen. Vorrede 1784. 
58) Trembley, Sur l'état présent du christianisme p. 13. ed. Paris. 
59 J Woltmann, Historische Darstellungen, T . 1. Vol. 1. Vorrede 

p. 13. ed 1800. 
8i)) Apologistes T. 2. p. 816. 

missioját." Nem tudom mit akar e kifejezéssel. Elismeri az 
unió érdemét a román nemzetiség érdekében, emiitvén né-
mely jeles férfiakat, kiket az unió adott, azután azt mondja, 
hogy nem kell többé prozelitáskodni ; mintha bizony nem 
a mások részéről történnék a prozelitáskodás, például a 
Bánságban, hol azzal ijeszgetik az egyesülteket, hogy ha 
megmaradnak az unióban, akkor több adót fognak fizetni, 
s más efélékkel. 1) Miután azonban a fennemlitett lap ör-
vend a nem egyesült érsekség létesítésén, s azt mondja azu-
tán, hogy az unió bevégeztek üldetését, szavaiból az jönne 
ki, hogy már tehát, miután van nem egyesült érsekség, nem 
kell többé unio, s hogy az unió (szerinte) csak nemzetiségi 
érdekből lett a románok részéről. De már ha maga a fenn-
nevezett lap is elismeri az unio érdemét a nemzetiség érde-
kében, miután több jeles férfiakat emlit a románok részéről, 
kiket az unio adott, miután, (nem tudom bele egyezik-e eb-
be az emiitett lap) elismert dolog, hogy az unio költötte fel 
a nemzetiség érzetét Románia földén is a nem egyesültek 
között több az unióban nevelt férfiak által, miért végezte 
volna be az unio missioját ? ha éppen csupán csak nemzeti-
ségi érdekből is lett volna, ami csak a czikkiró esze szerint 
gondolható. l'opu Gábor. 

LYON. (Missioi tudósitások.) Az „Annales de la Pro-
pagation de la foi" ez évi január hónapi füzetében ft. Mas-
saya a gallasi apostoli vicariusnak a lyoni hitterjesztő egye-
sülethez intézett érdekes tudósitása közöltetik, melyet főbb 
vonalaiban átveszünk. „Amit a gallasok hazájának nevez-
nek, igy ír Massaya, nem más, mind Abyssinia déli fönsík-
jának (plateau) folytatása, vagyis déli része ama nagyterje-
désü és gyönyörű vidéknek , mely a geographusok előtt az 
„aethiopiai" fönsík nevén ismeretes. A gallasok ebből körül-
belül három század előtt azon részt foglalták el, mely éjszak-
tól délfelé a 10-ik és 6-ik éjszaki szélességi fok alatt fekszik, 
vagy ha délfelé még tovább ter jed, legalább mondhatjuk, 
hogy ezen rész még egészen ismeretlen. Azért a gallasok 
tartományának határai délfelé szorosan meg nem határoz-
hatók. A nevezett fönsík délkeleti része, melyen a kafa ki-
rályság terül el, valószínűen a fehér Nilus forrásáig terjed. 
Éjszakról és keletről az abyssiniai legdélibb tartományok u. 
m. Gadjan és Shoa képezik a határokat. Nyugot felé pedig a 
Chaujallosok — Cham ivadéka — szomszédjaik. — A gyö-
nyörű tartomány szépsége és gazdagsága ismeretes. Hozzá 
adhatjuk, hogy a termékeny föld mindenütt, különösen he-
lyettnökségünk egész területén miveltetik. Az áldásos esők 
martiustól octoberig tartanak. Éghajlatunk talán páratlan a 
földtekén 18 0 és 220 Reaumour között változik. — Az ae-
thiopiai fönsík körülbelül 12 milliónyi népet táplál, ezekből 
a Gallas és Sidamas tartományokra 9 millió lélek esik, ezek 
és Abyssinia lakosai, amint itttartozkodásom után mondha-
tom, nem őslakói e részeknek, hanem bevándoroltak Egyp-
tomból, Arabiából, és még Syriából is. A különböző nyelvek 
között alig látszik hasonlat, ha a szószármaztatás szempont-
jából tekintjük, azonban a nyelvtani rendszer majdnem 
ugyanazonosnak mondható, és e tekintetben kétségtelen, 

'1 És épen az ellenkező lesz a valóság. Az uniáltak papjai a fun-
dus religiosusból kapnak; a görög-keleti románok pedig a szerb metro-
politaságból elválva, alig kapnak annyit, mennyi a fentartásra szüksé-
ges. Szerk. 
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hogy a semi nyelvtörzshez tartoznak. — Értelmi és erkölcsi 
tekintetben is hasonlítanak egymáshoz. Az abyssiniaik er-
kölcsi romlottsága ismeretes, a sidamasok és Kafa lakói még 
roszabbak, a gallasok kevesbé romlottak. Ezen erkölcsi rom-
lottság a kereszténységnek e vidéken legnagyobb akadálya. 
Egyébiránt, mint a földmivelő népek, majd mindenütt sze-
lidek, vendégszeretök a béke idején, vitézek, a fájdalom ! oly 
gyakori háborúkban. Kézi müvekben ügyesek, értelmiségük 
hasonlít az europaihoz, a nyelvelsajátitásban könnyűséget 
tanúsítanak. — A gondunkra bízott tartományok vallása a 
többisten-imádás legvastagabb neme a fetischismus sokféle 
babonás szokásokkal és bűvészi mesterségekkel. Kafa lakói 
a sidamosok keresztényeknek mondják magukat, noha alig 
ismerik Jézus nevét. Hitünk titkait, a szentségeket nem is-
merik. Szent György, sz. Mihály és sz. Gábor neveinek tu-
dása képezi egész keresztényelmüket. A gallasok valamivel 
többet tudnak, előttük a kereszt és a bold. Szűz nem isme-
retlenek. — A gallasi és sidamasi apostoli helyettnökség 
alapítása ujabb keltű. A szentszék 1846-ban alapította , és 
bennünket számszerint ötöt küldött ide. Öt évet töltöttünk 
csak a körültekintéssel, az alkalmas helyek fürkézésével, 
azonban ezen idő sem tekinthető elveszettnek. A megpróbál-
tatás ezen első szaka után 1851-ben elértük apostoli helyett-
nökségünket, de csak azért, hogy a nehézségek uj nemével 
küzdjünk, a nyelvek tanulása, a hely- és személyismeretek 
megszerzése, a természet és jellem sajátságainak kifiirké-
zése roppant munka volt. 1855 óta, midőn az Isten igéjének 
hirdetése végre megkezdethetett, sem szűntek meg az aka-
dályok, sőt üldözés sem hiányzott, mindamellett az Ur ke-
gyelmével az egyház fája beültettetett, és már is megkezdé 
hozni az édes gyümölcsöket üdvözítő Istenünknek. Jelenleg 
a missioban két európai van ft. Tocina marokkoi püspök, 
segédem és tiszt. Avanchers Leo, munkáikban segittetnek 
hat benszülött áldozár által, kik egy perczig sem szűntek 
meg becsülésemre és bizalmamra méltók lenni. Ezeken kí-
vül van még 2 alszerpap, 4 papnevendék és 4 hitelemző. 
Mindezek 4 állomáson vannak elosztva : Kaífa, Gvéra, Gam-
mara és Barroban. A gudroni állomást az egyének hiánya, a 
néreait üldözés következtében kényszerültünk elhagyni. 
Gammarában száz katholikus családnál több van. A keresz-
tények a templomot rendesen látogatják, de csak körülbelül 
száz ember részesül rendesen a szentségekben, a többiek 
csak halálok órájában akarják venni azokat. Guérában 
1859 óta a hivek száma folytan növekedő félben van. Hús-
vétkor rendesen 80 áldozót látunk az ur asztalánál. E község 
lelki gondja Leo atyára bízatott. Kafában négy száznál töb-
ben kereszteltettek meg, és ezek legnagyobb része rendesen 
járul a szentségekhez. Jelenleg egy benszülött áldozár elég 
szabadon teljesiti hivatása kötelmeit. Barróba is küldtem egy 
benszülött áldozárt, ki több gyermeket keresztelt meg, és 
kinek vagy 150 felnőtt tanítványa volt elmenetelem idején; 
remény van, hogy ezek is legközelébb meg fognak keresz-
teltethetni. Biztathatjuk magunkat a jövőre nézve. Gallas ne-
hezen határozza el magát, de ha egyszer megtért, hű marad 
hitéhez. Kafa lakói, és az abyssinok sokkal állhatatlanabbak. 
A gallasok, mint hiszszük, hü, hitökben erős, és erkölcsös ta-
gokat fognak egyházunknak adni, amint erre bizonyítékul 
szolgálnak a benszülött papok, kik az ur szőlőjében segéde-

ink. De hogy reményeink teljesedésbe menjenek, egy nagy 
akadályt kell legyőznünk, és ez az abyssinok bizalmatlan-
sága minden iránt, ami európai, mert ez elzárhatja az egye-
düli közlekedést missiónkkal, másrészről pedig utat nyithat 
a muhamedán vállásnak. (Folyt.) 

IRODALOM. 
Petreidos libri XXIV Antonii Mirabelli s. Neapolitanae ec-

clesiae presbyteri. Neapoli. Typis Agrellianis IV Vol. in 8-o. 
Nem kis megelégedéssel mutatjuk be ezen munkát. 

Költészet ez, Epos, de hol a költészeti szabályok csak azt 
kívánják : ,ut sínt proxima veris," ,non ut placidis coeant im-
mitia' ,aut famam sequere, aut sibi convenientia finge' ; itt tör-
téneti s hitigazságokat találunk. Homerus s Virgiliusnak 
fogalmára a ker. világ költői is vállalkoztak. Mirabelli az 
egyetlen, ki a keresztények között e czélra latin nyelvet 
választott, katholikus levén, s az egyház apostoli időszakában 
járatos, magas fogalmának alakja költészeti, versezeti mun-
kája tudományos. Dante három czimü munkáját merészen 
utánozza ; s szellemileg harczias tárgya levén „non est nobis 
colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus 
principatus et potestates tenebrarum harum" a hatlábu mér-
téket választá. 

Res gestae regumque ducumque, et tristia bella 
Quo seribi possint numero monstravit Homerus. 
A tény, mely az Eposnak tárgyul szolgál, az egyház-

nak, a pápaságnak megalapittatása Romában. Sz. Péter éle-
tének utolsó éve, utolsó pünköst ünnepe. 

Semper ad eventum festinat, et in médias res, 
Non secus ac notas, auditorem rapit. 

A többi az előzményeknek, s jóslat alakban, a későbbi 
történetnek előadása s a szokásos kitérések. A pogány világ 
egész romlottságával, szokásainak minden ágaiban kitűnik. 
Ellenében a ker. világ tanainak világossága, szilárdsága, er-
kölcseinek tisztasága fényeskedik. Aetatis cujusque notandi, 
sunt tibi mores. Az első dűl, a másik emelkedik ; amaz sza-
kadozik, ez terjeszkedik ; röviden, a költő szavaival élve : 

Ethnica Roma ruit ; Christi nova Roma triumphat. 
Nem gondolta a szerző, hogy hosszú fáradalmak között, 

éveken át vitt kitartással irott munkájának az isteni gond-
viselés fog legkedvezőbb időszakot nyújtani. Mikor fogalmát 
körvonalozta, mikor az anyagot részletezte, sorba, szervezetbe 
helyezte,,Primo ne medium, medio ne discrepet imum' mikor 
magános óráiban ker. meleg ihlettséggel a pápaság külső 
megalapittatását hangzatos mértékben énekelte, hogy ép 
akkor fognak a pokol kapui az olasz forradalomban ezen 
pápaság ellen irtó harczot kezdeni. Könyve a legkedvezőbb 
időben, a harcznak közepében jött, a jelen harcznak győ-
zelmeit a mult harcznak diadalában ábrázolja. Kiáltozták 
ezelőtt is ,a pápaság meghalt,' Mazzininek már 25 éves mon-
data ez : de ma kiáltják ,a pápaságot mi öljük meg, mivel 
nem akar önmagától meghalni.' Ép minden forradalmár elle-
nében ezer kath. keb3l, kath. sziv föláll, és kiáltja : ,a pápa-
ság él, élni fog, neki élni kell.' A közvéleményt választották 
fojtó eszközül a forradalmi összeesküvők, mérgezték minden 
módon, s mikor már elég méreggel keverve vélték, akkor 
fogtak a külső munkához. A méreg terjedt, sok hithideg 
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keblet egészen elölt, de az isteni gondviselésnek kezében 
csak alkalom volt, hogy az igazság a levegőt földerítse, su-
gáraival a mérget lecsapja, s a forradalmi vélemény ellenében 
tízszer terjedtebb vélemény emelkedjék, s nagyságával hir-
desse : ,Europa keresztény akar lenni, a kath. eszme a világ 
vezére/ Ily időszakban Mirabelli magányos óráinak fényes 
müvével zengi a pápaság első s örök időre érvényes győ-
zelmét s diadalát a pogány világ fölött. Péter győzött, Pé-
ternek utódja IX Pius győzelemre halad, mikint mult év 
utolsó napjáról az érdemekben dús, az években tisztes, lelki 
erőben mindig eleven szatmári nagyprépost Obermayer An-
drás ur énekelte : Roma stet aeternum, tranquilla pace frua-
tur, et magnus vivat tempóra longa Pius ! 

Aeneas Trójának hulló romjaiból megszabadulva, a 
haragos Junonak üldözései között post varios casus, post tot 
discrimina rerum Latiumba jön, országát s ennek jövendő 
dicsőségét megalapítja. Szent Péter a jerusalemi üldözésből 
menekülve, Romába, a tévelynek és a bűnnek székhelyére 
jön, mindkettőnek hadat izenve, a szellemi országot megala-
pítja. ,Denique sit, quod vis, simplex dumtaxat et uram.' 
Az ördög, csalódva Krisztus Jézus fölfeszittetésén az uj or-
szágnak alapittatását akadályozni igyekszik, eszközeit Pu-
dentiusnak háza ellen, mely sz. Péternek lakást adott, intézi, 
hogy a hivek kisded nyáját, főképen pedig a nyájnak vezérét, 
sz. Pétert elveszítse. Eszköze Nero, a legisták, a bölcsészet, 
a nyervágyók, az összeesküvők, az elégedetlenek, a romlott 
erkölcsök, a pogány papok hanyatló neve, egy szóval, mit 
sz. János apostol ,magna meretrix' névvel megjelez, a po-
gány világ. A caesárok fénylaka ellenében az Esquilinus 
halmon Pudentiusnak háza van, benne a halászból lett apos-
tol, kit a hivek atyának neveznek, ki mindent tesz, mindent 
igazgat, biint oldoz, vigasztal, buzdit, szentel, imádkozik, ép 
miként az Epos főszemélyének tulajdonságai követelik : 

lile bonis faveatque, et consilietur amicis, 
Et regat iratos, et amet peccare timentes ; 
lile dapes laudet mensae brevis, ille salubrem 
Iustitiam, legesque, 

Ille tegat commissa, deosque precetur, et oret, 
Ut redeat miseris, abeat fortuna superbis. 

Nero ellen összeesküvés készül, haza liivatik Grraeciából 
bosszút forral, a keresztényeknek halált esküszik, a várost 
kigyújtja, hogy rájok a fölzúdult népet küldhesse, vagy a 
nép rivalgásai között a keresztényeket halálra vitethesse. 
Péter tud mindent, mint jó vezér a csatára mindent előké-
szít. A csata kigyuladt, Péter elesik, de halála az isteni 
gondviselés szerint kitűzi a helyet, hol legyenek az ő utódjai, 
s azért halálában a caesarok trónjának roskadását elhatározza. 
Sz. Péter, az eposnak hőse halva győzedelmeskedik, ellen-
ségei győzelmükben veretnek meg. Ez a Petreidosnak rö-
viden vonalozott tárgya egész magasztosságában, egyszerű-
ségben végnélkül változatos, változatosságában mindig egy, 
sőt az egységnek renditlen központja. 

Denique sit, quod vis, simplex, dumtaxat et unum. 
Cui lecta potenter erit res, 

Nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo, 
nehogy a költő ily ismert 4tárgyat énekelvén a szabály ellen 
vétkezzék : ,serpit humi tutus mimium, timidusque procellae/ 
a pogány világnak, a romai császárságnak, az erkölcsöknek, 

állami s társadalmi intézményeknek óriás erejét festi, melyből 
az egyház megalapittatásának nehézségei, s győzelmének 
magasztosságai kitűnjenek. 

Ordinis haec virtus erit, 
Ut jam nunc dicat, jam nunc debentia dici 
Pleraque différât, et praesens in tempus omittat. 

Ily nagy tárgy, mint a kereszténységnek behozatala, 
fölülmulta volna a költészet e nemének határait, miután a 
kereszténységet eredetének ősiségében, tanainak terjedel-
mében, rendeltetésének időre s helyre czélzó egyetemiségé-
ben, az istenitisztelet szertartásaiban, a nyilvános és magá-
nyos élet erkölcseinek tisztaságában kell előadni, melyben a 
költőnek elméje, tekintve szavának kiszabott mértékeit, 
könnyen eltévedhet, szakadozott kitérések között az egy-
séget hamar elvesztheti. Ehez még a pogány élet állami, 
társadalmi, nyilvános, családi életének viszonyait, bölcseimi, 
jogtani, s vallásos tanait, szertartásait kellett hiven ecsetelni. 
Azonban, mivel a pogány világ Romában, Roma pedig a Cae-
sarok palotájában központosult ; a kereszténység szervezete 
pedig a pápaságon mint alapon nyugszik, rajta, mint tenge-
lyén fordul, mozog, halad, küzd ; e két pont szolgált a köl-
tőnek tájékozásul. 

A kezdet pünköst ünnepe Pudentiusnak házában. Itt 
van a szentmise szertartásainak leirása, amint az ős okmá-
nyok bizonyítják. Linus, Cletus, Kelemen, s sz. Pál jelenté-
sei a ker. egyház állapotjáról. Midőn a hivek az Oltáriszent-
ségben és sz. Péter szavaiban keresik a vigasztalást, tudósí-
tás jőn, hogy sz. Pál a Tiberis szigeten elfogatott. Ez volt 
az üldözés kitörése. Erre felszólal sz. Péter, s az egyháznak 
megalapittatási történetét elbeszéli, amint ezt Pudentius és 
a hivek ily veszély közelében hallani akarták, hogy hitükben 
megerősödjenek. Ezen elbeszélésben találjuk az egyház első 
éveinek történetét, amint ezt az írókból ismerjük, mind 
azon hitigazságokkal együtt, melyek közvetlenül ide tartoz-
nak, u. m. Jézus Krisztus istensége, benne a szent jóslatoknak 
beteljesedése, az apostolok küldetése, hatalma, az egyház 
egysége, örökössége. Öröm szálja meg az olvasó keblét, mi-
dőn ezen igazságokat oly simán folyó hangzatos sorokból 
olvassa. íme sz. Péternek első bejövetele Romába: 

Quando ignotus, egens, nulla confisus opum vi 
Pro Christo orabam, magna stipante corona, 
Ipse Pudens aderas ; stimulante cupidine veri 
Tangeris eloquio, et Christi memorabile nomen 
Accipiens, Christo laqueata palatia pandis. 
Haec primum vita est statio fidissima sacris, 
Hic aram posui prímám, sanctique locavi 
Arcana imperii ; unde sacrae res publica Roma 
Incepit, totique potens dominabitur orbi. 

Az első kitérés Saulus megtérése. 
Quis vero ille autem ductor Syrii aequora campi 
Quadrupedante quatit sonitu ? rabida aestuat ira ? 

Nosco calidae impacata juventae 
Ausa; sed ipse manu Deus omnipotente leonem 
Contudit indomitum, et placidum] convertit in agnum. 

Elmondván damascusi útnak czélját, a megtérés jelen-
ségeinek leírását adja : 

Jam jam apparere propinguae 
Incipiunt urbis praecelso vertice turres. 
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Ipse feram educens aciem ad vicina parabat 
Praelia, et horrificos acuebat mente furores. 
Confestim nova de coelo lux emicat, ingens 
Et circum irradians ; quadrupes bellator in auras 
Prosilit impatiens, arrectisque excutit armis 
Sessorem. Ille autem improviso lumine oborto 
Incertam amisit mentem, genua aegra soluta, 
Procubuitque solo, superis vox redditur auris : 
,Quid me persequeris ? Jam desine Saule.' Minaci 
Attonitus juvenis viso, imperioque tremendo : 
,Namquis me alloquitur ?' dixit. Tum luce coruscans 
In media, et solis fulgore nitentior ipso 
,En ego sum Jesus, inquit, quem turbidus, amens 
Persequeris, quid nam stimulo parere récusas. 
Surge, et vicinam, qua sémita ducit, ad urbem 
Ingredere.' (Folyt.) 

VEGYESEK. 
A hitküldéri tudósításokból örömmel kiemelendök kő-

vetkező adatok : a verapoli apostoli helyettnökségben (India) 
van 60,000 1. sz. és 180,000 syrus-caldé szertartású katholi-
kus. — Madureben van 141,174 katholikus, mult évben 
1,151 megtért; 60 hitküldér, 163 templom, 149 kápolna, 150 
hitelemző, 88 apácza, egy papnevelde Yegapatnamban, 17 
tanoda, 7 kórház, 4 árvaház. — Az indiai 61 hitküldéri állo-
másokban 1863-ban megkereszteltetett 256, 332 ember, ne-
veltetett 21, 870 kisded. Gruillemin quang-tongi püspök maga 
441 pogányt keresztelt. — Petchelyből irja Anouilh apostoli 
helyettes, hogy 1863-ban 12000 megtért volt. 

Poroszországban legújabban közlött hivatalos adatok 
szerint van 1,114, 450 prot. fiu, és 1,905,335 kath. fiu, kiknek 
törvény szerint az elemi tanodába kellene járni. Hányan 
járnak tettleg ezek közül, az nincs emlitve, de tanulságos 
az, hogy a protestánsok számára van 16,540 elemi tanoda 
24,788 osztálylyal, a katholikusok számára pedig 8,682 ta-
noda 11,758 osztálylyal; a protestáns ifjak közül tehát esik 
egy osztályra 72, a katholikusok közül 90 fiu. Porosz Silézi-
ában van 2,215 protestáns tanoda 3,443 osztálylyal; és 
1,657 kath. tanoda 2763 osztálylyal, vagyis egy osztályra 
esik 63 prot. és 99 kath. ifju. Az áliam az elkobozott szer-
zetes javakból ad 298,891 tallért a protestáns, és 146,225 
tallért a kath. iskolákra. Mindenütt, mindenben mostohaság ; 
de többet előre sem várhatott senki. 

,Progresso sociale' romai újság aláírást nyitott, hogy 
gr. Kerrsenbrock három testvérnek, kik a porosz királytól a 
testőrezredből elűzettek, mert kath. hitük szerint a párbajt 
kárhozatosnak tartották, diszkardot nyújtsanak, nem a baro-
mi erő, hanem a lelki hősiességnek tiszteleteül. A szentatya 
50 scudoval vett részt ezen aláirásban. 

Nobile de Canal Dániel velenczei kanonok szerencsés 
volt es. ap. kir. Fölségének jan. végén az általa saját vagyo-
nából alapított intézet megnyitásának emlékére vert pénzeket 
hódolatteljesen átnyújtani. Nobile kanonok egy intézetet ala-
pított az árva gyermekek neveltetésére, másikat a fogságból 
kiszabadult nők számára, mig tisztességes szolgálatot nyerhet-
nek. A kanonok ur e két intézetre minden vagyonát felál-
dozta; voltak nagylelkű adakozók is, kik őt e vállalatban 
segitették. O Fölsége legkegyesebben fogadta a nagy papot, 
nagy hazafit, s nagy emberbarátot. Orphano tu eris adjutor. 

Megjelent Sartorynél Bécsben : ,Der Papst und die 
modernen Ideen' második füzete, hol a dec. 8-i pápai kör-

levél mellett a syllabusban emiitett okmányoknak idézett 
helyei latin és német szövegben vannak Schräder Kelemen 
jezsuita atyától összeállítva. Eme gyűjteményt ajánlatossá 
teszi még a syllabusban kárhoztatott tételek ellentétes igaz-
tételei. Mely igaz tételek Schräder magány tekintélyével bir-
nak csak, de az eligazodásra és az eszmék tisztulására, a 
félreértések megszüntetésére fölötte nagy szolgálatot tesz-
nek. Sartorynek ezen kiadványa igen becses, igen ajánla-
tos, az ára csak 80 kr, megrendelhetni bármelyik könyvá-
rusnál, vagy levélben akiadónál, kihez czimzett levél, ha 
lakhelye sem tétetnék ki, Bécsben el nem vész, mivel Sar-
tory ott ismeretes. 

Habár kissé későn, mégis szívesen mutatjuk be Hoff-
man Pál, jogtudor, s jogtanár urnák canoni jogtanát, melyet 
hallgatói számára iskolai czélra magyar nyelven e czim alatt 
kiadott : „Közönséges és magyar részszerü kath. egyházjog 
alapvonásai. Posonyban 1865." A munkácskát lapozgatván 
nem kis tanulmányozásnak nyomait vettük benne észre. Nem 
levén módunkban terjedelmesebben ismertetni, azt az egyet 
tapasztaljuk, hogy igen nehéz a százados békókból kiszaba-
dulni ; jogtudósaink előadhatják, mit tehet az apostoli király; 
de amit tehet, csak mint apostoli király tehet, nem pedig mint 
király ; mint apostoli király sokat jogosan tesz, mert annak 
delegatiójával, akitől az apostoli név adományoz tátott. Hoff-
man ur a neveket magyarítja, például az ordo-t ,rendemezés'-
nek nevezi. Szabad; de az ilyeknek csak az idő ad állan-
dóságot. 

Kaptuk Fuchsz Bonifácz sz. Benedekrendi papnak és 
hittanárnak Bierbauer Lipót első miséjénél Kőszegen mon-
dott német beszédjét, s Pellet Odöti magyar ,Homiliáját.' 

A spanyol lapok mind, kivéve egykét liberalist, dec. 
8-án kerettel diszitett alakban jelentek meg, s hosszú sorban 
hozták a péterfillér-adományokat. — Spanyolország ka-
tholikus ország : egy cselekedetben hitét, a Szűz Mária iránt 
tiszteletét, és a pápához ragaszkodását bebizonyítja. 

Rougemont Fridrik, nagytörténelmi búvár, ,Times'-hez 
irja, hogy Shakespeare életéről búvárkodván, ezt katholi-
kusnak találja, mivel imádságos könyve egészen katholikus, 
végrendelete pedig igy kezdődik : „Az Atyának , Fiúnak és 
Szentlélek Istennek nevében, a bold. Szűz Mária, Isten-
anyja, arkangyalok, angyalok, patriarchák, próféták, apos-
tolok, vértanúk s minden szentek nevében." Mint protestáns 
kath. imakönyvből nem imádkozhatott, mint protestáns vég-
rendeletét a fönnevezett alakban nem kezdhette. A prot. irók 
hallgatnak Shakespeare haláláról, végrendeletéről. 

A szentatya vizáradások által károsultaknak Spanyol-
országban 40,000 reált (4100 fr. o. é.) küldött. Ehez a mad-
ridi nuncius saját részéről még 4000 reált (410 fr.) csatolt. 

Az ermelandi püspök 1864-ik évben a liebstadti, lie-
benbergi, és az insterburgi plébániákat megalapította a keleti 
porosz tartományban. A königsbergi iskolanénék oly ked-
vesen fogadtattak, hogy a munkás erőnek 6 hónap alatt há-
rom taggal kellett megszaporittatnia. Legújabban Rügen 
szigeten Bergenben kath. plébánia alapittatott. E helyek ed-
dig missioi állapotban valának. Ter jed az Isten országa, imá-
ink, s adományozott filléreink segítségével terjeszti azt az 
irgalmas Isten. 

Néha néha ott is olvas az ember felötlő vallomást, hol 
nem is sejthette azt. Az augsburgi Allg. Z. igy ir Németor-
szágról : „A 16-iki század vallásos szakadás után a kettésza-
kadt Németországból nem néz ki más mint nyomorúság és 
fenyegető alásülyedés ; azon időtől kezdődik a nyilt néplá-
zadás a trónok ellen ; azóta van a kölcsönös gyűlölet az egy 
haza polgárai között ; azóta a dúlás saját testében." — Nem 
egy országról lehet ezt mondani, de Németországról leginkább. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÀSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, GalgiSczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a . 
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Pesten, február 22-én. 15. I. Félév. 1865. 

Az angol katholikusokat, sőt az egész kereszténységet febr. 15-én reggeli 8 órakor 
nagy veszteség érte: Wiseman Miklós, bibornok s westminsteri érsek az örök életre átköltözött. 
Tudományossága, szelidsége, szerető szive mindenkit meglióditott ; ő kérte a kath. hierarchiá-
nak visszaállítását 1847-ben, Isten után neki köszönhetni a kath. hitnek felvirágzását, bá-
mulandó hódításait Angolországban. Minden szent vállalatnak ő adott irányt, buzgalmat, ki-
tartást. Személye a prot. angoloknál is tiszteletet vivott ki, hogy hazájuk nagy emberének te-
kintsék. Az egyháznak ő volt Angolországban oszlopa. Született 1802. aug. 2-án Sevillában 
irhoni szüléktől, középiskoláit Ushawban Durham mellett, hittanulmányait Romában végezte, 
hol egyetemi tanár lett. Mint az ushawi tanodának igazgatója visszatért hazájába, 1850-ben 
londoni apostolihelyettnök, sept. 30-án azon évben bibornok lett. Szentéletü keresztény, buzgó 
pap, hivő tudós, apostoli lelkű püspök munkás életének jutalmát az örök életben megtalálta. 
Imádkozunk Angolország megtéréseért, imádkozzunk, hogy a megholtnak apostoli utódja legyen. 

T A R T A L O M : A liberálisok és az ördög. (Vége.) — 
Egyházi tudósitások. — Irodalom. (Folyt.) — Vegyesek. 

A liberálisok és az ördög. 
(.Vége.) 

Hogy a liberálisok az ördöghöz, ki gyilkosnak 
mondatik, e tekintetben is közel állanak, elég a 
mult század éjszakájára gondolni, melyen át a haladás 
evangéliumának pallosa villogott; midőn — ördögi 
parodia! —szabadságot, pliilantrophiát, erkölcs-sze-
liditést, halálbüntetés eltörlését vérpatakban süppedő 
hullahalmon hirdettek. Megjegyzendő az is, hogy a 
liberálisok ma is vak bámulói ama bálványnak, 
melyről Albion költője Byron, ki a bigottság és asce-
tismus gyanúján ugyancsak kivül áll, különös elis-
meréssel mondja, hogy nemünk átka volt s csonttal 
hinté a földet: 

Egyetlen ajándokod mit imádóidnak adál, volt a sír ; 
bukásodig a halandók nem is gyanithaták, hogy a 
nagyravágyás az aljasságnál is csekélyebb lehet. 

Szép szabadság ! drágának tar thatunk ; midőn legna-
gyobb ellenségeid ily álarcz alá rejt ik félelmöket. 

Köszönet e leczkéért ; a jövö harczosait jobban megta-
nitandja, mit a mély bölcselet eddig hiába hirdetett . 
Hogy ha egyszer megtört az ember lelkén a varázs, 
nem csábítja az őt többé imádni a bálványt, melynek 
uralma a kard ; melynek homloka érez, lába agyag. 

Alább, igazolásunkra, tisztán ördögnek nevezi. — 
Az volt a liberalismus aranykora, midőn a vérbe ta-
posott világot bebarangolta, s az anyának nem ha-
gyott időt felnevelni gyermekeit, alig várhatta, hogy 
a „testvériség" vágóhidján őket Mársnak feláldozza ; 
midőn az aggok támbotját kicsavarva, fegyvert nyo-
mott kezeikbe. Napjainkban is kedvtelésök a békés 
nép közé égő röppentyűket vetni ; s a kórház bete-
geit megmérgezni, emberbaráti kötelemnek tekintik. 
Vagy maga az ördög bitorolhatná-e a világural-
mat, bujtogathatná-e jobban népet nép ellen, az álla-
mot az egyház, a szegényt a gazdag ellen ? A gyil-
koló fegyverek tökélyét vihette volna-e tovább; sür-
gőbb fegyvergyárrá változtathatná-e Európát, gyako-
ribb fegyvergyakorlatok alatt döröghetne-e a föld ? 
Való tehát, hogy a liberálisok és az ördög egyenlő-
kép gyilkosok; homicida ab initio. Mint Neró, Ti-
berius s a többi szörnyekben a kegyetlenség fajta-
lansággal párosult, ugy a liberálisokban is, hogy az 
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„imrnundus" czimet senki nem mondhatja rájok 
tukmáltnak. Ha tán bordélyházakat szabadalmazni 
elfeledték; könyvek sfényirdákkalárasztják haladá-
sok fertelmeit, úgyhogy a vak egygyel több okot 
lel sorsával kibékülni; a szinházat iskolává alaki-
ták : hol gyakran meg is bukik a gyermeki szemé-
rem ; vagy sirva jön haza. Ha valaha felviradhatna 
teljesen a világosság napja: Catoi túlemelkedettség-
gel, polgári házasság örve alatt behoznák a nők kö-
zösségét ; s most mondja valaki, hogy tisztátlanság-
ban nem az ördög másai ? Immundi spiritus ! qui 
fornicantur abs te ! 

Minden tekintély s törvény szivbeli gyűlölete, 
az igaz- s jótóli függetlenség, ellenben a bün s ha-
zugság szolgálata levén a liberalismus lényege; meg-
fejthető a kóros gőg, mely nevetségessé tenni sem 
retteg, s mely idő és mértéken túli elmeelragadta-
tásról tanúskodik ; ez képesiti a liberalist álnév alatt 
megirni saját panegirisét ; ez részegíti meg őket ön-
magukkal, mint megannyi Narcisokat, kinek tragi-
cus végét ha osztanák, félő, hogy hamvaikból nem 
kelne-e ama nem nevezendő virág, mely azon hero-
sok sirján fakad, kiknek: expedit mori propter po-
pulum. Olimpi Zeuskint hiszik, hogy más pisszenni 
sem mer, lia ők szólnak, s mert a meggyőződés per-
petuum mobiléjét feltalálák, és a mesterséget, sárból 
aranyat csinálni; eladván becsületük-, meggyőződé-
söket, és mert eldöntötték a középkor vitályát ; hogy 
elég gonosz-e arra az ördög, hogy moralist tradál-
jon, látnoki hivatást érzenek (agit in illis deus.) Is-
meri látogatásod idejét! emberiség; a multak sze-
mefénye Egyptomi setétség, a fényhez, melyet látni 
adaték e nemzedéknek, s minőt szülni a jövő meddő 
leer d ; mi, mi vagyunk, kiknek szavára a zsarnok-
ság, a babona elreppen, mint kakas szóra a lidércz, a 
tejfehér gőbolyokról (Chateaubriand feleljen a hason-
latáért!) mi döntjük le a Groliáthot a bölcseség kö-
vével. És bölcseimi keverékeiket a nagy betegbe 
öntve, vérét megronták — azért; hol vannak a na-
dályok? — inkább mennyire vannak ez orvosok? 
U g y haladtak, mint a hadszomjas tanoncz a tanoda 
felé: mig egyet előléptek, két annyit csúsztak vissza. 

Mennyi küzdés, ármány, cselszövény kelle, s 
kezök, szájok nem pihent soha; szentségtelen kort 
kelle emelni Péter utódjára, s a kor meredt; moz-
gásba kelle hozni a természet országait; s a vész-
jósló hang után Ítélve a homéri hirnököt felhaszná-
lák. „Haladás s szabadságokban" pedig nem látjuk -
e az igénybe vett maszlagot, melyet a nép sebére 
tesz, de melynek a liberálisok csak kábitó hatalmát 

láttaták, nem hagyák vesztegetni az érczet sem, s 
mely nemcsak a bravó tőrét hozza mozgásba, hanem 
bűverejével felvilágosítja Syria ábrándos kalando-
rait, s szólókká, plane ékesszólókká változtatja. 

S mi dolog az? Az államférfiak az egyszer li-
dércz után ügyeltek, mely a posványon villog, köz-
tudomás szerint? kik romboló merényletök sikerét 
láták, intézmények ellen, melyeket megvédhetni 
véltünk különb viharok ellen, mint melyek a liberáli-
sok barlangjából előtörnek, mondom : ők diadaltól lel-
kesülten , uj frigyesek, gazdagság közvéleménytől, 
mint megannyi segédcsapattól fedezve az apostol sír-
kövétől visszatántorganak — tört szarvakkal, (mely 
antic szójárást udvariatlanságnak ki se véljen !) 

Váljon újra hallott az árulóhoz intézett szó, kit 
kerestek ? miért jöttetek ? Nem lehet itt meg nem je-
gyeznünk, hogy Judásban is, tudtunkra nekünk si-
került először liberalist fölfedezni, a liberal szójárás 
nyomán: mire e vesztegetés? jobb vala a szegé-
nyeknek adni ; a „Patrimonium" követelése, ennek 
csak metamorphosisa. Sőt plane liiszszük a libera-
lismust visszavezethetni a nagyratörő Herostrátig, 
az állambölcs Nabuchodonozorig, a gomorrhai mo-
ralistákig , bár bevalljuk, hogy csak a régész szak-
avatott szeme talál egy pillanatra viszonylatokat 
mindezekben. Vagy, visszatérve, Angyalváron újra 
lebeg, hátrálást intve a szellem? Nem döbbennének 
ők meg attól ; Napoléont vélik akadálynak, de mi 
azt mondjuk, a gondviselés nem hagy titeket Ro-
máig jutni ; pedig még Roma áll, nem lesz teljes a 
reform; követ kőre raktok, de falat nem emeltek; oly 
helyzetben vagytok, mint ki közel van ahoz, kit sze-
ret, de kinek megvetése őt ellöki: ah közel, s mégis 
oly távol ! Pedig érveik cserepeit ugyancsak moraj-
jal dobálták, Jericho előtt álmodván magokat; sőt 
ki hinné a reményvesztettség hatalmát! a liberáliso-
kat erkölcsi fegyverek emelésére birta; de hogy e 
szokatlan fegyver még sikertelen volt, tudjuk, mert 
a kereszténység atyja most is áldja, vigasztalja gyer-
mekeit ; sújtja a tévelyt, inti a zsarnokot, úgyhogy 
megczáfolva az istenek s liberálisokhoz illő példa 
szó: ,vouloir c'est pouvoir!' akarni s tenni, mindegy. 

Ha állitanám, hogy a liberálisok minden jó tu-
lajdonukat már elmondám, tévednék; pedig én nem 
vagyok liberális; de ha bebizonyitják, hogy egy 
embert, nem mondom boldoggá tettek; egyetlen 
erényre tanitottak; hanem hogy balsorsával kibé-
kéltették — ma, igen, ingadozás nélkül mondom, 
ma állok a proselyták közé s feszült torokkal kiál-
tom jelszavukat. 
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Tehát valóban mitsem köszönhetünk nekik? 
Uraim ! legyünk méltányosak. Végre valahára meg-
magyarázzák , mit jelent az ő haladásuk : „nem lel 
az ember a földön addig mennyországot, mig ott túl 
remél ;" el is vetik a menyország reményét nyil tan ; 
anélkül, hogy a pokol félelmét rejtegethetnék. S ez 
minden? Türelem! Kinek-kinek adjuk meg a ma-
gáét! Félreismerhetlen érdemök, hogy a mytholo-
gia már-már feledésbe menó' képeit napfényre hoz-
ták, illustrálták ; ismét lát juk a felszáradt a jkú Tan-
talust, ki futó hullám után kapkodik ; a hegyen si-
kerrel fel s le csúszó Sisypust , Esopnak a festett 
szőlló' fürt körül zsibongó madarai t ; de a liberális 
törekvések utolsó hasonlatát honi költőnktől vesz-
sziik, ki bizonyos olymp füvét tipró zarándokról 
emlékezik. Egy pesti jogász. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, (dee. 8-a és az antik, sajtó.) Nem tetszik, hogy 

az egyház felszólal a bün, a tévely, a jogtalanság ellen ; de 
hát szabad-e lehet-e neki hallgatni, s hallgatása által mint-
egy elismerni a napjainkban sok meggondolatlan által köve-
telt egyenjogúságát a bűnnek a jóval, a tévelynek az igaz-
sággal, a joggal ? Yan-e joga a bűnnek a létezésre ? a té-
velynek az uralkodásra — a jogtalanságnak a védelemre? Ha 
igen, miért nem eresztitek el biráitokat ? miért nem oszlatjá-
tok föl törvényszékeiteket ? miért tarttok poroszlókat, csend-
őröket? Avagy csak az a rosz, amit ti ismertek el ilyennek ? 
Oh a rablógyilkos sem tartja mesterségét rosznak, a csaló sem 
bűnnek üzérkedését, tiazértmégis kárhoztatjátok mindkettőt. 

Nem tetszik, hogy az egyház a házasságra vonatkozó 
jogairól nem akar lemondani, s nem engedi azt a szentség 
jellegéből kivetkőztetni, s ez által befolyását reá érvényesí-
teni akarja. De tehet-e másképen? Nincs-e hivatva arra, 
hogy a társadalomnak vezetője s tanítója legyen az igazság-
ban, a jóban, az erényben ? Nem kötelessége-e neki a társa-
dalmat megszentelni? Ha igen, hol kezdje azt, ha nem a csa-
ládban ? Avagy féltek, hogy az egyház boldogságtokért 
imádkozik, féltek hogy megáld? Ne féljetek, elegen vagytok, 
elegen léptek házasságra, kiken az áldás ugy sem fog! Avagy 
bánt az, hogy az egyház családaitok tisztaságára felügyel, 
azt megóvja az elerkölcstelenedéstől, az elfajulástól ? Ezért 
inkább szavazzatok az egyháznak elismerést, hálát. Nem ka-
tholikus házasságban tartották fönn apáink nemzetünket ? 
Nem katholikus házasságban voltak Európában átalánosan 
ismert erkölcsös jámbor, de egyszersmind vitéz hazafiak? 
Avagy azt hiszitek, hogy egyházellenes házasságban boldo-
gabbak lesztek, jobban fogjátok egymást szeretni ? Oh ért-
jük, ad duritiam cordis vestri szeretnétek nőt ugy cserélni 
mint felöltőt, házasodni ha a körülmények ugy kívánnák 
mindennap ! Erre természetesen az egyház imájára, áldására 
szükség nincs. Ti mégis boldogok akarnátok lenni házasság-
tokban, de a boldogság osztogatójáról, Istenről, mit sem 
akartok hallani ; féltek a templomtól, féltek az áldástól fél-

tek néhány csepp szenteltviztől mint az . . . . ; szeretnétek 
Istent s annak helyettesét az egyházat nemcsak a társada-
lomból, hanem a családból is kizárni, miután szivetekből már 
rég kizártátok. — Praestandus amor, res non onerosa vo-
lenti, — iquis labor est puram non temerasse fidem ? 

Nem, tetszik, hogy az egyház a gyermeknevelést nem 
adja ki kezeiből. Hát tehet-e mást anélkül, hogy önmagát 
meg ne tagadja? Nincs-e joga a szülőnek gyermeke neve-
lésére felügyelni? nincs-e joga megválasztani a tanítót, bele-
tekinteni a tankönyvbe ? Hát ott, hol a szülő ezt nem teheti 
vagy elhanyagolja, ki tegye, ha nem az egyház, mely a ke-
resztség által szülője a keresztényeknek? Engedheti-e, hogy 
a katholikus fiatalságot olyanok tanítsák, kiknek a vallásos 
nevelésre sem hivatásuk, sem képességük, sem kedvük, hogy 
oly könyvek adassanak a gyermekek kezeibe, melyek a ki-
nyilatkoztatott hittel ellenkező tant tartalmaznak ? Enged-
heti-e, hogy gyermekeit más — vagy semmi vallásúak ne-
veljék ? Miért akarjátok a gyermeknevelést az egyház ke-
zeiből kivenni s másra bizni ? Roszra tanítja talán az egyház 
a gyermeket ? Nézzétek meg tankönyveit ! Avagy a tanitás-
rai felügyeléshez jobban fog érteni egy ügyvéd, kézműves, 
vagy katona, orvos vagy író, kit a felügyeléssel megbíznátok, 
ki soha a tanítással nem foglalkozott, mint az egyház, mely-
nek hivatása a tanitás ? Avagy azt hiszitek, hogy valaki jó 
tanító lehessen, szükséges előbb hitetlennek lennie ? De mi-
ért is akarjátok pusztán a katholikusok kezéből kivonni az 
iskolákat, midőn azokat zsidók s más vallásúak kezében meg-
hagyjátok ? De miért akartok betolakodni a katholikus isko-
lák vezetésébe, midőn magatok nem vagytok katholikusok ? 
Türitek-e, hogy az egyház befolyást gyakoroljon más vallá-
súak iskoláiban ? Türitek-e, hogy zsidó vagy protestáns isko-
lában katholikus tanítson ? Oh, míg a rajztant sem bízzák 
katholikusra ! A katholikus iskolában pedig boldog boldogta-
lan, vallásos meg vallástalan, hivatott s hívatlan egyaránt 
taníthasson ? hol van itt az annyira kizsákmányolt egyen-
jogúság ? hol az igazság ? 

Felháborodtok, hogy az egyház a napjainkbeli libera-
lismust elutasítja magától. Kit is nevez ma a világ liberális-
nak ? Azt ki a nagy tömeggel úszik, ki a nagyszavakat meg-
gondolatlanul utánmondja, ki a katholika egyházat gyalázza, 
intézményeit rágalmazza, működését gyanúsítja, parancsait 
lelkismeretlenül áthágja, ki mindenkinek jogát elismeri, 
csak a katholika egyházét nem, ki mindent dicsér, mindent 
helybenhágy, minden mellett lelkesül, csak akkor hallgat, 
midőn a katholika egyházról van szó. Kivánhatjátok-e józa-
nul, hogy az egyház ily liberális legyen ? Ti nem fogadjátok 
el másnak liberális intézményeit, hanem régi, elismert 
jogaitokat követelitek vissza, s azt akarjátok, hogy az 
egyház százados, ezer éves jogait dobja el magától, hogy 
elfogadhassa a ti úgynevezett liberális intézményeiteket. Hol 
az egyenlő mérték ? Senki sem liberálisabb az egyháznál a 
gyakorlati élet mezején, mert szeretetét minden emberre, ba-
rátra ellenségre egyaránt kiterjeszti. Teszitek-e tik is ugyan-
ezt ? Az egyház boldogítani akar minden embert, de nem 
erőszakol senkit, miért gátoljátok útjaiban ? Puszta liberali-
tásból ferde nézeteiteket rá akarjátok erőszakolni ; s ha nem 
enged, kígyót békát kiálttok ellene, s ha tehetitek fegyver-
rel börtönnel tanúsítjátok irántai liberalitástokat. Oly libe-
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ralis embert nem ismerünk a legliberalisabbak közt sem, ki 
puszta liberalitásból budáját vagy attiláját adja oda másnak, 
mert reá valaki jogot formál, mert ugyanazon posztó-
ból van, ugyanazon szabó készítette s a tulajdonos barátai 
gyűjtenek majd annyit, hogy vehessen magának egy más 
ruhát; s neki reá szüksége van; ha tőlem erővel elveszi, azért 
ő még nem lesz liberális, bármily szépen kizsinoroztatja is 
vagy arany gombokat tétet reá ; én pedig lehetek liberális, 
ha budámat visszakövetelem is ; fiat applieatio. Igaz ugyan, 
hogy minden hasonlat sántikál, de itt épen az sántikál, hogy 
a világ attilám elrablóját liberálisnak, a tulajdonost pedig 
reactionáriusnak nevezi, mert sajátját visszaköveteli. Azt jó-
zanul senki sem nevezheti liberálisnak, ki saját nézeteit, bol-
dogitási intézményeit másra minden erővel ráerőszakolja. Az 
Istennek legfőbb joga van ugy hiszszük az egész világra, s 
mindamellett ő a legliberalisabb, ha ezen nevezettel ő szent 
fölségét meg nem bántjuk, mert ajándékait egyaránt osztja 
a jóknak s gonoszoknak ; de azért szabad akaratodat, mely-
lyel neki oly gyakorta ellenálsz, el nem veszi ; még a bol-
dogságot sem erőszakolja reád, noha az ellen nem lehetne 
annyi kifogásod, mint a liberális intézményekkel reád rakott 
nagy adók, államadósságok s tudja Isten mily terhek ellen. 
Legyetek tehát ti liberálisok, adjátok meg mindenkinek a 
magáét, ne erőszakoskodjatok a gyengéken, ne nyomjátok a 
védteleneket, ti dicsekedtek azzal, hogy még a gonosz iránt 
is liberálisok vagytok, legyetek azok az igazság iránt, az 
egyház iránt, ne dugjátok be füleiteket annak szent tanai 
hallására, legyetek igazságosak nemcsak magatok, hanem az 
egyház iránt is, s meg lehettek győződve, hogy az egyház a 
legliberalisabb a szó nemes értelmében s az marad minden-
kor, habár el nem fogadja sok önhitt népboldogító nézeteit. 
Hanem sentit amans sua damna fere, tamen haeret in illis, 
materiam culpae prosequiturque suae (Folyt.) 

PEST, feb. 20-án. Herczeg-primás, bibornok főmagas-
sága következő levelet kegyes volt meneszteni a pestbudai 
kerület lelkipásztoraihoz : „Adm. rev. D. VAD. et paroche ! 
E relatione, quam mihi DVtra Adm. rev. de asservata 9-a 
currentis mensis cleri districtualis Budapestinensis conferen-
tia praestitit, cum satisfactione animi intellexi, qualiter sie 
congregatus clorus redactori pagellarum „Religio" medio de-
putationis contestationes fecerit incidenti ex eo, quod reda-
ctio pagellarum „Bécsi Hiradó" eumdem indignissimis inve-
ctionibus in publico adgredi attentaverit. — Manifestatio haec 
honori cedit districtualibus, qui in tuendo organi nostri ec-
clesiastici redactore rem ipsam Ecclesiae tueri, sympathias-
que suas palam demonstrare voluerunt. Mihi sensus hic dis-
trictualium gratissimus est , quapropter eisdem complacen-
tiam meam hisce manifesto. In reliquo piis ad aram preeibus 
commendatus persisto Viennae die 15 febr. 1865. Addictus 
Joannes Card. A Eppus." 

EGER, febr. 12-én. Denique prima cogitatio optima ! 
Mindjárt, amint a „B. Hiradó" meghozta K. A. urnák, kecs-
keméties, vagyis inkább hortobágyias köszönet (?) nyilvání-
tását a czimszalag átengedéseért, s az ez uton fogott előfize-
tők pénzeért, irni akartam önnek, figyelmeztetendő önt, ne-
hogy valamikép a hirhedt szerkesztővel hosszas érdemleges 
vitába ereszkedjék ; előre látván, hogy szerecsent fog ön 
mosni, és jobb finomabb bőrhöz méltó szappanját ilyen bőrre 

nem vesztegetni. Önnek fel kelle szólalnia, s a czimszalag 
átengedése tényeért magát olvasói előtt igazolnia ; de miután 
ez megtörtént, K. A. ur önhitt durvaságaira legfelebb is 
egykét találó élczczel kell vala felelnie. Mert hiába, ugy lát-
szik, K. A. urnák vérében van a handabandázás ; akár örül, 
akár haragszik, politizál, vagy vitatkozik, ő mindig handa-
banda, és alig hiszem, hogy csalódjam, ha azt vélem, mikint 
a „Handabanda" nem mond csütörtököt, ha abban K. A. ur 
az eredeti fogalmat érvényesíteni akarja. 

Hogy K. A. ur nem olvassa a Religiot, de igen is sze-
reti olvasni a Religio embereinek pénzét, nem is kell vala 
oly hányavetiséggel hánytorgatnia ; mert hiszen azon ügyes 
csinnel, melylyel a czimszalagot megszerezte volt, úgyis 
bebizonyította. Hogy továbbá tudománya sokoldalú, tapintata 
pedig épen különös, eddigi pályájából, alkalmaztatásaiból, és 
kezdeményeinek, vállalatainak fényes sükeréből úgyis tudva 
van előttünk. De nem is zsoldosa az egyháznak ! örülünk 
rajta, s kívánunk neki máshol busásabb zsoldot... 

K. A. ur lapja egyik számában kiir egy pontot a „Re-
ligioból" s azt galimathiasnak nevezi. Mintha bizony a Reli-
gio volna oka annak, hogy azon tér, melyen a Religio mozog, 
előtte terra incognita, s az azon kifejtett eszmék, nézetek az 
ő fejébe nem mennek. Elhiszem, hogy jobban tetszenék neki 
a simulás, mert hiszen idevág a czimszalag átengedése is, ez 
pedig, ugy vélem, hozott valamicskét a konyhára. 

K. A. urnák némileg igaza van, midőn azon kalászatot, 
melylyel ön a „B. Hiradó" irányát feltüntette, nem tartja 
kielégitőnek. Én is igy vélekedem, csak hogy okaink, érveink 
kissé különbözők. Az ön kalászatának az a hiánya, hogy 
nem kielégitő. Igy például a.) ön nem jelezte elég nyoma-
tékkal, hogy a „B. Hiradó" d Andrea bibornok nápolyi vi-
seletének jelzésére csaknem állandó rovatot tart, melyben a 
bibornok „szabadelvüsége" méltánylással tüntettetik fel, sőt 
mulatságosan illustráltatik ; b) hogy a „B. Hiradó" szerint 
az encyclica folytán Francziaországban a „harcz az állam 
és az ultramontánok, a liberális és clericalis párt között" 
folyt, (1. 7. 12 st. stb. ; c.) hogy szerinte az encyclicát, és 
syllabust a Mérode-párt, és jezsuiták csinálták, meg Segur, 
Veuillot, és más franczia ultramontánok (1. 13, 15 sz. stb); 
d.) hogy a „Civiltá Cattolica," mely a 28 sz. szerint „romai 
hivatalos lap," a 23 sz. szerint a „jezsuiták közlönye" ; — 
c.) hogy a pápa „anathemával" illette a syllabusban foglalt 
tételeket (1. 22 s több sz.), s hogy ugyan e syllabus kárhoz-
tatja a „törvény előtti egyenlőséget," „az adózásbani" egyen-
lőséget, a „hatalom megosztását" stb. (1. 5 sz.) ; — f.) hogy 
Thiers a pápai encyclica után „elvesztette' kedvét a pápa 
védéséhez" (1. 4 sz.) — g.) hogy a rheimsi érsek irt Romá-
ba, s „tudatta az encyclica rosz hatását"; (1. 16 sz.) h.) hogy 
„napjainkban a külön felekezetű összes egyházak közös 
harcza foly a közös ellenség ellen, vagyis a maradásé a ha-
ladás ellen." (1. 24 sz.) — Végre i.) hogy Mexikóban a falusi 
birtoknak mintegy harmada, a városinak fele a papok kezében 
volt, és még is oly nagy esketési dijt követeltek, hogy az in-
diánok nagyobb része természetes házasságban élt, mert az 
esketési dijt nem tudták lefizetni; (1. 30 sz.) de bezzeg eré-
lyesen lépett fel a kormány a clericalis párt ellenében, mert 
még az érsek titkárát is elfogatta, ki pedig előbb „zuáv volt 
a Mérode seregében." (1. 28 sz.) 
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Mindezen idézetek hűségéről kezeskedem, s K. A. ur 
azon mentségének hazug voltát kimutatandó, mintha idézte 
volna a forrásokat, számszerint ide jegyzem, hogy a fönebbi 
idézetek czikkeinél csupán kétszer fordul elő névszerinti 
hivatkozás a forrásra, egyszer pedig átalánosan az olasz la-
pokra. Es e források ? minő az embernek szájize, ahoz ké-
pest választja magának az étkeket. Ide látszik vágni K. A. 
urnák szerkesztőségi quodlibetje is. Természetesen a quod-
libet annál mulattatóbb, mentől piquantabb részekből van 
összeállítva, már pedig K. A. ur nagyban követeli magának 
a „tapintatot," következőleg elvárható volt tőle, hogy quodli-
betjét tapintatosan össze tudja állitani. Hogy személyzeté-
nek csupán képességére tekintett, előéletét pedig nem vette 
figyelemre, nagy kiterjedésű türelmességre mutat, s talán 
mellesleg némi újjmutatás a társakra nézve ad notam : „banc 
veniam petimusque damusque vicissim." 

Különben legyen ön meggyőződve, hogy mi is, lapjának 
itteni előfizetői és olvasói csatlakozunk a pesti papság eljá-
rásához, s egészen osztjuk annak önhöz intézett nyilatko-
zatát. ') 

DEVECSERI EGYHÁZ-KERÜLET, 1864 nov. 15-én. 
A keresztény kath. egyház csudálatos élő szervezettel bir ; 

*) Önnek igaza volt, mivel azon mély fokot, melyre egy író, ha 
az irodalom becsületességének minden szabályait tapossa, leszálltat, 
előbb látni kellett, semhogy lehetségesnek tartsuk. De ilyeneken mi csak 
szánakodólag mosolyogtunk. A durvaság minket soha meg nem indit, mi-
vel csak saját szülőjét öli. O látja, hogy Pesten papkoteria nincs, liogy 
ügyében még azok közül is, kiket barátainak nevez, de inkább egykori 
kegyes jótevőinek kellene neveznie, egyetlen egyet sem hozhat fel. A 
csalódás fájdalmas, habár ennek is csak az ő merészsége a szülője. Az el-
szigeteltség, melyre csak ő maga kárhoztatta magát, őt kétségbe ejti, 
epyleptikus görcsös rángatódzásokba veti, nála a marakodás válság. 
A sörödéből haza térve lehet ily válaszokat irni. Ma már nem csekély 
személyünk, nem a pest-budai lelkipásztorkodó, hanem az egész magyar 
kath. papsággal, sőt minden jámbor, minden lovagias emberrel áll szem-
közt. Akarta, kereste. Felőle csak egy az itélet ; iránta csak egy az é r -
zelem, egy a viselet mindenütt. Mégis kuruez irka-firka ez, mely a re -
gényíróból, és kiki tudja, még miből lett szerkesztőt annyira kiveszi sod-
rából. Esztergomból febr. 15-én ez Íratott hozzánk : ,,a pesti papok 
szépen nyilatkoztak, közelismerési nyernek." Pest , Eger, Esztergom, 
Nagyvárad oly nagy tény, mely őt rémíti. Ezeket kár volt neki felidézni, 
a kétségbeesés rohamaiba nem kellett volna esnie. Az ő legnagyobb el-
lensége ő maga. Lapjának tömeges visszaküldését ő idézte fel. Egy 
jóakaratú jegyzéssel, lett volna milyen olyan, semmit nem vészit vala, 
ő neki tetszett az indulatosság azon nemeit keresni, melyektől minden 
nemes kebel undorral elfordul. Mekeg zokog, kesereg pityereg, hogy 
őt anyagilag és erkölcsileg tönkre akarják tenni; ha ily veszélyese 
tárgy reá nézve, minek öli meg magát vele ? Ily szándék távol volt 
tőlünk, a közindignatiot ő izgatta fel. Válaszai agitálnak ellene, más 
agitatiora szükség nincs. A pest-budai papság összes testületének maga-
sabb a nemes érzete, semmint papi hivataloskodása fölött ily birót elis-
merne, ily insinuatiokat, öntudatának és a törvénynek védpaizsával kéz-
ben, ott nem hagyná, ahol fekszenek. Egy ily testület nem feleselhet av-
val, aki marakodáson kivül semmit nem tud. jVekünk, napi Íróknak, ily 
marakodásoktól menten maradni, sokszor lehetetlen. Ezek ellen már 
fel vagyunk vértezve. De a pest-budai papság nemes testülete, a sok 
nehézségek közölt, melyeknek a lelkipásztorkodás a fővárosokban ki 
van téve, lelkismeretesen végzett kötelességének érzetében, oly maráso-
kat, melyeket csak a fulladozó tehet, visszautasít. Önök sem méltatnák 
válaszra az ily irót. Egy álnokkal kevesebb fordul meg közöttünk. Ez 
nyereség. Ö objeclivus, mikor mindig csak más lapok subjectivitásait, 
ha gyűlöletesek, összekeresi. „Mondják", , , irják", ,,hirdetik", ez az ő 
objectivitása. A Iogica veszti a szavak értelmét. Ú mélyre ment, nem mi 
dobtuk őt oda, ő lapjával sülyed, és ha elsiilyed ? Eddig szerkesztő 
volt, most már energumenus, aki önmagát összeharapdálja. — Szerk. 

hasonlitván az emberi testhez, melyet egy lélek éltet, mely-
ben egy sziv ver s ugyanazon életerek lüktetnek. — Isteni 
megváltónknak az levén czélja, hogy a benne hivő népeket 
s nemzeteket ugyanazon hit, remény és szeretet kapcsán 
egyesítené ; egyházát ugy alapitá meg és szervezé örök időre, 
hogy az nemcsak bel-, hanem külsőleg, az életben is egy és 
összehangzó legyen. S valóban a kath. egyház azon hierar-
chiai szerkezetnél fogva, melyet isteni alapitójától nyert, 
kezdet óta és századok folyamán ugy jelenik meg előttünk, 
mint egy összefüggő egész ; mint egy test, melynek külön-
böző tagjai s részei a legszorosabb összefüggésben és bámu-
latos összehangzásban vannak. Sicut enim corpus unum est 
et membra habet multa, omnia autem membra corporis cum 
sint multa, unum tamen corpus sunt. (I. Kor. 12, 12.) A vi-
lágegyház nagy testületét Jézus mindenható erejével tartja 
fön, (Mát. 28, 20) és az igazság lelke eleveniti s vezérli azt 
(Ján. 14 26;) annak szervezeti lételemét s lényeges élettör-
vényét az egység teszi, (Efe. 4, 3 11 12;) ezen egységnek 
központját pedig a pápa főnöksége alatt a püspökség képezi. 
(Mát. 16.) A püspökség élén a pápával s azon viszonyban, 
mely a rend és egységben gyökeredzik, egyszersmind a 
presbyterium hozzá járultával — oly alárendeltségben, melyet 
a püspöki teljhatalom igényel, kormányozza a reá bizott 
egyházat. (Y. ö. Ján. 21, 17; Apost. cse. 20, 28; Luk. 10, 
Mát. 18, 20.) Méltán mondja azért a párisi érsek a zsinatot 
megnyitó beszédében : „Van-e valami szebb és fönségesebb 
ezen szerkezetnél, mely magában mindent egyesit ; a plébá-
niát a megyével, a megyét a főegyházzal, a főegyházat pedig 
minden egyházak anyja — s fejével ! Omnes unum corpus 
sumus in Christo. Ex quo totum corpus compactum et con-
nexum per omnem structuram subministrationis, secundum 
operationem in mensuram uniuscuiusque membri, augmentum 
corporis facit in aedificationem sui in charitate. (Eph. 4 16.) 

Nem szándékozom ezúttal a hierarchiai hatalom termé-
szetét , alkatrészeit és különböző fokozatát bővebben fej-
tegetni; csak a presbyterium hatáskörét rajzolom egy-
pár vonással ; utalván egyszersmind azon térre, melyen azt 
mainap is gyakorolhatja. Annál is inkább, miután voltak s 
vannak, kik a politikai téveszmék hatása alatt túlzásokra ra-
gadtatva , egyfelől a presbyteriumnak a püspökséggel közös 
hatalmat s jogegyenlőséget igényelnek ; másfelől találkoznak, 
kik a presbyteriumnak a kormányhatalom gyakorlatába 
befolyását megsemmisíteni, vagy legfölebb a káptalanra, 
mint ők mondják, a curatus clerus képviselőire szoritani 
akarnák ; — nem fontolván meg azt, hogy fundamentum ali-
ud nemo potest ponere, praeter id quod positum est ; és hogy 
az isteni rendeleten alapuló egyházi kormányrendszert mo-
dern társadalmi elméletek, vagy más kormányelvek szerint 
változtatni s reformálni nem lehet. Különben pedig hiába 
való erőködés lenne akármelyik fél igényét jogi szempontból 
vitatni akarni, mert megdönthetlen adatok szólnak ellene, a 
szentirás-hagyomány-zsinati rendeletek, — és folytonos gya-
korlatból. A mi tárgyamat illeti : hogy a presbyteriumnak 
kormányhatósági tekintetben volt bizonyos joga s hatásköre, 
ez magából a hierarchiának eszméjéből önként következik ; 
mert a presbyterium isteni rendelet szerint a hierarchiához 
tartozván, (Con. Trid. ses. 23, c. 6,) kell, hogy rangjához 
illő hatalommal is birjon. A szentírásból jeleztük már fönt 
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ezen kormányzati joghatóságot, most vessünk egy futó pil-
lantást a jog és történeti gyakorlat terére : váljon mit ta-
pasztalunk ? Azt, hogy valamint a püspökség a teljhatalmat 
apostoli intézkedés nyomán mindig gyakorolta, ugy a pres-
byteriumnak is megvolt a kormányzati téren saját hatásköre, 
befolyása és joghatósága. Ennek bebizonyítására több, két-
ségtelenül hiteles adatokat lehetne itt fölsorolni; de nem 
akarván az olvasó türelmét kifárasztani az idézetek hosszú 
sorával; csak egykettőt hozok fel azok közül, melyek mind 
joghatóságát, mind viszonyát a püspök irányában határozottan 
kijelölik. Sz. Cyprián (ep. 69 ad Corn.) irja : Hoc enim ve-
recundiae et disciplinae et vitae ipsi omnium nostrum con-
venit, ut praepositi cum clero convenientes disponere omnia 
consilio ac religione possimus. Firmilian : (ep ad Cypr.) Nos 
tamquam disciplinam maximi momenti observamus, ut sin-
gulis annis quotquot sumus episcopi et presbytericonveniamus, 
de iis quae nostri muneris sunt, atque de rebus Ecclesiae 
necessariis communi consilio tractaturi. Sz. Ignácz a pres-
byteriumot Isten tanácsának s apostolok consiliumának ne-
vezi. (ep ad Trail.) Kétségen kivül áll, hogy a presbyterek 
a megyei zsinatokon jelentékeny befolyást gyakoroltak, 
(Benedic. 14 de syn. dive. 1 13, c l ; ) sőt a pápák a püspö-
köket ismételve intették, hogy azoknak a „portio sufficiens" 
megadassék. (c. Exstirpandae 30 x.) 

Ami pedig a presbytereknek viszonyát a püspökök irá-
nyában illeti : sz. Ignácz (Ep. ad Trail) irja : episcopo sub-
iecti estote velut Domino, ipse enim vigilat pro animabus ve-
stris, ut qui rationem redditurus sit, et sine episcopo nihil 
tentetis. Sz. Jeromos (Ep. 52 ad Nepot.) : Esto subiectus pon-
tifici tuo et quasi animae parentem suscipe. Továbbá Cy-
prián (Ep. 69. 1. de lap.); de különösen jellemző ezen vi-
szonyra nézve, mit sz. Ignácz mond : decet vos in episcopi 
sententiam concurrere : nam memorabile presbyterium ve-
strum dignum Deo ita coaptatum est episcopo, ut chordae ci-
tharae. Egybevetvén a mondottakat, világosan kitűnik, hogy 
presbyterium a püspökség tanácsát képezvén, tanácsával az 
egyházi kormány s hatalom gyakorlatába mindenkor jogos, 
de egyszersmind a püspöki tekintély alá rendelt befo-
lyást gyakorlott. Jóllehet pedig a presbyteriumnak itt leirt 
joghatósága és viszonya idők folytán a körülményekhez ké-
pest különféle alakban mutatkozott, de lényegében épen nem 
változott. Ugyanis : „amint a plébániák szaporodásával a kor-
mányzás könnyítése végett a püspökök jónak látták megyéi-
ket több fő- és alesperességre vagyis dekánságra felosztani, 
az egyes kerületek lelkészei, mikint azt már a 9-ik század-
ban szemléljük, kötelesek voltak közértekezés végett a főes-
peres elnöklete alatt gyakrabbi gyűléseket tartani, mely ke-
rületi gyűlések üdvös voltuknál fogva az egyházban annál 
közönségesebbek lettek, minthogy később, miután a megyei 
zsinatok tartása egészen megszűnt, azokat némileg pótol-
ták is." ') 

LYON, (Folyt.) Fönebb emlitém, hogy apostoli műkö-
désünket gyakran üldözések szakiták félbe. Legjelentéke-
nyebb volt az 1859-ik évi. A nevezett évben három benszülött 
áldozárral Kafába indultam. Fogadtatásunk fényes volt, 
majdnem királyi. A fejedelem ajándékokkal halmozott el 
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azon reményben, hogy bennünket is zsarnoksága eszközeül 
fog felhasználhatni. Ötven lovas állott kíséretül rendelkezé-
semre utazásomban. A kiséret szemmeltartásomra, és sza-
badságom ellen volt intézve, éreztem, de nem tehettem ellene. 
Egy csekély templomot, és lakházat rövid idő alatt építettünk 
számunkra. Ismervén a sidamasok jellemét, következő eljá-
rást követtem. Pogány szokásaikat egyenesen meg nem tá-
madtuk ugyan, de szintúgy ovakodtunk a részvételre fel-
szólításoknak engedni; rendesen templomunkban tartózkod-
tunk, és a kath. szertartások pompájának kifejtésével ipar-
kodtunk hatni. Mindent megtettünk, hogy az mennél vonzóbb 
legyen. Az ének egész napon át hangzott. Tanításainkban 
czáfolat helyett szent hitünk tanait, és szertartásait világosan 
magyarázni iparkodtunk. Rövid idő alatt a nép ragaszkodott 
hozzánk, és oly hévvel, hogy remény látszott, miszerint nem 
sokára az egész ország keresztény lesz. Ez félelembe ejté a 
fejedelmet, czéljától távol látta magát, ahelyett hogy, mint 
vélte, általunk hatalma neveltetni fog, most, miután látta, 
hogy népe egy nálánál hatalmasabb királyt az ég és föld urát 
tanulta ismerni, trónját kezdé félteni. Nem tudta szegény, 
hogy „non eripit mortalia qui régna dat coelestia." Függet-
lenségünk nem tetszett neki, és oly ügyességgel, mely egy 
európai jelenkori politikusnak is becsületére válnék, felis-
merni vélte, hogy ezt papi nőtelenségünk megszüntetésével 
megtörhetné. Házassági ajanlatokat tet t , nem bánta volna, 
ha királyi családjával jövünk rokonságba. Képzelhetik, hogy 
visszautasítottuk ezen ajánlatot, de azóta vesztünk el lőn 
határozva. Most ismételve szólittattunk fel, és hiveink is. A 
mérték megtelt. Augustus 24-én este papot kértek egy be-
teghez az udvarnál. Elment, de nem jött többé vissza. Ezt, 
és a többit is lánczra verték, bebörtönözték. Erttem 300 lo-
vas jött. Parancsot adtak az uti készületre, öszvérre ültettek, 
megindult a menet, nem tudtam hová, vérpadra vagy szám-
kivetésbe? Fájdalommal teltem el missionk sorsa iránt, min-
den veszélyeztetve volt, egy vigaszom vala, hogy kíséretem-
ben többen könyeztek sorsomon. E részvéttől tartott a ki-
rály is, és azért ördögi gonoszsággal elrendelte, hogy előt-
tem egy ember döglött kutyát vigyen , ami annyit jelentett, 
hogy rám bizonyították, mikint én a pestist akartam az or-
szágba hozni. Eleinte azt hivém, hogy Gruéra felé visznek, 
melynek fejedelme barátságos indulattal viseltetett irányunk-
ban; azonban csalatkoztam; a Groudjeb folyó mentében ha-
ladtunk, és én csakhamar felfogtam, hogy Kafa királya meg-
akart öletni anélkül, hogy ő mártotta volna kezét vérembe, 
azért vezettetett Djinjiro tartománya felé, melynek kegyet-
len lakói szándékát teljesítették volna. Még nagyobb fájda-
lomba ejtett eközben kísérőim által előttem többször ismételt 
hír, mikint a Kafában hagyott áldozár társaim a csábítások-
nak engedtek, és hitöket megtagadták, ami különben hazug-
ság volt, mint később értesültem. A djemmakakai vadonban 
megállapodtunk, mert a határt át nem léphettük a fejedelem 
engedelme nélkül, és ez engedelem, hála a fejedelem jó érzü-
letének, megtagadtatott nekünk. Az itteni időzés alatt azon 
jó hír is tudtomra jött, hogy társaim állhatatosak maradtak a 
hitben. En ezután Nereába szállíttattam, hol Máté nevü ben-
szülött áldozár vezetése alatt templomunk és missiónk volt. 
Nerea fejedelme, noha ő nem akart a kereszténységről tudni 
semmit, mégis szabadon engedte az evangéliumot hirdetni. 
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Szerencsétlenségre ö egy hó múlván elhunyt, és fia maga 
nemcsak muhamedán volt, hanem musulmannok által is kö-
rülvéve , kik semmitől sem féltek inkáhh, mint netáni befo-
lyásunktól az udvarnál. Ezek rágalmakkal árasztottak el, 
állítván, hogy missionk helyén lőfegyverek vannak elrejtve, 
és hogy az ország uraivá akarunk lenni. Parancsot kaptam 
elhagyni az országot, és mennem kellett ; azonban az anya-
királyné közbenjárására ismét visszahivattam. A missio he-
lyén kutatás ürügye alatt borzasztó pusztítások történtek. 
Iparkodtam ugyan a rendet ismét némileg helyreállítani, de 
fájdalom csak rövid időre, a zaklatások megujultak, és má-
sodik száműzéssel végződtek. Isten utai kifürkészhetlenek. 
Nereában áldozár nem maradt, és igy ezek kevesbé szeren-
csések a kafaiaknál ; de bízzunk , hogy a szenvedések által 
megpróbált keresztények csekély száma egy jobb jövő zálo-
gát képezendik." 

Eddig ér Massaya püspök tudósítása, kihez azonban 
később tiszt. Leo atya egy levele érkezett, mely érdekes 
részleteket tartalmaz. „Elüzetése után — igy ir Leo atya — 
minden elkövettetett, hogy Mihály áldozárt az Isten ügyének 
elárulására birják. Helyzete mindinkább roszabbá fordulván, 
elment a fejedelemhez őt megkérendő, hogy Kafát elhagy-
hassa, és nagyságodat felkeresse. Az engedelem megadatván, 
kérte az amharrasok (igy hivják az egykori keresztények 
utódait, kit a gallasok benyomulása folytán Kafába vonul-
tak) fejét, hogy akadályt ne gördítsen útjába. A főnök erre 
azt mondá : a pap el akar menni, mi lesz akkor én velem, ki 
fogadja el tömjénemet, és gyertyámat ? musulmanná kell-e 
lennem, vagy hinni a bűvészeknek ? az állatok belsejét vizs-
gáljam , vagy a gallasokkal a királyt imádjam ? a papnak 
nem szabad elmennie. Meghatározott napon Mihály atya a 
királyhoz hivatott, kit tanácsosai környeztek. A király elő-
ször is nagyságod után kérdezősködött, azután igy szólott : 
miért sírtál annyit, és miért akarod ez országot elhagyni? 
Mihály igy felelt : én atyám és uram Massaya püspökkel jöt-
tem államodba; atyámat elűztétek, testvéreim visszavonul-
tak, és én magam maradtam a nép oktatására ; de ezen or-
szág nem akarja Isten igéjét hallgatni, engedd azért, hogy 
elmenjek, ha azt nem akarod, hogy bánatomban meghaljak. 
A király erre a gutchiraschiához fordult, és haragot színlelve 
mondá : miért nem akarja hát az amharrasok faja Isten igé-
jét hallgatni, miért veted meg te is, és gyermekeid a könyv-
nek (szentírás) szavait ? Erre a gutchiraschia a tanácsosok 
bámulatára nyíltan vallomást tőn hitéről, a király pedig azt 
mondá : igaza van, neki hűnek kell lenni atyai hitéhez, hinni 
a keresztbe és a papok tanításának. — Mihály később üd-
vözölte az amharrasok főnökét, hite nyílt bevallásáért örömét 
jelentvén ki, ez pedig könyek között vállá meg bűneit, kér-
vén ismételve az áldozárt, hogy el ne hagyja őket, sőt hogy 
több papok jöveteléről is gondoskodjék ; mert ha te, úgymond, 
meghalsz, mi lesz belőlünk, fiaimból és az amharrasokból ? ez 
ország ugy, mikint a gallasok, a királyt fogja imádni. Azt 
akarta , hogy nagyságod után követség küldessék , de a ki-
rály ezt nem engedte, mert fél, nehogy még több pap jöjjön, 
titkon ugyanis óhajtja, hogy ő legyen népének istene, és 
miután ezt, legalább az amharrasokra nézve a kath. papok 
bizonyára akadályoznák, azért nem akarja a papok szaporí-
tását. — September havában az arghetai nestorianus egyház 

feje súlyosan megbetegedvén, azt izente királyunknak : „Kö-
zel vagyok a halálhoz, félek a pokol tüzétől, engedd meg te-
hát, hogy hivhassam magamhoz a papot, és lelkemröl gon-
doskodjam." Mihály el is ment, három napot töltött a beteg 
ágyánál, és ez alatt elkészítette a keresztségre. Hetedikén 
meg is kereszteltetett, meggyógyult, és azóta igazán keresz-
tény módon él családjával együtt. Kafában ez évben 12 te-
kintélyes ember vette fel a keresztséget, az evangelium te-
hát ismét üdvös gyümölcsöket terem. Siessen nagyságod kö-
rünkbe vissza, hogy szavai és imái által megerősitessünk." 

IRODALOM. 
Sz. Péter tervének nem csak a divó szokások, de leg-

inkább az ördög ellenszegül, s minden eszközt fölhasznál, 
hogy ledöntve Péternek székét, a sziklát, az egész intézményt 
örökre ledöntse. Az ördögnek, a pokoli erőnek, s terveinek 
egészen más leírását találjuk, semmint Klopstock Messiás-
ában. Mirabelli sz. Ephrem, s Athanáz életleirását olvasta, a 
pokoli erőt a szentatyák irataiban tanulmányozta, azért a 
keresztény életnek ezen setét oldalát nem csak dogmaticai, 
hanem a kath. iskola hagyományaihoz ragaszkodó hűséggel 
találjuk lefestve. Az ördög két kézre játszott, mikint a mai 
forradalmárok. Nérónak súgja : ,a keresztények egyedüli el-
lenségeid' ; a romai összeesküvőknek súgja : ,vonjátok ma-
gatokhoz a keresztényeket' ; a népnek : ,a keresztények a ti 
elnyomatástoknak okai, mivel isteneiteket megvetik.' Ep mi-
kint a bölcsészek és legisták a mult századi királyoknak« 
,ez a hierarchia a ti hatalmatoknak megvetője'; késöbüa 
népnek : ,ez a hierarchia a királyok, az aristocraták szövet-
ségese, a zsarnokságnak ápolója'; ma pedig: ,ez a hierarchia, 
ez a pápai fejedelemség a haladásnak, a rendnek, a müveit-
ségnek akadálya,' — Tigellinus, Nero idejében az összees-
küvő, meghívja sz. Pétert is; Péter el megy, de a polgári ha-
talom isteni eredetét, a lázadás bűnét hirdeti az összeeskü-
vők között. Jelen van Seneca, Demetrius, Musonius, bölcsé-
szek, Traseus, Cassius, Silanus legisták. Hol is lehetne for-
radalom bölcsész és legista nélkül ? Segédkezet nyújt Filo, 
Josue, Figellus, Ermogenes héber vallásúak, és pedig a két 
utolsó Nérónak kémei. Minden osztály, minden vallás tehát 
jelen van az összeesküvők gyüldéjén: Péter ismer minden-
kit, s alkalmat vesz egy uj országnak, mely isteni, és szel-
lemi, hirdetésére, melynek középpontja Roma, s hogy általa 
a város még nagyobb fényt nyerend, mivel hol a bün ural-
kodott és az erőszak, ott fog most uralkodni a religio és az 
erény. A szónoklat fönséges tárgyát bámulták a bölcsészek, 
az Isten országának szervezetén csudálkoztak a legisták, 
hanem büszkeségük, önhittségük a kereszt alázatosságától 
borzadott. A költő jól meg választotta a hallgatókat, hogy a 
pogány bölcseséggel azonnal a ker. hitnek bölcseségét pár-
vonalozhassa, s a forradalom elfojtására egyedül a kath. re-
ligiot egyedüli eszközül fölmutathassa. Érzi a forradalom, 
tudja, hogy az ő ellensége egyedül a kath. religio, azért pár-
tol minden vallást, üldözi a kath. egyházat. 

Neró hazatér, Péter zsinatot tart, mindent rendez, s 
keletre, hol Szűz Mária kimúlásának, s mennyekbe történt 
dicsőséges fölvételének tanuja legyen, útnak indul, a romai 
egyházat Linus, Cletus, s Kelemenre bizza. Itt a költő az ős 
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hagyománynak helyt adott, mely az apostolokat isteni sugal-
lat következtében Szűz Mária körül összeseregletteknek 
mondja. A hagyomány elég ős, hogy tiszteletet gerjeszszen, 
elég elterjedt, hogy könnyen el ne vettessék a legszigoruabb 
itész által is. íme mikint szól Szűz Mária haláláról : 

Virginis ecce levis somnus complectitur artus 
Ambrosios. Latus illa thoro, caput illa reclinat 
Suaviter auricomum ; comités videre jacentem 
Attoniti, et credunt molli indulgere quieti. 
Tum vero Jesus magno vatumque ducumque 
Septus concilio, stellas sol clarior ipse 
Augustam invitât coeli per inania Matrem, 
Auditaeque iterum sanctae resonare loquelae: 
,Eja veni formosa, veni ; quid lenta moraris ? 
Te coelum regina manet, de vertice odoro 
Aërii Libani magnam acceptura coronam, 
Sponsa veni ; patuit stellantis regia coeli/ 
Nee mora. Virgineos sanctissima deserit artus 
Exsultans anima, et coelesti excepta corona 
Praepetibus pennis sanctas super evolat aedes. 

A szent Szűz még egyszer mutatja magát az apos-
toloknak : 

Ipsa Dei Genitrix sese manifesta videndam 
Obtulit ; at quantum forma mutata piore ? 
Auricomam frontem stellis diadema coruscis 
Circuit ; ardentes sistens per inane qnadrigas 
Luminibus roseis illám Sol vestit euntem ; 
Pallida nocturnae moderatrix Cynthia pacis 
Obsequiosa subit plantas gradientis, et ornât 
Incessum. Solio insignis gemmisque corusco 
Illa sedet Regina potens, circumque supraque 
Aligerae deerrant acies, cantusque dedere 
Insolitos. Pompae tanto sub lumine stabat 
Obstupefacta cohors comitum ; sed regia Virgo 
,En adsum, cunctos deponite corde timorés 
Quod petitis, superos assumptum est corpus in orbes, 
Id piacúit Nato, sed terris ipsa manebo 
Ut semper praesens ; Romana Ecclesia matrem 
Perpetuo colet, et matrem experietur ab astris/ 
Dixit, et aetherias ablata refugit in auras. a) (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Minden balmagyarázatoknak elejét venni akarván, ki-

nyilatkoztatjuk, hogy a Bécsi Hiradó ellen eddig tett felszó-
lalásaink egyedül és kizárólag a kath. egyház, ennek szent 
igazai s érdekei ellen tanusitott ellenséges, sértő, gúnyolodó 
viseletét, nem pedig politikai dolgozatainak irányát, vagy 
czélját illetik. Ezt érintetlenül a politikai lapokra hagyjuk, azt 
kötelességünk szerint tájékozásul mindenkinek figyelmébe 
ajánljuk. 

Kaptuk a herczegprimás s bibornok esztergomi, s Hau-
lik György bibornok zágrábi érsek főpásztori levelét a ju-
bilaeumra nézve. A herczegprimás ő főm. erre böjt második 
vasárnapjától a festum Dolorum napjáig, a zágrábi érsek bi-

bornok pedig april 23-ától máj. 21-ig tűzi ki a jubilaeumí 
időszakot. Mind a két biboros főpap a pápai körlevélben 
foglalt tanokat az egyház tanainak nyilatkoztatja, a zá-
grábi érsek s bibornok pedig még az ellenvetéseket is dia-
dalmasan czáfolja. 

Feriisi Melchiade, laterani káptalani kanonok, s con-
stantinápolyi 1. sz. patriarcha Romában meghalálozott ; szü-
letett Girgentiben Siciliában 1788-ban dec. 8-án, antiochiai 
patriarcha lett 1855 jun. 25-én, 1860 mart. 23-án a constan-
tinápolyi székre tétetett át. 

Asbomeyben Dahomed király fővárosában nov. 6-án 12 
rab, az askansas népfajból szokott ünnepélyességgel az iste-
neknek feláldoztatott. Az europiak kérvényeztek, s csak azt 
nyerték, hogy negyven helyett csak 12 áldoztatott fel. Maga 
a király elefántcsontból készitett trónon ülve a vásártérre 
vitetett, hol a rabok czölöpökhöz kötöztetve állottak. A nép 
rendkivüli számban összegyűlt, mivel a vallásos nemzeti ün-
nepély egész Nigritiaban előre kihirdettetett. A király fel-
kélt, két rab hátrakötött kezekkel egy ezüst medenczéhez 
vezettetett, kiknek fejeit a király maga ketté szelte. A többi 
tiznek nyakát a fetischek nagy papja vágta le, s a fejeket 
egyenkint a népnek mutatta, mely mindeniket rajongó ri-
valgással fogadta. Végre a nép a fekvő testekre rohant, s vé-
rét szivta, itta, a fejek Dahomed palotájának falain kitüzet-
tek. Ez volt Agugoro szellemének vallásos tisztelete, az ar-
kansas népfaj által tett lázadási bűnnek engesztelő áldozatja 
a fetischeknél. 

Frankfurtban, egy prot. árvaházban karácson fát tar-
tottak a növendékek örömére. Egy árva ifjú le vesz a kará-
csonfáról egy gyertyácskát, s felgyújtja vele az intézetet. 
A protestánsok ezen karácsonyestei mulatozást a katholiku-
soktól vették át, jó hogy a kigyujtás nem kath. árvaházban 
történt, lett volna elég lárma a veszedelmes kath. szokások 
ellen, s nem hiányzott volna egy bécsi lap, mely karácson ün-
nepnek eltörlését indítványba hozandotta. De a fiu protestáns 
volt, az elégett intézet is az volt, a lapok hallgatnak az egészről. 

A romai ,Annuale Pontificio' vagyis egyházi s állami 
névtár 1865 folyó évre megjelent. Benne a bitorolt tartomá-
nyok az ő kormányzóikkal, s hivatalnokaikkal megemlittet-
nek. Az egyházi rész érdekesebb, s terjedelmesebb. IX Pius, 
Krisztus Jézusnak helytartója, nyugoti patriarcha, Italia prí-
mása, Romának érseke, az egyházi állam fejedelme, született 
1792 máj. 13-án, pápának választatott 1846 jun. 16-án. A 
70 bibornokok közül 6 püspök, 50 pap, 16 szerpap, 9 kalap 
üres. A bibornokok közül öt 80 éven túl van, 13 hét ven éven, 
28 batvanéven, 12 ötven éven túl van, egyetlen Ferretti 48 
éves. Mattéi dékán 33 éves bibornok, nestor Tosti Antal 
mint 89 éves. IX Pius mindössze 69-et nevezett. — Az egye-
temes egyházra nézve a névtárban olvasunk 12 patriarchai 
széket, 154 érseki, 689 püspöki széket, betöltve van 728 fő-
pásztori szék. A hitetlenek tájain van 34 érseki, s 201 püs-
pöki szék, a felszentelt püspökök száma tehát 963 betöltve. 
Keleti szertartásban van 3 patriarcha, antiochiai a melchitáké, 
babyloniai a chaldeusoké, ciliciai az örményeké : 7 latin szer-
tartású patriarcha : constantinápolyi, alexandriai, antiochiai, 
jerusalemi, velenczei, keletindiai, lisaboni ; 24 keleti, 130 latin 
szertartású érsek ; 44 keleti, 645 latin szertartású püspök. A 
világ minden részeiben összesen 96 püspöki szék közvetlenül 
pápai kinevezéssel töltetik be. Praelati nullius 14-en vannak. 
Apostoli helyettnökség van 101, delegatio 5, praefectura 21, 
IX Pius 4 érseki, 96 püspöki széket újból felállított, 12 püs-
pöki széket érsekire emelt, ehez még rendelt 15 helyettnök-
séget, 1 delegatiot, 6 praefecturát. 

*) Vol. III. L. XIII. p. 36. 
Pag. 40. 

Kegyes adomány. 
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A kath. Öntudat.1) 
„ G l o r i a n o s t r a h a e c e s t , t e s t i m o n i u m c o n -

sc ien t i ae n o s t r a e . " 

I I . C o r . 1, 12. 

Mélyen érezzük kirívó hiányodat testületekben 
u g y , mint egyesekben, megmérhetlen becsű gyé-
mántja, titokszerü kincse az egyháznak, kath. öntu-
dat ! mely mindannyiszor meggyó'zted a világot. Oly 
jól esnék megirni a történelmi apotheosist fölötted, ha 
a keresztény századok nyiltan nem beszélnék el félre-
ismerhetlen dicsőségedet, mely észrevétlenül milliók 
sziveit rakta le áldozatul a szent kereszt tövéhez. 
Mig a világ egyenetlen harczok közt emészté jobb 
sorsra méltó erejét, küzd vén a mulandó elsőségért ; a 
keresztfa árnyában csendesen virasztott a kath. ön-
tudat, mint nagy áradás után völgy ölén nyilt cser-
mely, hogy üditő forrásul szolgáljon a veszély elől 
menekülőknek. Csak a szép szivárvány mutatta, 
hogy vizei az örök életre csergedeznek ; a szivár-
vány, mely partjait csókolá s egek felé szállitá tiszta 
sugarait a kath. religio és erkölcs hajdani szent és 
biztos menedékei, a kolostorok magasaiból. Fényes, 
boldog hajdan! drága, liitteljes múltja szegény ko-
runknak ! értted eped szivünk, midőn páratlan eré-
nyeidért közösen visszasohajtunk. A földdel egyen-
lővé taposott szent sírok tévedésbe ejtik a léhaskis-
lelkii unokákat, kik nem gondolkoznak, kik a jelen-
nek élnek ; de a hálás, jobb érzelem kegyelettel bo-
rul le az oltár előtt, melyről őseink lángoló hite, val-
lásos honszerelme világositá meg a századokat. 

* 
* * 

Midőn az öntudatról akarok értekezni, nem 

') Mutatványul egy nem minden érdek s korszerűség 
nélküli munkácskából, (ha nagylelkű kiadó találkoznék szá-
mára) mely most készül, s a fölvett tárgyat („A kath. öntu-
dat") következő czimek alatt fejtegeti a legjobb források 
nyomán, különösen jövendőnk szempontjából. I. A gyermek-
világ. II. Az ifjúság. III. A nép. IV. A közép osztályok. V. 
Az uri-nem. VI. Az olvasó-körök. VII. A tanitók. VIII. A 
papság. E mutatvány a bevezetés. 

szándékozom egyenesen a lelkismeretT hittani körébe 
vágni, ámbár lehetetlen az öntudatot mfegvitatni 
anélkül, hogy egyszersmind a szigorúan vett lelkis-
meret határait is ne érintenők. A lelkismeret ugyanis 
tengerből kiemelkedő világitó sziklatorony, az öntu-
dat maga a tenger, mely a sziklát minden oldalról 
körülfolyja. A szirtalap mélyen a tenger fenekén 
gyökeredzik, de a tenger forrásai sem esnek tőle 
messzire, hogy azonnal szolgálatára legyenek a meg-
semmisitő apályban. A lelkismeret erőmű, mely az 
öntudat által hozatik mozgásba. A lelkismeret a sí-
rok örök lámpája, de csak az öntudat, mint légszesz, 
hozzájárulásával. A szerkezet egekre szóló, isteni. 
Aki próbálta, tudhatja, mikép sodorja magába a viz-
örvény mindannyiszor a könnyebb anyagokat, pél-
dául egy fölületén úszkáló fenyődarabot, vagy gond 
nélkül fürdő gyermeket. Azt is tudjuk, hányszor 
kerülik meg a tengeri utazók ugyanazon partokat, 
tájakat , s hányszor vettetnek vissza ellenkező erők 
által a fénytoronyhoz ! egy kis delejtű történetéből 
még többet is tudhatunk. I ly ellenállhatlan egyen-
súly, középpont a lelkismeret, mely a világot össze-
tartja a vallási öntudatban, mint saját fényszövedé-
kében; éspedig nem valami bűbáj, vakeset által, ha-
nem egy örökkévaló, bölcs isteni végzés következté-
ben , a létokok összefüggése, ama mindent magába 
olvasztó, fölülmulhatlan erkölcsi rend által, melynek 
egyetemes fenmaradásunkat köszönhetjük. Elvisel-
hetlen már az ide s tova kapkodás, a tévelygés min-
den oldalon; a „homo est animal bipes" rettentő ala-
kokban vettetik be naponkint az egyház ablakain, 
az asztalfőnél imában virasztó családatya legnagyobb 
fájdalmára ugyan, de egyszersmind nyilvános tanú-
bizonyságára az Istentől elszakadt emberi ész nyo-
morúságának. Ilyen a világi bölcsészet által megha-
tározott, meghagyott ember ? „Saepe sub argento la-
tét aes, ferrumque sub auro." — „Ime az ember ! 
önmaga előtt is a legszomorúbb titok, a legkétségbe-
ejtőbb talány." (Nicolas) Mindazoknak, kik magya-
rázatába bocsátkozni mertek, munkája meghiusult, 
és aföladvány adatait csak meghamisították. Néme-
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lyek csak azt látván benne ami nagy, Istent csinál-
tak belőle ; mások pedig csak azt látván, ami aljas, a 
természet salakját csinálták belőle; a harmadik párt 
végtére már nem tudván mit kitalálni e nagy vegyü-
léket illetőleg, csak a véletlen játékát látta abban, 
melyből fegyvert kovácsolt magának a gondviselés 
ellen. 

Nem tagadhatom meg magamtól azt a kiváló 
szellemi élvezetet, hogy értekezésem czimé.hez kiin-
dulásul Yosen „Das Christenthum und die Ein-
sprüche seiner Gegner" (1864) czimü korszerű jeles 
könyvéből néhány ide illő megdönthetlen adatot át 
ne vegyek, annál inkább, mivel ő valóban oly sza-
batosan, oly kimért higgadtsággal kezeli a keresz-
ténység szentséges tanát , hogy a centrifugai erők s 
nézetek bámulatos magasságról hullnak meghódolva 
a kereszt lábaihoz. — Elvitathatlan tulajdona az 
igazságnak, úgymond a kereszténység eme legújabb 
védirója, miszerint végkép sohasem fojtathatik el, s 
mindenkor fenmarad belőle annyi vezérfényül, 
amennyi kellően fölhasználva utbaigazit az egésznek 
birtokához. Az emberi ész legnagyobb tévedései s 
hanyatlásai sem valának képesek az igazságot any-
nyira eltemetni, hogy a romok közül meg ne lehe-
tett volna menteni annak egy-egy töredékét alap-
köviil az egésznek helyreállitásához. Azért mindenek-
előtt azt kell megállapítanunk, s ez nagy fontosság-
gal bir elleneinkkel szemközt, váljon nézeteink s liit-
elveink közül, melyek birnak még előttük némi nyo-
maték-, hatás- és elismeréssel? Ez szolgálhat biztos 
kiindulási pontul. így vegyük föl az öntudatot, mely 
mintáz emberi természetnek eltagadhatlan tulajdona, 
a hitetlenek előtt is közös érvénynyel bir. Tagadja 
bár a materialista a lélek isteni jellemét, a kétségtelen 
tény előtt, mely az emberi öntudatban (Selbstbe-
wusstsein) nyilatkozik, lerakja fegyvei-eit; pedig ezt 
sem lehet az anyagi nézetek szerint kellőkép meg-
fejteni, de legalább nem tagadják. Kérdés már most: 
mit foglal magában az öntudat? nemde magában 
foglalja a lelkismeretet ? (Gewissen) Itt meg kell álla-
podnunk, hogy meggyőződjünk, miszerint valóság-
gal létezik, megvan az emberben a lelkismeret, mely 
most utat nyit nekünk a kereszténység összes alap-
elveinek igazolására. Soha nem rendezte a hadvezér 
ügyesebben a had elősorait az ellenség elé, mint 
ujabbkori védiróink közül p. Nicolas Ágost positiv 
kiindulási pontjait az istentagadók állitásainak meg-
semmisitésére. O bevárja a támadást is,és pedig sok-
szor nagyon közelről, de ütegei, fényes kardja, láng-
pallosa, az igazság védelmében átszellemült arcza 

elől hátrál, vagy megadja magát az ellenség, ha ész-
szel s értelemmel küzd. Oly fönséges eszméket, mi-
nők az övéi akár eredetiben, akár pedig forditásban, 
hasztalan keresünk. 0 csakugyan beékelte magát 
kora közepébe, ő valóban korabeli az első kereszté-
nyek lángoló, önfeláldozó hitmelegével elméjében, 
szivében. Ha olyan emberrel volna dolgunk, ki min-
den hitvallást tagadna az Isten és lélek halhatatlan-
ságával együtt, egy kérdést mégis lehetne hozzá in-
téznünk, t. i. azt az egyet hiszi-e, hogy bir öntudat-
tal , s van lelkismerete? Váljon mi lenne a felelet? 
Körülbelül: hogy az ő hitmentessége semmikép sem 
akadályozza őt annak megengedésében, hogy van 
lelkismeret. Hanem egyik főhibájok, úgymond, a 
keresztényeknek, hogy az emberi kötelességek be-
töltését, az úgynevezett lelkismeretességet nem tud-
ják elválasztani az Isten és lélek halhatatlanságára 
alapitott hittantól, holott azok föltevése nélkül is 
minden erény szabadon gyakorolható. Nem lehet-e 
az ember Isten nélkül is igaz, jó, bölcs, stb. hiszen 
ezek már magukban elegendő alappal birnak, hogy 
az emberek méltó elismerését kivivják; s talán épen 
az ellenkező föltevés lenne elvetendő az erények na-
gyobb tisztaságának érdeméből a pogányoknál, kik 
azokban nem a személyes Isten tekintélyét, hanem 
magát az erénynek kiható értékét becsülik, midőn 
azt semmi magasabb létoknak alá nem rendelik. 
Mily észrevétlenül csekély volna akkor az erkölcsi-
ség becse, ha háta mögött egy mindentudó ur fe-
nyitő vesszejét látnánk vagy hinnénk emelkedni, s 
eredete kölcsönözött levén, táplálékát a lélek halha-
tatlansága által támogatott jutalom reményéből me-
rítené ! Tévednek eszerint a keresztények, ha az el-
lenvéleményüeket erkölcsi tekintetek s következmé-
nyeknél fogva akarják meggyőzni helyzetök veszé-
lyeiről. Azon különbség, hogy egyes esetekben az 
úgynevezett hitetlenek lényegesen eltérnek a keresz-
tények gondolkozása s életszabályaitól, s hogy pél-
dául, ami a keresztény hit által szigorúan tiltatik, 
amott meg van engedve; és viszont ami a keresztény 
fogalmak szerint bün, ott épen erény gyanánt te-
kintetik, nem zárja ki azon tényállást, hogy az isten-
tagadók csakúgy zsinórmértékül vegyék cseleke-
deteikben a lelkismeretet, mint a keresztény hivők, 
íme mily körmönfont eszmék ! Az igazság azt kö-
veteli, úgymond Nicolas, hogy necsak az emberiség 
rosz oldalát ecseteljük, mely csak arra való, hogy 
azok elé tartassák, kik az emberiség nyomorúságát 
el akarják titkolni, hanem hogy az emberiség nagy-
ságát is számba vegyük, s a föladat abban áll, hogy 
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az> egyiket a másikkal kiengeszteljük. — Volt alkalmam ke-
resztelt pogánynyal vitázni, aki saját életét terjeszté előmbe 
mint egy földabroszt, fölhiván, mutatnám ki abban a rende-
zendő határokat, jelelném meg a kivetni valókat. O, mint 
mondá, Istent nem hisz, de mint becsületes, igaz ember ugy 
él, hogyha, mondá, Istent hinne, sem élhetne különben. (Mi-
kor s mi által lett istentagadóvá?) Ha ugy van, mondám, 
miután a tudós és szeretetreméltó (!) embertől nem szaba-
dulhattam egykönnyen, hogy őt meg ne bántsam, de maga-
mat se mutassam ily jellemző helyzetben habozónak ; ha ugy 
van, hogy ön még olykor-olykor böjtöl is, gyónik is, ha ked-
vező alkalma van (?) stb. ') ugy a kimondott istentagadás 
nem egyéb szójárás vagy próbafogásnál, hogy egy-két sze-
rény vagy gyenge vitatárs fölött magában nevethessen. És az 
Isten ezt önnek megbocsáthatja. „Siquis in verbo non offen-
dit, hic perfectus est vir." (Jac. 3, 2.) Nem lehet mindenki 
Boileau, aki az embert minden állatok közt Páristól Peruig, 
Japántól Romáig a legostobábbnak gúnyolta. „Quamdiu oves 
fuimus, vicimus, etiam si mille circumstent lupi, superamus 
et victores sumus; quodsi luppi fuimus, vincimur." (S. Chry-
sost. in Matth 10.) Anélkül, hogy mélyebben ereszkednénk 
ama nagy kérdés vitatásába: váljon hit nélkül van-e igazi 
erény, becsület, igazság, vagy áll-e azon szemrehányás, 
mintha a keresztények csak azért cselekednének jót , mivel 
jutalmát várják ? csak azt tartjuk szem előtt, hogy a hitet-
lenség nem tagadja a lelkismeretnek, mint az emberi termé-
szet egyik főkellékének létezését. ,,A népeknek, melyeknek 
nyelve, religioja, törvényei egymáshoz semmitsem hasonlíta-
nak, eszméi e pontra nézve nem értenének egyet, ha azok-
nak az igazság nem szolgálna alapul." (Cuvier.) „Ha az igaz-
ság világa bizonyos pontig közel hozatik hozzánk, s még 
sem világosit föl minket, ugy megvakít." (Nicolas.) Ha valaki 
a lelkismeret létezését is tagadja, olyannal szemben önkényt 
megszűnik minden jóakaratú közrehatás, minden kölcsönös 
érintkezés. Mi köze volna a világosságnak a setétséggel ? Az 
ilyen ember nem bizonyítana egyebet, minthogy ő minden 
lelkismeret nélkül, sem jogot, sem fensőbb erkölcsi rendet, sem 
igazságot nem ismervén, csak saját pillanatnyi érdekének él, 
s ennek kielégitésében semmi erkölcsi akadályt nem ismer, 
lenne bár az a legnagyobb bűn, az igazság- s méltányosság-
nak legborzasztóbb megsértése, csak czélhoz vezessen. Ámde 
a lelkismeret hatalma sokkal erösebb, szellemi gyökerei sok-
kal mélyebben vannak az emberi kebelben, hogysem az egész 
emberi természetre kiható lényeges rombolás nélkül mellőzni 
lehetne azt. Ebből következik, hogy maguk az istentagadók 
is megengedik annak létezését, melynek elaltatására legke-
vesebb eszközzel rendelkeznek. Álmatlan éjeim közben, 

' ) V o r J a h r e n k a m e ines T a g e s ein so g e n a n n t e r G e b i l d e t e r z u 
mir auf mein Z i m m e r und w ü n s c h t e , s e ine Be ich te a b z u l e g e n , w o z u ich 
mich sogle ich b e r e i t e r k l ä r t e , dem S e s s e l f ü r mich, u n d den K n i e s c h e m e l 
f ü r ihn h e r r i c h t e n d . Als e r d ieses b e m e r k t e , i n s inu i r t e e r mi r . dass e r 
n i c h t g e w o h n t sei. so zu be ich ten , w ie , , d a s g e m e i n e V o l k ' ; , viel m e h r 
m i t s e i n e i n B e i c h t v a t e r j edesmal n u r e inen S p a z i e r g a n g d u r c h ' s Z i m m e r 
g e m a c h t , und so g e b e i c h t e t habe . Als ich me ine V e r w u n d e r u n g d a r ü b e r 
k ü n d e t e , w a s e r f ü r e ine V e r l e t z u n g des g u t e n T o n s ansah , so v e r a b -
s c h i e d e t e e r s ich von mir , auch o h n e den hon ton z u b e o b a c h t e t , und 
ich w a r s e e l e n f r o h , diesen kn ies l e i f en Pön i t en t en v o m H a l s zu h a b e n . " 
( J o h , Bap t . Buoh le r „ A u s d e m P r i e s t e r - und S e e l s o r g l e b e n " 1861.) 

mondá a hajdankori Phaedra, gyakorta elmélkedtem az em-
beriség gyengeségei- és vétkeinek forrásáról. Ugyanis látjuk 
a jót , s a roszat cselekeszsziik ; ismerjük az erényt, s a vé-
teknek martalékaul esünk; az élet különféle szirtekkel van 
behintve, melyekhez veszélyes hajlam ragad bennünket, sz. 
Ágoston szerint is : „quoniam volens, quo nollem, pervene-
ram." (Serm. 12.) Ezen igazság, melyet az athenei szinre 
Euripides hozott, s kétezerkétszáz évvel később a franczia 
Racine ismételt, minden igazságok közt a legrégibb, a leg-
állandóbb, a legátalánosabb s egyszersmind az észre nézve 
legkimagyarázhatlanabb. Fürkészszük e fontos igazságot, s 
ereszkedjünk le az emberi sziv mélységeibe, mely annak 
színpada, hogy azt ott saját szemeinkkel szemléljük; „corde 
enim creditur ad iustitiam." (Rom. 10, 10.) A sziv meg nem 
nyugszik, hanem csak az Istenben, mondja sz. Ágost. — Ep-
pur si muove ! ide is alkalmazható. „Minden ágyneműjét 
reám halmozta az anyám, mondá a beteg gyermek naivul, 
mégis rázott a hideg." Szegény anya ! mielőtt meggyógyult 
volna a kis kedves, majd megfúlt. Ilyen a majomszeretet. S 
még azt mondják : nem kell Krisztus ; az orvosok : „eh mit 
Krisztus ?" pedig csak ő gyógyíthatja ki a világot nehéz 
nyavalyáiból. Csak ő képes uj organismust, uj embert, uj lel-
ket , uj életet, uj társadalmat, uj jövőt teremteni. Csak egy 
pillantást a szent történelem lapjaira ! ,,Es mindjárt megtisz-
tul a az ö poklossága." „Es meggyógyula azon órában." „Biz-
zál fiam! megbocsáttatnak neked a te bűneid." „Bizzál leá-
nyom ! a te hited meggyógyított téged." „Es megnyilának 
szemeik." „És megoldaték az ő nyelvének kötele, s igazán 
szól vala." „Megfogá kezét, és fölkele a leányzó ?" (Máté 8 — 9 
r. ') Lehet-e mindezek mellett képmutatók módjára kiáltani : 
„Mi közünk nekünk veled Jézus Istennek fia !" (Máté 8, 29.) 
Hála Istennek ! a lelkismeret sokkal jobban elfoglalja az em-
ber egész valóját, minthogy akárkinek sikerülhetne mardo-
sásaitól csak ugy könnyű szerrel szabadulni. Es lia talán 
meg is történik, hogy olykor egy-egy elvakult ember mester-
kélt eszközökkel (legtöbbnyire baromias kicsapongások közt) 
elnyomja azt ideig, létezését, mely mint a tűz mindenen át-
hat, még az istentelenek sem tagadhatják. Ez tehát köztünk 
a közös találkozási pont, hol egymást önkénytelen is fölis-
merjük; „én Istenem, mily kegyetlen harcz ! két embert le-
lek magamban," (Racine) ez az a sarkpont, melyen a hitetlen 
sziveknek bármily erősen bezáródott ajtai megfordulnak, s 
nekünk megengedtetik, hogy a sziv rejtekeibe pillanthas-
sunk. Elég ily szemléből egy körültekintés is, hogy ellenfe-
leink lelki állapotával tisztába jöjjünk. Megkisértsük-e a lá-
tott képet lemásolni? Képzeljük Absolont az atyagyilkosság 
vádjával terheltet, midőn aranyhajánál fogva az ártatlan 
atya és föllázadt fiu között itélöbirókép szereplő ágas-bogas 
fán csügg megmenthetlenül, hogy Joab kardja által keresztül 
döfessék. Ventum est ad pugnam : Absolon victus, viginti 
millia rebellium caesa, ille fugiens, in arbore haesitans, e 
raino pendulus, a Joabo confossus, inter coelum et terram mé-
dius, et arborein, et ramum, et Joabum, et coelum et terram 
expertus est inimicos. Non est ulla creatura, quae non mota 
fuerit, cum ipsum senserit moveri in patrem. (S. Chrysost.) 
Ily véget ér a lelkismeretnek megtagadása. (Folyt.) 

' ) , , S e d non o m n e s o b e d i u n t e v a n g e l i o . " ( R o m . 10, 16. ) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , febr. 23-án. Zombori Gedő ur a ,Prot. egyh. s 

isk. lap' utolsó számában folytatja a megkezdett választ, 
melyből annyit veszünk ki, hogy ő ez alkalommal a symboli-
cus protestantismusnak hive. Ennek örvendünk, s csak az 
ellenmondás megszüntetésére a ,heidelbergi káté értelmezé-
seit' kellett volna visszahúzni. Azonban ezen válasz a káté 
után Íratott, következik tehát, hogy mit a káté értelmezé-
sében elvetett, itt visszafogadott, s amiben a válasz a kátéval 
ellenkezik, ezen pontokban a káté értelmezése elvettetik. 
Lássuk mit ír Z. G. ur : 

„Ön a „heidelbergi káté-"t hat éves gyermeknek 
akarná tanítani ? mi a hat éves gyermeknek betűt is 
csak akkor mutatunk, midőn kéri, hogy nevezzük meg 
előtte az ismeretlen czifrát. *) Vallást, különösen hitre tar-
tozó dolgokat hat éves gyermeknek tanítani ! Mi protestán-
sok ily vadat nem cselekszünk. a) Nyakára forrott önnek a 
rosz akarat. 3) On névtelen valaki, előttem fitogtatja olva-
sottságát. 4) Bizony kedves ön ,van ott a gondos jezsuiták 
kutyabőrös anthohologiájában (sic) oly rakás testimonium 
egymásra hányva, hogy ha az ember nagy pandectát kezébe 
veszi, csak le kell olvasni a czimet s leirni mi a czim alá íra-
tott : s oly tudóssá válik, hogy majd meg. . . . ®)" 

„Nekem azonban velők (Leibnitz, Voltaire) nincs kö-
zöm, én a szentiráshoz folyamodom, ugyhiszem ennek érveit 
ön sem fogja meghazudtolni ; mert akkor nem bocsátják be a 
status mediusba a purgatoriumba, 7) mely közép állapot a 
boldogság és boldogtalanság közt ; mert ha boldogság lenne 

B i z o n y m e g m u t a t j á k e c z i f r á t a z o k n a k is, a k i k n e m k é r i k , 
a k i k e t p a r a n c s kü ld az i sko lába . A s z a b a d s á g o t a p r o t e s t á n s o k sem é r t i k 
oly szé le sen , hogv v á r n á k , mig a g y e r m e k m a g á t ó l k é r d i , mi ez a cz i f r a? 
Ha Z . G . u r e r r e v á r n a , b izony k o n g a n a a tanoda , a n e v e l ő - i n t é z e t is. 

A , M i a t y á n k ' nem t a r t a l m a z hi tbel i d o l g o k a t ? E z t m á r az öt 
é v e s e k is t u d j á k . K ü l ö n b e n ez az iz lés do lga , m i k o r k e z d j ü k a g y e r m e k -
n e k m o n d a n i h o g y : van I s t en . Menny i t é r t be lő le a g y e r m e k , az n e m 
dönt , mivel Z. G . u r is , , a t e r m é s z e t i t u d o m á n y o k b o n c z k é s é v e l " k é z -
ben a s í ron tü l i é l e t rő l i r ja „ m é l y do lgok e z e k , fe lül áll m i n d k e t t ő n k 
e s z é n . " Ha igy v a n , m i n e k a b o n c z k é s az V. v a g y V I . o s z t á l y u a k n a k 
k e z é b e n ? Csak h o g y v a d a t c s e l e k e d j e n e k ? Z. G. u r m a g a m o n d j a , hogy 
ez t v a g y az t n e m é r t i , még i s fog la lkoz ik ve le . De m i n d e n e k u t á n mégis 
vad c s e l e k e d e t m a r a d bá rk iné l é s m é g a k á t é b a n a h i t c z i k k e l y e k r ő l k é -
t e l y e k e t t ámasz t an i . 

3 ) I g e n s o k s z o r i smét l i , a z é r t n incs ha t á sa . Önnél ,a r o s z a k a r a t , 
a t u d a t l a n s á g ' Í róasz ta lán f e k v ő p a p i r n e h e z é k , v a g y p o r z ó . 

4 ) tíyermekeskedés, t r é f a . 
5 ) K ö s z ö n e t a . k e d v e s ' s z ó é r t , a , r o s z a k a r a t o t ' e g y e n s ú l y o z z a . 

") Egye t l en e g y j e z s u i t a vo l t , k i t e m i i t e t t ü n k . , L e ke l l olvasni a 
c z i m e t s le irni mi a cz im alá Í ra to t t , " c s a k hogy e h e z is é r t en i ke l l , 
h o g y ,vada t n e c s e l e k e d j ü n k ' . H o g y a j e z s u i t a t u d ó s o k a t k ics inyl i , n e m 
ú j s á g , Menzel is i r t a , és r o sza l t a , h o g y „a p r o t e s t á n s o k gyű lö l ik a j e -
z s u i t á k a t , m in t l e g n a g y o b b e l l e n s é g e i k e t . " L e h e t n e sok p ro t . tudós t 
idézn i , aki a l e g n a g y o b b d i c s é r e t e k e t i r ta e r e n d r e , ez d i c s k o s z o r u vo lna 
a vadon nő t t v i r ágokbó l . Menzel , Le ibni tz , M ü l l e r , S c h u p p i u s , S c h r ö k h , 
Da l las , H e n k e , P a p e b r o c h , H a n k e , M a c a u l e y , K e r n , R o u s s e a u , II. F r i -
d r i k , Busson , L a c r e t e l l e , L a l l y - T o l l e n d a l , Mui ron , M i c h e l e t s t b . de Z 
G . u r is m e g v a l l j a , h o g y a j e z s u i t á k . g o n d o s a k ' v o l t a k , h o g y „ n a g y 
p a n d e c t á k a t ' i r t a k . — Különben mi t a k a r az an tho log ia s zó , me ly gö-
r ö g a p r ó k ö l t e m é n y e k g y ű j t e m é n y é t j e l e n t i , c sak u g y é r t h e t j ü k , ha el 
n e m f e l e d j ü k , h o g y P e l e s k e i n ó t á r i u s u r lat in g ö r ö g s z a v a k a t ha lmoz , 
c s a k h o g y t u d ó s t j á t s z é k , pedig n a g y k é r d é s , é r t i - e ? 

7) Ne mondja ki maga fö lö t t az Í t é l e t e t , m iu tán a s z e n t í r á s é r v e -
i r e . u t figura docet . annyi k e v e s e t ad . 

az ottani állapot, a lélek nem kívánkoznék ki belőle, ha t e 1-
j e s boldogtalanság lenne, akkor pokol lenne. 8) Nevetséges 
logomachia, mely ön soraiból mindenütt rákiált az okos em-
berre. 9) Egyébiránt idvezüljön, vagy üdvözüljön ön ; én 
nem bánom ; de hogy valami legyen a dologból, kétlem ! qui 
putat non errat. ,0) Nem tudom önnek nevét, hogy megsúg-
jam : rejtse el a Religio 23-ik számát, melyben kiáltó tanu-
ságát adja annak, mikép nem tudja még egyháza fogalmát 
is a tisztító tűzről. 1 ') Ön igy szól : „a tisztító tüz is stb. Na 
már ezt nem értem.12) Már most én is felteszem a philacteri-
ont, bekukucskálok a pandectákba elakarván önnel hitetni, 
hogy én is le tudom másolni azt, amit onnan lesyllabizál-
tam. ,3) Sok okos tudós ember van a katholikusok közt, 14) 
de olyan mint ön nincs, vagy roszul fejeztem ki magamat — 
azt akartam mondani: de nem olyan mint ön.15) On a pur-
gatórium lételét még pogány írókból is mutogatja. Még in-
kább megerősít azon nézetünkben, hogy az mint egészen 
emberi vélemény.10) Vigyázzon, ha majd ön helyét benne el-
fogja, nem egy könnyen menekül ki belőle." I7) 

Emliti ezek után Z. G. ur, hogy Krisztus urunk mind-
nyájunkért eleget tett, hogy az ő érdeme végetlen becsű, s 
idézi a dodrechti zsinat nyilatkozatát : „satisfactio Christi 
est infiniti valoris, abundeque sufficiens ad peccata totius 
mundi expianda," amelyből azt a következtetést vonja, hogy 
„minden más emberi törekvés az idvezitő elégtételébeni hitet 
gyengíti," hogy „praoorausokra és térdeplő ascetákra szüksé-
günk nincs," s fölöttünk Ítéletet mondván: „sem a csúfolódók, 
kik másokat ok nélkül peleskei notariusnak neveznek, l8) 

s ) C o r n u t u s sy l log i smus papí rból készü l t s z a r v a k k a l . S e m n e m 
b o l d o g s á g , s e m nem t e l j e s boldogta l a n s á g \ nem boldogság1 , mive l s z e n -
v e d é s , n e m te l j e s b o l d o g t a l a n s á g , mivel i de ig l enes s z e n v e d é s , a z é r t a 
lé lek i gen i s e r ő s logikai k ö v e t k e z é s s e l k í v á n k o z i k belőle k i s zabadu ln i . 

9 ) A f e l h o z o t t d i lemma e g y szép példány e r r e . 
>0J p u t a t e r r a t . A sola fides sa lv i l i cá t ne t a g a d j a m e g , m i v e l 

mi is h i s z ü n k , c s a k h o g y a h i t h e z j ó c s e l e k e d e t e t is k ö v e t e l ü n k . A k a t h o -
l i k u s f é lhe t , ü d v ö z ü l - e N. N p r o t e s t á n s , h a b á r sem i g e n t , sem n e m e t 
n e m mond e r r e ; de a p r o t e s t á n s n a k sa j á t s y m b o l u m a sze r in t n e m szabad 
k é t e l k e d n i a r ró l , h o g y a k a t h o l i k u s ü d v ö z ü l , miu tán a k a t h o l i k u s is a 
fides sa lv i f icá t h isz i , c s a k h o g y n e m egyedü l m a g á b a n . 

11 ) E l ő s z ö r a , he ide lbe rg i ká t é é r t e l m e z é s e i t ' ke l lene e l r e j t e n i . Ha 
s a j á t d o g m á n k r ó l n incs h e l y e s f o g a l m u n k , k é r j ü k , ok ta s son r e á , s e r i t 
S a u l i n t e r p r o p h e t a s . 

12) Igen őszintén beszé l . 
, s ) Mind ig csak í g é r , mindig csak f e s z e k e d i k , min t P e l e s k e i nó-

t á r i u s a n y e r e g b e n , d e soha n e m tesz . E g y e t l e n e g y idéze te t s e m hoz 
fel a s zen t í r á sbó l a dologra . Ön t e h á t k u k u c s k á l , de nem lá t s e m m i t : fe-
n y e g e t , de nem v á g , mint k ivon t k a r d d a l f e s t e t t v i téz a k á r t y á n . Ón m é g 
a po lémiában is h í r r e k a p , m ik in t az u t a z á s b a n . 

, 4 ) Mégis va lami , és ped ig , sok ' ! 
1!i) Ön d é v a j k o d i k ; mi s zépen á t í r j u k , s ő t alá is í r j u k , hogy a 

k a t h o l i k u s o k k ö z ö t t d e r é k e b h t u d ó s o k v a n n a k , n e m o lyanok , min t mi. 
, ö ) Az I s t en l é t e l é n e k , a r e l ig io s z ü k s é g e s s é g é n e k , a c u l t u s n a k , 

a z á l d o z a t n a k , minden e rkö lc s i t ö r v é n y n e k beb izony í t á sá ra a pogány 
Í r ó k r a is h i v a t k o z u n k , mivel m i n d e z e k r ő l beszélnek ők i s : vá l jon m i n d -
ez épen a z é r t ember i vé l emény , a hi tből k ive t endő , mive l n é m i k é p e n 
a p o g á n y o k is s z ó l o t t a k fe lő le? On a logika elől nagyon is m e g i r a m l i k . A 
p o g á n y í rók csak az t m u t a t j á k , hogy a m a g á r a h a g y o t t ember i e l m e is 
f e j t e t t va lami t , mi t a k iny i l a tkoz ta tásbó l kis g y e r m e k e i n k v i l ágosabban 
i s m e r n e k , s e m m i n t a z ó k o r bölcsei . A b ö l c s e k v é l e m é n y e ember i véle-
mény , de a t á r g y , me ly rő l v é l e k e d n e k , is teni . V é l e k e d t e k ő k a v i l ágró l 
is, p u s z t a v é l e m é n y - e a vi lág ? v a g y I s t e n n e k m ü v e ? 

, 7 1 Mikor a n ó t á r i u s u r k a p a d o h á n y t sz i j t , s o k a t p r ü s z k ö l t . 
,18) A k ö n y v n e v e z t e t e t t igy s n e m a s z e m é l y . 
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sem az orzó tolvajok, kik a más becsületét palást alá rej-
tezkedve meglopják, l9) sem a gyújtogató Herostratusok, kik 
a protestánsok örök időre épített templomát, melynek alapja 
Jézus, a palást alól kilopózva felgyújtják, Istenországát örök-
ségül nem birhatják." 2U) 

Amint Z. Gr. urnák eme szavaiból kivehetni, ő az elég-
tételt szigorú értelemben veszi, mikint a protestantismus fő-
nökei vették, s távol van a socinianusok, Grotius, vagy ara-
tionalista Wegscheider tanaitól. Nem is ez választ el minket 
a protestánsoktól, hogy Krisztus Urunk mindenkiért elégsé-
gesen, bőségesen eleget tett, hanem az, hogy ők az ember 
részéről semmiféle elégtételt nem követelnek, sőt ezt táma-
dásnak veszik Krisztus Jézus érdemei ellen. Nagyobb, tága-
sabb búcsú nincs, semmint itt Z. Gr. ur adományoz, midőn 
mindenkit a jó cselekedetektől felment. Ily teljes búcsút egy 
romai pápa sem adott. De ha Krisztus Jézus annyira eleget 
tett, hogy nekünk részünkről a tétlen hiten kivül semmi szük-
ségünk nincsen, minek akkor a szabad akarat ? Szabad aka-
ratnak érdemen kivül czélja nincs. Luther és Calvin az egy-
szer kimondott elvben csak következetes volt, midőn a sza-
bad akaratot tagadta, kivált Calvin, midőn Petrus Lombar-
dus ellen, akinek könyvében az atyák tanait az ember részé-
ről teendő elégtételről olvasva, felkiáltott : „quis tales bestias 
non exsecretur ? 0 magistrum talibus dignum discipulis, qua-
lis in insanis rabularum scholis nactus est."21) Ez a régi vita, 
mely fölött 300 év áthaladt, melyet Z. Gr. ur ma oly alakban 
hoz fel, mintha felöle semmi nem is mondatott, mintha ezer-
szer fel nem világosittatott, a prot. tudósok által végkép el 
nem dobatott volna. De ha Z. G. ur kezdetén fogta a kér-
dést, s a philacteriont feltéve a szentírásból akart olvasni, 
miért nem olvasta azon helyeket, hol a bűnökért elégtétel 
követeltetik, habár a szentiró maga beszélte el, amint mi is 
valjuk, hogy Krisztus Jézus érettünk bőségesen eleget tett ? 
A szentírás ígér bűnbocsánatot a hivőknek, de mindig köve-
tel valamit az embertől előre, követeli a poenitentiát, a ve-
zeklést, melyben a praeoransok, és a térdeplő asketák oly 
jeles, oly buzditó példát adtak. Eleget tett az Isten fia, de 
hogyan részesül ezen érdemben az észszel és szabad akarat-
tal bíró ember ? ez a kérdés. Erről pedig ön egy szót sem 
szól, habár a feltett philacterion mellett elvárhattuk volna. 
Olvassa csak ezeket, hitet követelnek-e, vagy valami mást ? 
„Facite fructum dignum poenitentiae." (Matth. 3, 8.) „Facite 
ergo dignos fructus poenitentiae, et ne coeperitis dicere, 
patrem habemus Abraham, (sola fides salvifica) dico enim 
vobis, quia potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios 
Abrahae." (Luc. 3, 8.) „Poenitentiam agite, et accipietis do-
num Spiritus Sancti." (Act. 2, 38.) „Poenitentiam age ab hac 
nequitia tua, et roga Deum, si forte remittatur tibi haec cogi-
tatio cordis tui." (Act. 8, 22.) „Quae enim secundum Deum 
tristitia est, poenitentiam in salutem stabilem operatur." (2 
Cor. 7, 10.) ,,Dico vobis, nisi poenitentiam egeritis, omnes si-
mul peribitis." (Marc. 13, 3.) Több e tárgyra vonatkozó hely 

1 9) Ső t t u d o m á n y á t m u t a t t u k k i . 
í 0 ) Mi n e m g y ú j t o g a t t u k a t e m p l o m o k a t , n e m t ö r d e l t ü k a s z e n t e k 

s zob ra i t , nem t é p d e l t ü k a z o k n a k képei t . A kassa i t e m p l o m b a n , a m ű v é -
s z e t eme példányaiból csak e g y b a s r e l i e f s m a r a d o t t , mivel Bora Ka ta l in -
n a k v é t e t e t t . 

2 1) Ins t i t . 1. 3 c. 3 § 43. 

van a szentirásban, semmint itt előszámlálliatnók, s ha a phi-
lacterion sem segit, csak Z. Gr. ur az oka. Akart Z. Gr. ur 
valamit előhozni, de puszta Ígéreten kivül semmit elő nem 
hozott. A sok panasz a rosz akarat ellen, melyet iránta ta-
nusitottunk volna, az érvek pótléka. „Önben vagy a legvas-
tagabb érthetetlenség, vagy a legfeketébb roszakarat műkö-
dik." „Ne vitázzunk oly dolgokról, melyek supra rationem 
sunt." 22) „Ugy veszem észre, hogy ön izmostól, csontostól, 
bőröstől akar feltámadni. 23) Egy jól táplált embernek ha 
innen valamely bortermő hegyről emelkedhetnék fel a bol-
dogok dicső hazájába, nem megvetendő szerencse lenne va-
lamelyik szent ur palástja alatt felrepülhetni, de ám vannak 
azok közt kik élni megszűnnek vakok, sánták, stb." 

„Hát mindezeket ily apparatusban küldené ön az ely-
siumba ? Hogyan énekel ott a magasságban, vagy hogyan 
orditja ott az alvilágban siralmas énekét az, kinek itt nya-
kát szegte a törvény vagy megették a farkasok vagy czá-
pák ? Bizony rosz lelke lehet önnek ilyeneket állítani ! 24) 
Önnek írtam szerkesztő ur, hogy satellesének elmondja. 2S) 
Ha önben van egy kis lovagiasság, czáfolatomat betürül-be-
türe közleni fogja. 26) Ha ön irodalmi nyelven fog irai, vála-
szolok, 2 ') ellen esetben e soraim utolsók, s trágár sorait a 
törvénynek fogom átadni." 2S) 

M ) He lyesen , de a k k o r m i n e k az V. vagy VI. o s z t á l y ú n a k a k e z é -
ben a t e r m é s z e t t a n o k bonczkése ? 

2 3 ) T e l j e s e n , a m i n t i rva van : , , sc io quod r e d e m t o r m e u s vivi t , e t 
in nov iss imo die de t e r r a s u r r e c t u r u s s u m , e t r u r s u m c i r c u m d a b o r pe l le 
m e a , e t in c a r n e mea v idebo D e u m meu t» , q u e m v i s u r u s s u m e g o 
i p s e , e t ocul i m e i c o n s p e c t u r i sun t , e t n o n a 1 i u s . " ( J o b . 1 9 , 2 5 . ) 
, ,Ossa v e s t r a quasi h e r b a g e r m i n a b u n t . " ( I s 66, 14. ) 

M ) E s a t e r m é s z e t t a n i bonczkés alól k i k e r ü l t e l l enve tés a t e s t f e l -
t á m a d á s a e l len . P e l e s k e i n e k i s d i c s ő s é g é r e v á l n é k . E g y s z e r van , m á s -
k o r n incs f e l t ámadás , e g y s z e r s y m b o l u m , m á s k o r t e r m é s z e t t a n i boncz-
k é s . S Z. G . u r véli, h o g y e v v e l m e g d ö n t h e t l e n e l l enve tés t t e t t a t e s t 
f e l t ámadása ellen. — O p a n a s z k o d i k , h o g y V ö r ö s m a r t y s z ó z a t á t t r á g á -
ron t r a v e s t á l t u k , ped ig e s z ó z a t o t s z e n t n e k , s é r t e t l e n n e k sehonnan setn 
i s m e r t ü k , nem is mi l e t t ü k a t r a v e s t i t i o t , h a n e m a G y ő r i K ö z l ö n y b ő l 
v e t t ü k át. Ke n y ö g d é c s e l j e n a r o s z a k a r a t el len , h a n e m v i g y e to l lá t 
f é r f i a s a n . A lovon egyenesen kel l ülni. 

t 5 ) A sn te l l e s mind ig n a p j á r a n é z . 
2 6 ) L á t j a , h o g y l o v a g i a s s á g n n k m é r t é k e n tú l i , h a b á r c s a k g y a l o g 

j á r u n k . S z ő r ü l - s zó ra k iadni t i l t a f e l eba rá t i s z e r e t e t , h o g y l e g a l á b b k i -
fogása l e g y e n , m i s z e r i n t vá la sza m e g s z a k g a t t a t o t t , habá r k ik i b i z o -
n y í t h a t j a , hogy a s o k i s m é t l é s e k , Í g é r g e t é s e k , k ö r ü l í r á s o k o n k i v ü l min-
den t , ami a d o l o g r a v o n a t k o z o t t , á t v e t t ü n k , ínég a h o r t o b á g y i lapu s z é -
l e s ségéve l v e t e k e d ő sa l l angós s z ó l a m o k a t is, m e l y e k e n e l ő n k b e a „ t u -
d a t l a n s á g , é r t h e t e t l e n s é g , és a r o s z a k a r a t - 1 fe l tá! a l t a to t t . D e mégi s , h a 
ön T h - s k y n e k j e g y z e t e i t u tazás i k ö n y v é h e z , a pa lás t alól l övö ldöző em-
b e r k é n e k j e g y z e t e i t pedig a he ide lbe rg i k á t é h o z k i n y o m a t v a hozzá csa -
t o l and j a , s így b o c s á t a n d j a á r u b a , mi is á t v e e n d j i i k v á l a s z á t a R e l i g i o -
hoz. 

í 7 ) T ú l s á g i g e l e g e n d ő k é p e n t n e g c z á f o l t , m á r n e k ü n k e lég ; í r j on 
m á s f é l é r ő l , de n e indul jon m e g r a j t a , ha T h - s k y b o n c z k é s alá v e e n d i . 
„ H a i roda lmi n y e l v e n " ; ó ön Z . G. u r még d ip lomata i nye lven is beszé l , 
oly s ima, o ly i l l emes , o ly m ü v e i t . 

J 8 ) N e l e g y e n e k sora i u to l sók , í r h a t m á s t s o k a t , de e lőbb t e t e m e -
sen g y a k o r o l j a m a g á t az í r ásban , é s soha se ígé r j e , h o g y ez t v a g y azt 
idézni fog , h a n e m idézzen , h o g y ezt v a g y az t czáfo ln i fog, h a n e m 
czáfo l jon . — Ami a t ö r v é n y t i l le t i , c sudá lom n a g y s z e r e t e t é t , h o g y 
e g y s z e r s z e m é l y e s , m á s s z o r r e á l i s s z á m a d á s t k í v á n , pedig h i g y j e m e g , 
mi m é g igen b é k é s e n m e g é l h e t ü n k e g y m á s m e l l e t t , s a k a r d c s ö r g e t é s 
u t á n k e z e t is s z o r í t h a t u n k Csak a dologgal legyen ba j lódása , nem ped ig 
m á s n a k eszéve l v a g y r o s z a k a r a t á v a l . 
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„Hogy ön csendes nyugalomból kizavart felszólalni 
kényszerítve tán pár baráti kapcsot szakított el,29) meg nem 
bocsáthaton, 30) s ha rajtam állana, 31) ki nem bocsátanám 
a purgatoriumból.32) Szatmáron öszhó végén 1864 Zombori 
Gedö tanár." 

DEVEGSERI EGYHÁZ-KERÜLET. (Folyt.) A ke-
rületi gyűlésekre akartam én a mondottak folytán utalni; 
azokra kívánnám az alsóbb rendű papság komolyabb ügyei-
mét vonni, mint oly térre, melyen az imént körűiirt jogható-
ságát mainap is gyakorolhatja, sőt főpásztori rendeletnél fog-
va gyakorolnia kell ; annál is inkább, miután a nagy tudomá-
nyu és bölcs belátásu érsek tekintélyes véleménye szerint, 
azok a megye zsinatokat némileg potolják is. Szép hatáskör 
nyilik ott a presbyteriumnak;'köztanácskozása által hathatós 
tényezőkint folyván be az egyházi kormány gyakorlatába. 
A kerületi gyűléseket azért mainap a ,presbyteri tanács' kö-
zegeül tekintem, mely által az összes megyei papság püspö-
kével egybeköttetésbe jővén, ennek tekintélyével a vallá-
sosság és közerkölcsiség előmozdítására; az egyházi köz-
szellem, buzgóság és fegyelem fölélesztésére ; a lelkipásztor-
kodás és népnevelés terén fölmerült kételyek s nehézségek 
eloszlatása- s elhárítására ; a templom- plébánia- és iskolai ál-
lapot és ügyek rendezésére sok jót és üdvöset eszközölhet. 
De nagy nyereségnek kellene tekintenünk a kerületi gyűlé-
seket még azért is, mert itt kölcsönös érintkezés által atya-
fiságos szeretetre mindinkább fölbuzdulunk, sziveink egygyé 
alakulnak ; higgadt vitatkozás és eszmecsere folytán értel-
mességünk gyarapodik, nézeteink tisztulnak ; a közegyetér-
tés s megállapodás által pedig erkölcsi súlyúnk növekszik. 
Még is sajnosan kénytelenittetünk tapasztalni, hogy néme-
lyek hiu daczból, mások fonák előítéletből, többen pedig a 
közszellemet zsibbasztó pulyaságból épen nem igyekeznek 
elfoglalni s használni azon tért, melyet a főpásztorok böl-
csesége, gondossága és a „presbyteri tanács" joghatósága 
iránti méltányosság kijelelt. — Megyémnek, különösen pe-
dig azon kerületnek, melyhez tartozom, papságáról bátran 
elmondhatom, hogy évek hosszú során meggyőződvén saját 
tapasztalásából a kerületi tanácskozmányok üdvös voltáról ; 
ezekben mindenkor épületes buzgóság- ügyszeretet- és ko-
molysággal vesz részt ; amint hierarchiai állásának és hatás-
körének magas becse, érdeke, gyakorlati haszna és viszonya 
is igényli ; s. Ignácz mártyrral azt tartván : nihil sine prae-
scitu episcopi ; sed presbyteri sunt corona episcopi. 

És most szabad legyen, egyszersmind a mondottak né-
mi igazolásaul, utóbbi, Dabronyban f. é. novemb. 15-én tar-
tott tanácskozmányunk rövid vázlatát adni. — A kerület 
összes tagjai ez alkalommal is mindnyájan megjelenvén a 
Szentlélek segítségül hívására fölajánlott sz. mise-áldozat 
után a plébániaiakba térve következőleg foglalkoztak. Min-
denek előtt ajtatos elmélkedés- s megszivlelésül olvastatott 
sz. Pál apostol Tess. irt II levelének 1-ső része ; mely kor-

2 9) Minden ugy van , amin t vo l t . 
3 0 ) K e r e s z t é n y sze re t e t ! Z G . u r ! 
3 1 ) Az a b ö k k e n ő . É s ön C e r b e r u s is aka r lenni ? p o k o l - ő r ? 
s 2 ) Mink pedig Z. G . u r a t P e s t r ő l lóháton Sza tmár r a v i s s z a k ü l d -

j ü k . A do logra s e m m i t sem h o z o t t fe l , a n e v e t s é g e s d i l e m m á t , K r i s z t u s 
J é z u s v é g h e t l e n é r d e m e i t , é s a f a r k a s o k s c z á p á k á l ta l f e l f a l t a k n a k a 
pórok k ö z ö t t is i s m e r t pé ldá já t hoz í a fel , e z a p h i l a c t e r i o n o k k a l fe ld í -
sz í te t t Z . G . u r n á k h i t t anu lmány i k é s z ü l t s é g e . 

szerű, jelen egyház- viszonyokra illő tartalmánál fogva mind-
nyájunknak üdvös tanúság-, intés- s egyszersmind vigaszta-
lásul szolgál. — A mult tanácskozmány jegyzőkönyvének 
hitelesítése után ft. Szabó Imre esperes ur a kerület egybe-
gyűlt tagjait üdvözölvén, hozzájok egy körülményekhez al-
kalmazott, épületes beszédet intézett, amelyet a kerület tag-
jai jegyzőkönyvbe iktatni, és egyszersmind a Religióban 
közzétenni elhatároztak. A beszéd egész terjedelmében itt 
következik: (Folyt.) 

BÉCS, febr. 14-én. Itt van ideje a szembekötősdi játék-
nak. Mi legalább nem tudjuk másnak nevezni azt , mit az 
olyan óriás szellemek, mint Burnouf Emil véghez visznek. 
Ez iszonyú nagy férfiút a „Revue du monde catholique"-ben 
Ramière ur Renan vetélytársának nevezi. Szellemi szeme, 
vagyis esze van ezen szörnyű tudományit férfiúnak, rosz 
szándéka nincs, mint átalában.egynek sincs a renanisták 
közül; hogy tehát mégis vakoskodik, mint alább látjuk, 
máskép nem tudjuk megmagyarázni, mintha azt hiszszük 
róla, hogy játszik és pedig szembekötősdit. Irt Burnouf Emil 
egy müvet, melynek czime „Science des religions" Vallások 
tana. E mű szerint a vallás az emberi észből eredt, és két 
fő eleme van, az egyik : az istenség eszméje, melytől meg-
hatva az ember az istenséghez fordult, igy eredt az ima s 
ebből a vallás második fő eleme : a szertartás. A dogmákat a 
társaság alkotja s ezek a szertartásokkal együtt a körülmé-
nyek szerint változnak ; igy lett a sokféle vallás. Ramière 
a fölebb idézett franczia folyóiratban hosszan megismerteti 
e müvet, a tér sziike miatt csak néhány pontot említünk mu-
tatványul az ismertetésből. Azon kitűnő munka, mint czime 
mutatja, a vallásokról beszél tudományos szempontból. Ha 
tudományos a mű, az igazságról kell szólnia ; lia a vallásokról 
tanit, vallási igazságokról ; és a legfőbb igazságot, annak 
megmutatását, hogy melyik vallás igaz ? mégsem találjuk 
benne. És miért ? Mert Burnouf ur szerint ezt meghatározni 
nem a tudomány emberéhez, hanem csak a részrehajló theo-
logushoz tartozik. Ilyenformán, ha a természettudós azt ta-
nítja, hogy Kopernik rendszere jobb, mint Ptolomeusé, akkor 
már nem ugy beszél, mint tudós, hanem részrehajló physicus. 
Szép ! nagyon szép ! — Azt állítja Burnouf, hogy ő nem vál-
toztatja el a tényeket rendszere kedvéért; hanem inkább 
őszinte tanulmányozás után rendszerét a tényekből alkotja, 
s hogy el kell vetnünk az oly bölcsészetet, mely nem tudja 
a tényeket megfejteni, hacsak ki nem vetkőzteti azokat 
természetökből. Szépen beszél, de nem hány-e ezen szavaival 
saját fejére követ ? Nem állitja-e maga, hogy az ő rendszere 
elvetni való ? Hisz azt mondja, hogy a csudák lehetetlenek, 
tehát nem hiszi el azokat. Lehetetlen-e a csuda az előtt, aki 
hisz az Istenben, s aki ugy hiszi, hogy van mindenható lény ? 
Nemde csak az atheista tarthatja a csudákat lehetetlenek-
nek ? Igy tehát csak azért nem hiszi el Burnouf ur a csudá-
kat, mert azok atheismusi rendszerével nem egyeztethetők 
meg, rendszere miatt kivetkőzteti a csudákat természetök-
ből, s csak egyszerű tényeknek tartja azokat. Nem, nem mi 
mondjuk ki rendszere fölött az ítéletet, ö maga állitá, hogy 
az ily rendszer elvetendő ! — Midőn a vallások eredetéről 
értekezik, kereken az olvasók elé állit olyanokat, miket talán 
álmatlan éjein gondolt ki, s mily tényeken alapitja ezeket ő, 
ki azt állitja, hogy történeti tényekből indul ki ? Maga írja, 
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hogy még azon reményről is le kell mondani a tudósnak, 
hogy a vallások eredetét történetileg megmutassa. Tényekből 
indul ki, és mégsem indulhat ki tényekből ! — Nem de ez 
csak a lángelme szórakozása, játéka ? Nekünk vannak biztos 
történeti adataink arról, hogyan eredt a vallás, hogy annak 
alapja az isteni kinyilatkoztatás. — Azt is állitja Burnouf, 
hogy mások istenségét is ugy be lehet bizonyítani, mint Jé-
zusét, például a buddha çakyamuni istenségét ; hanem azért 
mégis megvallja, hogy maguk a baddhaismus követői sem 
tartják çakyamunit Istennek, Jézus Krisztust több mint 18 
és fél század óta mint Istent imádja a keresztény világ, és e 
hitért milliomok adták vérüket és életüket, ha tehát más nem 
volna is, maga e tény evidenssé tenné, hogy nem lehet çaky-
amuniról s egy emberről sem ugy állitani az istenséget, mint 
Jézus Krisztusról, a mi Urunkról, az örökké való Istenről. 
— Burnouf szerint minden semmiből lett. Mielőtt a tárgyak 
léteztek, a semmi volt. A tárgyak keletkeztekor a semmiből 
lett majdnem semmi, ebből valami, s igy tovább, s ez mind a 
természet nagy törvényei szerint bizonyos belerö (énergie 
intime ) által történt. Ez ellen szól a hittanon kivül a bölcsé-
szet, a számtan és a természettan. Hogy a hittant ne is em-
lítsem, minden bölcsész által el van fogadva az axióma „ex 
nihilo fit nihil." A mathematicusok előtt a semmi, a 0, azon 
határ, melyet a fogyó mennyiségek megközelíthetnek ugyan, 
de soha sem érhetnek el, mert a képzelhető legkisebb mennyi-
ség csak képzelhető legkisebb tört lehet, de nem semmi, mert, 
ha semmi volna, már nem lehetne mennyiség, mint pl. a há-
romszög nem lehet kör és viszont. A természettanból hoz föl 
Burnouf példát, de bizony abban a semmi helyét fügemag 
pótolja. — Ilyenfélék találhatók Burnouf müvében, s mégis 
találkoznak helyeslői, mint például a Revue des Deux-Mon-
des. Mi bizony, mint Dr. Kisser megjegyzé, oly világot élünk, 
hogy némelyek hazudoznak, sértegetnek, mások ezt örömmel 
olvassák, sőt meg is fizetik ! ! Seidel Pál. 

PARIS. febr. 5-én Kentyi sz. János Lengyelhon véd-
nökének ünnepén a Párisban élő lengyelek nagy számban 
gyülekeztek a Szüzanya Menybemeneteléről czimzett tem-
plomba. A szentmise után a lengyel missiók főnöke Jelo-
viczki ur szószékre lépett. Lelkesedéssel szónokolt a szentnek 
erényeiről, ki a tudós és ajtatos papok valódi példányképe 
leend mindig ; felemlité azon körülményekot, melyek között 
a szentszék Kentyi Jánost szentté avatta, és Lengyelhon 
védnökévé nyilatkoztatta ki, és végre a szentatyának ujabb 
kegyelemtényét emlité fel. — Valamint egyéb országok, 
ugy Lengyelhon is bírt ezelőtt Romában papneveldével. De 
ezen intézet egy szakadár fejedelemnek adatott át azon idő-
ben, midőn Europa által lengyel királynak elismertetett, és 
azóta semmi haszont sem nyújtott többé a lengyel nemzetnek. 
Ma, midőn a kathol. hitnek Lengyelhonbani dühös ellenségei 
végkegyetlenséggel üldözik honfitársainkat és hitsorsosinkat, 
midőn annyi áldozár küldetik Siberiába, vagy a külföldön 
kényszerül menhelyet keresni ; és a papneveldék hiányában, 
vagy hiányos oktatás miatt az áldozárok száma mindinkább 
megkevesbid, égető szükség visszaadni a nemzetnek azon 
intézetet, melyet oly soká nélkülözni kényszerült. A pápa 
Jeloviczky kérelmére megengedte, hogy Romában ezután 
lengyel papnevelde is lehessen; a párisi lengyel missiónak 
nevezett buzgó főnöke ugyanis 100,000 frankuyi összeget 

szedett volt, hogy Párisban egyházat épittessen a szeplőtelen 
sz. Szüz. tiszteletére. A terv azonban nem volt ily összegen 
létesithető, a jelen szomorú körülmények között pedig nem 
lehetvén remény Lengyelhonban e czélra többet szedhetni, 
Jeloviczky levélben megkérte ő szentségét, hogy ama száz-
ezer frank a romai lengyel papneveldére fordittathassék. A 
pápa folyó év junius 15-én ezt megengedni kegyeskedett. A 
papnevelde jövendő igazgatójául az Index egyesület tudós 
consultorát n. t. Semenenko atyát emiitik. Ugyanez a pápa 
helybenhagyásával a gallicziai és poseni lengyel püspökökhöz 
utazott, hogy őket növendékek küldésére Romába birja. 
Egyúttal más katholikus tartományokba is menend, és ajánló 
levelekkel a nunciusokhoz van ellátva, hogy őt támogassák 
föladata keresztülvitelében. Semenenko nem sokára Fran-
cziaországba is jövend, és mi azt hiszszük, nem eredmény 
nélkül. Lengyelország, hála Istennek, közöttünk nem szűköl-
ködik igaz barátokban, aző ügyökben intézett minden felhi-
vás élénk visszhangra talál, és a jelen körülményekben, hol 
arról van szó, a szentatya által számukra megalapított in-
tézetet segélyezni, a rokonszenv kétszeres leend. A katholi-
kus Francziaország nem találhat jobb alkalmat Lengyelor-
szág iránti jóakaratának kimutatására, mint az emiitett inté-
zet segélyezése által, melyből talán uj Hyaczintok, és Kentyi 
Jánosok fognak majdan kikerülni. 

IRODALOM. 
(Vége . ) 

Sz. Péter utja leiratik, csudái, intézkedései a főpásztor 
egyetemes gondjait tanúsítják. Haza tér, Romát lángban 
látja, a keresztényeket az ügyefogyottak ápolására buzditja. 
Nero vádat emel a keresztények ellen, a tanács szolgai lel-
kekből áll, a koronás szörnyeteg kívánságait teljesiti, a mé-
szárlás elkezdődik minden borzalmaival, s a keresztények 
állhatatosságának csudaszerü képeivel. Döghalál emészti 
Romát, lázadás nyugtalanítja a birodalmat, a kath. egyház a 
szenvedők vigasztalója, ápolója. De Nero uj dühre ingerelte-
tik, Simon, az ördöngös, csudáit mutogatja, magasra röpül-
vén a fórumról, Péter, ki a sokaság között állt, magas han-
gon parancsolja az ördögöknek, ereszszék el Simont ; az ör-
dögök engedelmeskednek, borzadva az apostol szavára, Si-
mon leesik. De ez alkalmat ad, hogy Péter a keresztények 
fővezérének felismertessék, elfogassék. Péter Linust nevezi 
ki utódjának, s halála előtt a keresztény hitnek, a romai 
szentszéknek folytonos harczait és győzelmeit hirdeti. 

Hic toto lux plurima coelo 
Emicuit, supraque Lini caput adstitit ingens 
Affusus radius, successoremque salutant 
Pontificem. Ipse vidons coeli clarissima signa 
Paruit, et populo indulgens benedixit ovanti. 
Tum Vaticani exsiluere cacumina clivi 
Continuo trépidas vox exaudita per auras: 
,Ethnica Roma ruit, Christi nova Roma triumphat.' 

A költészetnek egyes szépségeit nem lehetvén fölmu-
tatnunk, elég megelégedéssel mondhatjuk, hogy a képek 
természeti hűsége, a helyek, a tárgyak, a viszonyok vonzó 
leírása a müvet minden részeiben ajánlja. Hiában, 

Cui lecta potenter erit res 
Nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo. 
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A nyelv tiszta, s jó hogy Virgilius uszályába nem kapasz-
kodott, s mint ker. költő a latin nyelvben is önállóságot ví-
vott ki, s oly szabatossággal s könnyűséggel használja azt a 
ker. tanok s fogalmak kifejezésére, mikint ezt a szentatyák-
nál találjuk. A latin nyelvet az egyház tartotta fön, ápolta, 
művelte, fejtette, s belőle ker. usust csinált. Dicséretes, aki 
Cicerót utánozza, de 18 századot ugrik át, aki Cicero szó-
táránál tovább nem terjeszkedik, melyhez Horatius sem al-
kalmazkodott. A 15 századi humanisták, midőn Dii, Numen, 
Diespiter, G-enius, Juno, Venus neveken kivül semmi mást 
nem használtak, a ker. fogalmakon erőszakot tettek, s ez ál-
tal nevetségessé lettek. Ki merné ma a florenczi iskolával : 
,sacra Venus' szólamot szűz Máriára használni ? A kath. egy-
ház a latin nyelvet nem tanulta a pogányoktól, hanem ma-
gával hozta, vele élt, s ez által szokást hozott létre; ugy hogy 
az ilyen ciceroastrok fejére Horatiust olvashatjuk : 

Ego cur acquirere pauca 
Si possum, invideor, cum lingua Catonis et Enni 
Sermonem patrium ditaverit, et nova rerum 
Nomina protulerit ? Licuit, semperque licebit 
Signatum praesente nota producere nomen. 
Ut silvae foliis pronos mutantur in annos ; 
Prima cadunt ; ita verborum vetus interit aetas, 
Et juvenum ritu florent modo nata vigentque. 
Debemus morti nos, nostraque. 

Mortalia facta peribunt. 
Nedum sermonum stet honos, et gratia vivax. 
Multa renascentur, quae jam cecidere, cadentque 
Quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, 
Quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi. 

VEGYESEK. 
Farkas Imre ő nmsga a székesfehérvári kórház meg-

alapítására 1000 frtot adományozott. 
A P. Naplóban (40 sz. 18 febr.) olvassuk : „Az angol 

kormány 99 darabból álló okmánycsomót terjesztett az alsó-
ház elébe a török porta és az angol missionáriusok közt mult 
nyáron támadt viszályra vonatkozólag, melyből azt a szo-
morú tanulságot meríthetni, hogy az angol missionáriusok 
téritö buzgalmukban nem sok tiszteletet mutatnak más nem-
zetek törvényei, intézményei, s nemzeti és vallási érzülete 
iránt, és hogy a portát alig lehet már urnák tekinteni saját 
házában." Angolország első muhamedán hatalmasság Euró-
pában, a sultán kormánya csak második török hatalom. 

A W. K, Z.-ban olvassuk: „Febr. 1-én a pénzügyi bi-
zottmány tanácskozásaiban Schindler és társai részvétkö-
nyeket hullattak Wittelshöfer lapszerkesztő fölött, s egy 
úttal erősen keltek ki a női szerzetes kezelés ellen a fe-
gyenczházakban. Kérhetnők Schindler urat, társaival együtt, 
tartanának már egyszer a zsidó bérlők által kezelt fegyencz-
házakról is szónoklatot, szükséges adatokkal a W. K. Z. 
szerkesztősége kész bármikor szolgálni." 

A bécsi ,Fölsőbb papnevelde' házi kápolnájának egy-
kori elöljárói, most már 4 püspök, egy diszes oltárt ajándé-
koztak sz. Péter s sz. Pál apostolok és sz. Ágoston képével. 
Több kegyes jótevői az intézetnek pedig az étteremben 
Frint püspöknek, ő Fölségének, s IX. Piusnak arczképeit 
ajándékozták. Mindezekben főt. Dankó József első igazgató 
urnák sok érdeme van. 

Ségur, első franczia népies iró, kiről a lapok annyit 
regéltek, hogy a párisi érsek a gyóntatástól letiltotta, e czim 
alatt : „Les objections populaires contre l'encyclique" — p é -
pies ellenvetések a pápai körlevél ellen,' röpiratot kiadott, 
melyet a franczia kath. lapok igen dicsérnek. 

Legújabban jelentékeny adakozásokról tudósítanak a 
lapok. Herczeg-primás s bibornok ö főmga a galgóczi szent 
ferenczrendü templom szélesbitésére 1000 ftot ; a pécsi püs-
pök ő nmga az ottani lyceum alapjának 2100 ftot ; Markovics 
János veszprémi kanonok az adászteveli iskola felépítéséhez 
300 ftot. ; a nm. kassai püspök a s. a. újhelyi nőneveldének 
6000 frtot. 

A Megváltóról czimzett szentferenczrendü atyák Dal-
matiában egykoron saját vérükön szerezték azon 103 plé-
bániát a törököktől, melyet egykoron igazgattak, most abból 
csak 70 plébániát látnak el, mindössze közel 100,000 kath. 
lelket ; van egy gymnasiumok, egy hittanulmányi intézetök 
anélkül hogy az államtól csak egy fillért is kapnának vagy 
fekvő birtokot bírnának. Utolsó években a sinii kolostor adós-
sághoz folyamodott, es. ap. kir. Fölsége évenkint 4000 ftot 
segély gyanánt utalványozott. Ez most az állami háztartásból 
Schmerling államminiszter szándékára kitörültetett. A ,Zu-
kunft ' lap erre megjegyzi : „Gondoljuk, hogy az állammi-
niszter a történetet nem tanulmányozta különös szorgalom-
mal. A ferenczi atyáknak 300 éves történetök van Dalmati-
ában, s mit a kereszténységnek vérök árán megnyertek, az 
Austriának volt megnyerve. Doretic András szerzetes 1797-
ben önkényt irta alá az okmányt, mely e részeket Austriá-
nak adja." 

Parisban Sire pap, a Sulpice neveidének igazgatója a 
nagy munkát, hogy a szeplőtelen fogantatásról szóló ,Ineffa-
bilis' bullát minden élő nyelven, melynek betűi vannak, me-
lyen iratik, egy gyűjteményben kiállítsa, végre kiállította, s a 
szentatyának felajánlotta. A gyűjtemény 20 kötet, kézirat, 
az ország és népnek szokásai szerint diszesitve. A spanyol 
királyné maga vitte a spanyol nyelvek fordítási és diszesitési 
költségeit. Igy tettek sokan, például Przezdriecka grófnő. 
A magyar fordítás a 8-ik kötetben van a finn, lapón nyelvek 
között. A jezsuita, ferenczi, domonkos atyák és a lazaristák 
a legtöbb szolgálatot tették. íme, mily betüszerint teljesedik : 
beatam me dicent omnes generationes ! 

Victor király dec. 11-én irta alá a sept. 15 i szerződést, 
és a fővárosnak Florenczbe történendő áttételéről szóló tör-
vényt. Tehát 1865 jun. 11-én Turinban nem lesz király, nem 
lesz miniszter; 1866 dec. 11-én nem lesz franczia katona Ro-
mában. Hat hónap, két év! Moquard oct. elején mondta egy 
olasznak : „legyetek bizalommal, Romában lesztek," hol lett 
Moquard dec. 11-én? A sírban. Deila Rovere tábornok tudta, 
mi a szerződés; hová lett dec. 11-én? A sírban. I Napoléon 
1813 dec 19-én pompával nyitotta meg a törvényhozó gyű-
lést, s 1814 decemberben már Elbában volt. Igy tüz ki az 
ember hat hónapot, vagy pedig két évet. 

Egy forradalmi lap Turinban, ,11 Diritto' dec. 13-án 
igy adja elő az ő vallásos nézeteit : „A katholikusok örök 
életet reménylenek, a test feltámadását stb. ; szabadjon ne-
künk követni azon csudálatos átváltoztatást, melyet az ele-
mek az ő örök körükben futnak ; szabadjon követni a vilanyt 
(phosphor), mely gondolatjainkat táplálja, mely a föld mé-
lyeitől, hol kezdődik, a gyufában pontosul, s szivarjainkat 
meggyújtja, és talán Julius caesar, vagy pedig Nagy Károly 
agyvelejének részecskéje." A bámulatos bölcsészek szerint, 
(Darwin, Huxeley) az ember majom ; a forradalmárok sze-
rint pedig gyufa. Igaz, ily forradalmán gyufák sokat fel-
gyújtanak. Ez a gyufavallás, a vilanycultus. Gyufa a forra-
dalmár, pattan, villan, bűzt csinál, setét lesz, a szemetdombra 
vettetik. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

N y o m a t o t t F e s t e n 1865 K o c s i S á n d o r á l ta l ( É r k ö v y , G a l g ő c z y és Kocsi n y o m d á j á b a n ) Ha lp iacz és a ldunasor s a r k á n . 9. sz a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Lipőt-
utcza 19. sz.) s Kocsi S á n -

dor nyomdai irodájában, 
(halpiacz és aldunasor 
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Pesten, inartius 1-én. 17. I. Félév. 1865. 

TARTALOM : Havi szemle. I. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

I l a v i s z e m l e . 
i . 

A franezia trónbeszéd az ő ,béke' jelszavával, a 
romai s olasz ügyre vonatkozó 20, a pápai körlevél-
ről szóló két sürgöny a sárgakönyvből, a párisi nun-
cius levelei, Miksa császár leirata belügyminiszteré-
hez előttünk; ezek jelzik a hónapot, a helyzeteket. 

Drouyn dec. 27-én ir ja: „Csak az egyház el-
lenségei örülnek a körlevelem Mink, kik a pápai fe-
jedelemség föntartásán fáradunk, sajnálkozunk fö-
lötte, mivel vállalatunk általa igen megnehezitte-
tett." Jan. 7-ről ir ja: „A körlevél a szabadelvű ka-
tholikusokat, a legkellemetlenebb helyzetbe hozta; a 
gallicanok nincsenek vele megelégedve; a többi ka-
tholikusok , vagyis a számithatatlan nagy többség, 
nyugtalanok a pápa eme nyilatkozatján. A pápai 
körlevél az ancien régimenek dicsőitéseül vétetik; 
mi pedig benne intézményeink megtámadtatását, a 
concordatum veszélyeztetését látjuk, azért csak a ju-
bilaeumra vonatkozó részt engedtük meg a püspökök 
által közzé tétetni." *) 

Saját nézeteit másoknak véleménye gyanánt 
adatja elő Romában. Pius jobban ismeri a kath. egy-
ház hiveit, jobban a franezia katholikusokat is, sem-
mint Drouyn ismertetésére szorulna. A pápa az egész 
világra gondol, mikor mint pápa az egész világhoz 
szól, solicitudiriem omnium ecclesiarum habet, nem 
pedig, mint vélekedik a francziák császárja, vagy a 
császárnak e vagy ama szolgája. Drouynt a törté-
neti jelenetek rögtön agyon czáfolták. O szakadási 
félelmekről sugdosott, s a kath. világ magát egy lé-
leknek, egy szivnek mutatta be. A ,Correspondant' s 
az ,Union' emberei, mint fiak hódoltak, Belgiumban 
Kerchkove, Grerlache, Decliamps, mind szabadelvűek, 
a körlevelet, mint a csalhatlan igazság szózatát üd-
vözölték ; Angolország , Spanyolország sietett enge-

l) Monde 48. sz. 19 febr. 1865. 

delmességet bizonyitani, sehol megoszlás, sehol sza-
kadás , mindenütt hála, tisztelet, egység. Drouynt 
csak a turini sürgönyök a szerződés értelméről czá-
folták ily mértékben, hogy állításaiból egy árva szó 
se maradjon igaznak. 0 szolga, mit parancsoltak, 
megirta, az események a parancsolót verik, a csapá-
sokat, mint a korona-herczegnek inasa, Drouyn szedi. 

A sok torzképet a pápai körlevélről az elmiï 
megunta, hivatalos szó után esengett, hogy igazán 
megtudja, mi a körlevél, mik annak tanai? A szivek 
ösztöne sugalta, hog.y a körlevél nem lehet, aminek 
a hivatatlanok kiáltották : a szabadság, a tudomány, 
a haladás, a fönálló intézmények ellensége. A rom-
lott levegőből a kebel egészséges, tiszta lég után kí-
vánkozott. Kik eltorzították, kik ellene panaszolkod-
tak, nehogy annak ártatlan értelmét megismerjék, 
akarták, hogy a püspökség hallgasson. Noluit intel-
ligere, ut bene ageret. Drouynt a püspökök felvilá-
gosíthatták, ő irta, hogy a kormány a körlevelet el-
tiltotta. Csakhogy a püspök félni nem tud. Num-
quam incidisti in episcopum. Verbum Domini non 
est alligatum. A nagy roham a körlevél ellen meg-
félemlésre czélzott a püspökök között. A püspökség 
tiltakozott. Számitottak megoszlásra, számítottak 
többségre, számitottak legalább egyre ; szólt egy, 
szólt a tizedik, szólt az ötvenedik, szólt a hetvene-
dik püspök, minden reményük elveszett, maga a pá-
risi érsek, kinek helyzete legnehezebb, nem tiltako-
zik, de a körlevélhez mégis csatlakozik. *) A galli-
can eszmék visszhang nélkül maradtak, a papság 
nyilatkozni kezdett, a nép a főpásztorok szavára 
hallgatott, Drouynnek levele szórul-szóra tárgy nél-
kül maradott. Botrányt csináltak, szineskedésből bot-
ránytól reszkedtek, s nem lett más bot rány, csak 
mit ők adtak. A püspökség minden számítást ke-
resztbe szeldelt. Felzúdult szenvedélyök rémbabot 
csinált a körlevélből, ezt pökdöste, ezt verdeste ; ke-
vesebb tisztelettel volt a pápának szava iránt, sem-

») Monde 49 sz. 20 febr. 1865. — Union 50 sz. 19 febr. 
1865. Most még egy meg nem nevezett püspök volna a körle-
vél ellen. 
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mint Pomaré királynénak, avagy a mascati imánnak 
nyilatkozatja iránt. Cervantes ötletét fölülhaladták, 
mivel a vérmes hidalgó liarczolt a szélmalmokkal, 
de maga szélmalmokat nem épitett. A körlevél a hi-
vatatlanok, a torzitók körmeibó'l kiragadtatott , a 
reája dobált mocsoktól megmosatott, az igazság, a 
hűség fényében felmutattatott: a világ más körle-
velet látott, a szabadelvűek is, kiknek minden sza-
badelvüségük egy szent okmány eltorzitásában bi-
zonyult, kiáltották: ez ,szeliditett' ez ,átdicsó'itettl 

körlevél. A pápai okmányból egy jottát sem szabad 
kihagyni, szelid lett az, mivel a püspöknek kezében 
volt, dicsó'nek látszott, mivel a torzitásoktól megtisz-
tult. Dupanloup a legkomolyabb lapnak, Débatsnak 
forditásában 70 lényeges hibát mutatott ki. Csak el 
ne ferdittessék, a pápai okmány mindig szelid, min-
dig dicsó'. De a püspökség szava után csendre szált-e 
a szenvedély ? Igen megtisztelnó'k a szabadelvű, vagy 
a forradalmi lapokat, ha azt várnók, hogy saját vé-
leményüket igazságszeretettel tiszteljék meg ; egyet-
len volt a Débats szerkesztője , aki az orléansi püs-
pök által bemutatott körlevelet két kézzel aláirni kész-
nek nyilatkozott. 

Szakadást keresni a kath. táborban minden 
zsarnokok 6'si hadcsele volt. Az államot elszakitják 
az egyháztól, hogy az államból torlaszt emeljenek az 
egyház ellen; a papságot elszakitják a kormánytól, 
a püspökséget a pápától, a népet mindkettó'tó'l, hogy 
tábort alakitsanak. Voltak ily jelenetek a világon, 
mindig aljas szolgasággal végzó'dtek, mikint a galli-
can tanok. Ma csalatkoztak, ma a kath. táborban 
csak egy zászló lengedez, s ez Pius zászlaja, csak 
egy jelszó zengedez, s ez Pius szózata. A spanyol 
püspökök a kormány engedelmét be nem vár ták; 
az olasz püspökök a kormány tilalma elleii a kör-
levelet közzétették; 2) a franczia püspökök azon egy 
irányban, azon egy jelszóban nyilatkoztak; az au-
striai birodalmi püspökök pásztori leveleiket most 
küldik. Előleges tanácskozás nélkül annyi jeles el-
mét, annyi független és nemes jellemet csak az is-
mert igazság hozhatott egy Ítéletre. A pápai körlevél 
előtt csak hódoló vagy makacs áll. Akik megretten-

!) L'Union, 32 sz. 1 febr. 1865. 
a) A spanyol kormány szótöbbséggel a körlevél ellen 

nyilatkozott, mikor már minden megyében kihirdettetett ; a 
forradalmi olasz kormány jan. 8-án letiltotta a körlevelet ; 
febr. 6-án a letiltást visszavonta. Vacca pecsétör irta febr. 
8-án a püspökökhez, hogy a syllabusban túlzott állitások 
vannak, de abstract előadásukat nem gátolja, mivel a kor-
mány az egyházi ügyekbe avatkozni nem akar. — Unità 
catt. 37 sz. 14 febr. 1865. 

tek, erőt kölcsönöztek, amit nem mertek, ma már 
bátor lélekkel hirdetnek. „A közép párt elveszett, 
mondá Aparisi a spanyol kamarában, a szélső pon-
tok, a hivők s hitetlenek, feltűntek." Et ab haedis 
me sequestra. A simulók simultak, kik a hivőkhez 
csatlakoztak, ezeknek sorait szaporitották : kik a hi-
tetlenekhez szegődtek, kevesek azok ! erőinket, ha-
tályainkat lankasztani, lelkeinket rémitgetéssel zak-
latni megszűntek. A franczia kormány fönt emiitett 
nyilatkozatának történelmi értelme ez : ,fön akarjuk 
tartani a pápai fejedelemséget, mivel már egyötödre 
leolvasztottuk ; a körlevél megneheziti szándékain-
kat, mivel kik az utolsó ötöd elrontásában segitettek 
volna, tőlünk elpártolnak. A szabadelvű katholiku-
sok a körlevélhez szabadon csatlakoztak, ez az első 
csalódás ; a gallican tanokat senki sem vallja, ez a 
második csalódás; aszámithatlan kath. többség nyu-
godt, ez a harmadik csalódás; szolgalelkeket vár-
tunk a püspökségben, egyet sem találtunk, ez a ne-
gyedik csalódás; tekintélyivel akartunk szólani, 
meghazudtoltattunk, ez az ötödik csalódás; nyomást 
akartunk gyakorolni a kath. keblekre, sikert nem 
arattunk, ez a hatodik csalódás ; első rohammal el-
kobozni akartuk a véleményeket, s a magunkét is 
elvesztettük, ez a hetedik csalódás ; letiltottuk a kör-
levelet, s a hivek két kézzel ragadták, ez a nyoleza-
dik csalódás ; urunknak kedves szolgálatot akartunk 
tenni, s neve ellen gyűlöletet idéztünk, ez a kilen-
czedik csalódás. Egyptomnak kilencz csapásai tör-
tek reánk, a mi egyedüli szövetségesünk a szurony, 
az ágyú, az erőszak, mindent tehetünk, amit csak 
akarunk ; hanem azután ? — Most a pápai körlevél 
nem a papiron, hanem milliók szivében van. Elmul-
tak az idők, mikor a pápa ellen okoskodni dicsőség 
volt, ma a legnemesebb elmék legnagyobb dicsősé-
güket az engedelmességben keresik. 

Kik is vannak a körlevél ellen? A hivatalos, a 
félhivatalos világ, a forradalmárok minden színezete 
egészen a gyáva szabadelvű csoportig, mely a két-
életü állatok szerepét viszi, egyszer az igazság és a 
jog szárazföldjén, másszor a tévely és a jogtalanság 
vizében játszani. E világ, mely magát uj jognak, u j 
társadalomnak nevezi, eszik, iszik, gúnyolódik, át-
kozódik, henyélget, olvasgat, irogat, őgyeleg, oktat-
gat , igazgat ; a forradalom hivei, a császárságnak 
hűséget esküdött democratái, a titkos társulatok bu-
reaucraticus tagjai, a hitnek hitetlenei, a tannak 
megrontói, az elmélet ellen a gyakorlatnak, a gya-
korlat ellen az elméletnek emberei, az olvasók kin-
zói, megvetői, a jognak kiforgatói, minden alaptalan 
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nézetnek, csak a minisztertől jöjjön, "csak szabadelvű hang-
ban zengjen, csak haladási szinben szerepeljen, képviselői ; ez 
a világ, melynek a körlevél nem tetszik. A mainak nevezett 
világ, mely nem hisz, mely vakon hisz ; nem tudja miért 
hisz, nem tudja miért nem hisz ; de mégis büszke, mivel az 
uj jognak embere. Uj jognak világa, hol nincs akarat csak 
szenvedély, nincs ész csak ösztön, nincs hit, nincs bátorság, 
nincs tan, nincs remény, nincs nagyság, nincs egység ; meg-
egyez, mit kell a kath. egyházon rontani, babel lesz, mihelyt 
helyébe valamit akar állítani ; nincs credo csak nego, nincs 
dico csak dubito; nincs badarság, melyet el nem fogadna, 
nincs üresség, hol kincset nem sejtene, nincs gyávaság, mely 
előtt le nem borulna ; nincs igazsága, mivel keresi, nincs je-
lenje, mivel elveti, nincs jövője, mivel nem ismeri ; a tehetet-
lenség tehetetlensége, tagadja az igazságot, mivel azt tisz-
telni nem képes, nem igazítja meg véleményét, mivel be-
csülni nem szokta, mégis gallicanizál, doctorizál, catechizál, 
canonizál, dogmatizál, theologizál, stígmatizál, anathematizál, 
kit ? . . . A pápát, a püspökséget, a papságot, a hivők millióit. 
Concilium malignantium ! Mond neki : a te tanaid zavart, za-
varból fejetlenséget, fejetlenségből zsarnokságot szültek ; ö 
mégis a szabadság barátja, mivel az uj jog embere. Mond 
neki : a te pártod a királyokat az egyház ellen felizgatta, 
hogy a hitet, a pietást merényeikkel a keblekben elfojtsa, s 
a vallástalan nép által a trónokat felforgassa, a vallástalan 
népet rabigába hajtotta : ő mégis a szabadság embere, mivel 
az uj jognak híve. Mond meg neki : csaljátok a népet Ígéretei-
tekkel , a nép veletek csak felcsigázott adókat, csak bor-
zasztó hadakat nyert, fejedelemnek kiáltottátok a népet, pe-
dig éhen hal, szavazatját a trónnak egyedüli alapjává tetté-
tek, s ő az, kiről a népfejedelem csak akkor gondol, mikor 
trónjának védelméről gondolkodik; ő mégis a szabadság 
hőse, mivel az uj jognak embere. Mond meg neki : mit hasz-
nál nekem, ha az absolut király helyett a kamarai többség 
elnyom, kifoszt, kizsákmányol, ha egyetlen helyett 200 fe-
gyelmezett zsarnokom van, mely emberi törvényt nem ismer, 
mivel késziti, isteni törvényt nem tisztel, mivel megveti, 
mondják, hogy nyertem ; egykor volt, kinek lelkismeretére 
hivatkoztam, ma ez sincs, látom Belgiumban, megemlékezem 
Voltaire szavára : inkább akarok egy oroszlánynak szolgálni 
semmint 200 patkány által összerágatni; ő mégis büszke, 
mivel az uj jognak hive. Mond meg : az egyház a pogány 
Caesarokból ker. királyokat nevelt, az ököljogot megzabo-
lázta, a jogot az erőszak fölé emelte, ő egyedül képes az al-
kotmányokat föntartani; mitsem ér , az egyház zsarnok, 
azért mivel egyház. Mond meg : a katholikusok minden szent 
szabadságot védenek, kivánnak, a zsidók Romában a legtel-
jesebb szabadsággal bírnak, a kath. tan meghagyja a jog-
czimet biró cultusok gyakorlatát, csak az ujaknak, különösen 
a vallástalanságnak cultusát soha meg nem engedheti ; mitsem 
tesz, a katholikus minden szabadságnak, minden tudomány-
nak ellensége, mivel katholikus Ily hivatalos , félhivatalos, 
ily írói világ áll szemközt a püspökség egységes nyilatkozat-
jával. Ez akarja tőlünk a jövőt kicsikarni, belőle minket ki-
zárni. Egység az erő, a hatalom. Hogyan van az ellentábor ? 
Három újság három nézet, három bölcs három rendszer, há-
rom képviselő három szavazat, három miniszter háromféle 
kormányzás, három diplomata három axióma, három socia-

lista három utópia, három eretnek három secta. A püspökség 
nem tanácskozik, mégis mindenben megegyezik ; egység az 
ő hatalma, az ő bevivhatlan gyöztessége, félni nem tud, halni 
tud, ő itél, nem pedig vélekedik, ő tanit, nem pedig búvár-
kodik, ő bölcs, nem pedig sophista, a szabadságnak hive, nem 
pedig a szabadelvüségnek, hatalmas ő, mivel alamizsna van 
kezében a szűkölködőnek, oktatás van ajkain a tudatlannak, 
vigasztalás a szomorkodónak, orvosság a szenvedőnek, bo-
csánat a vétkezőnek, remény a kétségbeesőnek, örök élet a 
haldoklónak számára ; hatalmas ő, mivel elméjében igazság, 
szivében szeretet van. Consolamini consolamini popule meus, 
az egység mindig győz a szakadozottságon, sicut abundant 
passiones Christi in nobis, ita et per Christum abundat con-
solatio nostra ; tribulationem patimur sed non angustiamur ; 
noli timere sed loquere, ne taceas, propterea quod ego sum 
tecum, et nemo apponetur tibi, ut noceat te. ') Constans 
esto Paule ! 2) 

A püspökök nyilatkozatjai között Dupanloup röpiratja 
világesemény. Szava dönteni, törni szokott, a kath. tábornak 
első ezredese, a világcsatából ő nem hiányozhatott. „Nehéz 
vele vitázni, igy ir Patrie, mivel mélységesen becsületes, mély-
ségesen erényes." Hirtelen feltett röpirat, mégis minden szava 
helyén van, hatályos, szükséges. „Vásárolhatok a Siécleből, 
melyben a pápai körlevél van, 400 példányt, elküldhetem pap-
jaimnak, de ha én kinyomatom, törvényszék elé idéznek. Mi 
elitéltetünk, anélkül, hogy meghallgattatnánk, üttetünk 
anélkül, hogy kezeinket feloldanák, atyánkat arczul ve-
rik , anélkül hogy védelmére siethetnénk. Lánczaimmal 
küzdök, sértve mint becsületes polgár, mint fiu, mint püspök, 
nem irhatok pásztori levelet, irok könyvet, nem szólhatok 
mint püspök, szólok mint polgár.",Cívis Romanus sum, caesa-
rem apello' a szabadságok korszakában szomorú menedék. 
A röpirat 200,000 példányban szétkapatott, több nyelvre le-
fordíttatott, a kath. világ háláját megérdemelte , melyet a 
szentatya küldött a gyözhetlen püspökhez : „Non sine volu-
ptate vidimus te recensuisse meritoque damnasse calumnias et 
errores epliemeridum, a quibus foedissime perversus fuerat 
propositae a nobis doctrinae intellectus." 3) A világ legélesebb 
ellenmondásai között a pápaság legfényesebben tűnik föl ; 
„dignum est, ut fundamentum hoc in Ecclesia honoretur, per 
quod ad coelum conscenditur." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, (dec. 8-a és az antik, sajtó.) (Folyt.) Boszan-

kodtok, hogy az egyház védelme alá veszi a szerzetes ren-
deket s egyházi társulatokat, melyeket a liberális kormá-
nyok, értsd a többi közt az olaszt, az oroszt, feloszlatnak, 
melyeknek javait mohon elnyelik, s tagjait a világnak eresz-
tik. Miért nem tetszik ez nektek ? Ellenségei vagytok talán 
a társulatoknak ? Oh nem ! hisz ti magatok szervezitek a 
legtöbb társulatot, itt a szabadkőmivesek, itt a brüsseli val-
lást s egyházi temetést gyűlölő társulat ; itt az akadémiák, 
itt a lovardák, itt a tornaegyletek, itt a kaszinók, itt a gaz-

' ) Is. 40, 1 . 2 Cor . 1, 5. 4, 8. Act. 18, 9 . 
Ac t . 23, 11. 

s ) J o u r n a l de Br . 50 sz . 19 f e b r . 1865 . 
17* 
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dasági s gazdasszonyi egyletek, itt a bort eladó társulatok, 
börzék, játékbankok stb. stb. Ezeket ti alakitjátok, fön-
tartjátok, a katholikus társulatokat pedig üldözitek. Miért ? 
Ha szabad a szőlőt, ha szabad a bort művelni, nem lesz sza-
bad a gyermekeket ? Ha szabad egyesülni mulatság okáért, 
ne legyen szabad komoly, bűnbánó czélból ? lia szabad egye-
sülni a test gyakorlása miatt, nem lesz szabad a lélek ki-
képzésére ? ha szabad társasulni, hogy a lovak nemesittes-
senek, a lovagok kiképeztessenek, nem lesz szabad hogy a 
szellemi élet erősbüljön s a hit bajnokokat nyerjen ? Szőlő-
iskolát, ének s zeneiskolát, lovardát, szabad nyitni, papne-
veldét, zárdát nem ! Hol itt az igazság ? Nemde eláruljátok 
alattomos czélotokat, mely nem más, mint a hitet a világból 
kiirtani ? Egyesülhetnek zsidók vagy más vallásúak bármi 
czélból, ezt dicséritek, helyben hagyjátok ; ha katholikusok 
egyesülnek, hogy közös erővel jót tegyenek, ez ellen agyar-
kodtok. Nemde eláruljátok gonosz szándékotokat ? S mégis 
találkoznak, kik nektek hisznek, kik veletek kiáltoznak, 
malmotokra hajtják a vizet ! Pater ignosce illis, ignorant enim 
cpid faciunt ! Azt mondjátok, veszélyesek a társadalomra ! 
Ám bizonyitsátok be csak egyetlen egy katholikus társulat-
ról, amit vakmerőn állittok ! De ha igy volna, lia valamely 
katholikus társulat czéljától eltérne, kit illet azt megítélni, 
kit illet segiteni a bajon ? Titeket, kik ellenségei vagytok 
vagy az egyházat, melynek szolgálnak ? Ha néhol vissza-
élések történnek, quod est semper probandum, kell-e azért 
a társulatot megszüntetni ? tollatur usus propter abusum ? 
Teszitek-e ezt a világi társulatokban ? Van-e valami tökéle-
tes a világon ? Ha a hibáért mindjárt irtószerhez kellene 
nyúlni, hányszor kellene akkor az embernek meghalni ? 
Hányszor kellene nektek irtóztatón lakolnotok ? ! Legyetek 
tehát ne csak igazságosak, hanem méltányosak is ; tiszteljé-
tek a jót, jelentkezzék bár fényes ruhában vagy szegényes 
szőrzsákban; tanuljátok meg mindenekelőtt saját szemeitek-
ből kivenni a gerendát s azután nyúljatok a felebaráitok 
szemében észre vett szálka után. — Et latro et cautus prae-
cingitur ense viator, — ille sed insidias, hic sibi portat opem 
— discitur innocuas ut agat facundia causas, protegit liaec 
sontes, immeritosque premit. 

Borzasztón megbotránkozott az antikatholikus lapok 
közönsége azon, hogy az egyház elutasitja magától a modern 
haladást; ime most tűnik ki, hogy az egyház ellensége min-
den haladásnak, s vissza akarja vinni a világot a régi száza-
dok setétségébe „ti magatok hallottátok, mi szükségünk bi-
zonyítékokra? — méltó a halálra — crucifige, crucifige eum." 
Ignotos fallitis, notis estis — commiserationi. Halad az egy-
ház barátim, folyton halad, de nem azon az uton, melyen ti, 
hanem azon uton , melyen irva van : ego sum via, Veritas et 
vita. Kifejti az egyház az ő tanait napról napra mindjobban, 
nyit iskolát, egyetemeket, tudományos intézeteket; szerel 
museumokat, gyűjteményeket, tanitatja a tudományt minden-
hol s mindenkor, buzdítja, ösztönzi a tudósokat, segiti bú-
várkodásaikban, mert megóvja a tévelygési veszélytől s az 
erő szétforgácsolásától, kitünteti az egy vagy más szakban 
a jeleseket; de ezt ti vagy nem tudjátok vagy ha hallottátok 
s olvastátok, hallani nem, vagy feledni akartátok, vagy azt 
tartjátok haladásnak, amit a modern hitetlen világ tart annak. 
Eszerint haladás erénynek mondani ma, mit tegnap mint 

ocsmány bünt gyaláztunk ; haladás az Isten félelméből s tisz-
teletéből kivetkőzni, parancsait uton útfélen áthágni ; hala-
dás a jogot lábbal tiporni, ha előnynyel kecsegtet ; haladás 
meghunyászkodni érdekből, megtagadni az igazságot, kigú-
nyolni azt mit más mint szentet tisztel, vérig sértegetni, mit 
más imád. Oh az egyház igy nem haladhat. Tik igy értitek 
a haladást ; engedjétek, miután a vélemény szabadság is a ti 
elveitek, hogy az egyház is saját véleményt birjon a haladás-
ról. Tik tegnapiak vagytok, ő 19 százados, ő látott, ő túl élt 
mindenféle haladást. Haladásnak neveztetik, ha a világa po-
gányság felé hanyathomlok rohan, ha az igaz Isten helyett 
Merkúrnak — Venus — és Bachusnak hódol ; haladásnak ne-
veztetik, ha a rakonczátlan szenvedélyek felszabadittatnak, 
a vastag bűnök megfinomittatnak, s noble élvezet örve alatt 
ezerszer követtetnek el. Oh az egyház igy nem haladhat. 
Ami jó van a haladásban, azt az egyház helyesli, ami az er-
kölcsre és a hitre nézve semleges, avval nem törődik ; ami 
rosz van benne, azt kárhoztatja. Ahol tik vakon mentek, 
ahol tik mindent pèle-mêle átkaroltok, az egyház figyelmet 
ajánl, Ítéletet javasol. Si separaveris pretiosum a vili, quasi 
os meum eris, mondja az írás. Haladás az egyház szerint, ha 
a rosz keresztény jóvá — ez jobb- s legjobbá válik, de nem 
haladás ha a jó keresztény roszszá, vagy majdnem eleven 
ördöggé lesz. Quae nisi te moveant, duro tibi pectora ferro 
— esse, vel invicto clausa adamante putem. (Folyt.) 

DEVECSERI EGYHÁZ-KERÜLET, nov. 15. (Vége.) 
Tanácskozmányi beszéd, mellyel ft. Szabó Imre esperes ur 
a devecseri alesperesi kerület Dabronyban 1864-iki nov. 15. 
tartott tanácskozmányát megnyitotta. „Üdvözlöm egybegyűlt 
nt. kerületi paptársaimat a Jézus nevében. Azon imádandó 
névben, melyben van egyedül minden üdvösség, s amelyen 
kivül nem is adatott nekünk más név, melyben üdvözülnünk 
akár kellene, akár lehetne. E név dicsőítése életföladatunk, 
e név dicsőségének hirdetése legszebb hivatásunk. 0 , az ur 
Jézus legyen tehát minden örömünk, reményünk és bizal-
munk. 0 érette járunk követségben a hervadhatlan koszo-
rúért fáradván, melyet ő a pásztorok fejedelme mindazoknak 
készen tart, kik az ő nyáját híven legeltetik, gondot viselvén 
arra nem kényszerítésből hanem szabad akaratból Isten sze-
rint, nem az undok nyereség kedveért, hanem jó akaratból, 
nem mintegy uralkodván az ur örökségén, hanem példája le-
vén a nyájnak Szívből. *) Oh bár sz. Pál apostol szellemétől 
áthatva legyünk mindnyájan, kik Isten titkainak sáfáraivá, 
Krisztusnak szolgáivá lettünk, hogy szemétnek tekintsünk 
mindent, csakhogy Krisztust megnyerhessük. Bár, minthogy 
a napok oly igen gonoszak, vigyázva óvakodva járjunk az 
üdvösség sisakjával födve, a hit paizsával vértezve, az ige 
kétélű pallosával fegyverkezve, hogy szerencsésen kikerül-
jük a szirteket, melyekhez ütődve oly sokan szenvedtek már 
hajótörést, kik az élet tengerére dagadó vitorlákkal, de több 
elbizakodottsággal mint alázatossággal ereszkedtek ki. Nagy 
kincs az alázatosság ; különös, hogy kincsvágyó korunk-
ban nincsen kelete. Pedig a szellemi nagyságnak egyetlen 
biztos alapja épen az alázatosság. Sz. Ágoston mondja : Qui 
cogitât magnam fabricam construere celsitudinis, prius de 
fundamento cogitet humilitatis : et quantam quis vult inpo-

1 ) P é t . 1, 5, 1 - 4 . 
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nere molem aedificii quanto erit altius aedificium, tanto altius 
fodit fundamentum. J) Maga a tudomány alázatosság nélkül 
elveszti a szerafi szárnyakat, melyeken égbe emelkedhetett 
volna, s icarusi szárnyakat raggat magára, melyek az isteni 
igazság napfényében felolvadva visszaejtik a büszke halan-
dót a földre, hogy ott saját esésén elmélkedve meggyőződjék 
a bölcs Kempis Tamás aranymondatának igazságáról : Melior 
est profecto humilis rusticus, qui Deo servit ; quam superbus 
philosophus qui se neglecto, cursum coeli considérât. Hiába-
való tudomány az, mely felfuvalkodtat és Istennel ellenke-
zésbe hoz. Ez az a sz. Pál apostol által megnevezett hamis 
tudomány, melyet némelyek követvén a hitből kiestek ; 2) 
mikint kiesett napjainkban a Jézus életének nevezett könyv 
vakmerő irója is, kit különben nagyon is korán vakmerősé-
gének méltó büntetése, a kudarcz t. i. melyet a tudomány 
körében, hova oly nagy garral tolakodott be, vallott és a ha-
lálcsend, mely a mesterséges tapsvihart oly hamar felváltot-
ta. Valóban teljesedett rajta, hogy csak ignotos fallit notis 
est derisui. Könyve a tudomány és elmeéltől ragyogó müvek 
által, melyek egyikét a jeles Freppelt, hogy kerületünk egyik 
munkás tagja nt. s. vásárhelyi plébános ur anyanyelvünkre 
is leforditá, mindnyájunknak tudomásunkra van s kerüle-
tünknek minden esetre becsületére válik, s én részemről kö-
szönetet is mondok, hogy meghonositá azon jeles müvek 
-egyikét, melyek teljesen agyonbirálták ama baljóslatú köny-
vet, melyre nézve nehéz megmondani a gyalázat nagyobb-e, 
hogy megíratott ; vagy a gonoszság, hogy annyi példányban 
elterjesztetett. 

Nekünk mindenesetre egyfelől intő példa, hogy a ke-
vélységet leküzdve, szivünk alázatosságában szolgáljunk Is-
tenünknek, s hiven ragaszkodván a hit letéteményéhez, me-
lyet Jézus egyházunkra bizott és egyházunk küzdve, szen-
vedve, de soha föl nem adva, soha meg nem hamisitva vagy 
csonkitva őriz, ne akarjunk egyebet tudni mint Krisztust a 
megfeszitettet ; jelszavunkká tevén sz. Ágoston mondatát : 
noli intelligere ut credas, sed crede ut intelligas, intellectus 
enim merces fidei est. Hitbeli kérdésekre nézve mi csak az 
egyház megbízottjainak nézzük magunkat, kik az ő Ítéle-
teit elfogadni és hirdetni köteleztetünk sz. Ignácz szabálya 
szerint : deposito omni proprio judicio debemus tenere ani-
mum paratum et promtum ad obediendum in omnibus verae 
sponsae Christi Domini nostri, quae est nostra sancta Mater 
Ecclesia hierarchica. 

Más felől látván e példából is, hogy a gonosz lélek mint 
az orditó oroszlány folyvást nyájaink körül jár, keresvén kit 
nyeljen el, mi is folyvást törhetlen kitartással ébren és ké-
szen legyünk visszaverésére, még pedig egyesitett erővel, 
összevetett válakkal, mint ugyanazon egy hivatás férfiaihoz 
illik ; meg levén győződve, hogy az erő az egységben, a siker a 
kitartásban fekszik. 

Oh bár az egyház szolgáinak hü sorait, soha se a ke-
vélység, se az önzés, se a különczködési viszketeg, mely utó-
végre is mi egyéb, mint önző kevélység ? meg ne ingatná, 
meg ne ritkítaná ! Bár sikerülne oly szilárd falat képeznünk, 
melyet sem az erőszak ledönteni, sem a csel átréselni ne tud-
jon. Jöjjön bár korszak a mostaninál még veszélyesebb, áll-

1 ) S e r m . 10 de v e r b D. 
*) T i r a . 1, 6, 2 0 - 2 1 . 

jon bár elő a viszonyoknak oly hatalma, melyről elmondha-
tók a költő szavai : promittit, mulcet, falsis terroribus implet ; 
mi egyenkint és mindnyájan rendületlenül azt felelhessük a 
velünk szembeállónak : id unum a me obtinere non potes, ut 
me catholicum non probem; és semmi el nem szakaszt en-
gem az Isten szeretetétől, mely a mi urunk Jézus Krisztus-
ban vagyon. — E gondolatok futólagos érintése után legyen 
megnyitva tanácskozmányunk azon ősrégi köszöntéssel : di-
csértessék a Jézus Krisztus." 

Ezután a nm. megyés püspök urnák időközben kibo-
csátót főpásztori körlevelei soroltatván föl : a) a nm. magyar 
kir. Helytartótanács f. é. aug. 2-áról 46398 sz. alatti rende-
lete folytán kötelességévé tétetett a plébános-iskolaigazga-
tóknak, hogy a tanítókat a fenyíték alkalmazásában szoros 
miheztartás végett utasítsák; b) 7. aug. 24-éről 15104ik 
szám alatt kibocsátott kegyelmes udvari körrendelvény kap-
csán, melyben arról értesittetünk, hogy a kegyúri jogból 
származott kötelezettségek birtokváltozás esetén az uj tu-
lajdonosra átháramlanak : a tanácskozmány jegyzőkönyvileg 
kijelenteni határozta, miszerint igen kívánatosnak, sőt szük-
ségesnek találja, hogy az iskola-épület föntartásának köte-
lezettsége is az illetőkre, hasonló nyilvános szabály-rendelet 
által megállapitatnék ; annál is inkább, mert az „iskolai be-
vallások" a patronusokra, kik azokba be sem folytak, köte-
lező erővel nem birnak ; a nép pedig megszokván az úrbéri 
viszonyok megszüntetése előtti időből a patronusok jótékony-
ságától várni az anyagokat, a föntartás terhét viselni egymaga 
nem akarja, és az illető hatóságoktól sem szorittatik arra. — 
Szóba hozatván, hogy a plébánosok illetőségeikben nagy 
veszteséget szenvednek, ha a tized megszüntetése következ-
tében elenyészett járandóságaik nem aránylag a világi uraké-
val egyenlő kárpótlási összeggel téríttetnek meg : a tanács-
kozók ő es. kir, apostoli Fölsége 1853-iki márt. 2-áról kelt 
nyilt parancsának 20-ik § folytán ugy vélekednek, hogy 
mind a világiak, mind az egyháziak csakugyan egyenlő kár-
pótlási összegbeni számolhatásra jogosittattak ; különösen a 
tizenhatod a tizednek járadékát képezvén, valamint meg-
szüntetés, ugy kárpótlás tekintetéből is egyenlő szabályzat 
alatt áll; de a 21-ik § is világosan rendeli : „ha a lelkész az 
emiitett tizednek tizenhatod vagy különben valamely há-
nyadrészét húzta, azért a megfelelő rész a jogosított szá-
mára kitudott kárpótlási összegből az illető javadalom rová-
sára levonandó." Minek következtében az érdeklettek oda 
utasíttatnak, hogy jogos igényeiket az emiitett nyilt parancs 
alapján, a fönforgó körülmények szerint az illető helyen 
szorgalmazzák.— Kerületünk egyik tagja a tanácskozmány-
nak előterjeszti; miszerint megyéspüspök ő nagyméltósága 
a nm. magyar kir. Helytartótanács 1863-iki decemb. 10-éről 
49204 sz. alatt kelt intézvénye folytán ö neki megparan-
csolván, hogy a javadalom átruházásaérti illeték megszabása 
végett, állomása összes jövedelmét kamarai számítás szerint 
összeírván, az illető adóhivatalnak átszolgáltassa ; a rende-
lethez tartva magát, szigorú pontosság és lelkiismeretességgel 
teljesített; azonban összeírása azon okból, mert kamarai szá-
mítás szerint készült, visszavettetvén, a plebania jövedelme 
az adóhivatal által más értékalapon tetemesen magasra emel-
tetett, és az illeték aszerint szabatott meg. Minek következ-
tében a kerület tagjai, — miután az emiitett rendeletből, 
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hasonló hivatalos jövedelem-összeirásban divatozott gyakor-
latból, és egyszersmint ez ügyben más adóhivatalok által kö-
vetett eljárásokból azt következtetik, hogy az összeírásnál 
csakugyan a kamarai számitásnak kellett volna alapul szol-
gálni, — elhatározták püspök ő nagyméltóságát jegyzőköny-
vileg alázattal megkérni avégett ; hogy illető helyen kiesz-
közleni méltóztatnék, miszerint ily összeírásoknál, az érték-
alap számítási mód határozott megállapítása által, további 
önkényes eljárásoknak gát vettessék. — Elhatároztatván 
továbbá, az esperesi kerület részére egy „Immaculata" kép-
pel ellátott pecsétnek készíttetése ; — Dupanloup mechelni 
beszédének 100 és Talabér „salettei Boldogasszony" müvé-
ből több példánynak megrendelése a lelkipásztorok s hí-
vek számára ; stb. a tanácskozmány Jézus nevének dicsére-
tével befejeztetett. — m — 

ROMA, febr. 1-én. A turini ,Opinione' zsidó levelezője 
a pápai körirat keletkezésének igaz történetét, és szerzőit 
akarván bemutatni, ez alkalommal szokott módon bántal-
mazá a pápát is ; pedig először is nem igaz, hogy tudós Per-
rone atyának vagy a zsidó által nevezett egyebeknek részök 
lett volna a dec. 8-i okmányokban. Emez okmányok ő szent-
sége által irott minuták után a pápa szemei előtt és a szokott 
módon fogalmaztattak Pacilici által. 2-or Hamis állítás, hogy 
a syllabus egészen vagy részben már 1862-ben előkészítte-
tett, hogy a japáni vértanúk szenttéavattatásának ünnepé-
lyére Romába érkező püspökök elé terjesztessék. A syllabus 
tárgya készen volt, hiszen az allocutiók előtti években mon-
dattak, de a vértanúk ünnepén egészen más tárgyakról volt 
szó. Hogy a syllabus nem terjesztetett a püspökök elé, már 
az is eléggé bizonyíthatta volna, mikint az ebben foglalt té-
telek már más pápai okmányokban kárhoztatva voltak, tehát 
nem volt a püspökök vizsgája szükséges az ismételt kárhoz-
tatásra. A syllabus majdnem egész kiterjedésében 1864-ben 
ő szentsége parancsából készült, hogy néhány tudós franczia 
katholikusnak küldessék, kik bizonyos szabályt kértek, 
mely szerint az ujabbkori szabadelvüség fölött támadt vitá-
ban tájékozhassák magokat. Ismerek egy embert, ki eme 
syllabust a mult év tavaszán majd egész kiterjedésében ol-
vasta, és pedig (miért hallgatnám el ?) Montalembert gróf 
lakásán. 3-or Hamis állítás, hogy a dec. 8-i körlevél szintén 
még 1862-ben készíttetett volna Perrone atya által, kit mint 
látszik az ,Opinione( levelezője nagyon is szeret emlegetni. 
A zsidónak meséje szerint eme körlevélnek az emiitett év 
junius hava 9-én tartott consistoriumban kellett volna köz-
zé tétetnie, de az általa koholt okokból a pápai levéltárban 
maradt. Mind koholmány. A zsidó hallott harangozni, de nem 
tudja hol. Ama consistoriumban a pápa csakugyan tartott 
nevezetes allocutiot, melyben több, a syllabusban is emiitett, 
tévely kárhoztatik, de a syllabus akkor még nem készült. 
4-szer A körlevél és syllabus megirása és kihirdetésére néz-
ve csak a következő tartható valónak. 0 szentsége a mult 
év folytán jóval dec. 8-ka előtt tekintetbe vévén a forradalom 
által terjesztett tévtanok özönét, orvosságról gondoskodott 
és a körlevél alapgondolatait maga tette papírra, titoknoka 
által elkészítette, átnézte és sajátkezüleg kijavította, azután 
pedig készen tartatta, kérvén az Istent imáiban, hogy a kihir-
detésre neki kegyesen a legalkalmasabb időt kinyilatkoztas-
sa. A bold. Szűz szeplőtelen fogantatása ünnepén a pápa, 

miután a szentmisét elmondta, aláirta az encyclicát, elküldé 
Antonelli bibornoknak azon parancscsal, hogy a syllabust 
vele egyesitvén szétküldje. A dolog oly gyorsan, és váratla-
nul történt, hogy Romában a szétküldés előtt, kivéve a bi-
bornoki testületet, nem jutott tudomásra. íme a körlevélnek 
igaz története, eredete, szerzője, és oka. Nem folyt be ennek 
szerkesztésébe sem tudós Perrone tanár, sem a Civiltà Cat-
tolica írói ; különben aki a Civiltà Cattolicát szorgalmasan 
olvassa, tudja, hogy ezen lap mindenkor határozottan küz-
dött azon tévelyek ellen, melyek a syllabusban kárhozato-
saknak nyilváníttattak. — O szentsége a legjobb egészségnek 
örvend, és tegnap sétakocsizást tett a városban. 

ROMA, febr. 7-én. A mult hét három utolsó napján a 
salesiánák a Maria della Pace egyházban tartották Alacoque 
M. Margita boldoggá avattatásának örömünnepét. A ,Pace' 
kis templom fényesen ki volt világítva, és az énekkarok 
zengedezései túlvilági lelkesedésre ragadtak. A nép töme-
gesen jelent meg ez ünnepélyen, a szentmisék szakadatlanul 
folytak, az áldozók nagy sokasága járult az Ur oltárához. 
Pigliacelli kanonok, és az egész Olaszhonban ismeretes szó-
nok Griorgi és Gallerani jezsuita atyák tartották a szentbe-
szédeket. De az öröm tetőpontra hágott, midőn utolsó előtti 
napon délután félötkor ő szentsége diszfogaton megérkezett, 
hogy jelen legyen az egész ajtatosságon. Ez alkalommal is-
mét fényesen kitűnt, mennyire szeretik a romaiak a szent-
atyát, minden oldalról ujjongással fogadtatott. Az ajtatosság 
bevégezte után a pápa a romai gymnasiumnak a templom 
melletti épületben levő nagy termébe vonult, hol a tanonczok 
két sorban voltak felállítva, kik ő szentsége belépte után 
egy igen szép, ez alkalomra Rosati által készített hymnust 
énekeltek. A pápa most először a szerzetesnők főnöknőit, 
szent Pál egyesülete tagjait, a gymnasium tanárait, és minden 
osztályból két tanulót bocsátott lábcsókra. Az énekesek mi-
dőn leborultak volna, egyik közülök felkiáltott : Szent atya ! 
mi egész szívből énekeltünk, segitve nem a hangjegyek hanem 
inkább szeretetünk által. Többet akart mondani, de érzel-
mei túláradása megakasztotta szavát. A pápa szokott, és utá-
nozhatlan kedves modorával fogadta az ifjúkat és áldását 
adta reájok. A templomba és terembe be nem férő sokaság a 
piaczon várta a szentatyát, és lelkes éljeneket hangoztatott. 

TURIN, febr. 4-én. (Az egyház szabadsága (!) a szaba-
delvű piemonti kormány alatt ) Victor Emmanuel aláirásával 
ellátott egy rendelet felhatalmazza a minisztereket, hogy a 
florenczi zárdákat az állam szükségleteire lefoglalhassák. 
Egy ember, ki különben egész a botrányosságig a hit ellen-
sége : Siotto Pintor senator tiszttársaihoz imígy szólott : 
„szóljunk a zárdák lefoglalásáról. Hogy szállást adjanak mind-
ezen nőknek, egy zárdában három zárda lakóit egyesiték. 
Odáig mentek, hogy a (a nápolyi) sz. Klárához czimzett klas-
tromot elfoglalva, a szerzetesnőket a felbőszült nép láttára az 
utczán hurczolgatták végig. Ez igazán szerencsétlenség 
volt. Egy nénike azonnal meghalt, az apátnő is e szavak közt 
adá ki lelkét : vigyétek el szemeim elől eme karabélyosolcat. 
Ez az emberiség kérdése. Tizennyolcz szerzetesnő két, bú-
tornélküli szobába szorittatott. Adjátok nekik vissza sz. 
Klára zárdáját. Én nem akarom kárhoztatni a zárdák eltör-
lését rendelő törvényt, jogos az, de — nem politikaszerü." — 
A Vaccaféle törvényjavaslat ellen még mindig siirün érkéz-
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nek a kérvények a kamarákhoz. A kérvényezés joga az al-
kotmány által megengedtetvén, a jólelkű olaszok egyesül-
nek, hogy a forradalom rokonczátlankodásai ellen felszólal-
janak. Azonban a csendőrök, és a rendőrség sok helyen el-
kobozza az ily föliratokat. — Egy Finzi nevü lombardiai 
zsidó és turini parlamenti tag nagy hévvel szólott az egyházi 
javak elkobzása mellett, ama javakat két milliardra becsül-
vén. Ezen zsidó a Susani és Bastoggi féle borzasztó klubhoz 
tartozik. — Néhány istentelen ember példát vévén a turini 
kormánynak az egyház irányábani magaviseletéről a mult 
éjek egyikén Faenzában egy keresztet rontott le. Az ese-
mény mély benyomást tett, és a püspök a jóvátételre három-
napi ajtatosságot rendelt. — A modenai „Panaro" nevü lap 
a leggonoszabb elvek közlönyéül szolgál. Ördögi dühösséggel 
gyalázza a szenteket, és megbotránkozik azon, hogy a ka-
tholikusok azokat az emberiség jótevőinek tartják. A szent 
képek, ajtatossági gyakorlatok, böjtök, és sanyargatások az 
ö szemeiben mindmegannyi szörnyűségek. Olasz forditásban 
közöl egy imát, mely szerinte a franczia szerzetesnők által 
mondatik. Ime az ima, mely Jézus isteni szivéhez intéztetik : 
„Indítsad meg a hitehagyottak sziveit, nyisd meg szemeiket 
azoknak, kik nem látják az örvényt, melybe, ha téged el-
hagynak, jutnak. Engedd nekik az egyház iránti alávetésben 
megtalálni a békét, és mindazt, mi a népek boldogságára irá-
nyul." A szeretet eme szavai izgatják őket. — ,Nazione' je-
lenti, hogy az arezzói első fokú biróság Frescobaldi ficsolei 
káptalani helyettest pénzbirságra ítélte, a királyi Exe-
quatur törvényének áthágása miatt. — A modenai tör-
vényszék Pellon Maximust egy már többé meg nem je-
lenő lap felelős szerkesztőjét 3 havi börtönre Ítélte az ál-
lam vallásának megsértéseért, és félévi börtönre a király 
megszentelt személyének gyalázása miatt. — A nápolyi 
közoktatási felügyelő egy rendőri biztos kíséretében a 
megyei papneveldébe jött a tanodákat látogatni, és kije-
lenté az igazgatónak, hogy ezután az államtól, és nem az 
érsektől veendi parancsait. Az igazgató ellenmondott, kije-
lentvén, hogy a törvényeknek és a kormány rendeletének 
addig fog hódolni, még az egyház törvényeibe nem ütköznek, 
és hogy a tridenti zsinat a neveidéket a főpapok joghatósága 
alá helyezi. A felügyelő, miután e nyilatkozatról jegyzőköny-
vet vétetett fel, a városi neveidébe is ment, hol hasonló vá-
laszt nyert. Várni lehet, hogy eme neveldék be fognak zá-
ratni. Natoli miniszter is alkalmasint azt hiszi, hogy eltörül-
vén a neveidéket, könnyen lehetend majd Delia Rovere 
miniszter tervét letesiteni, t. i. a papokat kényszeríteni, hogy 
Isten helyett Victor Emmanuelnek szolgáljanak. — Nápoly-
ban a Donna Regina, és András czimü nőzárdákat elfoglal-
ták azon ürügy alatt, hogy az államnak reá szüksége van. 
Most magányzóknak adja ki szállásul. — A grosettai káp-
talani helyettes is perbe fogatott, mivel folyton megszegi a 
törvényeket, és nyolcz házasságot áldott meg pápai dispen-
satioval! Borzasztó bűntény ! mondja erre az Unità cattolica. 

TURIN, febr. 14-én Passaglia Károly, ezen drágakő (!), 
melyet a jezsuiták kezeikből kibocsátottak, és a pápai kor-
mány Romából kisikamlani engedett, Turinban az elaljasodás 
bizonyos határáig eljutván, miután a legutóbbi időkben ész-
revétetni sem látszott, hogy ismét szóljanak róla (sok em-
ber jobban szereti, ha roszat mondanak felőle, mint semmit. 

Feltűnni ez minden vágyuk.) a dec. 8-i encyclikára tért, és 
fölötte conferencziai beszédeket hirdetett. El akartam én is 
menni, hogy elmondhassam hitelesen, mit láttam, mit hallot-
tam, annálinkább felbátorodtam, miután mások is biztattak. 
Az egyetem földszinti részében egy tágas, de nem igen vi-
lágos terem, melynek padjai szúettek, és elfeketültek válának, 
jeleltetett ki a hallgatóknak. Fél egykor én is megjelentem. 
Néhány női, és néhány papi kalap, mely ittott észrevehető 
volt, furcsa ellentétet képezett az egybegyűlt söpredék sap-
káival. Egy órakor a tolongás, a mozgás jelenté a hires ta-
nár eljövetelét. Mint szokott, nagy zajjal lépett le, tanári 
pedantismussal kiveszi zsebkendőjét, fújja az orrát, megkí-
sértendő, ha van-e szüksége reá, felteszi a szemüveget, igazit 
nyakkendőjén, hogy valahogy ne akadályozza a beszédben. 
Ezután a szelet a vitorlákra eresztvén beereszkedik tanainak 
tengerébe, és mi vele együtt. Először is kikel azon túlzó ka-
tholikusok ellen, kik a keresztényelemnek dicsőséget akar-
nak szerezni és tiszteletet a történet árán, melyet nem ismer-
nek, vagy meghamisítanak. Nem igaz, hogy a kereszténység 
kezdetekor az erkölcsök átalánosan meg voltak romolva, 
hogy a tudomány scepticismussá fajult, nem igaz, hogy a né-
pek barbárok voltak, és a fejedelmek zsarnokok. Ez mind 
hamis, tehát túlzott, — hozzá teszi legalább nagy részben. 
Bolond az, aki azt hiszi, hogy katholikus nem lehet, ha csak 
nem túlzó. A keresztényelem szent magában, és nem szorúl 
nagyításokra, és hízelgésre. Most a keresztényelem dicsére-
tébe bocsátkozott. A lépcső, úgymond azután emelkedett 
hangon, melyen a katholicismushoz eljutni, nem lehet az 
emberiség elnyomása. Itt a bevezetésnek vége volt, és mig a 
szónok az izzadságot törülte le homlokáról, a közönség az 
utolsó mondatot zajos tetszéssel fogadta. A lelkesedés szűnvén, 
egy hang emelkedik a tömegből, és szót kér ; ez megadatván, 
egy 20 éves fiatal ember kérdezi, lia váljon az egyházról 
mint emberi, vagy isteni intézményről szólott ? és ez utóbbi 
esetben megengedi-e, hogy valaha a Vatikánból, hol emez 
isteni társulat feje székel, csalhatatlan tanítás jöhet ? Rop-
pant zaj között átkok hullottak a szerencsétlen közbeszólóra. 
E közben Passaglia gondolkozik, és a csend visszatérvén, 
várjuk a diadalmas feleletet. Avval kezdi, hogy ő a dolgok 
természetét meg nem másíthatván keresztényelmet iste-
ninek tekinti. A másodikra vonatkozólag először állitani, 
azután tagadni látszik, végre egyre sem találván hamarjá-
ban érveket az általa már mondottakra, vagy mondandókra 
utal, igéri, hogy ezekben kielégítő választ találand a kér-
dező. Uj tapsok és zaj. A fiatal ember uj kérdésre készül, 
mások rárivalkodnak, hogy ne zavarja az előadást, mások 
azt akarják, hogy szóljon, Passaglia haragjában az asztalt 
üti, én és mások nevettünk, és lőn bábeli zavar. De végre is 
a lárma lecsendesül Don Carlo újra kezdi. Beszélt a kor-
mányformákról, és azt mondá, hogy az egyház az alkotmá-
nyok legtökéletesb alakját nyújtja, mert mig az emberi kor-
mányformák alapintézményei változhatnak, és felforgathatok, 
az egyházé változliatlan, mivel Krisztus rendeletén, a kinyi-
latkoztatáson alapul, honnét következteti, hogy mindaz, mi 
nincs az evangéliumban és a kinyilatkoztatásban, annak meg-
változtatását sem a pápa, sem a zsinatok és püspökök meg 
nem tilthatják. Itt az önmegelégedés mosolya vonult végig 
ajkain, mely uj tapsra látszott felhívni a közönséget. Igen, a 



pápa nem több szent Péternél, hanem kevesebb nálánál. Sz. 
Péter két levelet irt, melyeket Istentől ihletteknek vallunk, 
meglehet, hogy a Civiltà cattolica vagy más lapok XI Ineze 
€S IX Pius bulláját mint szinte ihletteket melléje fogják he-
lyezni. Ez talán élez akart lenni, a közönség tapsokkal je-
lenté örömét, én is örültem az első conferenczia — végének, 
mely ugy látszik bevezetés volt csak a később mondandókhoz. 

VEGYESEK. 
A franczia kormány 1861-hen a szerzetes rendek s 

más mind két nembeli vallásos társulatok létszámát akarta 
tudni. A hivatalos összeírás szerint van 58 szerzetes anya-
ház, 37 független ház, 1931 fiókház 17,776 férfi szerzetessel, 
kik közül 12845 tanítással, 389 betegek ápolásával, 496 óvo-
dákban, s földmivelő társulatokban foglalkodik, 4046 pedig 
tisztán a szerzetes élet czéljainak él. — A női szerzetesekre, 
s társulati tagokra nézve van Francziaországban 361 anya-
ház, 595 független, s 11,050 fiókház, 90,343 szerzetesnővel, 
kik közül 58,883 tanit, 20,292 betegeket ápol, 3,093 óvodá-
kat kezel, 8,095 tisztán a ker. élet tökélletességének él. 
Mindössze tehát 108,119 szerzetes, 346 lélekre egy esik. 

A karlovitzi szerb congressus febr. 6-án a Szentlélek 
segítségül hívása mellett megnyittatott. A cs. biztos felol-
vasta a congressusra engedelmet adó cs. iratot, mire Gruic 
püspök hálaföliratot indítványozott ő Fölségéhez. Miletic ja-
vasolja, hogy ezen föliratban a román metropolia felállítása 
is, mint a görög-keleti egyház függetlenségének sérelme, fel-
említessék. Ezen javaslat egytől sem pártoltatott. Más napon 
febr. 7-én Nikolic a világi papság számosabb képviseltetését 
kéri szemben a nagyszámú zárdapapsággal. Radojcic a pap-
ság között elharapódzott demoralisatioról szól, fegyelmet, s 
e czélra bizottmányt kíván. Miletic az elnökséget a congres-
suson a patriarchának követeli, a többség marad a cs. biztos 
által vitt elnökségnél. Harmadnap febr. 8-án a clerus dota-
tioja fölött ment a tanácskozás, amire egy bizottmány nevezte-
tett ki. Indítvány is tétetett, hogy egyházuk hi vatalos megne-
vezésére az ,orthodox' szó kéressék ö Fölségétől. — A kí-
vánat magában merész, és jogtalan, mivel kívánja, hogy ő 
Fölsége a kath. egyházat nem-orthodoxnak mondja. Ok ma-
gokat nevezhetik igy, de nekünk katholikusoknak lelkisme-
retünk tiltja őket orthodoxoknak nevezni. Eretnekeknek 
nem hívjuk őket : ne követeljék, hogy kedvökért magunk 
magunkat eretnekeknek hívjuk. 

Turinból a péterfillér a letiltott pápai körlevélre vonat-
kozó fölirattal küldetett : „Quando quidem verba tua salutis 
et veritatis nuntia — in adspectum Italicae libertatis proferre 
episcopis non datur quibus banc legem Christus injunxit — 
ultro nosmet dicto tibi audientes Itali profitemur — Pie IX. 
Pont. Max. — veniam inconsultis hominibus precati qui be-
stias Apocalypsis referentes — christianae sapientiae funda-
menta cornibus incursare non dubitant." 

Beküldetett hozzánk „Az esztergomi kisdedovó társulat 
első közgyülésé"-röl szóló jelentés, melyben főt. Zalka János 
apát s kanonok urnák, mint a társulat elnökének jeles és 
lelkesítő megnyitó beszédje, az igazgatói jelentés, a bevett 
kisdedek száma nem, vallás, nyelv, s polgári osztály szerint, 
az óvonezok körüli eljárás módja, a pénzbeli bevétel és kia-
dás, s végre a főm. herczeg-prímás s bibornok pártfogása alatt 
álló óvodának tisztviselői, alapitói, rendes tagi személyzete 
olvasható. Mult évben volt 290 óvoncz, köztök kath. 240, 
helvét vallású 2, héber vallású 48. 

Davis, a déli államok elnöke jan. 25-éről irt kiáltványá-
ban felszólítja a polgárokat imádságra és böjtölésre, hogy az 
Isten irgalmassága a háború iszonyatosságait szüntesse meg. 

„A congressus engemet megbízott, igy ir Davis, hogy egy 
napot jeleljek ki az imádságra és nyilvános böjtölésre, ugy-
szinte hálaadásra az Istentől vett jókért. Mindenkor, de ki-
vált a nyomorok mostani napjaiban ünnepélyes kötelessé-
günk, hogy magunkat az Isten irgalmasságára bízzuk, előtte 
földre boruljunk, vétkeinket bevaljuk, bocsánatért esedez-
zünk. Forduljunk tehát hozzája bizodalommal, a reánk mért 
büntetésekben ismerjük el atyai fegyelmét; könyörögjünk 
erőt harezfiaink sziveibe és karjaiba ; vegye kezébe ügyein-
ket, s vezéreljen minket a kivánt békére. E czélből márt. 
10-ét tűzöm ki." Davis ugy beszél, mintha kath. püspök volna, 
pedig ő methodista. A protestantismus csak tűrhető a békés 
időben, de a csapások között csak a kath. hit és ennek vi-
gasztalásai adnak erőt. 

Megjelent nt. Füssy Tamás által forditott „A sept. 15-i 
conventio és a dec. 8-i Encyclica irta Dupanloup Bódog"; 
ugyszinte Fehérváry Ferencz és Török István által Ingra-
hamtól angol nyelven írott, németből fordított szentírási tör-
téneti regény „Dávid házának ivadéka." Az első munkának 
ajánlásához addere demere est ; a másik, habár ismert tárgyról 
szól, érdekessége miatt fölötte ajánlatos. 

A ,hét' szám igen sokban fordul elő, s ősi időktől óta 
különösnek vétetik. Hét nap van egy hétben; hét kapuja 
volt Jerusalemnek, hét szine van a szivárványnak, hét böl-
cse volt Görögországnak, hét hét van a nagyböjtben, hét a 
jó cselekedet, hét a főbűn, hét a szentség, hét a világ csudá-
ja, hét napig tartott a teremtés, hét neje volt a szörnyetegnek, 
kit VIII Henriknek hivtak, hétszer hetvenhétszer kell az 
ellenségnek megbocsátani, minden hét évben megujul a vér 
és a test az emberben, hét volt az egyiptomi kövér és száraz 
tehén, hét volt a szük és a kövér esztendő, hetven évig tar-
tott a babyloniai fogság. Sz. Ágoston irja : „SejJtem panes 
significant septiformem operationem Spiritus Sancti ; septem 
sportae fragmentorum perfectionem Ecclesiae. Hoc enim nu-
mero saepissime perfectio figuratur. Septies laudabo te. Quid 
est septies laudabo, nisi numquam a laude cessabo ? Totum 
enim tempus significat, qui dicit septies. Unde septem dierum 
Volumina saeculo provolvuntur. Propter ipsam perfectionem 
ad septem Ecclesias seribit Joannes." (Serm. 94. n. 2. T. 5. 
p . 508. B.) 

A péterfillérről némi adatokat lehet összeszedni. Bécs-
ben 1863-ban gyűjtetett 5300 fr. ; Linzben 20,617 fr . ; Mün-
chenben 27,483 fr. ; Regensburgban 1862-ben 16,700 f r . ; 
Würzburgban 12,552 fr. ; Boroszlóban 1861 — 1864-ben 
124,500 fr. ; Rottenburgban társulat alakult a szentszék adós-
ságainak törlesztésére, miután ezen adósság a katholikusok 
adóssága ; Milanóban egyetlen polgár mult évi decemberben 
50,000 lírát adott ; az adományok, melyek egyenesen a 
szentatyának küldetnek, számba nem vétethetnek, pedig 
ezek a legjelentékenyebbek, miután a fejedelmektől, s a dús 
gazdagoktól küldetnek. — Ennyit ad a kath. fiúi szeretet ; 
Isten indítja a fiak sziveit, hogy tízszeres áldással viszonoz-
hassa a fiak csekély adományait. 

A bécsi érseki szentszékhez az első fokú bíróságnál 
282 válóper, ezek között 7 a házasság, 15 pedig az eljegy-
zés semmiségének kimutatására adatott be. Fölebbezésre 11, 
a harmadik ítéletre csak két válóper került. A házassági 
semmiségi 7 perből 4 a házaspár meghalálozása körül forgott. 
Azon váló perekből 17 visszautasittatott, 30 kiengeszteléssel 
végződött, 137 pedig a további kiengesztelődésig elválaszta-
tott, 54 perben az elválás megtagadtatott, 21 per folyamat-
ban maradott. 

Szerkesztői tmlósitás. 
K — a . B. Szabadkára januártól kezdve fog járni a ,gioreli ' vendég. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM : Havi szemle. II. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
I i . 

A nagy küzdelem minden ponton; sehol nem 
nyughatunk, mivel mindenütt dicsőségre váratunk. 
A rontó erők munkájukat bevégzik, közel van az 
idő, hogy az épitő, a szervező , a kath. erő védelmi 
küzdelmeiből áldásainak kiosztására hivassék. State 
praecincti lumbos vestros. Küzdelmeink bezárják a 
gyászos, megnyitják az uj fénykorszakot. A négy-
százados rontásnak egyszer véget kell érni, a jelek 
nem hiányzanak, hogy közel van, s mi munkára hi-
vatunk. 

A pétervári kormány Lengyelországban igaz-
gató zsinatot tervez a katholikusokra. Ez volna 
a benső szakadás Romától, a külső szakadás rö-
vid idő alatt megjönne. De hol vannak a püs-
pökök, kik a császári biztos elnöklete alatt a zsi-
natban üljenek? Püspök nélkül szine sincs a zsi-
natnak. Talált a pétervári kormány egy Vielo-
polskit politikai czéljaira, hol talál kath. lengyel 
püspököt a tervezett zsinatra? Siemaskó, a fekete 
lelkű, nincs többé. — Victor király őseinek házából 
febr. 3-án megszökött. Az udvari bál ellen tett tün-
tetések méltóságát sértették, s nem volt a városi köz-
ségtanácsban egy kérő, egy tiltakozó szó, habár a 
kormány sürgette, mely a történteket roszalja, a ki-
rályi méltóságnak a sértések után azonnal hódoljon. 
Manus Dei adgravatur super perjuro. Victor király 
csak Piemontban törvényes király, mivé tétetett a 
királyaihoz e hűséges nép, hogy urát Europa előtt 
sértegesse ? A conspiratorok tették azzá. Ilyen a nép-
király, hogy fővárosából titkon, búcsú, tisztelet nél-
kül , megvetés és fájdalom kiséretében távozzék. A 
képviselők Turinban maradtak, most egyházi sza-
kadáros törvényjavaslat fölött tanácskoznak. A fran-
ezia constituente majmolói, a papságnak polgári al-

kotmányt készitenek, püspöki megyéket eltörülnek, 
érsekekből püspököket, püspökökből érsekeket csi-
náln ak, u j megyéket alkotnak, ezeket a politikai ke-
rületek határaiba szoritják , a választást a népre , a 
fizetést az államra bizzák, polgári házasság, alkot-
mányos eskü az u j merények. Bizonyítják ezek, mily 
igazat szólott a francziák császárja febr. 15-én: „Ita-
lia a kath. világgal kiengesztelődik." 1) A föntartó 
erők foszlanak, a köztársasági forradalmárok készül-
nek. — Belgiumban a temetőket szentségtelenitik, 
községi kézbe adják a templomokat, tervezik a kény-
szeroktatást. Nem politikai párt az, mely Belgiumnak 
szabadságait rontja, hanem bölcseimi rendszer, mely 
az országot erőszakkal átalakitani akarja. A me-
chelni érsek már két uj temetőt nem engedett felszen-
teltetni, mivel az illető községtanács a megszentelt 
helynek megszentségtelenitése ellen nem akart biz-
tosítást adni. A protestánsoknak, a hébereknek lesz 
oly temetőjök, oly templomok, mikint ezt vallások 
akarja: a katholikusok temetője lesz profán hely, 
templomuk pedig, mikint a városház, dologház, bör-
tönépület, egyedül nekik nem engedtetik, hogy oly 
templomok, oly temetőjök legyen, mikint ezt az ő 
religiojok kivánja. Mi köze van a politikai szabad-
ságnak a templom, a temető szent jellegével ? Miben 
ütköznek ezek össze? Megférhetetlenek lesznek ezek, 
hol a kormányhatalmat egy istentelen bölcsészeti 
rendszernek megalapítására fordítják. 

Miksa császár üdvözöltetik a szabadelvüség ut-
jain. Mi csak félünk, mikor a szentatyának áldó sza-
vait Miksa császár fölött a forradalmárok kiáltásai 
elfojtják ; csak félünk, mikor őt azok dicsérik, kik 
Juareznek koszorúkat fontak, a franezia hadjárat el-
len izgattak, a pueblai vereségen örültek. Nehéz 

„L'Italie se constitue définitivement, et se récon-
cilie en même temps avec la catholicité." Monde 45 sz. 16 
febr. 1865. — A 44 érsekséget, 185 püspökséget 59 püspöki 
székre akarják szorítani. „Jól tudjuk, igy szól a bizottmányi 
javaslat, hogy mindez az állam joghatósági körén kivül esik, 
de mi megteszszük, hogy a pápa ezt később helyben hagyja." 
Monde 50 sz. 21 febr. 1865. 
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helyzetek lehetnek, mik a császárt rábir ták, hogy 
Juarez útjaira lépjen, ennek tetteit folytassa. Ez eset-
ben a császárság a praesidenség utódja, nem pedig 
uj teremtés. Juarez az ő elveiben, tetteiben fog ural-
kodni, saját müveit a császár által megkoronázottak-
nak fogja látni. Nagyobb tisztelet nem érhette a föl-
dönfutót, semmint ha istentelen tetteiben, a császár-
ság alatt fog élni és uralkodni. Miksa császár ez eset-
ben Juareznek tanoncza. Ez nem dicsó'ség a császár-
ságra. Csalatkoztak tehát az uj császárságban a ka-
tholikusok, csalatkoztak a forradalmárok, azok fájda-
lomra, ezek örömre, azok reményt vesztettek, ezek fé-
lelmökből felócsúdtak. Igy lépett XVIII . Lajos, igy La-
jos-Fülöp a trónra. Mexicoban azt teszik, mit Italiában, 
mit Lengyelországban. Ha sebekbe mérget öntenek, 
s gyógyitásról regélnek, a harmadik és keservesebb 
csalódás nem marad el sokára. A ,Revue de la quin-
zaine de l'Estafette' veracruzi lap meghozta a csá-
szárnak leiratát Escudero miniszterhez, Meglia nun-
cius és a kormány között tétlenség állt be, a püspö-
kök ismét számkivetésbe készülnek. *) A szentszék 
a franczia concordatumban megmutatta, mily enge-
dékeny mindenben, mi az elvet nem sérti.2) De Miksa 
császár Juarez által készitett tervalapon, melynek 
neve ,Reform', kivánt concordatumot. Meglia nun-
ciusnak legszélesebb felhatalmazása lehetett, de a 
kath. elvnek kitagadására a pápa nem hatalmazhat 
fel senkit. E ,Reform' polgári alkotmány, s minden 
eddig elkövetett igazságtalanságok, méltatlanságok, 
jogtalanságok megállapítása. Az ,Estafette' mondja, 
hogy a reform aláírása a papság befolyásának csök-
kentése: s hogy ezt akarta a császár. A szabadel-
vűek dicséreteikkel is rágalmaznak, mivel független, 
nemes lelkű papságot csak zsarnok nem türt. A Re-
formnak 1-só' pontja az egyetemes vallástürelmet 
mondja ki , mely által az uralkodónak kimondott 
kath. religio, mikint a veracruzi lap megjegyzi, 
puszta statistikai adatnak, hogy a császárság lakos-
sága egészen katholikus, mutattatik be. A második 

Journal de Br. 33 sz. 2 febr. 1865. 
2) Darboy, párisi érsek az őpásztori levelében irja: „Első 

igazság, hogy a religio nem puszta elmélet, nem puszta tény, 
hanem látható, szervezett, élő társadalom, mely az egyház 
neve alatt szól, cselekszik , terjed, s védi magát. A másik 
igazság, hogy az egyház fönen hirdetvén az ő változhatatlan 
tanait, ezeket a századok és a népek szükségeihez gyengéd-
séggel, mérséklettel alkalmazza, mivel czélja, az elvek sér-
tetlensége mellett, békében és egyességben élni a világi ha-
talmasságokkal, nem pedig ezektől elszakadni, vagy épen el-
lenök harczolni." Union 52 sz. 21 febr. 1865. 

pont az egyházi javakat nemzetjavakká nyilatkoz-
tatja. Ha ezen javak az utolsó lánczföldig el nem 
adattak volna, ha Juarez pagaréival, melyeknek ér-
téke száztól háromra esett, ki nem fizettettek volna, 
a pontnak lenne értelme. Az egyház amnestiálhatily 
eladásokat, de hogy ezeket helyeselje, hogy az egy-
ház kizáratását a birtokolásból aláirja, ezt soha nem 
tette, s Mexicoban legkevesebb indoka van, hogy 
megtegye. Miksa császárnak szabadsága van a sza-
badelvű kisebbség, vagy a kath. többség között válasz-
tani. A Reform harmadik pontja a papságnak fizetteté-
sét az állam által elvben állapitja meg. Amexicoi pap-
ság kárpótlást követel, nem fizetést. A papság nem az 
államtól vétetik be a papi rendbe, nem az államtól 
kapja a hivatást, nem az állam nevében viszi működé-
sét, nem az államtól küldetik a lelkipásztorkodásra, 
nem is általa hivatliatik vissza, szóval : a papság nem 
az állam szolgája, államfizetésre sem joga, sem kedve. 
A franczia nemzeti gyűlés kárpótlást adott a pap-
ságnak, nem pedig fizetést. Alamizsnát a papság csak 
egyes jótevó'któ'l fogad, az államtól soha. Függet-
lensége, állásának nemessége eló'tte becsesebb min-
den kincseknél. A konstantinápolyi nem-egyesült pa-
triarcha keresi az államfizetést, mivel a független 
nemes lélek becsét nagyra nem tartja ; de a kath. 
püspökség más. „Elvenni az egyház birtokait, s a 
papságot magára hagyni , igy ir a veracruzi lap, 
nagy politikátlanság ; mivel a papság a nép szerete-
tétől rövid idő alatt többet kap, semmint az állam 
elvett tőle. A magára hagyatott papságot a nép ro-
konszenvvel fogadja, ápolja, s ez által a papság be-
folyása a népre tizszer nagyobb, mintsem volt, mikor 
a papság birtokolt. A papi javak elvételének czélja 
ez uton ép az ellenkezőt szüleményezné. A papságot 
az állam fizetvén, ezt mégis függővé teszi, mivel a 
népet nemgondolásra birja a cultus, és a papság fe-
lől. A cultusbudgeteta nép fizeti, de a politikai hasz-
nait a kormány szedi. Cultusbudget egy hatalmas 
tényező az állami gépezetben." *) Mexico tehát bol-
dogabb lesz, mivel birtokos papsága nem lesz. Fran-
cziaország, Spanyolország boldogsága csak ezen alap-
szik. Kevesbedett-e az adó emiatt? Emelkedett. Sza-
porodott-e a közvagyon? Sülyedett. Protestantismus 
előtt a papság mindenütt birtokolt, Europa azon fe-
kélytől. mely testén pauperismus neve alatt rágódik, 
egészen ment volt. A tömeges szegénység az egyházi 
javak elkobozását, a szerzetes rendek elfojtását nyom-
ban követte. Augolország a házas papok kezében 

') Monde 31 sz. 2 febr. 1865. 
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hagyta az egyházi javakat , az udvari szolgák között felosz-
totta a szerzetes házak birtokait, s az apátságokat ; mit nyert 
vele ? Püspökfiakat, püspökleányokat, a papságban államszol-
gákat. A tekintély vesztett papság a társadalomnak ostora ; a 
tekintélyes papság csak a miniszterek igazságtalan czéljainak 
akadálya. Cavoursem akart államtól dijazottpapságot. Minden 
nemes kormány örült a papság hatalmának a nemzet életére. 
Az anglikán papság szellemi erőtelenségét a lapok és parle-
mentek panaszolták. A Reform negyedik pontja a papság 
polgári állásának meghatároztatását igéri. Ezt irta alá Miksa 
császár dec. 27-én, szemei előtt nem I. Ferencz József, ha-
nem II. József lebegett ; Consalvi egykoron Bonaparte Na-
poléon consullal kedvezőbb helyzetekben tanácskozott a con-
cordatumról. 

Ezen sajnálatos viszonyokra fényt vet a szentatya le-
vele mult év oct. 18-ról, melyet Meglia nuntius magával vitt. 
„Midőn fölséged Romában volt, emiitettem a nagy fájdalma-
mat az egyház és a mexicoi nemzet siralmas sorsa fölött. Én 
ünnepélyes felszólalásaimban többször tiltakoztam azon igaz-
ságtalan törvény ellen, mely ,Reform' név alatt ismeretes. 
Szavamat emeltem az egyházi javak bitorlása, elprédálása, a 
szerzetes rendek kitiltása, a kath. religioval összeütköző el-
vek, s más, egyedül csak a papság kárára elkövetett meré-
nyek ellen. Fölséged reményeink hajnala volt. Vártuk a for-
radalom által ütött sebek gyógyitását, az istentelen rendele-
tek visszavonását. Mindeddig reményeink teljesülését hiában 
vártuk, azért nem mulaszthatom el, hogy fölségedet a nekem 
adott Ígéretekre ne figyelmeztessem.') Fölség ! kérem te-
gyen félre minden emberi tekintetet, egyedül kath érzel-
meitől, a ker. hit által megvilágosodott okosságtól vezérel-
tetve, kezdjen a munkához, törülje le a nagy kath. család 
könyeit, tegye magát méltóvá Jézus Krisztus, és az aposto-
lok fejedelmének áldásaira. Hogy e munkában segédje le-
gyen, küldjük képviselőnket, akinek meghagytuk, hogy leg-
először is az igazságtalan és gyászos törvények visszavona-
tását sürgesse." A párisi tanács a romai fölött győztes lett, 
a viszonyok feszültek, a nuncius haza készül, a püspökség 
gyászban, imádságban a hazáért, az uj fejedelemért. 3) Aki 
szenvedni tud, szilárd szokott lenni ; aki Juarez előtt meg 
nem hajolt, most sem törik meg : Pius, ki non respicit per-
sonam hominis, ugy szólhat Miksáról, mikint szólt ,Nurnquam 
fore' (1856 dec. 25) s .Meminit unusquisque' (1861 sept. 30 
felszólalásaiban Juarezről. 

Parisban herczeg Chigi Flavius pápai nunciusnak levele 
a poitiersi és orléansi püspökökhöz viszályt szült. Drouyn febr 
8-án irott sürgönyében panaszt tétet emiatt a szentszéknél 
február 10-én pedig Moniteur hivatalos nyilatkozatot hozott, 
hogy a „nuncius a nemzetközi jognak és a franezia törvény-
nek szabályait megsértette." 4) A császári kormány tehát a 

' ) A r o m a i tudós í t ások á t a l ános e l v e k r ő l is s z ó l n a k , m e l y e k b e n a 
s z e n t a t y a és Miksa c s á s z á r m e g e g y e z e t t volna ; d e M e x i c o b a n a f r a n -
ezia j a v a s l a t o k be fo lyása a c s á s z á r néze te i t m e g v á l t o z t a t t a . Union 52 
sz . 21 f e b r . 1865. 

Monde 46 sz. 17 f eb r . 1865. 
3 ) Kü lönösen Labas t ida és M a n g i n a é r s e k e k , P a s m i r e , Labas t ida 

t i t oknoka tömlöczbe t é t e t e t t , n e m b ű n é r t , h a n e m poli t ikai e lőv igyáza t -
ból , mik in t D e Ange l i s f e rmoi é r s e k és b ibornok . 

4 ) F e b r . 8 - á n D r o u y n i r t a : , ,Par c e t t e d é m a r c h e , le nonce a g r a -
v e m e n t compromis le c a r a c t è r e dont il e s t r é v ê t u . " E s ha o lyaka t b e -

nemzetközi jognak hive, őre, barátja ! Örülünk e meglepeté-
sen, nem is kívánhatunk mást, semminthogy a követek, kik 
fejedelmeiket küludvaroknál képviselik, mint a nemzetnek, 
hol hitelesítve vannak, törvényeit, mint a nemzetközi jognak 
szabályait tiszteljék. A követ a fejedelemnek személyét kép-
viseli, az ország belügyeibe ne avatkozzék : de egyszersmind 
a követ az ő személyére, házára, hivatalának egész személyze-
tére ugy ki van véve az országnak törvényei alúl, mintha sa-
ját fejedelmének fővárosában laknék. Személyes sértetlenség, 
birtokkivüliség, adó-, s törvénymentesség, tulajdon jogható-
ság, s cultusszabadság, a követnek Kluber szerint,!3) a jogai, 
szabadalmai. Piemontnak követjei, Villamarina Nápolyban, 
Buoncompagni Florenczben, Migliorati Romában, Minerva 
Romában s Athénében adtak ezekben botrányt, hogy az össze-
esküvőkkel szövetkeztek, a fejedelem ellen, kinél hitelesítve 
voltak, forradalmat szítottak. Belluno tábornok levele bizony-
ság, hogy La Valette Romában ugyanezen fondorkodást űzte, 
s miután a tábornok katonai becsülete ily hütelenséghez se-
gédkezet nyújtani nem akart, Belluno visszahivatott, rendel-
kezési állapotba tétetett. 2) La Valette ellen nem panaszko-
dott a császári kormány, sem Piémont ellen, hogy a nemzet-
közi jognak és az ország törvényeinek szabályait áthágja. 
Moquard császári titoknok, kinek ker. halála, pályájának 
egyedüli fénypontja, ,La tireuse de cartes' színdarabot irt, 
mely a compiegnei őszi estvéken adatott elő; ebben a romai 
államok törvényhozása csúfoltatott : más ország törvényein 
gúnyolódni, a nemzetközi jognak szabályai a fejedelmi ud-
varoknak tiltják. A testvér nem gúnyolhatja a testvért, ke-
vesbé még fiu az atyját. Valewski, a császárnak rokona, a pá-
risi congressuson rágalmazta a pápát ; ezt a nemzetközi jog-
nak szabályai tiltják. Párisban röpiratok jelentek meg, me-
lyekről Russel mondta, hogy a pápai államok felét elvették ; 
a császár 1859 dec. 31-én levelet irt a pápának, melyről Ca-
vour mondta, hogy e levél többet használt az olasz forrada-
lomnak, mintsem Magenta és Solferino győzedelmei ; Cial-
dini Chambéryből sietett Castelfidardó alá, hogy a pápa ha-
dait nagyobb számmal, de még al jasabb módon elnyomja : 
mindez a nemzetközi jognak szabályait mélyen sértette. 
Chigi magány levelet irt, melyet az indiseretio hozott nap-
világra, s a franezia kormány a pápa képviselője ellen a 
nemzetközi jogra hivatkozik ! A kit a lelkismeret már már 
fojtogat, a lelkismeretes ember ellen a lelkismeretre hivat-
kozik. Emelhetett panaszt Romában, de hogy hivatalos lap-
jában a pápai nunciusnak leveleit ünnepélyesen megróvja, 
erre nincs példa, ezt a nemzetközi jog tiltja, mivel a külfe-
jedelemnek képviselője a franezia kormánynak nem alattva-
lója, hogy őt Ítélhesse, hogy megróvhassa. Nagyobb erő 
nem jog. 

Mit tett Chigi Flavius ? Megköszönte Pienek az általa 
mondott főpásztori szózat egy példányát; megköszönte, s 

s z é l ü n k , m e l y e k t e l j e sen v a l ó t l a n o k , ha k é t r é s z r e k é t f é l é t m o n d u n k , 
D r o u y n ez á l ta l n e m sé r t i m e g az ő á l l á sá t . — Union 49 s z , 18 febr . 
1865. — A , M o n i t e u r ' p e d i g i r t a : „ q u i c o n s t i t u e n t une in f rac t ion a u x 
r ég i e s du dro i t i n t e r n a t i o n a l , e t du d ro i t publ ic f r a n ç a i s . " Union 4 1 sz . 
1 0 febr . 1865 . Monde 39 sz. 10 febr . 1 8 6 5 . 

' ) D r o i t d e s gens m o d e r n e s de l ' E u r o p e . — .Sciences pol i t iques 
et soc ia les T . 1. p. 2 2 Ö - 2 3 4 . ed. P a r i s 1854. 
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üdvözölte Dupanloup püspöknek röpiratát. A nemzetközi 
törvénynek melyik szabálya tiltja a püspököt egy szózatért, 
vagy röpiratért üdvözölni ? Az egyik püspök mint főpásztor, 
másik mint iró szólt, mindkettő a kath hitnek tanait fejte-
gette, a torzítások ellen védelmezte ; hol van ennek üdvöz-
lése megtiltva ? A kormány tett pártot a pápai körlevél ellen, 
s elég sikeretlenül, a két püspök nem mint párt embere, ha-
nem mint püspök szólt; Chigi mindkettőhez irván, párthoz 
nem szegődött, a kath. tannak jeles előadásáról, nem pedig 
politikai tényről szólt. Hol van Francziaországnak törvénye, 
mely a kath. tannak előadása iránt rokonszenvet nyilatkoz-
tatni tiltaná ? A franczia államügyész, habár sem akaratja, 
sem hatalma nem hiányzott, Pie szentbeszédje, Dupanloup 
röpiratja ellen mit sem kezdeményezett : a beszéd, a röpirat 
nem sért franczia törvényt, hogyan sértheti azt a beszéd, a 
röpirat iránti rokonszenv ? Kellemetlenül hatott a nuncius 
leveleinek közlése a császári kormányra, mivel akarta, hogy 
Dupanloup röpiratja, mely a sept, szerződést minden undok -
ságaiban felderíti, magányos embernek nézete maradjon ; 
de ezen kellemetlenséget magának tulajdonítsa, miután a 
a szerződést ő kötötte, az egységes Italiát a diplomatiába ő 
csempészte be, vagy azon boszúlja, aki a két levelet elcsente, 
s a lapoknak megküldte. 

De Chigi nuncius. Chigi nuncius, de érsek is, ember 
is, a nunciusi hivatal az érseknek, és az embernek jogait 
meg nem semmisiti ; magány levelet irni, embernek joga, a 
testvért megtisztelni az érsek szabadsága. A császári kor-
mány letiltotta hivatalnokainak a poitiersi püspök házát ; de 
a nuncius nem franczia hivatalnok, a letiltás neki nem szól-
hatott. IIa külföldi követek a magány levelezéstől is letil-
tatnának, követségi állásuk börtön lenne. A franczia kor-
mány sem tartja azt, hogy a követ ne írhasson semmit. Mi-
dőn a franczia katonatisztek magasabb sugallatból 1860-ban 
megkezdték Angolország ellen a hadjáratot . . . tollal, Pal-
merston kormánya kellemetlen helyzetbe jött, Napoléon csá-
szár irt Persignynek Londonba, Persigny a levelet a lapok-
nak megküldte : ez nem vétetett a nemzetközi jog megsér-
tésének. Egy újság Parisban a török kormányt vádolja, hogy 
vallási szabadságot nem engedvényez. Rustem-bey a lapok-
ban nyilatkozott. ') A követnek tehát szabad irni, szabad a 
lapokban vitázni is. Nigra követ e télen verseket irt a csá-
szárnéhoz, melyekben felszólítja, inditsa meg szótalan fér-
jét, hogy Velencze felszabadítására siessen ; a franczia kor-
mány barátságos viszonyban van a bécsi kormánynyal ; Nigra 
izgatott, ez nem vétetett sértésnek a nemzetközi törvények 
ellen. Hübner 1858-ban Granier de Cassagnaehoz levelet 
irt, megköszönvén neki Austria iránti rokonszenvét. Austria 
iránt rokonszenv a franczia kormány czélzataival 1858-ban 
épen ugy nem egyezett, mivel a plombiersi szerződés hábo-
rúról szólt, mikint ma nem egyezik, ha a pápai körlevél di-
csértetik, mivel a sept. 15-i szerződés, a turini értelmezés 
szerint, Roma kézrejátszását szándokolja. Bonaparte Lajos 
és Fornari nuncius közötti levelezés 1849-ben a lapok ha-
sábjain megjelent, Cavaignac, habár látta, mily hasznot fog 
húzni ezekből az ő vetélytársa, a nemzetközi jogszabályaira 
nem hivatkozott. Történnék csak a muszka czár, vagy Vic-

' ) Unitá catt. 29 sz 4 febr . 1865 

toria királyné ellen legalább századik része annak, ami Pa-
risban IX. Pius ellen történik, a muszka és az angol követek 
azonnal tiltakoznának, s kik a muszka czárt, vagy az angol 
királyt védenék, rokonszenvi nyilatkozatot kapna : ez nem 
volna a nemzetközi jogok sértése. Mondták, hogy az egy-
háznak csak a közjogot akarják megadni ; tetteik azt bizo-
nyítják, hogy épen a közjogból akarják kizárni. Az ügyet 
a szentatya jósága elintézte, Chigi a császár előtt sajnálko-
zását kifejezte leveleinek nyilvánosságba vitele fölött. ') A 
franczia kormány, mikint 1806 — 1808-ban a viszályokra 
ürügyet keres, hogy ismert czéljainak külszint adhasson. 

A francziák császárja febr. 15-én trónbeszéddel nyi-
totta meg a törvényhozói ülésszakot. Mit találunk e beszéd-
ben ? Ürességet, ellenmondást, keresett szólamokat, ,ambi-
tiosum eloquentiae mendacium.' A nagy lelket már saját szel-
leme elhagyja. 1863 nov. 5-én congressus vagy háború volt 
ajelszó. A congressusra tagok hiányoztak, háborúra bátor-
ság nem volt, a német hatalmasságok Dániával, Muszkaor-
szág a fegyveres lengyelekkel magok bántak el : 1865 febr. 
15-én mondja a császár: „a béke müveinek minden félelem 
nélkül adjuk át magunkat." 2) Akkor háború, most béke, 
habár annak anyaga szaporodott, ennek reménye hanyatlott. 
— „Italia szervezi magát, s véglegesen rendezi a sept. 15-i 
szerződés után." 3) A turini, most már féligmeddig florenczi 
kormány kiáltja : „mig Romába nem jövünk, nem rendez-
hetjük magunkat. Florencz csak ideiglenes hely." 4) — A 
trónbeszéd Italia végleges megállapodását a conventionak 
róvja fel; Drouyn pedig Mulinen előtt ünnepélyesen val-
lotta, hogy a szerződés semmit sem változtat Italia helyze-
tén. 5) — „Italiában erélyesebben munkálkodhatott a mi 
közbelépésünk." Tehát közbelépés, beavatkozás. Eddig min-
dig non-interventio volt, most már „erélyesebben munkál-
kodó közbelépés." Drouyn mult év sept. 12-én Romába kül-
dött sürgönyében irja : „a non-interventio, politikánk egyik 
főelve, parancsolja, hogy seregeinket hozzuk haza" : a trón-
beszéd pedig mondja: „erélyesebben munkálkodott a közbelé-
pésünk." e) A császár 1859 dec. 31-én irta a szentatyának : 
„mindig a szentszék érdekekei forognak fejemben, de kép-
telen voltam megakályozni Bologna, Ravenna elvételét :" 7) 
1865-ben pedig a tehetetlenséget, a képtelenséget Italiában 
„erélyesebben munkálkodó közbelépés váltotta fel." Ha a 

' ) Monde 45 sz 16 febr. 1865. 
1 ) „ L i v r o n s nous sans inquie tude aux t r avaux de la p a i x . " Union 

47 sz . 16 f eb r . 1865. 
3 ) , , h ' I ta l ie se cons t i tue dé f in i t ivement . " 
*_) Unità ca t t . 311 sz. 6 nov. 1864. Mosca b izo t tmányi j e len tése a 

k a m a r á h o z . — A k é k k ö n y v , mely a birodalom be lügye i r e v o n a t k o z ó 
o k m á n y o k a t t a r t a l m a z z a , a miniszter i e lőadásban mondja : „ la con-
ven t ion du 15 s e p t e m b r e n ' e s t pas la solution définit ive de la quest ion 
r o m a i n e . " Union 51 sz. 20 febr . 1865. 

5 ) „ L ' a r a n g e n i e n t n ' impl ique point un r ég l emen t de la ques t ion 
romaine , pas plus qu ' il ne modifie la s i tuat ion généra le de l ' I t a l i e . " 
Drouyn sept . 26-án 1864 G r a m o n t h e r e z e g h e z B é c s b e . Union 51 sz. 20 
febr . 1865. 

6 ) „ D a n s le midi de l ' E u r o p e , l 'act ion de la F r a n c e devai t s ' 
e x e r c e r plus r é s o l û m e n t " 

' ) „Une de mes p lus v ives préoccupat ions , pendant comme après 

la g u e r r e , a été la s i tuat ion des É t a t s de l 'Égl i se . M a l h e u r e u s e m e n t j e 

me suis t r o u v é impuissant à a r r ê t e r r é t ab l i s s emen t du nouveau r é g i m e . 

Mes ef for t s n 'on t abouti qu 'à la démission de Gar iba ld i . " Annales p. 643. 
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szentszék védelme jön kérdésbe, a császár tehetetlen, mint 
a kis gyermek, ha a forradalom segélyezése jön elő, a csá-
szár erélyesen munkás. „Italia nagy lélekkel Florenczbe te-
szi át fő városát,",nagy lélekkel/ a császár parancsára. „A fő-
város kérdése conditio sine qua non" ez a jegyzőkönyvnek a 
szava. A dániai király is nagy lélekkel irta alá a békekötés 
okmányát, a lengyelek is nagy lélekkel tették le a fegyvert, 
Italia is nagy lélekkel megy Florenczbe, mikint I. Napoléon 
nagy lélekkel ment Helenába, Lajos-Fülöp Angolországba. 

A trónbeszédben az események értelmezését vártuk, 
s mi ezeknek gunyorait találtuk. A turini kamarák mindent 
felderítettek, a sárgakönyv ad usum Delphini kiadott gyűj-
temény semmit fel nem világosit, a párisi szónoklatoktól 
sem várunk világosságot ; mi imádkozunk &úvel az esemé-
nyeket az Isten fogja szinre hozni, ez erélyetőn munkálkodó 
közbelépés leend ; kik fognak veszteni, kik nyerni, kik sü-
lyedni, kik emelkedni, hitünk Ígéreteire hallgatunk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap k i r . F ö l s é g e Simon Z s i g m o n d n a k t i hany i , P e t h e ő D e m -

j é n n e k dömölk i apá t t á a sz B e n e d e k r e n d á l ta l t e t t m e g v á l a s z t a t á s á t 
l e g k e g y e s e b b e n h e l y b e n h a g y n i mé l tóz t a to t t . 

ROMA, jan. 15-én. Szent örömmel és megelégedéssel 
adjuk a romai hivatalos lap következő sorait : „Az Unità cat-
tolica szerkesztői az 1864 év utolsó napján kiadott számukban 
olvasóikkal megismertették az ő szentségéhez uj év alkal-
mával intézett föliratot. Az e föliratban kifejezett elvek és 
kivánatok szépen egyeznek azon igaz tanokkal, melyeket e 
lap szerkesztői a katholikusellenes sajtó czáfolatára állha-
tosan vallanak. Kérik ő szentségétől az apostoli áldást sze-
mélyökre és az általok képviselt ügyre. Ez alkalommal 
ugyanazok a pápa-királyhoz juttatták a becses ajándékokat 
és péterfilléreket, melyek a mult november és december ha-
vában a szerkesztőségnél letétettek. Vízkereszt napján ér-
keztek meg emez adományok Romába, mint a fiúi szeretet 
és ragaszkodás drága bizonyítványai, összesen 19 ezer lira, 
ide nem számítva a pénzen kivül érkezett becses tárgyakat, 
és azon 22 ezer lirát, melyet egy turini ur a pápának ugyan-
azon szerkesztőség utján küldött. A szentatya szeretetteljes 
szívvel fogadá az őszinte ragaszkodás eme gyermeki jeleit, 
hálát rebegett, hogy ép e szomorú időkben vigasztaltatik 
meg olaszhoni gyermekei által, és kérte Istent a bold. Szűz 
közbenjárása által az igazi megtérés csudáinak további öreg-
bítéséért, áldását adván hü gyermekeire. — Vízkereszt nyol-
czadán a S. Andrea della Valle templomában az egyházi 
szertartások fényesen tartattak. Jelen voltak a különféle 
szerzetes testületek , és intézetek tagjai. A szentmisék is 
nyugoti és keleti szertartás szerint végeztettek. A nyolczad 
alatt mindennap a szentséggeli áldás a bibornokok egyikétől 
adatott. Utolsó nap az átalános áldozáskor Pitra bibornok 
nyujtá az ur testét, este pedig Patrizi bibornok adta a szent-
séggel az áldást. A hivek nagy számmal jelentek meg szent 
hitünk titkait ünneplendök,' a szónoklatok pedig több nyel-
ven tartattak. — Hogy a személy és vagyonbiztosság Ro-
mában jobban legyen megőrizve, régóta szokásban volt, hogy 
nagyobbszerü ünnepélyek alkalmával, vagy közmulatságok 
idejére a rendőrség a már többször elitélt gyanús egyéneket 
egy kis időre hűsre tette, nehogy a nagy néptömeg által elő-

idézett zavarok alkalmával zsebelhessenek. Azonban a ta-
pasztalás mutatta, hogy ezen eljárás, mely zsarnoki színben 
mutattathatott fel, még sem volt elégséges, kormányunk azért 
mindig oda törekedve, hogy a közbiztonságot a személyes 
szabadsággal, amennyire lehet, kiegyenlítse, ama rendszert 
egy idő óta nem a legnagyobb szigorral alkalmazta. Es ime 
a kik ezelőtt zsarnokságról vádolták a pápai kormányt, 
most eme tettét is rosz oldalra magyarázzák, mivelhogy az-
óta egy két bűntény követtetett el, mintha bizony a tapasz-
talás tanúsága szerint a legjobban szervezett rendőrség mel-
lett is egyes ily esetek meg nem történhetnének ! Különben 
ezen nincs mit bámulnunk, tudjuk hogy a szentatya világi 
kormányának bármily józan, igazságos, és czélirányos tettei 
rosz szinbeni felmutatására a bérencz sajtó közegeinek ha-
sábjai folyton nyitva állanak. 

ROMA, febr. 17-én. A hatalmasságok romai követeinek 
nem rég az apostoli kamara nyomdájában megjelent nagy-
szerű, és szépkiállitásu mü küldetett meg. A könyv czime : 
A kereskedés, földmivelés, ipar, és szépmüvészetek miniszté-
riuma által 1859 — 1864-ig végrehajtott müvek kimutatása. 
Szerzője maga a kereskedelmi miniszter báró Baldini Szilárd. 
Ennek már neve is meghazudtolása azoknak, kik vádolják 
a pápát, hogy hivatalokra csak egyháziakat alkalmaz. Ro-
mában egyházi és világi férfiak válvetve működnek IX Pius 
legnemesb szándékainak keresztülvitelében. Ha 1859-től 
fogva a földmivelés, kereskedelem és ipar terén semmi sem 
történt volna is, ki fogná ezért a pápát kárhoztathatni, miu-
tán azóta minden oldalon ellenségektől vétetett körül, birto-
kainak négyötödétől megfosztatott, az államadósság kama-
tait rendesen fizette? Es mindemellett sok történt. „Látni 
fogják, mondja a nemes báró a pápához intézett előszavában, 
azok, kik a pápai kormányt gondtalauságról vádolják, a mű-
vészet mennyit nyert a felfedezett, és közhaszonra fentartott 
műemlékek által. A festészet legjelesebb müveit megnyitva, 
a művészetre készülők mindennemű segélyeztetését senki sem 
fogja kétségbe vonhatni." Elősoroltatnak a nevezett könyv-
ben az utolsó négy év alatt történt vízvezetési munkálatok a 
cività-vecchiai, terracinai, és porto d'anzioi kikötők fentartá-
sára, és a Tiber partjainak szabályozására tett költségek, 
a távírdák szaporítása, a közutak fentartása és ujak készí-
tése. Nem lehet szándékunk a történtek hosszú sorát akár 
csak kivonatban is közleni, mivel lapunk szük körét túlha-
ladják, annyi kétségen kivüli, hogy fényesen bebizonyítják, 
miszerint a pápai kormány az anyagi haladásban sem marad 
hátra, hogy népei javát szivén hordja. IX-ik Pius pápa jóté-
konyságának, és nemes szivének maradandó emlékeit az 
igazságos történelem méltányolni fogja, a hazug lelkek min-
den fondorkodásai, becsmérlései és rágalmai ellenére. 

ORLEANS, febr. 3-án. (Spaccapietra smyrnai érsek 
beszéde a székesegyházban) Spaccapietra a smyrnai kath. 
érsek az orléansi székesegyházban tartott, és a keleti egy-
házi érdekekre vonatkozó jeles beszédéből a következő ki-
vonatot közöljük : „A kelet a példabeszédek hazája. Kelet ! 
mily szó! Mindennek kezdete. Itt van az emberiség bölcsője, 
a társadalmi művelődés forrása, a nagy gondolatok és válla-
latok tűzhelye. A megváltás itt teljesedett. Itt a betlehemi 
jászol. A kalvaria keresztje. Minden lépten egy jós, egy pa-
triarcha árnyéka, egy vértanú ereklyéi. Hitünk ágozatai 



nyolcz egyetemes zsinat által itt formuláztattak, és védettek 
az egyház atyái : Bazil, Athanáz, Epiphanius, a két Gergely, 
aranyszájú sz. János, a tudomány és erény eme óriásai által. 
Hosszas nem akarok lenni, azért Smyrnára szoritkozom. Az 
őskor jeles városa, melynek eredete elvész az idők homá-
lyában ; egy Amazon által, mely neki nevét kölcsönzé, épít-
tetett a rege szerint. Jonia fővárosa, a szépmüvészetek vá-
rosa, hol a költészet Homerral született. De való dicsőségé-
nek igaz czime a hit, melyet az apostoloktól nyert. Szent 
János itt tűzte fel a keresztet, sz. Pál az evangéliumot hir-
deté. Az apostolok által tétetett kereszténynyé, és nyugotra a 
kereszténység innét jutott. De az ellenséges ember konkolyt 
hintett a tiszta buza közé. Arius, Eutiches, Nestorius, íme 
az ellenséges ember ; a megvilágosító azonban nem hiányzott, 
utóda annak, kinek az ur mondotta: erősítsed meg testvérei-
det? visszaveté a tévelyt azon örvénybe, melyből keletke-
zett. Szerencsétlenségre egy ujabb ellenség, ki gazdag volt 
fondorkodásokban és alattomos eszközökben, és ki a Kon-
stántinápolyban uralkodó ügyetlen császárokra támaszkodott, 
az egyesség lánczait széttépve szakadást eszközölt, és Isten 
hosszú szenvedések reánk mérése által megmutatta, hogy 
az egyességtőli különválás: öngyilkosság. Es Smyrna, me-
lyet sz. Ignácz vértanú hitben gazdagnak mondott, váljon 
mivé lett ? Kétségen kivül Smyrna az egyedüli az Apocaly-
psis hét egyházai között, mely fenáll. Ephesus csudáival, Lao-
dicea gazdagságával, Tyatira kereskedésével elveszett. Egye-
dül Smyrna maradt meg, talán jutalmul sz. Polykarp fedd-
hetetlen erkölcsei miatt. De milyen állapotban ? Alig 14,000 
katholikus, 200,000 mindenféle fajú, nyelvii és vallású lako-
sok között.. Nem lenne-e lehetséges ezen népet ujjászülni ? 
Megkísérték a politikával, jegyzőkönyvekkel, tervekkel, és 
mi az eredmény ? Semmi, épen semmi sem. Két külön elem 
a muhamedanismus és a szakadárság áll előttünk. A musul-
mannokat illetőleg, az újjászületés folyton akadályokra fog 
találni. A többnejűség, az elválás könnyűsége, a muham edán 
társadalmi állása, egy igaz aristocratia, és tisztességes pol-
gárság hiánya és különösen a női nem lealacsonyitása a ja-
vítást majdnem lehetlenné teszik. A szakadárokat a gyűlölet 
választja el tőlünk, a hagyományos gyűlölet, mely a keresz-
tes hadakig vihető vissza. En részemről csak egy eszközt 
látok, mely idővel szerencsés eredményeket szülhet, és ez itt 
a keresztény igazság és szeretet tűzhelyét alkotni, egy tem-
plomot. A polgáriasodás főeleme az egyház. Sokat beszélnek 
mainap anyagi haladásról, iparról, vasutakról. A templom 
ama nagy indóháza a vasútnak, mely égbe vezet, amiért is 
felépítését nálunk is sürgetem. Szent Euvert, egyike nagy 
püspökeitek közül, midőn eme templomot épiteni készült, 
kincset talált a földben ; én ott ugyan nem találtam, de meg-
találandom azt sziveitekben. — Megilletődéssel olvastam, 
hogy királyaitok akarták, mikint eme székesegyház első 
kanonokja Jézus Krisztus legyen, hogy első javadalma a 
szegényeknek jusson. A smyrnai egyház alapitójának sz. 
Ignácznak tiszteletére fog felavattatni, tegyétek őt ma este 
a ti egyháztok kanonokjává, ö pártfogolni fog benneteket 
Jézusnál, a Szent Szűz anyánál. De végezzünk egy titeket 
érdeklő megjegyzéssel. A példabeszédben az ellenséges em-
ber megelégedett avval, hogy konkolyt hintett a buza közé, 
nem rontá meg ezt, tudván hogy idővel a konkoly ugy is el-

fojtja majd a jó vetést. Nem ismertek ebben szerencsétlen 
századunk jellemére, azon századéra, mely hívőnek képzeli 
magát, mivel véres módon nem üldöz, erényesnek, mert még 
a bűnnek csekély szégyenét megtartotta ? A jó magot is, a 
konkolyt is engedik nőni. Minden tan jó, minden hit közön-
bös. Jézus Krisztus és Belial, a világosság és setétség. Em-
lékezzetek meg az evangeliumi szavakról : aki nincs velem 
ellenem van. A konkoly, ha ki nem irtatik, elfojtja a jó ma-
got. Kelet ennek világos példája. Legyetek azért hivek az 
egyház tanaihoz. Semmi se szakitson el azon tanszéktől, 
melyre a világ üdve bízatott. Legyetek francziák, mert e 
szó egyértelmű a katholikus szóval, és Francziaország min-
dig maradjon az egyház elsőszülött gyermeke. 

VARSÓ, jarA 31-én. Figyelemreméltó mit a moszkvai 
újság innét irat njagának. „Ha komolyan vizsgáljuk a dol-
got — igy ir a levelező — a lengyel papság koránsem oly 
hatalmas, mint a minőnek tartják. Képzelt ereje ép oly téves 
nézet volt, mint a lengyel nemzetiségrőli révedezés. Volt 
ugyan idő és pedig még nem régen — 1863 midőn az oro-
szok Varsóban félelemmel néztek elé a templomok becsuka-
tásának Felinski érsek eltávolítása következtében. Mi fog 
történni holnap ? remegve kérdők egymástól. De e félelem, 
melynek oka csak képzelődés volt, megszűnt, mikor láttuk, 
hogy az istenitisztelet megszüntetése helyett csak a haran-
gokat és orgonát Ítélték hallgatásra. A józanság hiában is-
mételte, hogy a templomban imádkozni a lengyeleknek ta-
lán inkább lesz szükségök mint az oroszoknak, és hogyha a 
lengyelek e jótéteménytől meg akarják fosztani magokat, 
nem a mi hibánk. Es mégis meg kell vallani, féltünk. De 
hát valóban nagy-e a lengyel papság befolyása, kiterjed-e ez 
a nép minden osztályaira ? E kérdésekre bizton tagadólag 
felelhetünk. Ha Róma kapui előtt a barátos katholicismus 
végnapjait számítja, mit szóljunk azon ostoba félelemről, mely 
minket rémítsen?" Az orosz lap ezen önbiztatás mellett 
még sarkalja a kormányt, hogy az egyház irányában hasz-
nált zsarnoki eljárást ezután is kövesse. Furcsa ellenmondás. 
Ha a papságnak nincsen befolyása a népre, ha nincs mit 
tőle tartani, mire való akkor az erőszakoskodás, üldözés ? 
Minden badar beszéd mellett mégis érzik ők, ha mást be-
szélnek is, hogy a katholicismus és nemzetiség Lengyelhon-
ban mégis oly tényezők, melyekkel az elkövetett égbekiáltó 
kegyetlenségek után is számítani kell. 

MEXICO, dec. 29-én. E hó 12-én a guadalupei Mi-
asszonyunkról nevezett nemzeti ünnep a legnagyobb fénynyel 
ületett meg mint Mexicoban, mint a néhány mértföldnyire 
eső városkában, hol a gazdag szentély van. Hajnaltól kezdve 
jöttek az indus törzsök virágokkal, a vasúton a vonatok szá-
mosabbak voltak, és ezen kivül a kocsik ezereit lehetett 
minden oldalról látni, kilencz óra tájban Bazaine tábornagy 
tábori karával, a diplomatiai testület tagjai, a miniszterek, 
és magas tisztviselők egymás után érkeztek. Végre a császár 
és császárné udvari kísérettel. A nagy misét a pápai nuncius 
Meglia tartotta fényes egyházi segédlet mellett. Az egyházi 
szertartások után a fejedelem asztala köré gyüjté a méltó-
ságokat. — Amily örömmel tölt el ez ünnep, ép oly fájda-
lommal jelentjük az úgynevezett reform törvény szentesí-
tését, mely Miksa császár által Escudero miniszterhez lett 
bejeleníve. Miután az apostoli nuncius kijelentette volna, 
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hogy ez ügyben nincs utasitása, a császár két napi időköz 
után kimondá a vallási türelmet, az egyházi javak nemzetie-
sitését. Mondják, hogy a főpapok mély fájdalommal teltek 
el efölött, sőt hogy Labastida és Mangina érsekek Mexicot 
el is hagyni készülnek. Az előbbinek titkára Pasmire, ki 
fogva tartatott a rendőrség által, parancsot kapott a császár-
ságot azonnal elhagyni különféle találgatások történnek, vál-
jon mily indokai lehetnek az ily szigorú rendszabályoknak ? 

AMERIKA, december végén. Sokan még mindig kü-
lönös fogalmakkal birnak Amerikáról, az erdőkről, a med-
vékről, az oroszlányokról, párduczokról álmadoznak, és az 
amerikaikat barlanglakóknak fejszékkel, nyilakkal képzelik, 
Ily borzasztóan, hála Isten ! nem állanak többé a dolgok. Az 
indiánus törzsök a bevándoroltak által visszaszorittattak ; 
Illinois tartományban teszem indiánus nincsen. A legéjsza-
kibb tartományokban, u. m. Kansas, Minesotta, Debotában 
találtatnak még, és örökké harczolnak. Ugy számítják, hogy 
300 év óta Amerika őslakói négyötöd részszel megkevesbed-
tek. A vad indiánus testszine barna, fogai fehérek, és erősek, 
vékonyak, kötelet egy pillanat alatt szétharap. Ha kosara-
kat kötnek, kezeikkel és fogaikkal dolgoznak. Féltékeny 
nők férjeik orrát és fülét harapják le. Szabad szemmel job-
ban lát, mint mi bármily opticus látszereklcel. Futó lovat 
vagy őzet csak ritkán szalaszt el az indiánus; ki a szakadás-
ban, mászásban és nyilazásban ritka mester. Szellemi tehet-
ségeik különfélék épugy mint nyelveik. Baraga püspök ot-
chip nyelven nyelvtant, szótárt és imakönyveket irt ; diszére 
válik Austriának, hol született. íme itt egy indián szólapdacs 
tessék lenyelni. „Világosíts fel bennünket," igy mondatik : 
Wassakvanenindachavichinang. — Eleiem, ruházat, lakás 
mint az őskorban volt, egyszerű. Az indián laka négy kar-
nyi vastagságú karóból áll. Ezek a földbe veretnek, gyéké-
nyekkel sátor alakjában beterittetnek ; közepén tüz gyujta-
tik, fölötte bogrács lóg, mint a czigányoknál. A férfiak csak 
kötényt viselnek az ágyék körül, a nők hosszabb ruhát. Elei-
met vadászat, halászat, és az erdei gyümölcsök nyújtanak. 
Ha éhség támad, emberevés sem ritka, amikor a sors határoz 
a kiszemelendő áldozatra nézve. Némelyek ilyenkor szurkot 
is rágnak, és a tűzbe néznek, ilymodón mint mondják 30 
napot is el lehet étel nélkül húzni. A húst sokszor nyersen, 
véresen, a halakat még félig élve emésztik farkasok mód-
jára. Az atya ujdon szülött gyermekének nevet ád, mely 
soha meg nem változtatható, boszuságból néha a gyermekek 
a legutálatosabb neveket kapják, mint : kigyó, béka stb. A 
nevelés nyilazásra, vadászatra, halászatra, szaladásra, és 
birkózásra szorítkozik. A házasságok 14—15 éves korban 
köttetnek; aki az anyának leginkább tud hízelegni, és szebb 
ajándékokat ád, az a győztes. Ha valaki a családból meg-
hal, pogány szertartások között temettetik el, a holt tetem 
mellé tálat tesznek, a dohányosoké mellé pipát és dohányt 
azon véleményben, hogy a halottak ezután is ehetnek, és 
dohányozhatnak. Az elhunyt férfiaknak sírjára még később 
is dohányt visznek. — A pogány indiánok hisznek egy 
jó , mindig kedvező Istenbe, kit Kije-Manito azaz jó is-
tennek neveznek. Mert töle nincs mit félniök, azért csak a 
rosz szellemeknek hoznak áldozatot. A vizisten Mitchiken 
tekenősbéka alakban jelenkezik, midőn a tenger vagy fo-
lyam árja dagad, dohányt áldoznak. A vadászok az erdők 

istenének kokookoonak, ki bagoly képében ábrázoltatik, va-
dakat hoznak áldozatul. Windigo a harcz istene hadi éne-
kekkel, dobszóval dicsőittetik. A bűvészek és jósok nagy be-
folyást gyakorolnak a népre. Kathol. hithüldérek bizonyit-
ják, hogy a hazugság ördöge űzi játékát e szegény pogány 
néppel, Baraga püspök, Perz és mások érdemeket szereztek 
magoknak e vademberek megtérítése körül. A katholikus 
hitre tért indiánok községekben élnek, vannak templomaik, 
iskoláik, és buzgó keresztények. A kereszt nekik a béke és 
barátság jelvénye, az idegennek csak ujait, vagy karjait 
kell kereszt alakban összetennie, és biztos lehet a barátsá-
gos fogadtatásról. Ujabb időben a Kansas és Minesotta tar-
tományokban élő indiánus törzsek a kormánynak sok br.jt 
okoznak ; katonaságot kell küldeni visszanyomatásukra. 
Múltkor olvastam, hogy a sóstónál lakó mormonok az indiá-
nokat fegyverekkel és lőszerrel látták el, ezen esetben 
katonáinknak puskaporos indiánusokkal lesz dolguk. — 
Néhány nap óta Illinois Kairo nevü városában vagyok új 
állomásomon, mert meg kell jegyeznem, hogy itt Kairo, 
Roma, Sparta, Memphis, Athen nevü városok is vannak. 
Kairo a Missisipi és Ohió folyók összefolyásánál van. A gőz-
hajók, a mozdonyok folytonos fütyülései zajossá teszik a he-
lyet. Hogy st. Louisba érjek, 12 órát kell vaspályán utaz-
nom. Kairo nem nevezhető szépnek, valóságos mocsárváros. 
Deszka járdák 6 — 8 lábnyi magas faoszlopokon az egész 
városon át vonulnak, mely jobbára boltokból és korcsmák-
ból áll, és alacsony fekvésénél fogva áradásoknak van kitéve. 
Találni itt minden szinü és fajú embereket : amerikaiakat, 
irhoniakat, spanyolokat, francziákat, németeket, lengyeleket, 
cseheket. A katholikusok lelki gondja két áldozárra van 
bizva. Lelkésztársam t. Lambert amerikai és csak angolul 
beszél. Vasárnap és ünnepnapokon mindegyikünk két misét 
mond, mert templomunk kicsiny. Egy órányira a városon 
kivül van a lorettoi szüzek zárdája, kik leánynevelő intéze-
tet vezetnek. Az itteni katholikusok buzgók, és sokat tesz-
nek Isten tiszteletére. Jövő évben az itteni irhoniak új tem-
plomot fognak épiteni. Legközelebb püspökünk jövend ide, 
hogy az új zárdát, és a 12 mértföldnyire fekvő temetőt meg-
szentelje. Különösnek tetszhetik, hogy a halottak itt vaspá-
lyán, tehát gőz erejével vitetnek nyughelyökre. A halál után 
24 órára már történik a temetés, a koporsót a waggonba 
teszik, a mozdonysíp megszólal, és a halott reptiben megtesz 
12 mértföldet — ad requiem sempiternam. Tegnap voltam 
egy szerencsétlen irhoni haldoklónál, ki politikai vita követ-
keztében négy golyót kapott testébe, ma viszik per gőz a 
temetőbe. így megy Amerikában. 

VEGYESEK. 
A badeni nagyherczegségben Schenkel könyve, és az 

iskolai törvény felingerelte a békés lakosságot. A protestán-
sok mindkettőn, a katholikusok csak az utolsón indultak 
meg. A katholikusok helységről helységre készitették az 
aláírásokat a nagyhcrczeghez, akihez egyedül még bizodal-
muk van. Tauerbischofheimban 2000, Durlachban 1500, 
Freiburgban 3000, Acbernben 1500, Ballenbergben 8000 
családatya jött össze. Ezen gyülekezetek, tanácskozások, 
föliratok ,Cassino' nevet kaptak. Rudolfzellben a katholiku-
sok eme gyűlése zavartatott, mivel néhány polgár sípokkal 
jelent meg a teremben, s mikor valaki szólni akart, ezek 
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azonnal sípoltak. Mannheimban a gyerköczök mindenféle 
csörgő eszközökkel láttattak el a zavar előidézésére. Ez ke-
vés volt. A 3000 férfiből álló gyülekezetet, rendszeres izga-
tással a falukból összecsőditett néptömeg megtámadta, s 
szétverte. A miniszternek kezét ezen izgalmakban a későbbi 
felfedezések fogják kimutathatni. — A kath. polgárok al-
kotmányos jogaikat gyakorolták, kérvényezés minden al-
kotmányban megvan, de ha katholikusok gyakorolják, do-
rongokkal felfegyverzett csőcseléket küldenek ellene. 

Egy romai tudósítás a ,Slowo' lapban mondja, hogy a 
szentatya Romában egy ruthen püspöki széket akar emelni, 
s erre azonnal egy püspököt nevezni, aki az istenitiszteletet 
Romában szláv nyelven végezze, a g. k. nevelő intézetet 
igazgassa, és az e nyelvű egyházak érdekeit tanácsaival és 
közbenjárásával előmozdítsa. A nevezett lap hozzá teszi, 
hogy ezen romai ruthen püspökségre Sembratovics József 
lembergi egyetemi tanár volna kiszemelve, akit hazánkban 
többen fognak ismerni, kik vele 1851-ben a bécsi fölsőbb 
papneveldében voltak. 

Aparisi a spanyol alsóházban : „Mi a napi sajtó Mad-
ridban ? Méltatlan gyár, mely nem tiszteli a trónt, az egy-
házat, a pápát, a királyt. Nem tiszteli még az Istennek élő 
zárdaszüzek csendes hajlékát sem, aljas rágalmakat, gyűlö-
letes és koholt hireket terjesztve felölök ; nem tiszteli a nő-
neveldék ártatlan, romlatlan virágait, melyek a szentély ár-
nyékához menekülnek, hogy az erényben a vallásban Isten-
nek dicsőségére és az emberiség áldására felneveltessenek." 
Szándékosan hozzuk fel a nemes grófnak emez ünnepélyes 
czáfolatát a törvényhozó testület előtt, mivel a bécsi lapok, 
és a P. Lloyd is hozta azon ördögi gonoszsággal gyártott 
hirt, mintha egy spanyolországi nőneveldében botrányok 
történtek volna, melyektől az ismert czélzatu lapok szer-
kesztősége is keresett erényességi érzettel elborzad. 

A franczia kékkönyv előadja, hogy 1864 alatt 8 párisi 
lapnak intés adatott, és 16 tartományi lapnak ; 4 lap pedig 
ideiglenesen felfüggesztetett. Ezt a kékkönyv bizonyítékul 
hozza fel, hogy Francziaországban a kormány igen figyel-
mes ; de nem adja hozzá, hogy ezen megintés, ezen felfüg-
geszt'és épen azon lapokat sújtotta, melyek a kath. erkölcs 
és vallás érdekeit, a társadalom örök alapjait védik. Említi 
a kékkönyv, hogy 13 uj lap engedvényeztetett ; de nem 
mondja, hogy ezek között egy sincs, mely a vallás és a jog 
elveinek ajánlotta volna fel a szolgálatját. „A szellemi mun-
kásság tehát haladásban van," irja a kékkönyv, igen, de 
ugy, hogy nem mi fogunk leghangosabban zokogni rajta, 
í r ja , hogy 50,000 kilogrammal több könyv hozatott be, mint 
1863-ban, ez is haladás; valóban ha 50,000 kilogram guano 
fog behozatni, ez is haladás lesz : a kékkönyv nem szól, mily 
könyvek voltak azon 50,000 kilogramnyi sidyban. Spiritus 
est, qui vivifieat, caro non prodest quidquam, a lelkek lét-
száma az igazi statistica. 

Mindenki előtt feltűnhetett, hogy a francziák császárja 
a trónbeszédben egy szót sem szól a lengyelekről. 1863-ban 
kedvezőbb állapotban voltak, még is szólt, hogy a muszka 
czár a szerződéseket tapossa, ma mindaz tízszeresen megvan, 
ami ellen a francziák császárja szót emelt, mégis hallgat. 
A talányt megfejtik talán La Porta olasz képviselőnek sza-
vai mult év máj. 11-én: „Napoléon mindenüvé beavatkozik, 
és pedig az igazság, és egy nagylelkű eszme nevében, de ké-
sőbb minden rideg önzésnek bizonyul be." (Atti uff. p. 
2393) Aki csalódni akar, csak a mai franczia kormányba bi-
zakodjék népies érdekeire nézve. 

A karloviczi congressus ketté szakadt, a románok tö-
megesen kiléptek a gyűlésből. Midőn a cs biztos ur a ki-
egyenlítés tekintetéből meghivatásukat indítványozta volna, 
Carnojevics erős hangon felkiáltott : „Nekünk nincs szüksé-

günk a románokra, nem mi kérünk tőlök, de ők tőlünk, meg-
látom, ki mer küldöttségbe menni hozzájok." A cs. biztos 
urnák indítványa nem pártoltatott. Srbobran irja : „kiegyen-
lítésre nincs reménység." 

Az angol lapok, az anglikánokat is ide értve, szokott 
hosszadalmassággal regélik Wiseman bibornok temetését. 
Moorfieldsi székesegyházba csak jegy mellett lehetett be-
menni. A gyászmisét Morris végezte, a dublini érsek, new-
porti, birminghami, salfordi, soutwarki, schrewsburyi, nottin-
hami, liverpoli, plymouthi, cliftoni, northamptoni, bevereyi 
püspökök és 300-nál több pap jelen volt, Manning másfél 
óráig szónokolt. Marylebone és más utczák boltjai, merre a 
test vitetett, zárva voltak. A Kensal-Green temetőben 40,000 
ember várakozott a testre. A test hatfogatu hintón vitetett, 
több mint 60 négyfogatú hintó kisérte. A diplomatia jelen volt. 

A francziák császárja 1859-ben égre-földre esküdött, 
hogy Italiába nem megy trónokat dönteni, vagy épen a szent-
atya fejedelemségét megingatni: 1865-ben pedig örül, hogy 
Italia szilárdul annyi trónok romjain, s a pápai fejedelemség-
nek egy ötödik része Victor király becsületességére bizat-
hatik. A febr. 15-i trónbeszédben a francziák császárja be-
zárni akarja a háborúnak, s megnyitni a békének templo-
mát. 1863-ban diplomatai hadjáratot indított a küzdő len-
gyelek érdekében ; jött Karlsbad, Kissingen ; III. Napolépn 
eszmélt, a béke templomának küszöbére menekült. Bezárat-
hatik a háborúk temploma, megnyittathatik a béke temploma'; 
de meddig fogja zárva tarthatni a forradalomét, miután a pá-
pai körlevél ellen izgattat, nem tudni ; pedig ez a legvesze-
delmesebb, mivel a fejedelmeket Parisból bérkocsin szokta 
a világba küldeni. 

A franczia kékkönyvben a belügyi politika szokott 
előadatni. Szó van benne Italiáról, s ennek forradalmi kor-
mányáról is, és pedig következő nyilatkozattal : „A főváros 
áttételével Florenczbe az olasz kormány minden szavaknál 
érthetőbb bizonyitékát adta szándékainak őszinteségéről, 
hogy Romát nem tekinti többé elkerülhetlenül szükséges 
elemnek az egységben." Még mult évi novemberben emii-
tették a lapok, hogy Lamarmora, Lanza, Minghetti Romá-
ról ünnepélyesen lemondtak volna, s hogy erről a franczia 
kormánynak kezében okmány is volna. Lamarmora efölött 
nein akart semmi felvilágosítást adui. — Mit higyjünk ? A 
franczia kormány akarja-e a franczia nemzetet tévútra ve-
zetni, vagy a forradalmi olasz kormány a forradalmárokat 
megcsalni ? Italia lemondott volna Romáról ? Audinot képvi-
selő mondá : „Italiának Romára szüksége van ;" Cavour 
mondá : „Italia Roma nélkül meg nem állhat ;" Ricciardi : 
„Romának birtoka reánk nézve élet-, s halál-kérdés ;" Ca-
rutti : „nem tudom, hol találna támaszt a kormány, mely Ro-
máról lemondana;" Pisanelli: „megjön, és jönnie kell, a nap, 
mikor a capitoliumon az olasz zászló fog lengeni;" Rattazzi: 
„Roma nélkül nem szervezhetjük magunkat ;" Vacca : „A 
világi fejedelemség megdűl, megdűl, ezt mindnyájan hisz-
sziik ;" Alfieri : „nincs kormány Italiában, mely csak egy 
napig is megállhatna, ha Romáról lemond ;" Panattoni : „Ro-
mának birtoka a jelennek szüksége, a jövőnek dicsősége." — 
Ezeknek van-e igazuk, vagy a trónbeszédnek ? vagy egyik-
nek sem ? „Deus confundit consilia principum, qui conve-
niunt frementes adversus Deum, et ad versus Christum ejus," 
mondja a zsoltárnok. 

Kegyes adomány. 
Veszprémből : Af r ika i inissiokra . . . 25 f r t . a. é. 
Amerikai miss iokra . . . . . . 25 f r t . a. é. 
J é z u s g y e r m e k s é g t á r su l a t ának . . . 25 f r t . a . é. 
Sz . s í r ő re inek 25 f i t . a. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatot t P e s t e n 1865 K o c s i S á n d o r ál tal ( É r k ö v y , Gnlgőczy és Kocsi nyomdá jában) Halpiacz és a ldunasor s a rkán . 9. sz a. 
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RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél ( l . ipót-
utcza 19. sz.) s Kocsi S á n -

dor nyomdai irodájában, 
(halpiacz és aldunasnr 

sarkán , 9. n . a . ) 

Pesten, inartius 8-án. 19. I. Félév. 1865. 

TARTALOM : A kath. öntudat (Folyt.) — Föpásztori 
levelek a dec. 8-ki encyclicáról. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

A kath. öntudat. 
( .Folyt . ) 

Kérdezzük már most azoktól, kik a keresztény-
séggel mitsem látszanak gondolni, vagy magukat 
egész átalánosságban a „szabadelvű" keresztények-
nek nevezik, mert korunkban egyes szavak nagy 
horderővel birnak a további vizsgálat megszünteté-
sére : mi a lelkismeret ? mi az öntudat ? Itt csakugyan 
el lehet mondani: qui bene distiuguit, bene docet. 
Legyen szabad, a tárgy nagyobb világosságára, ha 
nem is épen, mint mondani szokás, eszmelánczolat-
vagy rokonságnál fogva, de az irás szerint kétségte-
len levén, hogy „cogitationes robusti semper in 
abundantia" itt-ott ártatlanul fölvillanyozó tapasz-
talati példázatokat is közbeszőni, amint jön, a köz-
életből is. U g y is minden tüzszikrán kezdődik. Föl 
sem tett körülmények gyakran nagy események 
okaivá válnak. De nem látjuk-e a fönebb érintett 
irásmodort sok jeles férfiúnál egész az elragadásig 
alkalmazva? hiszen azért i runk,hogy olvassák. Em-
litsük-e az irók közt Stolz Albert, Ketteiert, Weber 
Bedát, Brunnert, Buohlert, Schustert, Kellnert stb. ; 
kik a legkomolyabb tárgyak közé is bebocsátanak 
egy dongó fris méhecskét, hogy a szúnyogokat el-
riaszszák, melyek álomra szenderitők. Történt egy 
alkalommal, hogy egy magyar főpásztornak apostoli 
kőrútjában a ker. alesperes a többiekkel egy kolos-
toron kivül privatizáló szerzetest is bemutatott. A 
főpásztor rápillantván a még nem koros férfira, 
miután mindenkinek mondott valami épületeset az 
egyenkint megnevezettek közül, a szerzetesnek ezt 
a jellemző sententiát súgta: „monachus extra clau-
strum, piscis extra aquam" — mely mondatnak 
csak végső részét hallván a szerzetes (de nem is tud-
ván latinul) csak a „piscis és aqua"-ra emlékezett 
vissza, a monachusról egészen megfeledkezvén. 
Bocsánat ! ha az összehasonlítás nem lenne egészen 

praecis, vagy ha netalán valaki nagyon bagatellnek 
találná a szinezést, majd komolyabb is fog követ-
kezni. Az öntudat a viz, a lelkismeret a szerzetes, 
vagy a vizben, vagy azon kivül mint hal. Az öntu-
dat a világot körül folyó óceán, a lelkismeret benne 
a continens. A szerzetes a világ lelkismerete. A pusz-
tában kiáltó szózat. Aes campanum, mint Claus 
mondja. Excitator christianus. Hajnali harangszó, 
melyet csak az ébren alvók hallanak. Spectaculum 
factum angelis et hominibus. „Lea szerzetesekkel !" 
kiáltja az őrült tömeg, mert láb alatt vannak. Há t 
a toronyórákat nem liányjátok-e le ? azok is közre-
működnek a szerzetesekkel az örökkévalóság: órái-
nak fölemlegetésében. „Torony sem kell, mi csak 
egy hazát ismerünk, a földit; le a tornyokkal is, me-
lyek szünet nélkül ég felé bámészkodtatják a buta 
népet!" Már a zsinagógák is tornyokkal épülnek, ta-
lán hogy egykor annál könnyebben váljanak keresz-
tény templomokká? „Mit? az egész kereszténység 
egy universalis babonaság ! fényes nappal is gyertyá-
kat éget a sok éhenhaló szegény rovására, le a gyer-
tyákkal !" Csak a koporsóra kell tenni egy szálat, s 
azt is ketté törve mint a solidarisoknál kezd szokásba 
jönni egyházi szertartás helyett. „Le a papokkal! 
ezek terjesztik a setétséget." Hogy-hogy? ha még 
nappal is gyertyákat gyújtanak. „Az mind csak kép-
mutatás a népek kizsákmányolására. Lamartine ! 
szólj : Te mondád, hogy a legnagyobb communis-
mus az adó. Mi különbség van a jog- és rabszolga-
ság között ? van-e az embernek valamije ? s ha van, 
birhatja-e azt lelkismerete szerint békében? „Több-
ször állitották, hogy a tulajdon az állam által lesz, 
miből aztán következtették, hogy ha az állam te-
remtette, el is törölheti. Aki e tárgyról gondolkozik, 
be kell látnia, hogy inkább bizonyos, már létező ja-
vak biztositása végett keletkezett az állam, s hogy 
annálfogva mint ok és okozat áll ugyan egymás irá-
nyában az állam és tulajdon, de hogy az okot in-
kább a tulajdonban kell keresnünk. Proudhon, mi-
dőn lopásnak mondja a tulajdont, egyszersmind azt 
is bizonyítja, hogy az államot is meg akarja semmi'-
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siteni. Mert mihelyt semmit sem adhatna az állam, 
amit nélküle is meg nem szerezhetnénk, mindjárt 
esztelenség annak fentartása. Az állam a polgária-
sodás eredménye. Az egyház szabadsága legfőbb, 
egyedüli rendithetlen erkölcsi biztosítéka az állam 
egyes részei önállóságának az egyetem anyagi ha-
talma ellenében. Az egyháznak teljesen független-
nek kell lennie az államtól, mert e nélkül az állam 
mindenhatósága felől átalában elterjedt tévtant le 
nem küzdhetni következetesen." (A XIX. század eszm. 
bef. II.) Mire valók e komoly idézetek? hogy elké-
szítsük a kedélyeket a majd következő részletes le-
hozásoknak jó akarattali fogadására. Mert szokássá, 
természetté vált a közéleti s társadalmi érintkezések 
folytán, a becsületre, a lelkismeretre hivatkozni, es-
küdni, midőn valamely tétel fölálittatik. Tanúi vol-
tunk oly mulatságos jelenetnek is, midőn valaki 
nagy szóval tagadta az Isten létét, mondván : hogy 
amit nem lehet megfogni, annál kevesbbé lehet be-
bizonyítani. S mégis más alkalommal tetemes kárt 
vallván, minden felfüggesztés nélkül sohajtozott: 
„Én Istenem ! teremtőm" stb. íme az öntudat ! Ki ta-
gadhatná , hogy nem mind becsület az , amit néme-
lyek ülő gyanánt használnak, hogy az üldözött ke-
reszténységet annál biztosabban döngethessék. For-
dulnak elő időszakok, melyekben nemcsak a politi-
kai vélemények, de a hitfogalmak is egészen össze-
zavart,atnak. (L. Rel. 1861. I. 26. 38. 46. sz.) S mi 
még fájdalmasabb, a józanabb rész szóhoz sem jut-
hat , mert sikerül, vagy egy inditványt, (1. Id. tan. 
1861 1.42 — 341 sz.) vagy egy törvényczikkelyt ke-
resztül vinni, mely hallgatást parancsol, mely hall-
gatásban az igazság hal meg. I ly korszakra mindig 
készen kell lennünk. A szellemi fegyvereknek nem 
szabad rozsdát kapni. Eligazodni csak ugy és akkor 
fogunk, ha már bírunk a kellő irány elemeivel ; félni 
pedig csak akkor nem fogunk, lia lelkismeretünk 
helyén áll. Mi tehát a lelkismeret? Váljon ingová-
nyon állunk-e, hogy homály fedi szemeinket ? A 
legszentebb dolognak ennyiféle meghatározása ! Is-
tenem ! Vagy szabad-e a kereszténység által elfoga-
dott hitágazatot, tantételt máskép magyarázni, mint 
az a századok és az igazság fényoszlopán a kath. 
anyaszentegyház tisztes homlokán Isten ujjával irva 
és szentesitve vagyon? S ime ! quot capita, tot sen-
sus! Ez igy nem jól van. Azt nem szabad megenged-
nünk, hogy az öntudatot midenki saját gyarlóságá-
ból magyarázza, tartózkodás nélkül hirdetvén: ez az 
én hitem, meggyőződésem, vallásom, Istenem ! ön-
tudatom nem vádol semmiben; sz. Pál is igy nyilat-

kozott. De azt is mondta, hogy én magamat meg 
nem Ítélem, van aki megítél. Isten mentsen, hogy 
félreértessünk, mi kath. irók, kik a lelkismeret sza-
badságaért hevülünk, küzdünk. Dehigyjük el és en-
gedjük meg az Urban, nagyon szót vagyunk szaka-
dozva. A kevélység és tudatlanság versenyt harczol-
nalc az igazság és valódi tudomány ellen, mely az 
Isten ismeretében áll, és mindenki saját öntudatára 
hivatkozik, épen ugy, mintha szakállára esküdnék, 
vagy tenne fogadást, (mely bármikor lenyirható) 
épen ugy , mintha majorjára venne pénzt kölcsön, 
mely nemcsak üres, de régen össze is omlott; mint 
az a fogárdos asszony, aki égre földre átkozta ma-
gát, mondván: „itt sülyedjek el, ha" stb. és minden 
nyomon más helyre mozdult, hogy öntudata szerint 
a megátkozott helyen soha ne álljon; vagy aczigány, 
mikor azt kérdezte a plébánostól : „szabad-e azt 
pénteken megenni, ami csütörtökön'az ember fogára 
akad?" Mit mondana a világ, ha az öntudatot igy 
jellemeznők; uri lelkismeret,paraszt lelkismeret, czi-
gány lelkismeret ? stb. Igazán, nincs több, csak egy, 
t. i. kath. öntudat, mert csak ennek értelme vezethető 
vissza Jézus Krisztus által az Istenre, mint Terem-
tőre, mert egyedül emellett tanúskodik az isteni ki-
nyilatkoztatás. De nem czélunk itt zavart okozni, 
ámbár mindig üdvös, ha a tóba, melyben kigyók s 
békák tanyáznak, előbb követ dobunk, hogy azok 
megmozduljanak. Mily más alakja volna most a ker. 
világnak, ha a lelkismeret mesterségesen el nem al-
tattatott volna ! Engedjük meg, hogy vezettessünk. 
Hány ezerszer megtörténik az életben, hogy elmond-
j u k : „nincs több, amiben a lelkismeret vádolna, vagy 
egész átalánosságban is, nyugodt vagyok, öntuda-
tom tiszta, mint a gyermeké" ? stb. S egy kevés ma-
laszt , egy tükördarabka az önvizsgálat készletéből 
keserű szemrehányások közt mutatja meg, mily 
gyarló az ember, ha önmagában bízik! (Folyt.) 

Főpásztori levelek a dec. 8-i cncvclicáról. 
A püspökök leveleit minden kath. jámbor lélek a hit-

tan becses okmányainak tekinti. Az apostolok levelei is oly 
szükségek alkalmából születtek, mint a pápai körlevelek, 
felszólalások, mint a püspöki levelek, vagy általok a tem-
plomban mondott szentboszédek. Aranyszájú szent János-
nak, sz. Ágostonnak, sz. Ambrusnak egyházi szentbeszédjei, 
kivéve az egyházi atyai méltóságot, épen ugy okmányai a 
hagyománynak, mikint a mi püspökeink, lelkiatyáink be-
szédjei, levelei. Az idő különbözik köztök, nem pedig az is-
teni küldetés vagy tekintély. „Dominus sacerdotes sibi in 
Ecclesia eligere, et constituere dignatur" irja sz. Cyprian ') 

' ) Ep. 45 ad Cornel, p. 134 ed Venet 1828. 
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„Episcopatum non exambitum, nec extortum, sed de Dei, 
qui sacerdotes facit, voluntate susceptum, quanta in ipso sus-
cepto episcopatu suo virtus, quantum robur animi, qualis 
tirmitas fidei, sedisse intrepidum Romae in sacérdotali cathe-
dra eo tempore, cum tyrannus infestus sacerdotibus Dei 
fanda atque infanda comminaretur" irja ugyanazon szent-
atya ; *) „Deo fide, et sincera religione militamus, commissa 
nobis divinitus castra fideli virtute servemus 2) „Eadem 
potestate, (qua apostoli) ecclesiam Domini gubernantes 3) 
azért különös lelki készültséggel fogadjuk a főpásztorok ta-
nításait, kivált midőn ezekre legnagyobb szükség vagyon. 
Az olasz püspökség az erőszak, a franczia püspökség a tév-
tanok ellen első áll a résen. Az ő tetteik, az ő szavaik a mi 
tanulékonyságunk, és jámbor akaratunk tárgyai. De széles 
a tévely, mindenütt czáfolatot, az igazság mindenütt tanú-
ságot igényel. A jó vagy gonosz lelkek számitó figyelemmel 
vannak,mi mondatik más országokban, hogyan terjed, hogyan 
akadályoztatik a tan. A főpásztorok szavai máskor a jám-
borok által hálával, a gonoszok által megvetéssel fogadtat-
tak : ma a jámborok óhajtják ezen szavat, a gonoszok le-
sik. Gondolnánk, hogy a főpásztori szózatokra legkedvezőt-
lenebb a lelkek hangulata : nem, legkedvezőbb. Az igazság 
csak megvettetni nem akar ; fogadtassék el, vagy vettessék 
el ; csak a közönbösség ne ölje el. Olvassák a jók ezen szó-
zatokat, olvassák a gonoszok más és más czélból. Dum modo 
praedicetur Christus inter gentes. Azért a főpásztori levelek-
nek, kivált a pápai encyclicáról, a jelen század ezen legdi-
csőbb okmányáról, melyen a forradalmi világ összetörni, az 
igazság világa pedig felépülni fog, gyenge eszközül akarunk 
szolgálni. A magas szózat ugy hat, ha a szivekhez, az elmék-
hez közel hozatik. Amin egyes megye épült, épüljünk azon 
mindnyájan. A pápai körlevél dec. 8-án a főpásztoroknak 
egész világon pályát nyitott, melyen az apostoli buzgóság 
vetélkedjék. ,Docete' ,docete' ismételt szava a szentatyának. 
Mit? A syllabus mutatja. Ez a sebek kötözése, gyógyítása. 
— A lelkipásztorok a pápai körlevelet, s a főpásztori szóza-
tokat nemcsak olvasni, hanem tanulmányozni is fogják. A 
püspöki levelek nem puszta olvasásnak, hanem hosszas ta-
nulmányozásnak tárgyai. A tárgyat helyesen felfogni, a gon-
dolatokat elsajátitani,. az irányt foganatba kell venni ezek-
ből. Hol a püspöki körlevél részletes utasítást nem adott, 
hol mindent a plébánosok okosságára hagyott, ott a plébá-
nosok, hiveik jelen vagy közelgető szükségeit szem előtt 
tartva, a szentbeszédeket a jubilaeum alatt igazítani fogják. 
Csak nihil de locis communibus, nihil a szombati estvéből, s 
az egész jubilaeum alatt összefüggésben. Az idők súlyosak, 
a munka feszültségig szükséges, a jubilaeum négy vasárna-
pon folyik, a négy szentbeszédnek e körül kell hangzani. 
Máskor másról, ma erről szólunk. A városi plébánosok töb-
bet, a falusiak kevesebbet, de mindenütt eleget tecndenek. 
Mindenütt a pápaság isteni eredete, tekintélye, gondossága; 
a malasztoknak általa történni szokott kiosztása, mikint a 
jubilaeum, a szentbeszédek képesített tárgya, melyekben a 
fiúi tisztelet, hódolat, ragaszkodás, hála, szóban, imában, pé-
terfillérben, az egyház egyetemes szükségei iránti érdekclt-

' ) Kp. 52 ad An ton , p. 151. 13. 
Ep . 74 ad P o m pe j . p . 296. E . 

3 ) Conc . C a r t h . C l a r u s Muscu la dixit p. 606. C. 

ség, rokonszenv, tevékenység, a beszédek alkalmazásai 
leendenek. Az egyesült kath. testvéreinknek, az egyház kü-
lönösen kedvelt fiainak, buzgó plébánosoknak alkalom nyílik 
a szentatya iránt tanúsított hódolatukkal a hívek ragaszko-
dását is elevenre felébreszteni, a szentszéket, mint az igazság 
rendületlen oszlopát és erősségét „columna et fïrmamentum 
veritatis" „cathedra, ad quam perfidia non potest habere 
accessum", (Cypr. ep. 55. p. 183. A.) „per Petrum epi-
scopis dedit Christus claves coelestium bonorum", (S. Greg. 
Ny s. T. 3. p. 314. ed. Paris.) „a teremtő Péterben tettele az 
egyház alapjait" (S. Joan. Chrys. moskvai liturg. 1677) „Pé-
ter után az ő utódjai kormányozzák az egyházat," (Minea 
Mesatchnaja, muszka lit. stroph. 2. Maistre, Du Pape. 1. 1. 
ch. 10) bemutatni, s a jubilaeumi búcsút, mint az ő jogható-
ságának tényét megmagyarázni. A házasság, mint szentség, 
melyről az egyház rendelkezik, az egyház ítél, melynek az 
egyház előtt köttetnie kell, ha ki nem akar barmok módjára 
a testnek élni, (a vegyes házasságok, ha az egyház enge-
délyezett szabályai szerint köttetnek, a szent kötések sorában 
vannak) az iskola, a vallásos nevelés, a család vallásossága, 
mind tárgyak a jubilaeumi beszédekre, melyek mindenütt 
helyén leendenek, mivel az egyház örök tanai. 

Mielőtt hazánkban a főpásztori levelek megindultak 
volna, megszált a gondolat, hogy folyamodjunk fiúi hódo-
lattal főpásztorainkhoz, miszerint annyi példányt ajándékoz-
nának, mennyi előfizetőnk van : de kegyes olvasóink iránti 
gondosságunkat fölülhaladta a köteles szerénység, azért csak 
mutatványokat fogunk közölni ezekből. 

Legelső helyen emiitjük a herczegprimás és bibornok 
körlevelét febr. 2-ról, mely imigyen szól : 

Encyclica epistola Sanctissimi Domini Nostri Pii Pa-
pae IX., sub VIII. decembris 1864. ad omnes totius orbis an-
tistites dimissa, annunciat veneranda cum libertate veritates 
pro salute generis humani de coelo adlatas — et profiigat 
commenta hominum, erroresque in perniciem fidei, morum-
que christianorum longe lateque sparsos et ad evertendam 
omnem Ecclesiae, et status publici authoritatem et pacem 
diffusos. — Siquidem taliter negari nequeat, mundum in 
maligno positum esse, nihil hoc tempore magis occupât pre-
lum, ac hae suae Sanctitatis literae, quae tantas, tamque di-
versas experiuntur a parte publicarum ephemeridum com-
mentationes, quam diversae sunt harum politicae socialesque 
tendentiae. Singulae pro sui vexilli colore eas judicant et di-
judicant, suasque singulae ex iis consequentias deducere sa-
tagunt, istae quidem has, illae autem illas. Accepimus encycli-
cam banc his admodum diebus nos quoque charissimi, suscepi-
musque earn cum veneratione ; qua vocem supremi pastoris 
numquam non prosequi consuevimus. Quippe Sanctissimus 
Dominus Noster insistens vestigiis gloriosorum suorum in 
pontificatu decessorum, strenuorum catholicae religionis, ve-
ritatis et justitiae assertorum, ac vindicum, prout hi, de sa-
lute animarum solliciti nihil umquam potius habuerunt, quam 
omnes haereses et errores, divinae fidei, catholicae Ecclesiae 
doctrinae, morum honestati, ac sempiternae hominum saluti 
adversos sapientissimis suis literis et constitutionibus retegere 
et damnare : sie et Sanctissimus Dominus Noster, cum vide-
ret horribilem procellam, pravis moderni aevi opinionibus et 
doctrinis excitatam, promanantiaque exliinc in populum chri-

19* 
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stianum lugeuda damna, inde ab initio pontificatus sui assidue 
attolebat vocem suam, pluribusque encyclicis, allocutionibus, 
literisque apostolicis praecipuos tristissimae nostrae aetatis 
errores damnabat. Cum autem facile evenire potuerit, ut 
omnia baec pontificia rescripta ad singulos ordinarios haud 
devenerint: idcirco Sua Sanctitas una comprehendi voluit 
tabula omnes errores ac perniciosas doctrinas, a Se repro-
batas et proscriptas, cupivitque antistitum vigilantiam itidem 
provocare. En scopum encyclicae epistolae. In subsequenti-
bus recenset summus pontifex aetatis nostrae errores, e qui-
bus praecipuos juvat commemorare. In specie sunt : pan-
theismus, naturalismus, rationalismus, indifferentismus, socia-
lismus, communismus, societates clandestinae, societates bib-
licae, societates clerico-liberales. Porro errores de Ecclesia 
ejusque juribus, — errores de societate civili tum in se, tum 
in suis relationibus ad Ecclesiam spectata, — errores de 
ethica naturali et cbristiana — errores de civili Romani pon-
tificis principatu, — errores, qui ad liberalismum hodiernum 
referuntur et alii. Praeterea reflectit Sua Sanctitas, qualiter 
hisce temporibus omnis veritatis, justitiaeque osores, etacer-
rimi nostrae religionis hostes per pestiferos libros, libellos et 
ephemerides, toto orbe dispersas populis illudentes, ac male-
vole mentientes, alias quasque impias doctrinas disséminent. 

Nos igitur apostolicam hanc clementiam ea qua par est 
veneratione et pietate suscipientes, nihil optamus potius, ac 
ut fideles curae nostrae commissi de reseratis taliter libera-
litate apostolica coelestibus thesauris alacriter haurientes, 
dignos poenitentiae fructus faciant, Deoque per sacramenta 
poenitentiae et Eucharistiae plene reconciliati, misericor-
diam ipsius sibi, afflictae s. Matri Ecclesiae, societati demum 
civili, tantis errorum ventis agitatae, eo certius propitiabilem 
reddant. Atque ut hoc tanto securius obtineamus : constitui-
mus in Domino jubilaeum isthoc in dioecesi nostra de-
cursu sacrae quadragesimae asservare, asservarique facere, 
probe scientes, animos sacro hoc et acceptabili tempore ad 
poenitentiam amplius dispositos esse. Habita ergo considera-
tione ordinis, quo jubilaeum anno 1846. concessum institu-
tum fuerat: seriem jubilaei istius in sequentibus defigimus: 

1) Aperietur jubilaeum dominica I I . Quadragesimae a 
sacro cantato cum expositione Sanctissimi, et accommodo 
sermone sacro ; concludetur autem feria 6. ante dominicam 
Palmarum, velut festő septem dolorum B. M. V. eadem, qua 
apertum fuit, x-atione, nisi quod subnectenda sit sacro sole-
mnis gratiarum actio, seu : „Te Deum laudamus" etc. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, (az antik, sajtó és a dec. 8-i körlevél.) (Vége.) 

Ti vádoljátok az egyházat, hogy elmarad a műveltségben, 
hogy nem halad a tudományban ? Vesztek- e kezetekbe hite-
tekre vonatkozó könyveket? Ismeritek-e az egyházi férfiak 
s buzgó katholikusok által tett tudományos buvárlatokat s 
azoknak eredményeit ? Meritek állitani, hogy az egyház fiai 
nem állanak a más műveltség szinvonalán. Be tudjátok-e ezt 
bizonyítani ? Oh igen az antikatholikus sajtóból ; ez nektek 
mindennapi kenyeretek, ez élvezetetek, ezt olvasni kedvencz 
foglalkodástok, ez nektek tanítótok, hü barátotok, tanács-
adótok , mindenben utmutatótok, amit ez mond, az szent, 

amit állit az megdönthetlen, amit véd az sérthetlen, amit 
megtámad az szétmorzsolandó ; ezen kivül nincs világ szá-
motokra. Ily haladás, hogy saját eszünkről lemondva, má-
soktól pórázon vezettessünk, nem a kath. nép haladása. Mi-
seros vos ! S ti panaszkodtok, hogy az egyház nem halad ! 
Szentbeszédeket hallani nem izük ; egyházérzelmü lapot ol-
vasni nem modern ; az egyházra vagy hitre vonatkozó köny-
vet, erkölcsöt gyakorlati életet tárgyaló nyomtatványt ol-
vasni unalmas is, de idő sincs, s ti panaszkodtok, hogy az 
egyház nem halad ! amit hitetekről s az egyházról hajdanta 
tanultatok, rég elfelejtettétek, s ez nálatok haladás; ujat 
tanulni, vagy a megtanultat bővebben kifejteni sem időtök 
sem kedvetek ! Behunyjátok szemeiteket, vagy az antika-
tholikus sajtó által bekötni engeditek, s panaszkodtok a vi-
lágosság hiánya ellen, bedugjátok füleiteket s panaszkodtok, 
hogy az igazságot nem halljátok ; felhí az ember, hogy ku-
tassatok, hogy nézzetek saját ügyetek után, s ti meg sem 
mozdultok s panaszkodtok az elmaradás miatt ? Boldog Is-
ten ! mily ellenmondások, mily .ferdeségek a jobbra, nemesb-
re teremtett embernél ! Olvastok hitet tárgyaló könyveket, 
egyházra vonatkozó értekezéseket, de kitől ? az ellenségtől ; 
mintha bizony arra, hogy valakinek igazságot szolgáltassunk, 
szükséges volna, hogy annak ellenségei legyünk ! Ingenuas 
didicisse fideliter artes — emollit mores, nec sinit esse feros. 
Olvassátok Renant, de nem czáfolatait; olvassátok az anti-
katholikus lapokban az encyclica megtámadásait, ferde, ki-
ficzamitott értelmezéseit, melyek ellen nemcsak a hit, de 
már a józan ész tiltakozik ; de védelmét, értelmezését nem ; 
mintha bizony amit az egyház tanit, nem ö maga, hanem a 
,Lloyd' vagy ,Hon' vagy ,Magyar Sajtó' tudná legjobban ér-
telmezni! Scripta placent—quia laedere vivos—livor, et inju-
sto carpere dente sólet. S ti panaszkodtok azután az egyház 
haladása vagy elmaradása miatt ; ti akarjátok fölötte a pál-
czát eltörni? Jam omnia fient irta az ,Üstökös' 1861-ben 
egy társaságos ebéd alkalmával elmondott toasztok fölött, s 
ki merné hinni : ő próféta ! Majdnem ugy vagyunk, hogy 
úgynevezett müveit katholikusaink a katholikus hitet tanú-
landók az antikatholikus lapok szerkesztői irodáiba mennek, 
vagy a zsinagógába; s azután panaszkodnak az egyház el-
len, mely elzárkózik előttük, mely nem fejti ki magát, mely 
nem halad ! Kárhoztatjátok az egyházat, elitélitek, anélkül 
hogy jó akarattal meghallgatnátok; nemes eljárás ez ? Ké-
nyelmes de nem magyarhoz illő ! E rivo flumina magna fa-
cis. Hol van az audiatur et altera pars ? avagy nem akarjá-
tok a katholikus közlönyöket meghallgatni, mert ezek Cicero 
pro domo sua beszélnek ? Hát azt hiszitek, hogy az antika-
tholikus sajtó pra domo aliéna kiabál s küzd ? Vilia qui quon-
dam miseris alimenta negarat, nunc mendicato pascitur ipse 
cibo. 

Nem fél az egyház, legyetek meggyőződve ; elmúltok 
ti, elmúlunk mi, omnes ut vestimentum veterascimus, de az 
egyház nem fog elmúlni, mely alios vidit ventos ; nem lehetett 
az egyházat vérbe fulasztani három század alatt; nem lehe-
tend azt téntába fojtani most sem. Ez vigasztalásunk, ez bi-
zalmunk, ebből merítünk erőt a küzdésre, buzgalmat a ki-
tartásra, írt a keserűségek ellen, melyekkel poharainkat 
mármár csordúltig tölti meg a hitetlen világ. Scilicet adver-
sis probitas exercita rebus — tristi matériám tempore laudis 
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habet. — Si nihil infesti durus vidisset Ulysses — Penelope 
felix, sed sine laude foret. 

De azért mégis nem tehetjük, hogy ünnepélyesen ne 
tiltakozzunk a ,Honnak' ez évi egyik számában az encycli-
cáról tett közleménye ellen, mely noha az Economistet for-
ditá, ez által sajátja lett, s az encyclicát „a leggyengébb és 
legbárgyúbb — mely szó az akadémia szótára szerint I kö-
tet, II füzet 437 lap ,együgyüen gyávát,' ,szelid indulatut 
de ostobácskát, butácskát' is jelent — műnek nevezi, amit 
csak képes lehetett a hatalmak legcsalatkozóbbika a világ 
elé bocsátani." Uram! több tisztelet kétszáz millió katho-
likus feje iránt, több tisztelet azon hit feje iránt, mely az 
egész világot polgárosította, melyet hazánk legnagyobb 
része vall, mely hazánkat nagyra nevelte, s melynek hivei 
közül előfizetői közt is számlál ; az encyclica a hit dolgában 
adatott ki, melynek a tévelytőli megóvására Íratott ; azt ha-
talom, de lelki hatalom bocsátotta közre, s soha katholikus 
lapban, bármily protestáns superintendens beszéde sem nevez-
tetett bárgyúnak ; honorem cui honorem ; becsülje meg ma-
gát a ,Hon,' de ne használjon a romai pápáról oly kifejezést, 
melyet müveit körben hallatni egyenlő a neveletlenséggel ; 
legyen ez elég egyszersmind a ,Hon' katholikus előfizető-
inek is ! 

Végül merítsünk üdvös tanitást a ,M. Sajtó' ez idei 
egyik vezérczikkéből, mely az encyclicáról szólva, kilátásba 
helyezi, hogy a jobb érzelmű katholikusok kijózanodnak. 
Adja Isten, hogy ez beteljesedjék nem azon értelemben, 
melyben a ,Sajtó' vette, hanem azon értelemben, melynek 
egyedül van értelme ; hogy tudniillik szólt a pásztor, hall-
gassa a nyáj ; tanit a tanitó, figyeljen a tanoncz, int az anya, 
engedelmeskedjék a fiu; gyüljünk szent atyánk köré, mint 
a csirkék veszély közeledtére anyjuk szárnyai alá ; imádkoz-
zunk hogy kísértetbe ne essünk ; fratres sobrii estote et 
vigilate, quia adversarius vester diabolus tamquam leo rugi-
ens circuit, quaerens quem devoret, cui resistite fortes in fide. 
Tu autem Domine miserere nobis ! Cselka Nándor. 

VARSÓ, december 14-én. Kérlelhetlen harcz indítta-
tott a kath. Lengyelhon megtörésére. Most inkább mint va-
laha szükséges az igazság és emberiséget lábbal tapodó zsar-
nokság eszközeit Európával megismertetni. A többi között 
figyelemre méltó Murawieffnek titkos körlevele a wilnai, kov-
nói, grodnói, minski, witebski, és mohylewi kormányzókhoz. 
„Az ő felsége rendeletéből alakított bizottmánynak — igy ir 
M. — egy tervet terjeszték elő a nyugoti tartományok kor-
mányzatára nézve. A bizottmány azt elfogadta, elismervén, 
hogy a nyugoti tartományok szorosan véve oroszok, melyek-
ben ezután semmiféle lengyel propaganda nem türethetik; 
hogy az eddig követett kormányformában semmi könnyeb-
bités, vagy szelidebb eljárás nem hozathatik be, és hogy a 
legerélyesebb rendszabályok leendnek alkalmazandók min-
dennemű lengyel elem nyilvánulása ellen. E tekintetben a 
bizottmány rendeli: 1-ör emeltessék és erősbitessék az orosz 
nemzetiség és igazhitű vallás, támaszkodva a parasztokra, kik 
orosz és orthodox szellemben neveltessenek, nehogy az ország 
valaha ismét lengyel érzelmű lehessen. 2-or. Javittassék az 
orosz papság sorsa, tétessék ingatlan birtok által függetlenné, 
hogy a néppel egyetemben annál hatályosabban működhes-
sék minden lengyel törekvések ellen. 3-or. Akadályoztassék 

meg a kath. papság a kormány rendeletei ellensúlyozásában, 
és szigorú felügyelet és büntetések által gátoltassék minden 
a fenálló renddel ellenkező tényekben. 4-er. A közigazgatási 
főbb hivatalok csak orosz származásúaknak adassanak. 5-ör. 
Az orosz elem azáltal is erősbitessék, hogy oroszhoni pórok 
telepitessenek le és a földbirtok mindinkább orosz kézbe 
jusson. A czár a bizottmány ezen előterjesztéseit helyben-
hagyta, és kivitelöket megparancsolta." — Mourawieff a csá-
szári javadalmak igazgatóságához, illetőleg minisztériumához 
is fontos iratot intézett az úgynevezett régibb kisebb len-
gyel nemesség ügyében, melynek állandó lakhelyet kiren-
delni és a vagyontalanabbaknak a korona jószágain való 
elhelyezését javasolta. Murawieff is e véleményen van. „A ki-
sebb nemesség — úgymond — hanyagsága, romlott erköl-
csei, és roppant gőgjéről ismeretes. Még mindig régi kivált-
ságainak visszatéréséről álmodozik, gyűlölettel viseltetik 
minden iránt, mi orosz ; minden forradalomban részt vett ; 
ha a korona jobbágyai között telepíttetnék meg, ezekre csak 
rosz befolyást fogna gyakorolni." Azért inkább azt ajánlja, 
hogy lassankint Siberia, és a keleti tartományokban telepít-
tessenek le a korona jószágain. A kormány 1831 már 
többször foglalkozott ezen eszmével, a jelenben pedig majd-
nem nélkülözhetetlenül szükségessé válik az ország békéjé-
nek tökéletes helyreállítására. — A fenérintett, és az orosz 
parasztok telepítésére vonatkozó titkos körirat értelmében, 
a mohylewi kormányzó a siennai kerületben, mely határos a 
minski tartománynyal, az egykori egyesültek között véli az 
orosz pórok, vagy nyugalmazott katonákkali letelepítést 
megkezdendőnek ; és inditványa helyben is hagyatott már. 
Megtörténik tehát minden, és pedig sokkal erélyesebben, 
mint az előbbeni orosz czárok alatt, mi szükségesnek lát-
szik, hogy a nyugoti tartományokban a lengyel elem, és 
kath. hit végkép kiirtassák. 

PARIS, febr. 10-én. Az „Opinion Nationale" követ-
kező levelet hozott e hó 6-ról Calemard de Lafayette aláírás-
sal, melyre a ,Monde' egyik ismert szerkesztője Coquille 
szükségesnek találta felvilágositólag válaszolni. Az emiitett 
levél valóban tanulságos, s igy hangzik : „Néhány nap előtt 
,Monde' párhuzamot vont a boulevardokon a zsidók által 
épitett uj házak, és néhány zárda között s. Germain külvá-
rosban. Ma ugyanazon lapban Coquille mondja:„Az egyház 
mindenütt kifosztatik a szabadelvűek nagy örömére." Tart-
sunk csak szemlét vagy öt perczig. A „Croix-Rouge"-ból 
Sèvres utczába térünk, itt először is a „F Abbay" zárdát, a 
villeneuvei sz. Tamásról czimzett klastromot, a jezsuitákat, 
kiknek templomuk több millióba került, a lazaristák roppant 
házát, és végre jobbról az „Oiseaux"-féle zárdát találjuk. A 
rue de Sèvres és Oudinot utczái között elterülő tér az utóbb 
emiitett zárda, és a keresztény iskola-testvérek birtoka. A 
Babylon és Oudinot utczák között a benedictinák nagy kertje 
terül el. A Babylon és Varenne utczák közti terület majdnem 
kizárólag a szent-szivről nevezett szegény (!) apáczáké. Ez 
Párisban a legnagyobb magánybirtok, területe öt hektárnyi, 
egy métert száz frankba számítva, ez száz millióra rúg, és 
az épületeket hozzá véve még többre. Állapodjunk meg csak 
itt. A szentsziv szerzete 1804-től fogva van Francziaor-
szágban. Jelenleg van nyolczvan háza, melyek közül néhá-
nyan, mint p. o. a lyoni és charentoni egy milliónál többet 
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érnek. Ha a szentsziv szerzete 60 év alatt — amint csak 
közép számítás szerint veszszük — 32 milliót tudott összeka-
parni, mi lesz ismét 60 év multán ? Akarja-e, hogy Vaugirard 
felé menjünk ? Itt találjuk a kapuczinusokat, domonkosiakat, 
iskolatestvéreket, irgalmas szüzeket, oratorianusokat, s, a. t. 
Ime igy kell értelmeznünk, „hogy az egyház mindenütt meg 
van fosztva a szabadelvűek nagy örömére." Eddig a levelező. 
Az Opinion szerkesztője ehez hozzá adja : „a forradalom 
1789-ben a holt kezek vagyonát elkobozta. Levelezőnkkel 
óhajtjuk, hogy Francziaország a veszélyes türelem utján ne 
térjen vissza a régi kormányra. Eléggé sokáig hagyták úgy-
is szunnyadni a törvényeket." Az „Opinion nationale" tehát 
egyszerűen a szerzetes házak lefoglalását ajánlja. A szabad 
gondolkozásról ugyan hamar átmennek a szabad tényekre. 
Az Op. N. a törvény végrehajtását követeli, ez igen szép 
oly lap részéről, mely a törvény és rend barátjának eddig 
épen nem mutatta magát. Félünk azonban, nehogy az 1793-
iki törvényeket az 1865-dikiekkel összetéveszsze. A törvény 
az encyclicával együtt kárhoztatja a communismust. A pol-
gárok egész osztályát kifosztani, csak azért mert szerzetesi 
életet élnek, ez valóban furcsa magyarázata a haladás taná-
nak. Hanem a császári democratia a maga módja szerint ér-
telmezi a dolgokat. Azon javak, melyeket a kincstár telhe-
tetlenségének felmutat, sok embert táplálnak, és a mi alkot-
mányaink mind megígérték, hogy az elkobzások nem fognak 
többé megujulni. Váljon csak Guéroult, Calemard és Labbé 
uraknak volna birtoklási joguk? Mit csinálnak ezen urak 
az annyira dicsért 89-i elvekből ? Talán azt képzelik, hogy 
az egyház elvont fogalom, mely nem áll élő lényekből ? A 
turcosok a Szajna partjain táboroztak, é3 nem követtek el 
semmi fosztogatást, úgyhogy magokviseletét dicsérnünk kel-
lett, ugylátszik az .Opinion Nationale' szerkesztőinek ma-
goktartása kevésbé kifogástalan. 

YORK, jan. 30-án. Manchesterben a „szegények kisebb 
nénikéi" javára rendezett bazár 50,000 frankot jövedelme-
zett. Lord Howard Ede tartá a megnyitási beszédet ez alka-
lommal. A manchesteri városi tanács nem akarván London 
példája után indulni, a fogházi katholikus lelkész részére 
2000 frank évi dijt szavazott. Oct. 30-án Fischer György a 
liverpooli püspök engedelméböl Widnessben a lancashirei 
tartományban épitendő uj templom alapkövét tette le. A 
widnessiek eddig az istenitiszteletet iskolájokban végezték. 
Hanwelben néhány mértföldnyire Londontól keletre t. Laing 
beszédeket tartott azon igaztalan proselytismus megbélyeg-
zésére, illetőleg megismertetésére, mely a kerületébe tartozó 
anglikán iskolákban Cooko-Farmban gyakoroltatik, hol csak 
protestáns vallástanítás adatik, noha az odajáró gyermekek 
nagy része katholikus. Laing lelkész az anyák kérelme foly-
tán az intézet igazgatójánál felajánlván szolgálatát a kath. 
gyermekek hitbeni oktatására, azon választ kapta, hogy az 
igazgató reményli, mikint romai áldozár soha sem fogja is-
kolája küszöbét átléphetni. Laing kiszámitá, hogy Londonban 
évenkint legalább 2000 gyermek veszti el hitét a dolgozó-
házakban, és iskolákban. A derék lelkész a „Dailly Tele-
graf 'ban közölni akarta az emiitetteket, de a felvételt levelé-
től megtagadták. — A jóreményfoki anglikán püspök, ki déli 
Afrika érsekének tartja magát, körlevelet bocsátott közre a 
natali megye ügyében, hogy Colenso doctor fölött végre ité-

let hozassék, habár ő távol volna is, mivel megyéjét, mint 
látszik, el nem hagyhatja. — A bridporti anglikán papság a 
salisburgi megyében következő határozatokat hozta. 1-ör 
Kívánatos, hogy a jelenlegi legfőbb törvényszék, minden 
egyházi jellegét tegye le, eddig azon látszatot adhatná, hogy 
az a hit kérdéseiben illetékes ; 2-or hogy a hitet és tant il-
lető kérdések eldöntése kizárólag az érsekekre és püspö-
kökre bizassék, kik támogatásukra hittudorokat, vagy más 
tudós egyháziakat és világiakat hívhatnának meg. Szép, 
szép, csakhogy a bridporti igehirdetők Palmerston, a vén 
patriarcha nélkül számítottak, és nála nélkül mint a pápa-
királyné legfőbb tanácsosa nélkül bajos ez ügyben boldogulni. 

CHINA. (Missioi tudósitások.) Verolles, Mandzsúria 
ap. helyettnökének levele a hitterjesztő egyesülethez Lyonba. 
Nov. 8-án 1863. A két utolsó év lefolyta alatt sokat szenved-
tünk a rablóktól, és a cholera is tizedelt minket. A félelem 
átalános volt, a betegek irgalmatlanul kiűzetve a házakból 
az utczákon, utakon hevertek küzdve a halállal. Nehéz volna 
itt előszámlálni azon ezerféle találmányokat, melyekkel e 
nép a járványtól óvni akarja magát. Nem szólok orvosrend-
őri szabályokról, ezek itt ismeretlenek, az itteni orvosok 
ilyenkor nem járnak betegekhez, hanem legfölebb az állapot 
leirása után tesznek rendeléseket saját szobájukban. Azért a 
nép az ő isteneihez fordul, és a babona ezer alakot vesz fel. 
Legeredetibb eszköz a bajtól megszabadulni abban áll, hogy 
újévi ünnepet rendeznek, ha nincs is vége még a réginek. 
Es váljon miért ez ? A chinai év utolsó napjaiban az összes 
istenek, jók és roszak egyiránt, és igy a baj és betegség oko-
zói is, búcsút mondanak a városoknak, falvaknak, és men-
nek egy időre szünetelni az égbe, hogy ott talán a chinai 
Olympus fejének Chang-Ti-nak boldog uj évet kívánjanak. 
A chinaiak ez alkalommal isteneiknek oltárára az útra min-
denfélét raknak, elárasztják ajándékokkal. Ha tehát ugy 
pro arbitrio újévi ünnepélyt rendeznek, amint említők, a sok 
közül, a baj okozóitól is megszabadulnak. — Keresztényeink 
a járvány folyama alatt aránylag kevesebben haltak, össze-
sen csak 150. Szerencsések voltunk ezek közül a legtöbbet 
a haldoklók szentségeivel ellátni, és nekik vigaszt nyúj-
tani. Aldozáraink közül 2 betegedett meg, de egy sem 
lett a ragály áldozata." — Faury püspök Kouy-Thou-ból 1864. 
junius 10-éröl ezeket irja: „A két utóbbi év alatt nem 
jelenthettünk mást, mint üldözéseket, szerencsétlenséget, 
rablásokat, gyujtogatásokat állomásainkon, és küldéreink 
gyilkolását. Jelenleg örömmel tudósíthatjuk, hogy a vértanúk 
vére termékenynyé tette az ur szellőjét, és hogy missiónk fő-
pontjain már is szép gyümölcsöket vagyunk képesek felmu-
tatni. A pekini követünk által kivánt elégtétel megadatott, 
hála alkirályunk jó akaratának, ki talán a legjobb az egész 
birodalomban, és leginkább fogja fel azon hasznot, mely a 
birodalomra az európai nemzetekkeli jó egyetértésből szár-
mazhatik. Vallásunk javára az egész tartományban rende-
leteket bocsátott ki, és kért, hogy én is irnék pásztori körle-
velet, melyet rendeletei mellé függesztetett ki nyilvános he-
lyeken. A felkelők által el nem foglalt helyeken számosan 
jelentkeznek a megtérésre." Munkáink, és reményeink felde-
rítésére szolgáljanak a következő, küldéreink leveleiből vett 
kivonatok. Bouchard ur, az éjszaki kerületből Tung- Tse-Hien 
városából 1863. dec. 31-én igy ír. „Szerencsés uj évet nagy-
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ságodnak, és testvéreinknek ! Minden oldalról iizettetvén a 
forradalmároktól, Tung-Tse-Hien városába, mely fallal van 
bekerítve, vettem be magam, hová eddig küldér nem jutott. 
A tér uj, és idegen levén, avval kezdtem, hogy számos láto-
gatóimnak bíívlámpáimat mutogattam. A mandarin elég ke-
gyes. Jövetelem napján mindjárt maga rendelt számomra 
szállást. Ez karácsony elöestvéjén volt. Az Üdvözítő e helyen 
először akart leszállni és pedig mindjárt háromszor, hogy 
megáldja e népet, mely ugy látszik jó indulatu. A hivők szá-
ma szaporodik, mert a mandarin kedvez a mozgalomnak. 
Tegnap ő maga irta szép veres papírra a tchonpay-t (ke-
resztény táblát), melyet az első keresztény családnak kül-
dött. Már ma ebédre hivott meg, mit én szépen megköszöntem. 
Holnap elmenendek hozzá, hogy a nagyságod által készített 
térképet megmagyarázzam neki. Küldjön, ha lehet, többet, 
mert ezt az ajándékot a mandarinok, és az Írástudók nagyon 
szívesen veszik." (Folyt.) 

IRODALOM. 
K é t k i s s z i n m ü. Wiseman Miklós westmin3teri bibornok 

érsek után, a magas szerző engedélyével, fordította Csiky 
Gergely. Ára 30 kr. o. é. 

Haladunk — vajha igaz volna ! mi az anyagi előhala-
dással ellentétben, a hit, az erkölcsök és erényesség dolgá-
ban a hanyatlás szomoritó nyomaira akadunk. Nem szükség 
sokáig kutatnunk e roppant hanyatlás sziilöokát, hiszen 
tudjuk mindnyájan, hogy az nem más, mint az erkölcstelen 
müvek és iratok oly roppant halmaza, hogy akár a Dunát 
is ellehetne velők rekeszteni. Igen jól tudják elleneink, ho-
gyan juthatnak a legkönnyebben czélhoz, azért árasztják el 
az irodalmat gonosz gyártmányaik, erkölcsrontó regényeik, 
szinmüveik egész özönével. „Filii huius saeculi prudentiores 
filiis lucis in generatione sua sunt." (Luc. 16, 8.) S meg kell 
vallanunk, hogy igen ügyesen járnak el ügyökben, mert a 
rosz olvasmány, ha mindjárt nem is rontja el egészen, de 
mindenesetre szeplőt hágy a lelken, mint a dér a virágon, s 
ez már a győzelem első jele, mely nem késik sokáig, kivált 
napjainkban, midőn az olvasás is oly divattal történik, mint 
az öltözködés. Ha pedig már sikerült megfosztanod az emberi 
lelket hitétől, akkor — akkor örök kárhozatra lökéd azt. 
„Hoc fonte derivata clades in pátriám populumque fluxit," 
mondja llorácz is a romai nép erkölcstelen életmódját tartva 
szemei előtt. 

Alig lehet tehát valami örvendetesb jelenség az igaz 
katholikusra nézve, mint, midőn látja, hogy akadnak olykor-
olykor egyesek , kik erkölcsnemesitő olvasmányokkal igye-
keznek a gonoszság előhaladásának gátot vetni. Mi szinte 
üdvözöljük Csiky Gergely urat, hogy Wiseman bibornok-
érsek, a lánglelkü főpap „Két kis színmüvét" átültette ha-
zai irodalmunkba, g igy kedves, léleknemesitő olvasmányt 
nyújtott a kath. olvasó közönségnek. Ezen két kis színmü-
vet akarjuk mi most bemutatni. 

Az elsőnek czime : „A bethlehemi pásztornők", mely-
ben előadja a magas szerző, hogyan tudták meg a pásztorok, 
továbbá Abigail, Rachel és Rebeka pásztornők a világ Meg-
váltójának, Jézus Krisztusnak születését. Az egésznek pedig 
rövid kivonata kővetkező : Abigail és Rachel álomra hajtot-

ták fejeiket, de hirtelen szokatlan ének ébreszté fel őket. 
Abigail kebelét, ki előbb ébredett föl, a kedves ének mennyei 
érzelmekkeltölté be, s kíváncsivá tette megtudni, honnan 
jönnek ezen mennyei hangok és szavak ? Sietett tehát a pász-
torokat felkölteni. De mennyire elbámult, midőn a nyájakat 
őrizet nélkül találta, s egyetlen pásztort sem láthatott sehol, 
s ezért rögtön felkeresésökre indult. Ez alatt Rachel is fel-
ugrott álmából, mert szokatlan szavak csengtek füleiben. 
„Dicsőség Istennek a magasban, és béke a jóakaratú embe-
reknek a földön !" Álmodtam-e ? kérdé magától. Nem ! nem 
—- igy hangzottak e szavak. És mily megragadó szavak ! 
Soha sem hallottam én ilyeket sem a zsinagógában, sem a 
templomban , sem pedig dalainkban nem fordulnak ilyenek 
elő. Mig a szavak értelme fölött gondolkozott, egyszerre csak 
észreveszi, hogy testvére Abigail, nincs mellette. Hasztalan 
kiáltozta nevét. Sehol egy árva lélek sem válaszolt neki. Mi 
történhetett jó Isten ! mindnyájan eltávoztak, csak egyedül 
maradtam. A félelem miatt már sirt, midőn Abigail vissza-
érkezett , s elmondotta, hogy a pásztorok után sietett, kik 
Bethlehembe mentek, de csak a kis Sámuel pásztorfiut ér-
hette utói, ki azt mondotta neki, hogy egy angyal paran-
csolta a pásztoroknak, miszerint siessenek Bethlehembe, mert 
ott találnak egy kis gyermeket, ki a világ Üdvözítője lesz. 
Épen ekkor érkezett hozzájok Rebeka is jeruzsálemi útjá-
ból, hogy saját szemeivel győződhessék meg arról, amit hal-
lott. Nem láttatok-e valamit édes gyermekim ? kérdé tőlök. 
Abigail válaszolta : nem, de igen szép zenét hallottam ; Ra-
chel pedig : én is hallottam zenét, hanem a szavakra jobban 
figyeltem. Amint előadásaikat kihallgatta, örömtől dagadó 
kebellel kiáltott föl : Dicsőség Istennek ! Minden igaz ! Oh 
jertek Dávid városába és üdvözöljük fiát, ami királyunkat 
ki a földre érkezett. Abigail és Rachel megütközve igy szó-
lottak : Mit gondolsz ? Mi közünk van szegény pásztornök-
nek királyokhoz és királyfiakhoz ? Erre Rebeka elmondotta 
nekik, amit az öreg Simeontól hallott, midőn ő szinte igy fe-
lelt neki. Könyezve mondá nekem Simeon : „Nem palotában 
született ő gyermekem, hanem istálóban. Egyetlen őre Jó-
zsef a jó, egyszerű ácsmester. Egyetlen ápolója Mária, az 
anyák legkedvesbike, ki tiszta mint a liliom, szép mint a ró-
zsa, ragyogó mint a csillag, tökéletes mint az angyal. Meg 
fogja engedni, hogy játszál gyermekével, hogy megcsókold, 
átöleld. Siess oda leányom ! A pásztorok is ott lesznek, mert 
egy angyal fogja őket elküldeni." Erre Abigail, Rachel és 
Rebeka sietve mentek Bethlehembe a mennyei gyermek imá-
dására. Nyájaikat az angyalok őrizetére bizták, mert ez éj-
jelen, mondák, még a farkasok is megjuhászodnak. A meny-
nyei gyermek előtt letérdepelve dalban zengik mindhárman 
dicsőségét és szenvedéseit, melyet a világ bűneiért fog elvi-
selni. — A szinmü ezen utolsó része versben van előadva, 
mely versnek minden egyes sorában a magas szerző sas-
röptü lelkére ismerünk. A fordítónak igen jól sikerült ugy a 
kötött, mint a kötetlen beszédben előadott magasztos eszmé-
ket hiven adni vissza. Mint Wiseman minden müve, ugy ez 
is kenetteljes és tartalomdús, a vallásihlette kifejezések át 
meg átjárják az érző szivet. Egyébiránt további megjegyzé-
seinket, észrevételeinket elmondandjuk a másik szinmü meg-
ismertetése után, azért azt mellőzzük most, nehogy ugyan-
azt kénytelenittessünk ismételni. Hrabovszky István. 
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VEGYESEK. 
Beküldetett hozzánk „A munkások kérdése és a keresz-

ténység" Ketteler püspök munkájának magyar forditása Ka-
tinszky Gyula egri megyei paptól, az egri nyomdában nyo-
matva. Kik elő nem fizettek volna, az egri megyei hivatal-
hoz sziveskedjenek fordulni, ára 1 fr. o. é. — „A legfőbb 
hitigazságok" Balmes Jakabtól, fordítva Tomcsányi János 
kalocsa megyei pap által ; nyomatott Kalocsán, ára 30 kr. — 
Mindezen fordítások örvendező jelenségei a hittudomány 
emelkedésének hazánkban ; igy sajátítjuk, igy teszszük köz-
jóvá közöttünk külföldnek legjelesebb termékeit. Segits Is-
ten ezen üdvös munkában ! 

Beküldetett hozzánk „Schematismus almae provinciáé 
sanctissimi Salvatoris in Hungaria Ordinis minorum. S. P. 
Francisci strictioris observantiae pro a. D. 1865," hol látni, 
hogy a 24 házban a Rendnek 224 felszentelt papja, s atyája, 
27 hittan, 29 bölcsészethallgatója, 9 latinnyelv tanulója, 18 
ujoncza, 78 laicus testvére vagyon. Isten áldása ez is, mely 
a seraphicus atyának az Istentől megígértetett : copiosa fa-
mília in paupertate. Ezen szerzetes tartomány 1444-ben a 
bosniai argentina tartományból szakittatott el, s 1517-ig 31 
helyettnök által kormányoztatott ; X. Leo önálló tarto-
mánynyá tette, a tartományi főnökök sorában főt. Zachar 
Chrysostomus a 121-ik főnök. 

Genfben jan. 29-én vallásos nagy ünnepélylyel tartot-
ták meg a katholikusok Salesius sz. Ferencznek napját. Mer-
millod plébános s felszentelt püspök prédikált. Utána való 
vasárnap a pápai körlevél hirdettetett. 

Dublinban az egyetem-épitési bizottmány gyűlést tar-
tott, hogy a tett költségekről s adakozásokról a számadást 
megvizsgálja. Lullen, Dixen, Leahy püspökök, Gitooly ta-
nár, Elphin lord, Moriarty, Evilly, Dorian főpapok mint 
tagok vettek benne részt. Európában] ez a második kath. 
egyetem. 

A portugalli kormány ép azt tette a pápai körlevéllel 
amit a franczia kormány, csonkította. 

Carrera Rafael, Guatimala köztársaság elnöke nov. 
5-én megnyitván a törvényhozó testületet, a vallásos hely-
zetek megismertetésére ezeket mondá : „Az oktatás és ne-
velés alsó és közép intézetei kielégítő állapotban vannak, s 
napnap mellett jelentékenyen javíttatnak. A kormány örö-
mest megadta az érsektől kért engedélyt egy papnevelde 
alapittatására, melyet a jeles főpap oly annyira szivén hor-
doz. A szeretet és jótékonyság intézetei virágzásban van-
nak azon egyesületek igazgatása alatt, melyektől pártfogol-
tatnak ; ezek sok jót tesznek, s a külföldnek hü képet ad-
nak a mi vallásos és erkölcsi állapotainkról." 

Kirchstorfer Alajos, József testvérével, ennek felesé-
gével, s Mayer Jánossal czélul tűzték ki magoknak, hogy a 
tolvajlást csak kath. papoknál fogják űzni. Az első Mayer 
Jánossal együtt 1862 jun. ]9-én, az urnapi körmenet alatt 
mélt. s főt. Répássy József jászói prépostnál betörtek, amiért 
3 és 4 éves börtönre Ítéltettek. Erre gyanú lett, hogy ők vol-
tak, kik 1862 mart. 9-én főt. Venosz Imre, későbben pedig ft. 
Perger János kanonoknál jelentékeny lopást követtek el. 
Kirchstorfer Alajos 1863 oct. 9-én az egri tömlöczből meg-
szökött, s Pesten tartózkodó József testvérével Bécsbe ment, 
hogy mesterségét gyakorolja. S valóban nt. Pokorny Vilmos-
nál 1864 febr. 24-én, nt. Pauer Rudolf serviták házi főnöké-
nél Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a nagymise alatt ; 
ugyanezen nap nt. Gratscher Albert igazgató urnái ; márt. 
10-én pedig nt. Smierniczki Alajos a minoriták házi főnöké-
nél tetemes lopást vittek véghez. De itt rajtavesztettek, go - . 
noszságaik fölött most megy a törvényszéki tárgyalás. 

Wiseman bibornok haláláról szóló jelentés, mely az ér-
seki megyének minden lelkipásztoraihoz megküldetett, ez 
volt: „Pietati et elementiae divinae — commenda — san-
ctisque sacrificiis — adjuva animam — charissimi in Christo 
patris nostri — eminentissimi et reverendissimi Domini — 
Nicolai tit. S. Pudentianae S. R. E. cardinalis — archiepi-
scopi Westmonasteriensis — qui placidissime obdormivit in 
Domino — jamdiu suspirato — die 15. febr. 1865 — vale 
magne praesul — in vita nobilis — nobilissime in morte — 
apud Deum memento nostri — et ecclesiae viduatae spon-
sae tuae." 

Az amerikai Egyesült-államokban, az 1865-re kiadott 
Almanach szerint van 7 érseki tartomány. 1) A baltimorei 
érsek, most Spaulding, charlestoni, ériéi, philadelphiai, pitts-
burgi, richmondi, savannahi püspökkel, s floridai ap. helyet-
tessel. 2) A cincinnatii érsek, most Purcell, Rosenkranz 
püspökségeddel, clevelandi, covingtoni, détroviti, fort-wagnei, 
louisvillei, saut-saint-mariei, vincennesi püspökkel. 3) Az 
ujorléansi érsek, most Odin, galvestoni, littlerokki, mobiléi, 
natchezi, natchitóckesi püspökkel. 4) Az ujyorki érsek, most 
Mac-Closkey, bostoni, albanyi, brooklyni, buffaloi, borlingto-
ni, hartfordi, newarki, poriandi püspökkel. 5) Az orégoni 
érsek, most Blanchet, nesquayi, vancouversi püspökkel, s 
colombiai ap. helyettessel. 6) Saint-louisi érsek, most Ken-
rick, altoni, chicagói, dubuquei, milwankéei, nashvillei, san-
taféi, saintpauli püspökkel, s kansasi, és nebraskai ap. he-
lyettessel. 7) Sanfranciscoi érsek, most Allémany, los-ange-
losi püspökkel, marysvillei ap. helyettessel. Mindössze 7 ér-
sek, 36 püspök, 5 ap. helyettes. A papok száma 2,500-ra, a 
hivek 5 milliomra tétetnek. 

Az angol biblia társulat 1863 —1864 april hónapig 
2,495,219 bibliát nyomatott, fönállása óta 1804-től mindössze 
45,539,452 példányt. Europa minden fővárosaiban van saj-
tója, legtermékenyebb a kölni. Egyedül Németországban 
288,668 példányt kiadott. A papirmalmoknak nagy nye-
resége volt. 

A m. kir. kath. egyetemnek l861/2-ik tanévre (elég ké-
sőn) szóló könyvtárnoki hivatalos jelentéséből látjuk, hogy a 
könyvek száma az emiitett évben ajándékozásból, kötelesség 
szerinti adásból, vásárlásból 324 munkával, 737 kötettel szapo-
rodott ; végre hogy az egyetemi könyvtár létszáma 102,527 
kötet, 10,135 darab különfélék. — Mi csak egyet kívánnánk, 
hogy mikor 100 munkát a könyvlajstromból kijegyzünk, 5 
munkánál többet a könyvtárban meglelhessünk. 

Olaszországból a romai poenitentiariához következő 
kérdések tétettek a jubilaeumot illetőleg: 1) lehet-e azon 
püspököknek, kik a jubilaeumot nagyböjtben akarják meg-
tartani, a jubilaeumra kiszabott 3 napi böjtöt más jó csele-
kedettel felcserélni ? és, lehet-e azoknak, kik vajra kaptak 
engedélyt, igy megtartott böjttel a jubilaeumi böjtnek is ele-
get tenni ? 2) Lehet-e a húsvéti gyónással a jubilaeumi gyó-
nást egyszerre elvégezni ? 3) Sokat tehetne a jubilaeumra a 
missio ; lehet-e a püspököknek ugy intézkedni, hogy plébá-
niáról plébániára missiokat tartatván a jubilaeumi idő a me-
gyéére egy hónapon túl terjedjen, habár 1865 év folytán, és 
az egyes plébániákra egy hónap alatt történnék ? 4) Miután 
jubilaeum alkalmával a gyóntató atyáknak legszélesebb ha-
tóságuk vagyon, értetik-e ez az 1860-ban a szentatya által 
fentartott esetekre is (azokra, kik a szentszéket kifosztot-
ták) ? A válasz Cagiano bibornoktól adatott : „ad 1-um : je-
junium quadragesimale, etiamsi adsit necessitas utendi laeti-
ciniis, satisfit duplici oneri. Ad 2-um : affirmative. Ad 3-um : 
ex novo indultu affirmative. Ad 4-um : negative, et recur-
rendum esse ad locorum ordinarios, qui providebunt juxta 
ordinationes. Datum Romae in s. Poenit. die 20 jan. 1865. 
A. M. Card. Cagiano maj. poen. G. Ballarati s. p. Secret. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÀSTHY PÁL. 
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RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
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Pesten, martius 11-én. 2 0 . I. Félév. 1865. 

TARTALOM : A kath. öntudat (Folyt.) — Főpásztori 
levelek a dec. 8-ki encyclicáról. (Folyt.) — Egyházi tudósí-
tások. — Vegyesek. 

A kath. öntudat. 
( F o l y t . ) 

A lelkismeret, mely az öntudattal fölváltva hasz-
náltatik, „egy benső szózat az emberben, mely meg-
súgja, mi a jó , mi a rosz" ?!? E definitio oly átalá-
nos, amint ham is. A következmények vegyes csopor-
tozatából lá that juk, hány embert visz az ily quasi 
meggyőződés veszedelembe. Elmélkedjünk egy ke-
veset. Ha valóban ugy volna, hogy a lelkismeret az 
az emberben, ami kinek-kinek egyedülés egyenkint 
mondja, mi jó, mi rosz ? ugy ezen természeti szózat-
nak minden egyes emberben egyformán kellene 
hangzania, és pedig u g y , hogy mindenkit egyenlő, 
megmásithatlan törvény erejével kötelezzen, sőt 
kényszeritsen, azt mondani jónak vagy rosznak, 
amit az igy képzelt öntudat sugall, csak ugy , mint 
mikor józan belátásunknál fogva, ösztönszerűleg 
mondjuk valamire mindnyájan: ez fehér, ez fekete, 
ez kerek, ez négyszögletű ; stb. mivel ezek mindenütt 
és mindenkiben egyenlő fölfogást jébresztenek, s ez 
az emberi természet lényegében közös tapasztalati 
ténynek nyilvánulása. Ámde a lelkismeret dolgában 
máskép állunk. Igy p. o. Indiában a hátramaradt 
özvegy nő ezer és ezer esztendőktől becstelennek 
tar tatnék, ha férje halála után vonakodnék a szá-
mára készitett máglyán elhamvadni. A buzgó mu-
zulmán egyik legfőbb lelkismereti kötelességét hi-
szi mulasztottnak, ha vérszerinti rokonának erősza-
kos halálaért vérboszut nem áll. Igy megy ez csak-
nem végnélkül, bün bűnre halmoztatik a pogány és 
nem pogány népeknél, a lelkismereti úgynevezett 
kötelezettség a legszánandóbb rabszolgaság s ember-
áldozatokkal végződik. Es mit mondjunk a keresz-
tények közt vivott párbajokról, midőn egymást te-
kintet nélkül megölni, megcsonkitani, becsületbeli s 
lelkismereti kötelességnek mondatik? Távol legyen 

eszerint azt gondolni, mintha minden egyes ember-
nek úgynevezett belső szózata, mely által magát 
kötve és fölhatalmazva érzi, maga volna a keresz-
tény lelkismeret. Ennek meghatározása átalában a 
népek és egyesek valláserkölcsi nevelésében találja 
alapját, s igy egésze^ más az, mint sokan magukat 
a nitva gondolják. Oh pedig mi és mennyi függ attól, 
hogy igazán ismerjük a lekismeret szavát ! 

Hányszor hallottunk s olvastunk a „kebel iste-
néről" , vagy a nép között szokásos „kis biróról" ? 
De bizony sem meg nem szólitottuk, sem nem nyúl-
tunk hozzá, mert uton-utfélen azt sugdosták, lár-
mázták, hogy a lelkismereti szabadság (confessio-
nelle Freiheit) semmi hozzászólást nem enged, ez a 
világ egyetlen ,ne nyúlj hozzám' virága, vékony 
selyemszála, melyen Damocles kardja függ. Nem 
tréfa dolog. Hallottunk s olvastunk rémletes elbeszé-
léseket a reservált lelkismeretről, a jezsuitákról, a 
szemek esküvéséről stb. Tudunk hagyományos go-
noszsággal tizött cselszövényekről egyes családfők 
nevelési történetében, hogy kiirthassák onnan az 
egyház befolyását. 

„Sed tua praecipue non intret limina quisquam 
Fráter, vel monachus, vel quavis lege sacerdos. 
Hos fuge ; pestis enim hac nulla immanior. Hi sunt 
Faex hominum, fons stultitiae, sentina malorum ; 
Agnorum sub pelle lupi, mercede colentes 
Non pietate Deum. Falsa sub imagine recti 
Decipiunt stolidos, ac relligionis in umbra 
Mille actus vetitos, et mille piacula condunt. 
Derne autem lucrum, superos et sacra negabunt; 
Ergo sibi, non coelicolis, haec turba ministrat. 
Utilitas facit esse Deos: qua nempe remota, 
Templa ruent, nec erunt arae, nec Jupiter ullus." 
(Marcelli Palingenii Stellati „Zodiacus Vitae.") 

Ezeket emlékversekül kaptam, midőn még mint ifjú 
zelota talán nem is annyira meggyőződésből, mint 
jó példák utánzása s jeles könyvek olvasásából, (mi-
nek nagy és üdvös hatása van az ifjúságra) kitettem 
magamat az egyházért. Nem ártottak. Annál mé-
lyebbről kezdtem aknázni a kath. öntudat alapjait 
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az emberi szivben. Ne essünk kétségbe. Korunkban 
már elmondhatjuk, hogy mindennek megvan amaga 
ellenmérge, csak a lelkismeretet nem paralyzálja 
semmi. „Ein jeder trägt seinen Himmel und seine 
Hölle in sich selbst." Talán a „vermis eorum non 
moritur"-t érti? Talán a lelkismeretet akarja ily ala-
pon megismertetni ? Igen, a jó lelkismeret egyénileg 
véve előize az örök boldogságnak, mely az Istennek 
állandó szeretetéből veszi szellemi táplálékát; s a 
rosz lelkismeret előérzete a pokol kinjainak, melye-
ket álmainkból el nem üzhetünk. Ne zavarjuk össze 
az életbevágó fogalmakat. A lelkismeret mint erköl-
csi hatalom nem egyes ember saját ja, ez az összes 
emberi nem örökölt birtoka, melyet senki el nem 
vehet, azon különbséggel, hogy egyesekben szánan-
dóképen el lehet törpülve, minek az a következése, 
hogy az ember embertársára nézve teher, rettegett 
ellenség, vad állat, akár király legyen, akár koldus, 
a tehetség és befolyás mérfoka szerint, ha lelk-
ismeretét nem az Isten positiv törvényei, nem a 
kinyilatkoztatás kormányozza. Ha az ember ön-
magának mennyországa, természetesen önmagának 
pokla is lehet. De ebből az is következnék, hogy ön-
magának istene, mivel a jutalmazás és büntetés ha-
talma s joga egyedül az Istené. S még az is követ-
keznék, hogy ha az ember önmagában hordja az 
eget és poklot, az örökkévalóságnak e két ellensar-
kát, (ha szabad igy szólni) ugy a síron túl valóban 
semmi keresni vagy remélni valója nincsen. Az em-
ber önmagát kárpótolhatja mindenért; vagy ha nem 
képes, meggyilkolhatja beszámítás nélkül, hogy önön 
poklától saját belátása szerint szabadulhasson. I g y a 
„menny és pokol" csakugyan méltó tárgya egy re-
génynek, mely az egyedüli földi üdvről szól. Igy 
nyerheti az öntudat a „regényes" melléknevet, mely 
az ifjak kebelét dagasztja. Igy hatványoztatik a 
lelkismeret politikai öntudatán, melynek a valláshoz 
semmi köze. Igy megy át minden nemzet nyelvébe 
és szokásaiba diplomatikai közmondás gyanánt : „a 
capite foetet piscis." De hadd szóljon ismét valamit 
tárgyunkhoz Vosen hittanár. „Nemde, úgymond, 
kiki bir aesthetikai érzékkel, melynél fogva különb-
séget tud tenni a szép és rút között? legalább föl 
kell tennünk, hogy akinek izlése van, képes e meg-
különböztetésre. Hanem mily kirivó ellentétekbe 
kell ütköznünk sokszor! Igy a műveletlen ember, 
ki tudja ugyan, mi szép, mi rút, mégis gyakran ér-
zéketlenül megy el a remek míí előtt, sőt azt nem 
csak csekélynek, de valóban rútnak is mondja, ami 
pedig a műértők magas Ízlésével találkozván, bá-

multatik s határtalanul becsültetik." Hasonlókép va-
gyunk az öntudattal is. Nem tagadhatjuk, hogy az 
minden emberi kebelnek sájátságos birtoka, épen 
ugy, mint a szép és rút fogaima, a jónak és rosznak 
megkülönböztetésére egész átalánosságban; hanem 
egyéni szempontból véve, amint lehet ugyan egy-
öntetű, úgyannyira egyszersmind különös is. Már 
itt azután a nevelésnek kell azt eszközölni, a vallás-
erkölcsi nevelésnek, hogy a lelkismeret mint a jó-
nak és rosznak forrása, ferde irányt ne vegyen. — 
Még világi nevelő koromból emlékezem erre nézve 
igazán, bizarr dolgokra. A világi nevelők ugyanis 
sok helyütt ugy alá vannak vetve a körülmények 
zsarnoki hatalmának, hogy a befolyás miatt, mely-
nek ellenszegülni nem lehet, saját jobb meggyőző-
déseiket nem érvényesíthetik. Az a közvélemény, (!) 
hogy a gyermekeket nem szabad idő előtt (?) oly 
transcendentalis dolgokkal kinozni, melyek úgyis 
csak a papok s régi barátok koholmányai ! ? Szám-
talan szülők azon gonosz meggyőződést táplálják, 
hogy a gyermekeknek nincs szükségök semmi leik-
ismereti utasitásokra. Majd megokosodnak, ha fel-
nőnek. Egy kis úrfit ismertem, aki már annyira 
megromlott a szárazdajkakéz alatt, hogy lia szem-
ügyet vehetett, illetlen tetteivel egész fényes társa-
ságot is megbotránkoztatott. Es mi volt a mentség ? 
„Majd kinövi !" oh pedig ez igazi országos csalódás ; 
a fájdalom ugyan elmúlik, a hatás lassankint elpá-
rolog, a botrány elfelejtetik; de a sebhely s alatta a 
materia peccans (mint az orvosok nevezik) fenmarad 
éktelenségül ingerlékenységével a kiujulásra. És 
hátha benövi ! Hobbes azon nézetből indult ki, hogy 
természeti állapotban egyik ember valódi farkas a 
másik irányában; Rousseau a bölcsek minden eré-
nyeit ráköltötte a természeti emberre. Méltán mond-
hatja tehát Tocqueville : „Ugy látszik, korunkban 
elvan szakasztva ama természeti kötelék, mely a vé-
leményeket az Ízlésekkel, a tetteket a hittel egyesi-
tette ; azon egybehangzás, melyet az emberek érzel-
mei s eszméi közt észrevenni lehetett, lerontva lát-
szik , s majd azt mondhatnók, hogy az erkölcsi ha-
sonlat minden törvényei el vannak törülve." Mire 
hivatkozzunk ily erkölcsi állapotban, ha már az ön-
tudat is annyira meg van gyengülve, hogy templo-
mon kivül kimondani, miszerint nincs az emberek-
nek lelkismeretök, csaknem egy az üldöző türelmet-
lenséggel ? Nem kell-e váljon attól félnünk, hogy a 
kikiáltott szabadelvüség, az u j társadalom uj lelkis-
mereti alapot fog majd fölállitani, és pedig az ut-
czák fölszaggatott köveiből? Már is oly tágas az em-
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berek lelkismerete, ha ugy képzeljük, mint a sziv kincstárát, 
mint a kebel szentélyét, hogy ajtaján minden ravasz, min-
den hazug, minden tolvaj bemehet. Ha pedig gyöngytermő 
szivacsnak képzeljük, ugy valóban csak lukacsai vannak 
meg minden szenny fölfogására. Innen képződik , és pedig 
gyakran igen rövid uton, az evangeliumi „sal infatuatum." 
(Folyt.) 

Főpásztori levelek a dec. 8-i encjclicáról. 
( F o l y t a t á s . ) 

A győri püspök őmltsága jan. 25-én menesztett egy kör-
levelet, melyet néhány nap múlva az encyclica és a syllabus 
követett. A főpásztor kötelességének tartotta, hogy a hi vek 
és a lelkipásztoroknak azokból hiteles példánynyal szolgáljon. 
Olvasható ezen okmány másutt is, de csak az hiteles, mely 
a püspök kezéből jön. S ily okmányt terjeszteni, ezer és ezer 
példányban szaporítani mindig üdvös, mindig hasznos, hogy 
ne legyen falucska, hol egykét példányban fel nem találtat-
hatnék. Ilyenkor az is olvassa, aki soha nem olvasta volna. 
Igy teljesedik : in omnem terram exivit sonus illorum, et in 
fines orbis terrae verba ipsorum. A nagy elterjedés, tanaink-
nak dicsősége. Mily örömmel közölték volna a franczia püs-
pökök ezen okmányt milliom és milliom példányokban, ha 
szabad lett volna ? Hála az Istennek, minket nem akadályoz 
semmi. Még csak hiteles magyar fordítás hiányzik. Hallot-
tuk, hogy magány vállalat ezt is akarja létre hozni : legyen, 
ártani nem fog, de hiteles fordítást csak a püspök kezéből 
vehetünk. A németet kölcsönözhetjük a birodalmi püspökök-
től, csak a magyar, tót, oláh, illír, dalmát fordításra volna 
szükségünk. A latint a lelkipásztorok megértik, de nem ta-
nácsos volna-e könnyíteni mindnyájokon, ebben is az össze-
hangzást elősegíteni ? A dec. 8-i körlevél, és a syllabus szá-
zadunk nagy okmánya, melynek diadalait valószinüleg a 
jövő század "fogja aratni. Milliom elme fog ezen elmélkedni, 
mindnyájan reá fogunk hivatkozni : legyen tehát megnyitva 
minden elmének. A hiteles fordítás az egyesek üzérletét ki 
nem zárná, csak a veszélyt ezen üzérkedésben távol tartaná. 

A m. győri püspök az egyház ellenségeinek fondorkodá-
sait igy ecseteli : „Adversarii, qui hodie in exitium religionis 
et Ecclesiae christianae conjuraverunt, non jam ut aetate 
superiore, occulte et per cuniculos, sed palam et aperta fronte 
rem agunt. Multitudine sodalium freti, audacia insolentes, 
protectione securi, id sibi esse propositum ajunt, ut sublato 
illaetabili, qualis in praesentiarum est, rerum ordine, novus 
stabiliatur, qui libertati, aequalitati, atque fraternitati, prout 
nimirum ipsi has voces intelligi volunt, innixus, maximam, 
cujus mortales capaces sunt, felicitatem terrenam, ad quam 
alioqui nascendo quisque jus nactus est, procuret ; quod 
quum sine violenta rerum conversione, seu, ut vocant, revo-
lutione obtineri nequeat, haue eiere, propagare, et correptis 
etiam armis fulcire officium esse cujusvis. Mirum, quam im-
probo labore nefandum hoc consilium exsequi connitantur. 
Nullum est medium tam indignum ac dedecorosum, nullum 
facinus tam immane, quod, ut finem consequantur, adhiben-
dum non putent. Homines corrupti mente et reprobi circa 
fidem, ') qui quaecumque quidem ingnorant, blasphémant; 
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quaecumque autem naturaliter tamquam muta animalia no-
runt, in his corrumpuntur, ') stipendiis occultarum societa-
tum servientes, operosa sedulitate stringunt calamos, ut quic-
quid sanctum ac verendum est, in coenum detrahant ; omnem 
auctoritatem invidiae ac contemtui populari objiciant ; pravis 
cupiditatibus lupata laxent facesque subjiciant. In epheme-
ridibus, quas ut opinionis publicae interprétés venditant, 
quarumve potiorem ad se partem pertraxerunt, ejusmodi pro-
pinant principia, quibue, si ea universim adoptari continge-
ret, non modo divina humanaque misceri, sed ipsam legem 
aeternam, quam vel prisci gentiles, velut a Deo profectam, 
omnis recti honestique normam suspexerunt, 2) oblitterari, 
omnemque nexum, quo societatem humanam natura colliga-
tam voluit, penitus dissolvi foret necesse. In libris, quos vulgo 
certatim obtrudunt, quaesito verborum lenocinio doctrinas 
insinuant, quae ingénia falsis imbuant ideis, et fidem pieta-
temque ex animis evellant. Paucis, ut phrasi utamur Ter-
tulliani : „Nihil interest illis, licet diversa tractantibus, dum 
ad unius veritatis expugnationem conspirent. 3) Quum autem 
probe conscii sint, incolumi Ecclesia catholica et cathedra 
Petri omnes id genus conatus in cassum recidere : tota virium 
contentione in id incumbunt, utramque ut subruant fundi-
tusque evertant. Quare phrenetico perciti furore in Eccle-
siam debacchantur, et quicquid ad ejus essentiam vitamque 
pertinet: disciplinant, cultum, juventutis institutionem, inter-
cipere, aut saltern impedire ac infructuosum reddere sata-
gunt. Catholicismum, ceu ultimum quod superest aevi medii 
vestigium, abolendum, et ministros ejus proscribendos voci-
ferantur ; 4) ut jure cum S. Gregorio M. dici queat : „Contra 
Ecclesiam publice de iniquorum cordibus omne serpentinum 
virus aperitur." 5) Praecipue vero sanctam Sedem apostoli-
cam, in qua velut centro unitatis universa colligitur Ecclesia 
catholica, admotis omnibus arietibus prosternere contendunt 
nihilque omnino est, quod in illam moliri nefas ducant. Diti-
ones pontificias invadere et sacrilega manu occupare, ipsum 
Pontifieem ad incitas redigere, minis terrere, utque loco cé-
dât, et abdicate temporali dominio, independentiae ad recte 
administrandam Ecclesiam necessariae nuncium mittat, sto-
lida importunitate urgere; quodve merito mirere, haec in-
spectante Europa catholica impune fiunt, immo non desunt 
principes, qui icto cum revolutione foedere, socias cum ilia 
in opprimendo Christi Vicario jungant dexteras, majorem 
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inde solii firmitatem, et dominationis incrementum sibi pob 
licentes. 

Tot inter ductus tempestatesque sonoras, Sanctissimus 
Pontifex Pius IX. non queritur de injuriis, quibus lacessitur, 
non de patrimonii exspoliatione, non de acerbitate doloris, 
quo paternus ejus animus exulceratur : verum projecta in 
sinum providentiae divinae omni futurorum eventuum solli-
citudine, solumque de périclitante gregis sibi crediti salute 
trepidus, inter circumstrepentes hostiles assultus, tranquilla 
majestate vocem attollit; et datis ad totius orbis catholici 
sacrorum antistites litteris encyclicis, errores miserae hujus 
aotatis, quos jam antea singillatim censura notaverat, nunc 
velut sub unum collectos obtutum sistit, sapientiae zeloque 
praesulum relinquens, ut pro re nata, et pro locorum tem-
porumque adjunctis populum curae suae commissum contra 
recensitos errores praemuniant, et quantum ea opinionum 
deliramenta fidei divinae non minus quam rectae rationi ob-
luctentur, sedulo edoceant, moneantque ne per homines su-
perba vanitatis loquentes et libertatem promittentes, 1) in 
fraudem se induci patiantur. — Sublime sane spectaculum, 
Deo et angelis dignum ! In communi vertigine et perturba-
tione spirituum, silentibus ac otiosis iis, quorum maxime in-
teresset impendens propulsare discrimen, solus Pontifex, 
aetate fessus, inermis, adversitatibus obrutus, monitor surgit, 
et designatis quae falsi nominis scientia extudit connnentis, 
ea cum veritate aeterna non posse componi, omni cum aucto-
ritatis pondéré pronunciat ; quod dum facit , simul indirecte 
morbos queis societas civilis laborat, retegit, et ad deside-
randam adhibendamque medelam tacitus hortatur. Id euim-
vero est, quod encyclicae de 8. decembris summum momen-
tum, et Pio IX. immortalis gloriae fulgorem conciliât, nulla 
umquam vetustate delendum. . . Diximus paulo ante Ponti-
iicem inermem ; at liceat vocabulum hoc retractare, aut sal-
tern temperare. Sunt namque etiam Pio IX. arma, non qui-
dem carnalia, sed potentia Deo : id est arma, non quibus ho-
mines carnales et politici utuntur, uti sunt : opes, astutia, si-
mulatio ; sed per Deum et virtute Dei valida ad destruendas 
munitiones (errorum), consilia, et omnem altitudinem extol-
lentem se adversus scientiam Dei." 2) (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, mart. 6-án. A badeni ügyek az iskoláról, külö-

nösen amanheimi csőcselék népnek kihágásai sokkal jelenté-
kenyebbek, semmint figyelmünkből elveszthetnők. Isten 
tudja, miben fog végződni, mily terjedelmet nyerni a felza-
vart kedélyek hullámzása, azért sietünk a kezdetnek törté-
nelmi okmányt készíteni utódaink számára. Ma semmi sinc3 
elszigetelve, a kőmives összeesküvés a királyság, az egyház, 
a család, a birtokjog ellen Lissabontól Chináig ugyanazon 
czélra, ugyanazon eszközökkel viszi a támadást. Hol fog a 
láng kicsapni, mely Badenben, ezen jelentéktelen herczegség-
ben felszinre mutatkozott, halandó még nem tudja. Annyi már 
észrevehető, hogy a családi jogok az államoktatás, a valláson 
kivül kezelt tanodák által Európának legszabadabb elvű or-
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szágaiban, mint Svajcz, Belgium, Francziaország, és ezek 
között a badeni herczegség, az ő Lamey kőmives miniszte-
rével, az ő kőmives nagyherczegével, egész vakmerőséggel, 
minden takargatás nélkül megtámadtatnak. 

A kormány a kamarák által, melyek Európában csak 
a szolgai engedelmességben jelesek, megszavaztatta az isko-
lákat a kereszténységtől megfosztó törvényjavaslatot. A pro-
testánsok erélyesebben tiltakoztak ezen törvény ellen, mint 
a katholikusok ; de, nem tudni mily felsőbb sugallatnak kö-
vetkeztében, elhallgattak, hiszen a törvény alkalmazása 
mindig széles játékkört hagy a kormányszolgának. A katho-
likusok a család jogaiért kérvényeztek, miután más alkot-
mányos ut már nem volt a megszavazott törvény ellen. Gon-
dolták ezek, hogy a nagylierczeg a törvény érvényesítését, 
a magasabb állami czélokból, meg fogja akasztani. E czélból 
190 község már beadta a nagyherczeghez az ő tiltakozó 
kérvényét, más 684 község jelentkezett, hogy hasonló czélra 
kérvényt fog beadni a fejedelemhez. Bár mily lelkismeretlen 
legyen is a kőmives miniszter, mégis kellemetlen lehet reá 
nézve a lakosság ily egyetemes nyilatkozatja. Lamey a nagy-
herczeget rákényszeritette, hogy a megszavazott törvény 
mellett nyilatkozzék. A fejedelem megtette, és Pestről is a 
Pestlier Lloydtöl (beteendő a badeni régiség-gyűjteménybe) 
dicséretet aratott, hogy igen alkotmányos. Különös a távoli 
világrészek összhangzata, és hogy távolból is dicséretet osz-
togatni nem pirulnak. A fejedelem hallgatott azokra, kik 
1848-ban atyját a herczegségből kiűzték, nyilatkozott azok 
ellen, kik hűséges alattvalói voltak mindenkor. 

Hogyan gondoskodik azonban a nagyherczeg az ő 
személyes és családjának legitim jogairól, mi nem vizs-
gáljuk ; hogyan adja magát eszközül az esküszegők, az 
összeesküvőknek, nem a mi dolgunk : a badeni kath. nép a 
család jogainak védelmére állt fel az atheus állam irányában. 
Lelkesebbek kezdeményeztek föliratokat, mentek városról 
városra, s az állami törvények által meg nem tiltott cseleke-
detre serkentették polgártársaikat. Igy került a sor Man-
heimra. Itt történt az erőszak a békés polgárok ellen, kik 
alkotmányos jogaikat gyakorolták, s gyakorolni akarták. 
Kérvényezés, köztanácskozás a kérvényezésre Muszka- s 
Törökországban sincs megtiltva. 

Nem soroljuk, nem is czáfoljuk a bécsi,Fremdenblatt' 
,Botschafter' és kettős ,Presse' vagy ,Vorstadtzeitung' előa-
dásait, megjegyzéseit, clericalis, ultraclericalis, ultramontán, 
fekete tábor stb. insinuatióit; ha 5000 ember között 15 pap van, 
azok már clericalisok, nem a szám, hanem a tárgy, hogy a 
kath. papság által védett társadalmi, és családi jogokat ők 
is védik, hogy az ártatlan gyermekeket a kőmives állam lelket-
len tanárainak kezéből, nehogy az erkölcsi életet a hitetlen-
ségben és bűnben kezdjék, kiragadni akarják, élvén alkotmá-
nyos jogaikkal, mint polgárok, teszik őket azzá. De a katho-
likusok abban csalatkoznak mindig, hogy magokat is gon-
dolják az alkotmány által biztosított jogokban részt vehetni. 

Mielőtt a kérvényező katholikusok vasúton Manheimba 
megérkeztek volna, Achenbauch prot. vallású polgármester 
községi gyűlést tartott, a jövendő vendégek ellen a kedé-
lyeket felizgatta. Ez irányban szónokolt Schellenberg prot. 
pásztor, Baumann kath. tanár, de kőmives, és Friedmann 
rabbi. Mindnyájan a vallástalan iskolák, és Lamey miniszter 



mellett buzgólkodtak, szolga lelkek a szolga lelkekből álló, 
mivel a kőmives páholyból ujonczozott nagyherczegi kormány 
irányt. Az izgatásnak minden nemei foganatba vétettek a 
kormány szolgái által. Az Aulának nagy terme, ugyszinte 
a ,Fekete bárány' fogadó, habár megígértetett, a gyűlés meg-
tartására megtagadtatott. A zuglapok ezerféle híreket ko-
holtak, terjesztettek, hogy a gyűlés nem fog megtartatni, 
hogy szét fog veretni stb. csakhogy a gyengébb lelkűek el-
rémittessenek Népgyűlés is tartatott, melyben a katholikusok 
gyűlése Manheim városának gyalázatjául mondatott. A helyi 
bizottmány, mely a gyűlés előmunkálatait készítette, erő-
szakkal szétveretett. Mindezeknek daczára jött 5000 katho-
likus Manheimba. A vasúti leszálásnál fütyülés, gúnyolás, 
kő-, sárdobálás fogadta őket, kik bérkocsin mentek a város-
ba, azon kocsik ablakai beverettek. Bejövén a városba, bi-
zottmányi tagokat nem találván, uj bizottmányi tagokat 
rögtönöztek, kik a gyűlést igazgassák. Nem volt, hol össze-
gyűljenek. Elindultak a templomhoz, a templom ajtaján 
csendőröket, a templom előtti téren csőcselék népet találtak. 
A nép ide tódult, jól vezetett parancsszóval a katholikusok 
tömegébe fúródott, úgyhogy ezek, anélkül hogy észrevették 
volna, kisebb töredékre lettek szakgatva. A rögtönzött bi-
zottmány látván, hogy sem valamely teremben, sem a piaczon 
gyűlést nem tarthat, azonnal elhatározta, hogy a közel fekvő 
Ludvigshafen városában, mely bajor joghatóság alá tartozik, 
akarja a gyűlést megtartani, miután saját hazájában polgári 
jogainak védelmére semmi hatalmat nem talál. Indult a kath. 
tömeg, s itt kezdődött a le nem irható erőszakoskodás az 
összecsőditett pórnép részéről. A kövezet felszakgattatott, 
hogy fegyvert adjon a dobálásra, sokan fejbe, arczban sebe-
sittettek meg, egy plébánosról a ruha egészen az alsó ruháig 
letépetett, egy polgár késdöfést kapott hasába. 

A zavart, erőszakoskodást leirni lehetetlen, mely egé-
szen a ludvigshafeni hídig tartott. A zsidók, mikint a ,Main-
zer Journal' írja, különösen kitüntették magokat ezen spek-
taklmachereiban. A katholikusok részéről a legcsekélyebb 
kihívás sem történt, minden előre elkészített terv szerint vi-
tetett véghez. Csendőr volt a helyszínén egy kettő, de nyu-
godtan nézte a kihágást. Egyetlen egy sem fogatott be a 
zavargók közül. — Ludvigshafenbe menekülvén a katholi-
kusok azon izenetet kapták a bajor hatóságtól, hogy kor-
mány engedelme nélkül nem gyűlésezhetnek. — A nagy-
herczegi kormány örülhet a csőcselék nép vitéz tettének, 
1848-ban épen az áruló miniszter ugy örült, midőn a nagy-
herczeg ily jelenetek között szökött a bajor határra, mikint 
febr. 13-án a katholikusok. Ez a kőmives rendnek természeti 
cultusa, hogy mikint a természetben az erők egymást emész-
tik, ugy a királyságot is a királyi erők emészszék, és ledönt-
sék. Ez haladás a titkos erők győzelmére. 

SZEPSI, febr. 21-én. Nem csalatkozott, aki állította, 
hogy Europa nagy hatalmai között, nem az a legnagyobb, 
mely legtöbb fegyverre támaszkodik; de amely, a nyugodni 
nem tudó sajtó tevékenysége, és a villany s delej villámgyor-
sasága által is előmozditott eszmék hatalmára támaszkodik, 
mert azok is, kik ellen a sajtó legjobban tör, tudva nem tudva, 
de tettlegesen előtte meghajolnak. Fájdalom ! hogy — mint 
Szabó Imrénk mondja — Guttenberg utja rakva lévén sár-
ral, jelenleg a sajtó egyházunk irányában, oly ellenséges ál-

lást foglalt el : hogy emberileg szólva — hacsak felőlről se-
gély nem adatik ; a legszomoritóbb jövőről kell megfélemle-
nünk. Igaz, hogy kinek keze most sincs megrövidülve, az 
egyház hajóját elmerüléssel fenyegető hullámoknak jelenben 
is parancsolhatna, hogy legyen nagy csendesség ; de az egy-
ház vezetésében, Isten köz vetlenül csak ott nyilatkozik, hol 
Isten ügyében az emberi erő mindent megtett, — és azért a 
sajtó ellenséges tevékenységével azon okból is megküz-
denünk kell, mert ha az és annyi sok vértanú vérével 
áztatott keleten, a tunya tespedés, a kereszténységet — ugy 
mint régen volt — mustármagnyi kicsinségére törpülni en-
gedte , az éberség és küzdés hiával, ugyanaz megtörténhetik 
nálunk is, anélkül, hogy az egyház meg nem szünhetéséről 
tett Urunk ígéretei érvényüket nélkülözni volnának kény-
telenek ; mert habár a gyümölcsöt nem hozó nép el is veszti 
Isten országát, de a 800 milliónyi pogányok seregéből most 
is sarjadzik Krisztusnak mindennap uj nemzedéke. — Lányi 
Károly magyarföld egyházi történeteiben (köt. 72 lap) mond-
ja : hogy a XVI századi hitujitók sajtókat állítottak, könyv-
tárakat gyűjtöttek, meg levén győződve, hogy eszméket a 
sajtó segedelmével legjobb foganattal szétszórhatni. A jobb 
ügyre méltó ezen tevékenység minő sebeket vágott egyhá-
zunkon, mily sok magyar vér kiontásának lett okozója ? a 
történelem gyász lapjai tanusitják. Mivel pedig a hasonló 
okok hasonló okozatokat eredményeznek, most — midőn a 
sajtók légiójának birtokában vagyunk ugyan, de kizárólagos 
sajátunknak alig mondhatunk egyet, félhetni, nehogy az Ur 
harczainak vívására hivatottak, a túlbizakodás álmában el-
szenderülvén , anyánk egyházunk, nemcsak uj sebeinek le-
gyenek okozói ; hanem az aggályos jövő veszélyei gonoszab-
bak legyenek az elsőknél. — Mindezen veszélyeket, a kassai 
egyházmegyéhez tartozó szepsi alesperesi kerület papjai, f. 
hó 15-én Szepsiben összegyűlvén, — sajgó szívvel érezik, és 
elhárításuk tekintetéből azon meggyőződésre jutottak : hogy 
a rosz sajtó mérgét a jó sajtó tevékenységével kell ellensú-
lyozni. Ezen üdvös czél elérésére pedig pénz szükségeltetik. 
Megvannak ugyan a kerületi paptársak győződve : hogy a 
nem magok kereste körülmények mostohasága által meg-
dézmált ellátásuk filléreiből a jó sajtó megalapításának tete-
mes költségeihez csak kevéssel járulhatnak ; hanem a tenger 
is cseppekből alakul, és ki a gyengébb által számtalanszor 
megszégyenité a bőrükbe nem férő erősök hatalmát ; azt re-
ménylik, hogy a honszerte fáradozó papság, és egyházuk-
hoz liiven ragaszkodó világiaknak szivét szent malasztjával 
megtermékenyítvén, a katholikus jó sajtó megalapítására 
irányulandó keresztény jótékonyság áldozatának megtevé-
sére őket felgyulasztja. — Mindenesetre aggasztó volna, ha 
a katholikus társaság nélkülözve egyházi és világi oly lelkes 
férfiakat, kik vagy elme termékeibe, vagy pénzáldozatuk 
által, a katholikus sajtó ügyét sajátuknak vallani vonakod-
nának. — Túlzásnak be nem illik, mert reménynek is igen 
mérsékelt a feltevés : hogy egész honunkban csak fognak 
akadni öt ezeren, kik három éven által, évenkint 10. o. é. fo-
rintot a katholikus sajtóra áldozni készek volnának, — ab-
ban sincs kétség, hogy a kiknek több adatott, azok többet 
is adnának. —Esime! fillérekből három év alatt keletkeznék 
egy nevezetes összeg, melynek kamatait egy katholikus 
nagy politikai, oly lapnak megalapítására lehetne fordítani, 
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mely mint az ellenséges támadást visszaverné; mint pedig 
az okulni akarók eszmekörét tisztázná, a pax pax ! kiáltókat, 
vagy inkább a henyeség párnáján szendergőket dermedé-
sükből felrázná, — a mindenfelé simulókat pedig egyetlen 
és határozott irányban megtartaná. Vagy pedig ha egy ka-
tholikus politikai nagy lap megalapítása más uton sikerülne, 
kérdem ezen fillérek összegének kamataiból, nem lehetne-e 
a természet, és más tudományok köréből megfejtésül pálya-
kérdéseket kitűzni ? és a nyertes pályázókat a tudományok 
fáradalmaival arányos jutalmakkal koszorúzni? — És azután 
ugy látszik, hogy honunkban a tudományt egy bizonyos rész 
egyedárujává akarja aljasitani, legalább bizonyítékok nélkül 
nem vagyunk erre nézve. Ennek okát vizsgálni ugyan nem 
ide tartozik ; de annyit kimondani legyen szabad, hogy a ka-
tholikusok tudománya a versenyt mindig kiállja azokéval, kik 
nem mieink. És épen azért, mert akadémiánkkal is nem 
ugy vagyunk, mint lennünk kellene, — ki tudja ezen fillérek 
idővel nem nőhetnék-e ki magokat egy katholikus akadémia 
alapjává? mely a magyar akadémiával versenyezve, azt fogná 
bebizonyitani : hogy a tudomány még sem egy osztály sajátja. 
— Mivel pedig nyelvünknek jutott ama szerencsétlen előny, 
hogy honunkban leginkább túlnyomólag ő közlönye az egyház 
elleni támadásoknak ; magától értetik : hogy az alapítandó 
nagy lap nyelve más, mint magyar, nem lehetne. — Szeget 
szeggel, — a küzdelem legyen egy mezőn. Ami illeti az ala-
pítandó katholikus lapnak vezetését, a kerületi paptársak 
ugyan véleményeztek, de ezt arra bizták, aki az egész ügyet 
kezébe veendi, legyen ez bár egy magas állású egyházi férfiú, 
vagy ami ily vállalatnál szokásos és illetékesebb, egy magas 
állású egyházi férfiú elnöklete alatt működő bizottmány. 
Mivel pedig az ily nagy horderejű eszmék sikere csak ugy 
remélhető, ha az egyház atyáinak oltalmában részesülnek; 
a kerületi paptársak elhatározták megyés püspök urunk ő 
nagyméltóságának azt terjeszteni fel : hogy a jelen sajtó irá-
nyát, egyházunk javára veszélyesnek tartják, és mihelyt az 
illető egyházi tekintély által a katholikus sajtó megalapítása 
ügyében felhivatnak, három év alatt évenkint, 10 f. o. é. ál-
dozni készeknek nyilatkoznak. 

Akár a sajtó termékét olvassuk, akár a műveltséget 
magoknak követelők társaságukba jutunk, a kevés kivéte-
leket nem számítva, többnyire találkozunk olyakkal, kik 
mihi quidem pacifice loquebantur, et in iracundia terrae lo-
quentes dolos cogitabant, lehet-e ezektől ügyünkre jót re-
ményleni ? És azért mig nélkülözésünk, és egy kis öntaga-
dás mellett, még lehet, és nem késő, segítsünk magunkon, és 
Isten is velünk lesz, és hazánk is, mely a három százados 
vallási pártraszakadás, és az ujabbkori elpogányosodás 
miatt, a vallásosságon alaptűt régi jólétéről lehanyatlott, ta-
lán még felüdülhet. Tisztelt sorsosok és testvérek ! az itt vá-
zolt eszme tiétek lett arra, hogy azt kerületi gyűléseitekben 
megvitatván, tökélyesitsétek, és ami benne jó vagyon, Is-
ten dicsőségére, egyházunk, hazánk, s magatok javára hasz-
nosítsátok. Annyi nekünk mindenesetre megengedhető, 
hogy mi nem csak élni; de a magunk módja és elveink sze-
rint akarunk élni. Tehát midőn bántani nem akarunk sen-
kit, de a bántalmazók sérelmeit, a ferdén értett türelem ürü-
gye miatt, visszatorlás nélkül hagyni szándokunkban nincs ; 
filléreink összehordása által törjünk bátran a czél felé, aki 

mer, az nyer ! csak késő ne legyen minden. Deus Israel da-
bit virtutem et fortitudinem plebi suae. — Szerkesztő ur pe-
dig, habár az Ur ügye melletti harczaiban csaknem magára 
hagyatva, a törött erőnek félelmével, vagy író asztala mel-
lett ácsorgó síri nyugalommal is küzdene, várjon velünk jobb 
időket a testvérek között is. Sok veszhet el, mit nekünk elő-
ad , de sokaknál gyümölcsöt is hoz, és később még többet 
hozand. Spes confisa Deo numquam confusa recedit. — Ha 
az előadottakat méltatja, legyen szíves azokat a ,Religio' 
maradandó becsii lapjában nyilványitani. ') 

ROMA, mart. 1-én. Csak rövid tételekben akarom önt 
tudósítani, nem mást mondandó, mint tényeket. A ,Quiriti' 
tudós társaság, mely magát akadémiának is nevezte, legfel-
sőbb rendelettel bezáratott, s igy lenni megszűnt. — A szent-
atya febr. '24-én udvari kíséretével együtt S. Laurentius in 
Damaso basilikába ment, az Oltári-szentséget imádta, az ot-
tani kanonokokat a sekrestyében lábcsókra fogadta. Amat 
bibornok, palestrinai püspök fogadta a szentatyát a templom 
ajtajánál. Innen a szentatya egyenesen s. Sylvester in capite 
czimü kolostorba ment, s megörvendeztette a clarissákat : 
innen a Monti zárdába, hol a minimi apáczákat meglátogatta. 
Nem is kell emlitenem, hogy mindezen házak lakói örömmel, 
vigasztalással teltek el, hogy hivatásuk ösvényén buzgóbban 
haladjanak : a nép mindenütt lelkesedést mutatott a szent-
atya iránt. — Febr. 25-én sok külföldit fogadott a szentatya, 
kiknek egyike beszédet is tartott, melyre a szentatya az ö 
kimondhatatlan kegyességével válaszolt. — Caecaci Jakab, 
a palota gondnokainak dékánja febr. 21-én az Ur malasztjá-

' ) A szepsi k e r ü l e t ( k a s s a i m e g y e ) a l e g n e m e s e b b k e b l e k l e g -
f o r r ó b b ó h a j á t pend í t e t t e meg . Legyen biz tos a k e r ü l e t i n e m e s l e l k ű 
p a p s á g , h o g y e s z m é j e m á r é r d e m e k b e n , é v e k b e n , t u d o m á n y b a n , m é l t ó -
s á g b a n j e l e s f é r f i a k e lmé lkedése inek t á r g y a vo l t . D e n á l u n k s o k s z e n t 
gondo la to t a f é le lem s z o k o t t i n e g d e r m e s z t e n i , h o g y a k i k h e z s z ó l u n k , 
a z o k t ó l c s e r b e n h a g y a t u n k , v a g y , m ik in t a pápai encyc l i cáva l t ö r t é n t , 
a l k a l m a t l a n o k n a k k i á l t a t u n k . Annál ó r v e n d e t e s e b b a szepsi k e r ü l e t pap-
s á g á n a k n y i l a t k o z a t j a ; d i c sősége annál f ényesebb , mivel e lső k e z d e -
m é n y e z t e . Nem l i ad i zene t a z i ly l ap , de a b é k e b i z t o s s á g a : n e m t h e o -
c r a t i cus , n e m feudál is , n e m , I s t en t u d j a , mily mu l t r e n d s z e r e k n e k lapja 
vo lna ez, l i anem hazai l ap , a f e j ede lmi é r z e t e k n e k , a haza i d i c s ő s é g n e k , 
a j o g n a k , az i g a z s á g n a k , haza i t ö r v é n y e i n k és a l k o t m á n y u n k s z e r i n t 
m u n k á s k ö z e g e . F á j d a l o m ! minden é r d e k n e k van az ő j e l e n t ő s é g e sze -
r i n t képv i se lő je , h a z á n k b a n e g y e d ü l a k a t h . é r d e k e k nem k é p v i s e l t e t -
n e k h o r d e r e j ű k h e z k é p e s t a napi i roda lom m e z e j é n . S o k p ium deside-
r i n m van k ö z ö t t ü n k : de a l é t r e h o z á s a mi r e t t e g é s ü n k . Ide j e volna nein 
fé lni o ly vá l l a l a tná l , m e l y el len c sak a gonosz s z á n d é k t e h e t a k a d á l y t . 
A z a n y a g i t ő k e a f ő k é r d é s , a s ze l l emi t ő k e h iányozn i nem fog. Alap i -
p i t á s né lkü l , á ldoza t né lkü l n i n c s lap. T e k . L o n k a y Anta l u r f o r r ó vá -
g y a i , és f á r ada lma i b i zony í t j ák , h o g y e g y e s v á l l a l k o z á s c s a k a s z ü k s é g 
n a g y s á g á t b izonyí t ja i n k á b b , s e m m i n t t e l j e sen k ie lég í t ené . L e g y e n a k e z -
det a mi d i c s ő s é g ü n k . L e g y ü n k fiúi g y e n g é d s é g g e l f ő p á s z t o r a i n k i r á n t , 
h o g y t ő l ö k m i n d e n t ne v á r j u n k : ő k is a tya i g y e n g é d s é g g e l v a n n a k 
i r á n t u n k , h o g y i ly do logban m a g a s m é l t ó s á g u k s u l y j á v a l k ö z b e l é p n i 
n e m a k a r n a k . D e fiaik j ó k e z d e m é n y e z é s e i t mind ig ö römmel f o g a d j á k , s 
fiaik á l d o z a t k é s z s é g e á l ta l n i egha lad ta tn i n e m f o g n a k . — M e n n e e k e z -
d e m é n y k e r ü l e t r ő l k e r ü l e t r e a h a z á b a n , csak a pénzadás i k é s z s é g s z ü k -
s é g e s , a s z e r v e z é s t és a k iv i t e l t e c z é l r a a l a k u l a n d ó b i z o t t m á n y veend i 
t a n á c s k o z á s a lá . H a l apunk n e m minden t i zed ik a l e s p e r e s t h á z á b a j á r n a , 
a j á n l a n ó k m i n d e n k i n e k a l e lke s , é s é g ő , és c s a k ez u t o n l e g c z é l s z e r ü e b -
ben m e g o l d h a t ó k é r d é s r ő l szóló i n d í t v á n y t : igy f e l k é r ü n k minden l e l k e s 
t e s t v é r t , t e g y e n t e s tvé r i s z e r e t e t t e l e c z é l r a i n d í t v á n y t , i r j on m á s o k -
hoz l eve l e t , hogy ő k is n y i l a t k o z z a n a k ; a t a v a s z i k e r ü l e t i g y ű l é s e k a 
k ü s z ö b ö n v a n n a k , j ö v ő év m á r k é s z l apo t üdvözö lhe tne . S z e r k. 
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ban meghalt. — A florencziek vig farsangra készültek a ki-
rály jelenléte miatt, de ez távozván, ők szárazon tánczoltak. 
A nápolyiak csakugyan tánczoltak e napokban. Közöttünk 
ősi szokás farsangban, mely 8 napig tart, de az utolsó három 
napon legzajosabb, kocsifuttatást tartani. A pogány imperá-
torok diadalszekeren vonultak Romába, magok után hur-
czolván a legyőzött, s lánczra vert fejedelmeket, népeket : 
innen a mi kocsi-farsangunk, mely alatt minden gazdag egy 
imperátor, a rabok szerepét pedig az álczások viszik. Ilyen-
kor czukrocskákat dobálnak a kocsiból, az ablakból, s a nép 
szedi ezeket. A nevetéseknek egyik ingerlő eszköze. Ná-
polyban csak a piemontissimik 10 kocsival jöttek ki, hogy 
nyomorúságukat bemutassák. Régen 3000 kocsi is volt, most 
10. Néptömeg volt elég az utczákon, ez az olasz népnek tar-
tózkodási helye, minden, még a legkisebb városban is találni 
ácsorgókat. Czukrocskák helyett az ablakokból szemetet, 
port, megkeményedett kenyeret, csontokat, köveket dobáltak 
a kocsikra, a nép pedig követ, és oly tárgyakat, melyeket 
megnevezni fölösleges. Azon 10 kocsinak valóban jó far-
sangja volt. Ennek következtében 500 ember tömlöczbe ke-
rült, mivel a legitim fejedelmeket sértegetni hazafiság, de a 
forradalmi tisztviselőre görbén nézni hazaárulás. — Turin-
ban vigabban mentek a dolgok. Egy hónap alatt a miniszte-
rek a városi községtanácscsal alkudoztak, hogy a forradalom 
szennyjét, mintha a nép-király nem volna szeretve, letörül-
jék ; mikor minden készen volt, Victor Turinba ment. Volt 
adresse, üdvözlés, hivatalos hódolat. Hiszszük is, hogy a tu-
riniak hatni akarnak királyukra, ki őket elhagyta, s ki tudja, 
nem a francziáknak adta-e át ? Az II Diritto lap irja : „ezen 
fényes fogadtatás félreértés", utána egy nappal : „Nem csa-
latkoztunk várakozásunkban, amint el volt készítve, minden 
megtörtént a fogadtatás fényességére, hanem a nép, mely a 
hivatalosság körén kivül áll, száját sem nyitotta, fövegét sem 
vette le, hidegen maradt." — A szentatya a genuai Stendardo 
és a luccai Stella újság szerkesztőihez köszönő iratot küldött 
a péterfillér gyűjtésében tanúsított kath. érzelmök s buzgal-
mokért ; — Hoz Péter pedig, a madridi Esperanza szerkesz-
tőjének saját arczképét küldte. Spanyolországért félünk, s 
azért imádkozunk. A mexicoi ügyek igen szomorúak, de el-
veszve még nincsenek. Sok ferde híreket olvastam már a la-
pokban e tárgyról. Igaz, hogy Miksa császár, midőn itt volt, 
többet nem igért, mint védeni a kath. egyházat, és sértett 
jogainak elégtételt adni. A nuncius legszélesebb hatalommal 
ellátva ment Mexicoba, ezen felhatalmazás az itt levő mexi-
coi követtel is közöltetett, úgyhogy a császár, mielőtt Meglia 
Mexicoba érkezett volna, mindent tudott. De a párisi udvar 
kőmives czikkeket akar becsempészni Mexicoba, s az uj 
császárságot kőmives alapra tenni. A császárné irt a szent-
atyának, a szentatya válaszolt, Miksa császár rendkívüli kö-
vetet küld Romába. A szentszék kétségkívül lehetetlent nem 
fog követelni ; de ha a császár lehetetlent követel a szent-
széktől , saját részéről pedig a lehetségest sem adja meg ; 
Roma várni fogja az eseményeket. 

HU-KIA-PU, máj. 8-án 1864. (Folyt.) „Behelyezkedtem 
egy chinai pagodába. Az uton egy kis bajunk volt a fölkelők-
kel, de mégis szerencsésen jártunk. Fogadtatásom ünnepélyes 
volt. Egy csapat fiatal ember zászlóval és zenével jött elém 
két mértföldnyire. Mozsarakat is hoztak magukkal, melyek-

ből időnkint lőttek. Bizonyos távolságra egymástól éleme-
dettebb emberekkel találkoztam, kik mélyen földre borultak, 
és, egy kevéssé ügyetlenül, keresztet vetettek magukra. 
Ugy gondolom ez az egy, mit sz. hitünkből ismernek. A tö-
meg előttem és utánam mindinkább növekedett. Egy kevés-
sel megérkezésem előtt a pagodából a kisebb, nagyobb és 
különféle szinü és nevü istenkék pusztultak. A helyet üresen 
találván, elfoglaltam. Az igaz vallás diadalát reménylvén, 
egy kápolnát, iskolát és lakházat rögtönöztem, nem fényes 
ugyan, de van helyem és fám, és én meg vagyok elégedve. 
Az egész városka, mely száz családból áll, kereszténynyé 
lesz, hármat kivéve talán, mely eddig semmi lépést nem tett. 
Egy közel levő helyből szintén már jelenték megtérési 
szándékukat. Hiszem, hogy Isten áldásával egész kis ke-
rületet alakithatok, de azután munkásokra lesz szükség. 
A pagodát templommá alakítottam á t , az oltárt oda helyez-
tem, hol ezelőtt a hamis istenek állottak. Küldjön nekem ké-
peket , gyertyatartókat, keresztet és mennyezetet, és mind 
azt mit lehet. És az első pagoda, melyet Isten adott, el kell 
foglalni iuxta regulás artis. Gondolom, hogy igaz Isten uj 
imádói közül egynek sem lesz mit sajnálni elhagyott istenei-
kért." Néhány nap múlván azon catechista, ki Lions útját ké-
szítette, imigy irt : „A bálványok pere nem sokára a pogány 
templomból történt elhordatásuk után megkezdődött. Én az 
egész város lakóit egybegyűjtvén, eme előterjesztést intéztem 
hozzájok ; ha az ördög tisztelői nagyobb számban lesznek, 
kiadjuk nekik a bálványokat, ha egyenlő számban híveinkkel, 
akkor osztozkodunk rajtuk, de ha az igaz Isten tisztelői 
többen lesznek, akkor megégetjük. Ez utóbbi történt, és a 
tűznél ízletes vacsorát készítettünk. A megtértek között van 
a chinai papnak a felesége is, és ritka buzgóságot mutat az 
Isten tiszteletében, miután annyi ideig szolgált a bálványok-
nak." — Május havában ismét írt Lions áldozár. „Megkaptam 
a nagyságod által küldött tárgyakat, épen jókor, pünköst 
előestéjén érkeztek. Azonnal hozzá fogtunk szentélyünk fel-
díszítéséhez. Sokat keilend még véghez vinnünk, a szükségek 
nagyok, de reményijük : Deus providebit. Pünköst napján a 
szertartás fényes volt. Urfelmutatása alatt ágyúból lövöl-
döztek. Egy szomszéd falu, mely eddig lakosainkkal ellen-
ségeskedésben volt, kibékült, és megtérési szándékát nyil-
vánitatta. Időközben a második pagodát is kiüritették, mely-
nek harangjai is vannak. A környékben is tettem látogatá-
sokat. Visszatértemben Tsong-Kia-Tse-ben kácsával vendé-
geltek meg. Több húsz helységnél van már, melyek vagy 
egészen, vagy részben hitünkre tértek. Ha a béke állandó 
lesz, reménylem hogy az év végéig itt egy pogány sem lesz 
többé. De hogyan tanítsam mindezeket, hány munkatársra, 
segédre volna szükségem ? ! Mindinkább elerőtlenedem, több-
ször kényszerítve vagyok tanításaimat félbeszakítani. Küld-
jön nagyságod segédeket. Papokra nincs szükségem, csak 
jó keresztényekre, kik a kátét és imádságokat jól tudják, és 
ajtatos nőkre, kik az asszonyok és leánykák tanítására vál-
lalkozhatnak." (Folyt.) 
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VEGYESEK. 
Mult évben máj. 13-án a lembergi g. kath. hittanhall-

gatók által Czerluneakievicz hittanár ellen elkövetett ki-
hágásnak főszerzője (Hauptanstifter) Bobikievicz Sándor má-
sodévi hittanhallgató az egyetemi tanács felterjesztése nyo-
mán a magas cs. kormány f. é. jan. 11-én kelt rendeleté-
vel a birodalom minden egyetemeitől kizárottnak nyilvá-
nyittatik. 

Megjelent a „Győri történelmi és régészeti füzetek" 
3-ik kötetének 4-ik füzete az előbbiekhez méltó becses tar-
talommal, Ráth Károly és Rómer Floristól. Mily jelese gyűj-
temény, az e füzetnek elején álló ,tartalom' és,tárgymutató,' 
mely e harmadik kötetre vonatkozik, legelső tekintetre is 
világosan mutatja. Hazai, egyházi és világi, egy szóval nem-
zeti történelmi kincseink emeltetnek ki a feledés, vagy a 
nem-ismerés homályából, mult korszakunk dicsőségei érde-
melt fényükben állíttatnak elő. A 4-ik kötet tartalmának 
előre tett közlése is csak azt bizonyítja, hogy e gyűjtemény 
a mélt. s főt. győri püspök pártfogásán kivül minden hazafi 
és egyházi férfiúnak pártolására érdemes. 

Kékkői egyházi kerületnek (esztergom megye) mun-
kás esperestje, Munkay János ur ismét egy jeles munkával 
örvendeztette meg a magyar vallásos, istenes lelkeket, mely-
nek czime : „A boldogságos szűz Isten anyja Máriának 
élete." A munka jeles kútfők után dolgoztatott ki , kidol-
gozás ügyességéről az iró urnák pályakoszoruzott munkái 
tanúskodnak; e munka 29 iv, ára 2 fr. megjelent Emich 
Gusztáv nyomdájában Pesten. 

VI. Urbán pápa rendeletéből a poenitentiarius bibor-
nok hamvazza a szentatyát, de nem szól semmit, (Petrus 
non moritur), a bibornokokat a szentatya hamvazza, s a ham-
vazást állva veszik s a szentatya térdét csókolják, a püspö-
kök térdepelve s a szentatya térdét, a többi papok térde-
pelve, és a szentatya lábát csókolják. 

Herczegprimás s bibornok ur néhai Bedini Cajetán bi-
bornok síremlékére 100 scudot, a bibornoki czimének tem-
plománál levő cziszterczi szerzeteseknek 40 aranyat, a ba-
kai iskolára 50 frtot adományozott. (E. U.) 

Cs. ap. kir. Fölsége, mikint a hivatalos lap mondja, 
mélt. s főt. Danielik János helyébe, kit saját kérelmére 
a helytartósági tanácsosi hivataltól dij nélkül megadott ud-
vari tanácsosi czim mellett kegyelemben fölmentett, mélt. 
s főt. Biró László kanonok, s kir. táblai főpapot, skutari 
püspöki czim megadása mellett a kir. Helytartó-tanácshoz 
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

A vaticani kápolnában nagy böjt alatt minden pénte-
ken egy kapuczinus atya szentbeszédet tart, melyen a szent-
atya, a bibornokok, és az udvari főpapok vannak jelen. — 
A szentatya egész martius hónapon a vaticani sz. Péter tem-
plomában a statiokat pénteken szokta végezni, esnék bár e 
péntek farsangba vagy ép húsvét utáni időre. A szentatya 
mindannyiszor megcsókolja a sz. Péter bronz szobrának 
lábát, térden állva imádkozik a pápai oltár előtt, melyen a 
fő ereklyék ez alkalomra kitétetnek. 

A malabari missioknak apostoli buzgalmu püspöke, 
Valerga, a jerusalemi latin szert, patriarchának testvére, a 
carmeliták szerzetének egyik legkitűnőbb tagja, mult év 
dec. 24-én meghalt. 

Tu-Duc, a kegyetlen, türelmi edictumot adott ki a ke-
resztényekre. Csak becsülettel tartsa meg. 

A halálbüntetést következő államok törülték el : Finn-
landi herczegség 1826-ban, Taïti 1831, Michigan 1846, 
Nassau 1849, Brunzwick 1849,Koburg 1849, Rhodeland 1852, 
San-Marino 1859, Weimar 1862, Meiningen 1862, Neuchatel 
1863, Columbia 1864, Dunai fejedelemség 1864, Würtem-
berg 1865. Ami apró, az ugrál. 

Legutolsó összeirás szerint Romának 201,061 lakossága 
van, melyben 34 bibornok, 33 püspök, 1504 pap, 553 növen-
dékpap, papiszemélyzet tehát 1925. — Férfiszerzetes 2653, 
női szerzetes 2059 ; papi, s szerzetesi személyzet mindössze 
6,637 személy. — Van 40841 család, 94,185 férfi, 88,699 
nő ; házas férfi 31,732, házas nő 29,549 ; nőtelen férfi 35,224, 
leányzó 27,871 ; özvegy férfi 4893, nő 9,908 ; zsidó 4,495, 
más nemkatholikus 382, katona 4732, fogoly 377. A szerze-
tesek 57 rendhez tartoznak, legnépesebb a jezsuiták rendje, 
mely ott 368 tagot számlál; van 25 nevelde, 15 conservato-
rium, 43 ápolda, a ker. jótékonyságnak 16 intézete. 

Plantier nîmesi püspök haza tért Romából, a nép nagy 
ünnepélylyel akarta fogadni a főpásztort, kinek pásztori le-
vele Romából Baroche körlevele ellen legújabban is oly nagy 
hatást szült. A császári kormány nagy gondossága czélsze-
rünek látta minden ünnepélyességet a hitvalló iránt letiltani, 
„nehogy a nép nagyon felgerjedjen." A császári kormány 
előtt a vallásos felindulás „veszedelmes felgerjedés." Igaz, 
arra veszedelmes, aki sérti a vallást. 

A mexicoi császár a második lovagrendet alapította ; 
az elsőt ,Guadelupi Mária' rendet felelevenítette, a másodi-
kat ,a mexicoi fekete sasrend'-et ő alapította. A lapok írják, 
hogy a császár ezen sasrend első fokú csillagát Victor ki-
rálynak küldte ; quorsum margaritas ? 

Eckert Emil, kinek titokszerü, de még sem valósult 
meggyilkoltatásáról a lapok beszéltek, 1855-ben, Schaffhau-
senban Hurternél kiadott „Magazin der Beweisführung für 
Verurtheilung des Freimaurer-Ordens" 2 köt. 43-ik lapján 
irja : „A fogalmak megzavarása hatalmas emeltyű a kőmive -
sek kezében. A király és despota előttök ugyanaz, ami a 
forradalommal ellenkezik, arra idegen, gyűlöletes, gúnytelt 
nevet alkalmaznak, ellenben, amit a nép megrontására al-
kalmatosnak látnak, annak a nép nyelvén oly nevet adnak, 
mely szép és dicső dolgot jelent." Nem innen érthető-e, hogy 
a vallásos embert, vallásos lapot, egy szóval olyat, ki, és ami 
a kath. religionak szentségét, igazait, jogait beismeri, cleri-
calisnak, ultramontannak, ultraclericalisnek, ultra-ultramon-
tannak, ami pedig ezekkel ellenkezik, mivel a forradalomnak 
kedvez, szabadelvű, haladó, korszaki nevezetet adnak ? Az 
egyháziasság babona, tisztán katholikus hit ultramontanis-
mus, positiv vallás, bárhol legyen, rajongás az ő szótárukban ; 
a titkosan vitt forradalmi dulakodás oppositio, az árulás poli-
tikai meggyőződés, a lázadás mozgalom, a gyilokkal megfu-
tott forradalmár emigráns, a tömlöczből megszökött szeren-
csésen megszabadult ember, ki külföldön keresi a hazában 
elvesztett szabadságot. 

Malitia inventiosa! Plantier, nimesi püspök a pápai 
körlevélre vonatkozó főpásztori levelét megyei papságához 
Romából irta, mivel ez időben épen ottan volt. A pásztori 
levél adatolva volt; „Romae extra portám Flamineam." 
Tempsnak huguenotte bölcsei, hogy a püspök elmarasztal-
tatását in abusu bizonyosabbá tegyék, azon megjegyzést 
tették, hogy a püspök ,Hôtel de la Minerve' helyett 
,porta Flaminea'-t tett, hogy Maxentius tyrannus veresé-
gére czélzást tegyen, miután a porta Flaminea épen a Mil-
vius hidhoz vezet. — A huguenotte-áknál nincs annyi tudo-
mány, hogy tudnák, miszerint idegen püspöknek nem sza-
bad Romában még saját hivei fölött is jurisdictiot gyako-
rolni, azért Plantiernek saját pásztori levelét ,extra urbem' 
kellett adatolni. — Ki győzné az impertinentiákat egyen-
kint czáfolni ? 

Szerkesztői tudósítás. 
G —s . . . . k y . Jeles ; de a döglött varjúra nem lőnek többé ; várom 

más ügyben ; tegyen, ami él és dúl, az ellen forduljon. 
Veszprémbe: A mult első félévi folyam számaiból egye t l enegy 

sem maradt fön. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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A kath. öntudat. 
(Vége . ) 

Életkérdése a mostani társadalomnak szemben 
a legkétségesebb jövővel: mi által tudjuk azt benső-
képen, hogy ez szabad, az pedig tilos? Az erre 
adandó felelet lesz egyszersmind helyes meghatáro-
zása kath. értelemben az öntudatnak. Szabadnak 
vagy tilosnak, erkölcsileg kötelezőnek, (kötelesség-
nek) vagy törvényszegésnek csak azért tarthatunk 
valamit, mert tudjuk, hogy mind a két esetben felelő-
sek vagyunk. A lelkismeret eszerint nem egyéb, mint 
cselekedeteink által föltételezett felelősségünk érzete 
s tudata egy fensőbb erkölcsi törvény előtt. Ez alól 
nincs menekülés, csak az örök kárliozatban. — Cer-
tum est existere naturalem boni vel mali cum actio-
nibus liberis connexionem. Ergo existit obligatio na-
turalis ; posita vei o obligatione naturali , ponitur 
etiam regula obligationis ; quae dicitur lex naturalis, 
ergo existit lex naturalis, cujus materia Huit ex es-
sentia hominis, sanctio vero ex natura actionis hu-
manae. Unde conscientia est communicatio aeternae 
divinae legis, 'radius divini luminis a supremo Nu-
mine animis nostris impressus. — Ama határozatlan 
definitiók, melyek egyik tévedésből a másikba, egy 
örvényből a másik nagyobb veszélybe viszik az em-
bereket, annyiféle gonosz hajlam, szenvedély és 
végső megátalkodottsággal vannak összeköttetésben, 
hogy a valódi tiszta öntudat ezer- és ezerszer jajdul 
föl a korai sírok fölött, melyek alatt az elkábított 
sziv áldozatai remény nélkül nyugosznak. Nolu-
mus autem vos fratres ignorare de dormientibus, ut, 
non constristemini, sicut et ceteri, qui spem non ha-
bent. (Thess. 4, 12.) Tegyünk egy körpillantást a 
világon. Micsoda újnál ujabb úgynevezett meggyő-
ződések korbácsolják a féktelen szenvedélyeket, me-
lyek szent nevet adnak a harcznak, a tőrnek, ha ezen 

álmeggyőződéseket diadalra, népszerűségre segitik, 
hogy a világ, a társadalom alakja megváltozzék ! Az 
atyagyilkos sértetlen lelkismeretére hivatkozik, me-
lyet követett, s melynek nem szabad ellentmondani. 
Mások ismét összezavarják az öntudatot a becsület-
érzéssel. Miben áll a becsület? Ha az ember effészen O 
és tökéletesen az, aminek lennie kell, összhangzásban 
Isten és emberek előtt; ha nem csak látszik annak 
lenni. A becsület napjainkban már külön cultussal 
bir, a becsület vallásának liivei vannak. „Ami hasz-
nos , az a jó." A siker politikája a legjobb politika. 
„A bevégzett tények kérlelhetlen logikája az i rány-
adó !" mindezek pedig a lelkismeret rovására! mely-
lyel szemlátomást égbekiáltó visszaélések űzetnek, 
hogy a nép ne tudja többé, mi az ? És mi azt tanít-
juk, hogy ami hasznosnak látszik, sokszor az a leg-
roszabb, legártalmasabb; hogy a czél soha nem szen-
tesid az eszközöket, hogy nem szabad roszat tenni, 
hogy ennek jó következménye legyen ; hogy a be-
végzett tények alapja sokszor a legnagyobb igazság-
talanság és zsarnokság, akár egyesek, akár pedig a 
többség részéről, a többség csak ugy összeesküdhe-
tik a tényleges igazság ellen, mint egyesek. De ki 
hatalmazott föl bennünket a világ mostani észjárá-
sával ellenkezőt tanitani? Mondjuk ki mi is egyszer 
amit a világ annyira elkoptatott, hogy nem egyéb már 
puszta szójárásnál : Az öntudat, a lelkismeret, a fele-
lősség ösztöne, a becsületérzés. Két serdülő főrangú 
ifjúnak ilyetén versengéséről van tudomásunk: „Be-
csületemreesküszöm! te voltál." „Becsületem szentsé-
gére! nem én voltam." stb. I ly bizonyítványokra szo-
rult a jó lelkismeret ! 

Midőn Isten az embert teremtette, már ég, föld 
és tenger megvalának. Mondá tehát Isten az ember-
nek : „szabad vagy!" s mint egy könnyű sajkát elta-
szitván a parttól, a végtelenre bocsátotta. „Ha aka-
rod , elmerülsz, ha akarod , nem." Es az Isten gyö-
nyörködött abban, hogy embert teremtett, és hogy 
szabadnak teremtette azt. Arról sehol sincs szó, hogy 
az ember valaha mindentudó lett volna. Igy nem 
volt előtte megállapitva, hogy sokat tud , de úszni 
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mégsem tud. Es azok a lágyan ringató habok mint 
csalogatták karjaikra ! „Ne menj, ne mozdulj !" mondá 
bensejében valami. És ismét: „Nézd, mily forró az 
égöv, mely alá téged az Isten állított ; és e habok 
mint dagadnak ölelésedre!" Az ember bele veté ma-
gát a tengerbe, mely azonnal elnyelé, de mint köny-
nyebb testet föl-fölveté; mig végre megkönyörült a 
fuldoklón az Isten, s száraz lábbal elkülclé érte Jé-
zus Krisztust, hogy vonja ki a habokból, s ismer-
tesse meg vele bűnét, hibáját, hogy lelkismerete ellen 
cselekedett. Jeleljük ezt meg az egyház csalhatlan 
tekintélyével, s magunk közt kevesebb szóval, rövi-
den: „Lex positiva divina duplex est: veteris testa-
menti, quae ante adventum Christi a Deo lata et per 
Moysem populo Israelitico promulgata fuit ; et novi 
testamenti, quae a Christo in evangelio pro omnibus 
data est. Ab Adamo usque ad Moysem genus humá-
num regebatur sola propemodum lege naturali ; nam 
licet Deus iam ante Moysem subinde praecepta po-
sitiva dederit, uti Adamo , ne comedat de ligno scien-
tiae boni et mali ; Noaclio et filiis eius, ne comedant 
carnem cum sanguine ; Abrahamo de circumcidendis 
masculis suae stirpis ; ilia tamen erant dumtaxat prae-
cepta particularia, nec constituebant religionem, do-
nee tandem lex Mosaica toti populo Israelitico pro-
mulgata, eumque obligans accessisset." Valjon mit 
következtessünk tehát? —• kérdi a kereszténység 
bölcsészeti tanulmányozója. — Azt, hogy az Isten 
remekmüvébe szükségképen ugyanazt a jóságot, 
igazságosságot, tökéletességet öntötte, mely az Isten 
saját természetét alkotja, s melyet különböző foko-
zatban minden lényre, mely kezéből kikerült, árasz-
tott ; hogy az ember igazságosnak és azon rendben 
teremtetett, melyet neki tehetségei az Isten, önmaga 
s az egész természet irányában kijelelnek; hogy 
eszerint eme rendnek fölforgatása, mely okozza, hogy 
most a természet érzékei ellen, érzékei esze ellen, és 
esze az Isten ellen lázong, oly tény, mely később 
történt, mint teremtetése; és mivel a szabadsággal 
megajándékozott embernek saját tökéletessége felelős 
őrjévé kellett tétetnie, e fölforgatás neki rovandó föl 
vétkül. Ime ! az öntudat föltevéséből szorosan követ-
kezik a szabad akarat , az egyéni szabadság. Mert 
lehetetlen ott felelősségre csak gondolni is, hol a cse-
lekvési szabadság hiányzik. Legyen ennélfogva az 
ember a körülmények bármily erőhatalmának alá-
vetve , ha felelős, szabad akarattal s tehetséggel is 
kell birnia. Ezen erkölcsi szabadságot, mely addig 
terjed, meddig a felelősség, sem meg nem tagadhat-
juk, sem el nem vethetjük, mert alapja a lelkismeret, 

melyet a felelősség érzete mindig fogva tart. A 
lelkismeret mukörét illető dolgokban irányunk a 
kath. anyaszentegyház, és ennek szentséges feje a 
romai pápa. Mondták már azt nekünk eleget, hogy 
e függés ösztöne bennünk galvanizálva van, hogy 
ez egység s összetartás nem őszinte, hogy akaratunk 
alárendeléséből mindig kirí az utófájdalom, mit ked-
vező alkalommal egyes legjelesebb (!) egyéniségek 
elpártolása is tanusit stb. Mi ahoz tart juk magun-
kat, aki előre megmondá apostolai s ezek utódainak : 
„Történik pedig ez rajtatok, hogy bizonyságul szol-
gáljon. Elárultattok pedig szüleitek-, atyátokfiai-, 
rokonaitok- s barátaitoktól, sőt némelyeket közüle-
tek halállal is illetnek. És gyűlöletesek lesztek az 
én nevemért mindenki előtt. Mertaboszuállás napjai 
ezek, hogy beteljesedjenek mindenek, amik megirat-
tak. Mindazáltal egy hajszál sem vesz el fejetekről." 
(Luk. 21.) Ez kath. öntudattal, katholikusoknak van 
mondva. Lelki szemeink előtt lebegnek az elveszett 
paradicsom, az első testvérgyilkosság, a föld szinét 
elboritó erkölcsi romlottság, bálványozásra veteme-
dés stb. szomorú képei, mint zugó tenger mélyéből 
erőszakosan kihányt hullák irtózatos alakjai. Előt-
tünk áll egy setétben vivott harcz, a pogányság 
viaskodása a tényleges, de meg nem ismert igazság 
ellen, a bünbetudás, az Isten előtti felelősség , az 
örök kárhozat: midőn feltűnik a kereszt, mely meg-
győzi a világot a bűnről és az Ítéletről. „Congre -
gabo omnes gentes." (Joel 3.)*) Ide illenek Nicolas 
Ágost eme lelketemelő, kath. öntudatra ébresztő sza-
vai: „Az emberiség, midőn a kereszténység iskolá-
jába lépett volna, hasonlított a gyermekhez, aki 
mestereitől megszökött, és aki a tudatlanság- és 
romlottságban nőtt fel. A pogányság a föloszlás és 
setétség mily állapotát tünteté föl ! Lát tuk azt: az 

') In illo imiversali mundi tkeatro proli ! quanta erit 
universarum gentium confusio ! quam dispar electorum et re-
proborum ratio ! Aderit ibi Judas et Cainus, execranda pro-
ditorum sicariorum et homicidarum capita et duces. Aderit 
Nero, Diocletianus, Decius aliique principes crudelium tyran-
norum primipili. Aderit Heródes parricidarum antesignanus ; 
aderit Pilatus pessimorum judicum caput ; aderit Mahumetes 
stultorum et insanorum duetor; aderit Arius haereticorum 
signifer; aderit Julianus apostatarum anteambulo; aderit Si-
mon Magus simoniacorum archimagister ; aderit Ninus, qui 
gentilium, paganorum et idololatrarum agmen ducet ; aderit 
Sardanapalus, qui immundorum, lenonum et scortatorum gregi 
praecedet etc. Egy század múlva mennyivel jogosabban 
mondhatná a 18-ik század első felében élt hittudós : „Volo, 
ut quilibet sibi imaginetur se huic tragoediae esse praesentem 
omnia oculis cernere et de se quoque hanc catastropheu in-
fallibiliter eventuram narrari." 



— « 163 « 
emberiség önmagára hagyatva, ime hova törekszik és hova 
jut ! ime ! hol volna még most is, ha Jézus Krisztus, ez az 
isteni tanitó nem jő vala, hogy azt megjavitsa s egy erősza-
kos kineszköz-keresztjénél fogva fölemelje." Ezek a kath. 
öntudat körvonalai. 

« s * 

Az első gondolatot, mely érzékeny lelkemben megfo-
gamzott, s ennek nyomán a tervet, hogy a „kath. öntudatot" 
válaszszam több éven át lelkismeretesen folytatott irodalmi 
foglalkozásaim nagyobb bizonyságára, önálló munkám s föl-
lépésem tárgyául, melybe mint egy nem hamarjában , nem 
hirkórságból (ezt számtalan névnélkül megjelent czikkem 
igazolja) összetákolt, hanem darabonkint, bizonyos időközök-
ben, átgondolva, Isten segitö malasztjának gyakori kikérése, 
imádság mellett építgetett födél alá gyűjtsem részint saját 
eszméimet, részint a más, nálamnál tárgyavatottabb, jólelkű 
Írókból merített vagy fordított, vagy átdolgozott és saját né-
zetem szerint legjobban felhasznált, mindenkép eredeti 
készletet Isten dicsősége s embertársaim valódi javára : leg-
kivált ama nagyrabecsült körülmény vagy tényállás érlelte 
meg, hogy kath. érzelmű barátim s jóakaróim gyakran ki-
fejezett ebbeli óhajtásának tehetségem s jóakaratom szerint 
eleget tegyek. Sántha Mihály. 

Főpásztorí levelek a dec. 8-i encjclicárol. 
( F o l y t a t á s . ) 

r 

Átmegy ezek után ő méltósága a győri püspök a szabad-
elvűek ellenmondásainak taglalásaira : „Ecquid ergo causae 
est, quod liberales Pontificis encyclicam tam indignanter acci-
piant ? An earn vulgando, novum quiddam et hactenus inau-
ditum molitus est Pontifex ? Atenim non aliud egit, quam quod 
inde a principio semper in Ecclesia factum fuisse constat ; ut 
scilicet, quoties doctrina nova in deposito fidei non contenta, 
aut eidem opposita caput extulisset, ea ad Sedem apostolicam, 
tamquam supremum controversiarum fidei judicem exami-
nanda proscribendaque deferretur, proscripta vero univer-
sitati fidelium publicaretur, ut sic omnibus innotesceret ca-
vendum sibi ab ejusmodi doctrina esse, siquidem fidem or-
thodoxam sartam tectamque vellent servare. Accedit, in syl-
labo, dictae enyclicae annexo, ne unam quidem occurrere 
propositionem, quae jam prius sive in allocutionibus, sive in 
encylicis aliis confixa non fuisset ; ut adeo nihil plane novi 
nunc statuatur, sed recapitulentur dumtaxat alibi et alias 
fusius pertractata atque rejecta. Quodsi eo non obstante ma-
gistratus alieubi litteras pontificias ab episcopis publicari 
vetent, concessa incredulis ephemeridum scriptoribus easdem 
cavillandi licentia, id consentaneum omnino arbitramur spi-
ritui illi, qui passim libellos blasphemiis in Christum ejusque 
sanctissimam religionem infames palam ac libéré distrahi pa-
titur : ex adverso quae ad eos confutandos, vindicandamque 
religionis dignitatem lucubrantur, praetextis, nescio, quibus in 
ecclesiasticae libertatis praejudicium confectis organicis ar-
ticulis, aut simulato tm-bandae tranquillitatis publicae metu, 
interdicto gravat, et ne vulgentur, omni qua potest ratione 
impedit ; quod quidem turpissimum est despotismi genus. 
Occurrunt heic viri ab eloquentia clarissimi verba : „Quam-

diu vel una superstes est anima justa, quae impavide quod 
sentit proloqui audeat, despotismus inquietus est ; agitatur 
namque suspicione, aeternitatem in caput ipsius con-
spirare." 3) 

Nostrum jam est, venerabiles fratres et filii dilecti, 
vocem summi Ecclesiae Doctoris, ea qua pios decet discipu-
los reverentia audire, eique irrestrictum praestare obsequium. 
„Roma locuta est, causa finita; utinam et error finiatur." 
Unde nemo sibi integrum existimet, propositiones in syllabo 
per Summum Pontificem vulgato notatas, inconsulta levitate 
defendere. Irrefragabili sanctae Sedis apostolicae oraculo 
illae reprobatae, proscriptae, damnatae sunt. Quisquis pro-
inde in animum induceret illis adhuc suffragari, is unitatem 
laederet corporis Christi, quod est Ecclesia, ejusque se face-
ret exsortem. Quam se dignum commiseratione praeberet 
sacerdos, qui gradus et officii sui immemor, cum hostibus 
Sedis apostolicae, qui iidem infensissimi sunt nominis chri-
stiano catholici hostes, chorum ducere, et in eorum concedere 
sententiam non vereretur. Summa auctoritas, quam divinus 
Salvator Petro contulit, dum ei suas in terris vices obeundas 
demandavit, baud exolevit, neque lapsu saeculorum deminuta 
est. Eadein ilia hodie in Pio IX. est, quae fuit in Petro, quem-
admodum id Philippus Sedis romanae legátus in synodo 
Ephesina, annuentibus patribus solemniter declaravit in haec 
verba: „Nulli dubium, immo saeculis omnibus no tum est, 
quod sanctus beatissimusque Petrus, princeps ,et caput apo-
stolorum, fidei columna, et Ecclesiae catholicae fundamen-
tum, a Domino nostro Jesu Christo . . . claves regni accepit, 
solvendique ac ligandi peccata potestas ipsi data est, qui 
ad hoc usque tempus et semper in suis successoribus vivit, 
et judicium exercet." a) Quare nostrarum esse partium pu-
temus, impias insanientis hodiernae sapientiae doctrinas omni 
vocis ac laterum contentione debellare, et fideles, quorum 
animas supremus Pastor aliquando de manibus no3tris requi-
siturus est, contra eas tutos praestare." (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
VÁRGEDE, mart. 2-án. Ma tartatott plébániánk két 

év előtt az Urban elhunyt lelkészeért s kerületünk érdemben 
gazdag espereseért Répássy Ferencz úrért az ünnepélyes 
gyász-istenitisztelet szentegyházunkban. Mely emlékezetre 
midőn az egész plébánia buzgó hivei s a boldogultnak bará-
tai, kiknek körében 45 évet töltött, szép számmal megjelen-
tek, leróva láttuk a buzgó lelkipásztor iránt azon hálát, 
melylyel ily hosszú atyai gondoskodása, páratlan buzgal-
ma és ernyedetlen fáradalmaiért az egész vidék tartozott. 
Áldott is leend e nép előtt emlékezete, melyet nemcsak hi-
vatásának szigorú betöltésével, példás életével, hanem külö-
nösen azon alapítványával is kiérdemelt, melyet lelkének üd-
véről gondoskodva, a megyei papság és a szegények javára 
tett. Mert azonkívül, hogy halála napján Várgede községében 

' ) T a n t q u ' il r e s t e u n e á m e j u s t e a v e c des l è v r e s h a r d i e s , le 

d e s p o t i s m e e s t inquie t ; il s ' ag i te , il s e d o u t e que 1' é t e r n i t é consp i r e 

c o n t r e lui L a c o r d a i r e , o ra ison f u n . s u r O ' Connel . 

Act . 3. apud H a r d u i n . torn. 1. col. 1478. 
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a szegények között évenkint 15 o. é. fr-nyi összeg kiosztatik, 
sz. misékre 6000 o. é. fr. hagyományozott. Mely összegnek 
kamatjával az alapitónak lelkeért szolgáltatandó sz. miseál-
dozatok iránt megyénk nm. föpásztora akkint intézkedni 
méltóztatott : hogy az intentiók részint a ft. káptalannak, 
részint pedig az egyházmegyében létező több kisebb város-
beli, kevésbbé díjazott káplánok közt szétosztattak, a hely-
beli plébánost különben csak egy, a segédlelkészt pedig há-
rom intentio elvégzésére szorítva hagyván. — Megemliten-
dőnek vélem itt az elhunytnak életéből még azt : hogy szü-
letésére nézve szepességi volt. Iskoláit részint Szepességen, 
részint Rosnyón végezte. A hittant még Nagyszombatban, 
mely akkor hazánkban a magyar ifjú clerus egyetlen intézete 
volt, hallgatá, hol magát az egyházi szónoklatokban nemcsak 
tökéletesen kiképezé, hanem azonfölül az apáczák templo-
mában több izben ki is tünteté. 1813-ban fölszenteltetvén, 
előbb K.- H.- Várallyán mint káplán, később mint tábori 
pap több évig elöljáróinak legnagyobb megelégedésére mű-
ködött, mig végre helybeli lelkipásztor lett. De a munkás 
szellem itt sem nyugodott. — Azonfölül, hogy egész figyel-
mét nyájára forditá, azon is igyekezett, hogy a már meglévő 
szám az eltévedettek visszaterelésével szaporodjék. Epitett 
templomot, plébániát s minden ehez tartozó mellék és gaz-
dasági épületeket. „Laudabitur in operibus suis" és azért 
memoria illius in benedictione erit. — Farsangunk világias 
zaját minap egy komoly egyházi ünnepélyünk kis időre le-
csillapitá. Ertem azon napot, melyen Petrovszky ;Anna assz. 
a hivek szine előtt a helvét vallásból az igaz kath. hitre tért, 
világos tanúságul annak : hogy habár egy részről elleneitől 
meg is szomorittatik, más részről dúsan kárpótolja azt azon 
édes vigasztalás, melyet őszinte meggyőződéssel visszatérő 
fiai és leányai csepegtetnek anyai kebelébe. Pelkó. 

BÉCS, febr. 20-án. A Vincze-egylet itteni nagygyű-
lésében Rauscher bibornok és érsek beszédet tartott a paulai 
sz. Vincze-egylet föladatáról. Szólott a biboros főpap a ke-
resztény jótékonyságról átalában. A keresztény szegényápo-
lás, mondá, midőn a testről gondoskodik, nem feledi el a 
lelket sem. Az egyesek megszentesitése a társadalom érde-
kében sem jelentőség nélküli, különösen korunkban, azon 
nagy küzdelemben, mely a lelkeket egymástól elkülöníti. 
„Midőn Isten gyűlölete, igy folytatja, első dühében egy őrült 
rohamaihoz hasonlólag pusztitott, e hang hallatszék : éljen a 
pokol. Most az ész követelményekint kívánják, hogy a menny 
és pokolról egyiránt szó se legyen. Követelik, hogy az állam 
a vallással ne törődjék, de csak annak elérésére, hogy az 
egyes is körüle rendelkezhessék. A törvényhozásnak szerin-
tök az utat egyengetni kell a magasabb meggyőződések le-
rontására; különösen senkit se akadályozzon a kath. hit 
gyalázásában, mert a „haladás" progammja szerint a kath. 
egyház, mint a setétség előharezosa törvénykivüli (vogelfrei) 
és csak addig türethetik, meddig meg nem semmisittethetik. 
Hogy egy jövő, mely Istentől és törvényeitől független legyen, 
mennél hamarább biztosittassék, az iskolát az egyháztól el 
akarják választani, és a hitoktatást, melyet végleg ki nem 
tilthatnak, szabadszellemü tanárok által érvénytelenné tenni. 
A materialismus az embert állattá teszi, mert a kénysze-
rűség törvénye alá veti. Akkor természetesen a vallásnak 
és erkölcsösségnek vége volna, de szintúgy a tudománynak 

és szabadságnak is, és ha a materialismus a tudományra hi-
vatkozik, akkor elég érthetően jelenti, hogy csak szemtelen 
játék az, szavakkal értelem nélkül, hogy nem az észhez for-
dul, hanem a szenvedélyhez, melynek a lelkismeret szabad-
ságát az emberi méltóság helyett cserében ajánlja. Midőn 
nem régen egy tudós, kinek természettani ismeretei és mű-
ködése Europa elismerését vivta ki magának, a tanárok és 
tanonezok egy gyülekezetében bebizonyitá, hogy a „l'homme 
machine, l'homme plante" elméletének ujabb, javitatlan kia-
dása teli van ellenmondással, és káros ; akkor azok, kik a 
közvélemény képviselőinek mondják és hiszik magokat, a 
szabadság és tudomány ellen elkövetett merényről vádolták, 
és durva bántalmakkal illették. — Ily dolgok fölött sopán-
kodni keveset használ, ellene szólni kell, de ez sem elég, 
tényekkel kell válaszolni." — Az érsek ezután áttér a 18-ik 
században Francziaországból átszármazott materialismus 
történeti fejlődésére, és imigy folytatá : „a franczia nemesség 
súlyosan lakolt bűneiért, de a bánat megtisztította azt, Fran-
cziaországban a most újra alakuló nemesség hiterősségben az 
első helyet foglalja el. A polgári osztályból is számosan csatla-
koznak hozzá. Azon zsarnoki uralom, melyet az előítélet a 
kereszténység ellenében az irodalmon gyakorolt, megtöretett. 
Ez különösen Renan hirhedt munkájának fogadtatásánál 
derült ki. Renan nem számos védőit majdnem kizárólag csak 
azon napilapokban találta, melyek mesterségéhez tartozik a 
kinyilatkoztatás ellenségeivel szövetkezni; azon iratok el-
lenben, melyek őt tudatlanságról és vakmerőségről méltán 
vádolták, túlsúlyra jutottak. A keresztény érzelemnek Fran-
cziaországbani emez emelkedése elismerést és tiszteletet ér-
demel és szép reményekre jogosit, de még mindig veszé-
lyektől környeztetik. Nálunk sok tekintetben jobban áll a 
dolog, de némileg roszabbul is, mert a baj már fejlődési 
menetben van. A földmives még eddig érintetlenül maradt, 
és a kézmivesek sem voltak oly rendszeresített csábításoknak 
kitéve, mint Francziaországban sok időn át. Az erkölcsi rend 
alapföltételei tehát még biztosítva vannak, de csak is ugy, 
ha azon osztályok, melyek a kor müvelésében részt vesz-
nek, férfiasan helyt állnak. Csak ha az igaz hit megingatta-
tott, lehet helye ama vakhitnek, mely Isten és fejedelem 
nélkül boldog jövőt ígér magának. Csak ott, hol az Isten fé-
lelme meggyengittetett, lehet a szólamok uralmának helye, 
mely a tudatlanságra, de még inkább az emberi tekintetekre 
és álszégyenre számit." 

ROMA, mart. 1-én. A romai tudósítások a kath. lapok 
olvasóinak kétség kivül a legkedvesebbek. Az egész világ 
jelenleg Romára néz, a szivek a fővároson csüngnek gyű-
löletből, szeretetből. Csak hosszú értekezéseket ne várjon, 
ne kérjen tőlem. Ertekezhetik ön az események fölött, vagy 
az olvasó elmélkedhetik fölöttök, amint jónak találja, én 
nem irok értekezéseket, hanem tudósítok, tehát pusztán a 
tények regéjére szorítkozom. — A szentatya azon csütörtö-
kön, mely a sexagesima vasárnapot megelőzi, a trónterem-
ben szokta fogadni a nagy böjti hitszónokokat, s ilyenkor 
hozzájok rövid felszólalást intézni, mely a lelkeket mindig 
szent malaszttal szokta megajándékozni e nagy eredményű 
apostolkodásra. Ez évben az emiitett csütörtök febr. 23-ra 
esett. — Ez alkalmat a szentatya arra is felhasználta, hogy 
két beatificatiora vonatkozó okmányokat is felolvastasson. 
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A trón mellett állott Patrizi bibornok, a szertartásról neve-
zett egyesület elnöke, Sacconi, s Bofondi, a két ügynek elő-
adói, Bartolini titoknok, Minetti promotor, Salvati ülnök, 
mind főpapok. A szentatya parancsolta, hogy a határozat, 
mely Arbues Péterre vonatkozik, felolvastassék, melyben a 
szentatya kijelenti, hogy Péter, magister de Epila, saragossai 
kanonok, inquisitor, vértanú, aki már a boldogok közé ik-
tattatott, a csudák bebizonyított létele után a szentek közé 
avattathatik, azért is ezen ügy biztosan felvétethetik. Pétert 
a zsidók orgyilkossággal a templomban ölték meg, midőn a 
templomban magánosan az Oltáriszentség imádásában volt. 
— Ez után a titoknok más decretumot is olvasott fel, mely-
ben jelentetik, hogy Cousin Germana közbenjárására történt 
két csuda törvényesen meg van állapítva, az egyik Noel 
Máriának, a másik Hout Francziskának rögtön lett meg-
gyógyulása. Cousin Bibrac faluban, toulousei megyében sziiz-
leány, és világi volt. — A böjti napokra megjelent a főpász-
tori rendelet, melyben az örök város összes lakói, papjai és 
szerzetesei is, kivéve kiket különös fogadalom kötelez, a 
böjttől felmentetnek. Hamvazó-szerda, quatuor tempóra, sz. 
József és Annunciatio előnapja a szigorú böjtnek napjai ma-
radnak, amikor a lacticiniák is tiltva lesznek. Pénteken és 
szombaton a tej, vaj, tojás, olvasztott szalonnazsir (condi-
mento di strutto) meg van engedve. De a húsétel csak egy-
szer napjában engedvényes, s ezen ebédnél nem szabad ha-
lakat enni. A betegek orvosi bizonyitványnyal a plébános-
nál fogják magokat jelenteni, s akkor minden megszorítás 
nélkül élhetnek, amint egészségük helyrehozatala kívánja. 
— Ricci Achille a Szentlélekről nevezett kóroda igazgatói 
tisztjébe ünnepélyesen beigtattatott. Mondom, ünnepélyesen, 
mivel eme hivatal jelentékeny, mikint a szenvedő emberi-
ségnek ápolása a pápaság gondjainak egyik legnagyobb 
tárgya volt mindig : az igazgatói állomásról csak a bibornoki 
méltóságra van az átlépés. — Febr. 25-én szentatya az ,al 
Gesű' templomba ment az Oltáriszentség imádására. Ez a 
jezsuiták temploma, melyben a népies catechetikai polémiák 
szoktak tartatni, s melyekre a nép igen számosan összegyűl. 
Ekkor két jezsuita atya a templom közepén emelt állványon 
leül, egyik népies ellenvetéseket tesz, amint ezeket az elő-
ítélet, vagy a tudatlanság teszi a világon, a másik jezsuita 
atya ezen ellenvetést ad absurdum hozza. Beckx jezsuita ro-
mai főnök fogadta a szentatyát egész udvarával. Az imádás 
után a szekrestyébe ment, trónon ülve fogadta a jezsuiták 
romai főnökének könyörgését Berchman jezsuita scolasticus 
canonisatiojára nézve, s a szertartásokról nevezett gyüleke-
zet titoknoka felolvasta a pápai határozatot, hogy Berchman 
segítségül hívására történt három rögtöni meggyógyulási 
csuda történetileg meg van állapítva ; ugy szinte a másik 
határozatot, melyben kijelentetik, hogy a de Angelis neve-
zett Mária szentté-avattatásához biztosan lehet fogni. Ez-
után Beckx hálát nyilvánított a szentatyának. 

Febr. 25-én az idegenek, kik az idényt az örök város-
ban töltik, hódolatra mentek a szentatyához. Amerika, s 
Európának minden nemzetei képviselve voltak. Ezek a be-
lépő atyát a trónteremben térden állva fogadták. Strafford 
lord felkélt, s az összegyűltek érzelmeit tolmácsolá. A szent-
atya válaszolt. De hogyan adjam én itt vissza a szentatya 
beszédjét egyszerű hallásból ? Félek, hogy ily nagy szava-

kat más értelemben adnék vissza, semmint mondattak. A 
megindulás egyetemes volt, mindnyájunknak szemei köny-
ben lábadtak. Mondják, hogy volt gyorsíró is, aki e szava-
kat felfogta. Igy kering a szöveg kis változatossággal. En 
is olvastam egy ilyet, s visszaemlékezve, mondhatom, hogy 
vagy semmiben, vagy kevésben hibázhatik. A hódolati föl-
irat ez volt : „Oly pillanatban, mikor a szenvedélyek féket 
vesztenek, hogy az egyházat, és ennek látható fejét ostro-
molják, a katholikusok kik most a világ különféle részeiből 
Romában tartózkodnak, szentséged trónjához közelednek, 
hogy hitöknek s fiúi szeretetöknek nyilatkozatát lábaihoz 
letegyék. Szentséged magas személyében kettős fölséget 
tisztelünk, a pápát és a királyt, tiszteljük a világi hatalmat, 
melyet az isteni gondviselés szentesitett, s mely az ó korá-
ban, s látszólagos gyengeségében magasztosabb mint a föld-
nek minden más hatalmasságai, melyek fénynyel és hata-
lommal dicsekedhetnek. Minden nap e világi fejedelemség-
nek szükségességét bizonyítja az egyház szabadságának, a 
szellemi hatalom függetlenségének, és az emberi társadalom 
egyensúlyának föntartására. Mi áldjuk az Istent, hogy ezen 
apostoli székben a tanoknak csalhatatlan forrását, az egy-
ségnek kötelékét letette, különösen most, mikor még az örökre 
nevezetes encyclicának szavai visszhangzanak, melyben 
szentséged fölsőbb sugallatból és felvilágosittatással korunk 
tévelyeit együttesen kárhoztatta, annak terjedségét és or-
vosságát is kijelelte. 

Szentséged szavainak aláveti magát az egész kath. világ 
az ő szokott tanulékonyságával, mivel jól tudja, hogy az atya 
tekintélyében, és a fiak pontos engedelmességében van a jó-
nak, a rendnek, a haladásnak értéke biztosítva. Minden tanit 
minket. A nagy szakadozás a földön csak a kath. egységnek 
nagyságát mutatja." A szentatya (megközelitőleg) igy vála-
szolt : „Soha nem volt szükségesebb ismételni azon imádsá-
got, melyet isteni Megváltónk az ő mennyei atyjához intézett : 
ut sint unum sicut et nos unum sumus. Es csakis az imád-
ság erejének köszönhetjük, hogy tik, minden nemzetek kép-
viselői, itten egyesülve vagytok ; annak köszönjük, hogy a 
kath. világnak püspökei ezen középpont felé törekednek. 
Egyesítsen minket mindig a hitnek és szeretetnek köteléke. 
A hit magában foglalja az emberi tudománynak minden ta-
nait ; ezért folyt a vértanúk és a szüzek vére ; ezért tündö-
költ a hitvallók állhatatossága ; a hit nem enged semmi al-
kut, semmi tárgyalást, semmi vitát, a hit kizárólagos. De a 
szeretet terjed mindenre. Nem a philantropiáról szólok; a 
mi szeretetünk nem abban van, hogy engedvényeket te-
gyünk a tévelynek, hanem hogy felebarátunkat szeressük 
az Istenért. Ezen szeretet indított engemet, hogy a világot 
az igazságnak és a jogosságnak elveiről felvilágosítsam; 
ezen szeretet indított, hogy az encyclicát kiadjam. Hanem 
hogy azon szabadsággal szóljak, mely Jézusnak helytartóját 
megilleti, szabad térre, helyre van szükségem, hol független 
legyek a világi hatalmasságoktól. Vannak, kik az Isten hely-
tartójának ezen helyet irigyelik, kik ezt tőle elvenni akar-
ják, őt rágalmazzák ; de az Istennek helytartója ezért nekik 
csak áldást küld válaszul. En imádkozom az Istenhez, hogy 
mindazoknak, kik őt megtagadják, az igazság fényét meg-
mutassa, s őket az egységhez visszavezesse. Imádkozzatok 
tik is velem, hogy mindnyájan e földön a hitben és szeretet-
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ben egyesüljünk, hogy egyesülve Jézus Krisztussal az atyá-
nak örök boldogságába felvétethessünk. Benedicat vos omni-
potens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen." 

PARIS, febr. 18-án. Evenkint febr. és julius 15-én a 
Bac utczában a külföldi missiók házából küldérek indulnak 
a távoli vidékekre. Régen ohajtottam egy ily biicsuzási ün-
nepélyen részt venni, és ez végre mult szerdán megtörtént. 
Fél négykor kezdődött a megható ünnepély egy kis kápol-
nában. Az apostolok és vértamik királynéjának az oltáron 
levő szobra ez alkalomra virágokkal volt feldiszitve. Az el-
menendők barátai, rokonai és paptársai jó számmal meg-
jelennek, és megkezdődött az „Ave maris Stella" mely vonat-
kozásokban oly gazdag a jövő hivatásukra. Nem illő-e, hogy 
azok, kik a hitetlenség sötétségében vakoskodóknak a hit 
világát viendik meg, először is ahoz forduljanak, ki nekünk 
szülte a világosságot, qui illuminât omnem hominem veni-
entem in hunc mundum ? Következtek a bold. Szűz letenyéje 
,Magnificat,' ,Sub tuum praesidium,' és ,Memorare.' Azután 
a fiatal küldérek a templomba jöttek, hol leborultak az oltár 
lépcsőzetén a ,,Veni Creator"-t zengedezvén. Főt. Soyer 
küldér-püspölc beszédet intézett hozzájok, melyben egy 
régi hitbajnok meggyőződésteljes és férfias hangján festi 
az apostolok módjára véghez viendő teljes odaengedést és 
feláldozást. Emiékezetökbe idézte, hogy el kell hagyniok 
atyát, anyát, testvért, rokonokat, barátokat, hogy enged-
jenek Isten szavának, ki őket a lelkek megnyerésére liivja ; 
hogy végbúcsut kell mondaniok Francziaországnak is a sze-
retett szülőföldnek, és távozván mindenkorra messzeföldre 
a pogányok között Jézus Kristust hirdetni. A legnagyobb 
áldozatot hozni, anyanyelvök, szokásaik, életmódjokróli le-
mondást, hogy legyenek sz. Pál szerint mindenkinek min-
dene, a chinaiakkal chinaiak, az indusokkal indusok, és ké-
szek, ha szükség, mesterükért éltöket és véröket odaadni. 
Felszólította őket, hogy félelem nélkül a hit fegyvereivel 
látván el magokat, haladjanak. Nem hallgatta el azt, mit 
türniök keilend, betegség, szenvedés, az üldözés mindenféle 
neme. Avval végezte, hogy megmutatta e szenvedésekérti 
egykor jutalmul veendő koronát, melyet Isten az ő harczait 
harczolóknak adand. E szavak mélyen hatották meg a kö-
rülállókat. Midőn a küldérek a búcsucsókot és áldást vették, 
a jelenlevő világiak sőt papok is lábaikat csókolták meg, 
mialatt a chorus az ez alkalomra olyannyira illő szavait az 
apostolnak hangoztatta : ,quam speciosi pedes evangelizan-
tium pacem, evangelizantium bona. A búcsuének könyeket 
idézett szemeinkbe. Némán távoztunk telve sziveinkben eme 
búcsújelenet nagyszerűségének édes érzelmeivel. 

LONDON, febr. 20-án. írok azon gyász közepette, 
melyet elhunyt bibornokunk fölött mindnyájan viselünk. Ez 
azon tárgy, moly az összes angol sajtót jelenben foglalkod-
tatja, ami világosan tanúskodik arról, hogy a veszteség nem-
zetinek is tekintetik. Halála méltó volt életéhez, türelmes, 
alázatteljes, egy szenthez, egy kath. paphoz illő. Február 
4-én érezvén, hogy végperczei közelednek, megyhagyta 
helyettnökének, hogy a meggyógyulásaérti imák megszaki-
tassanak, hanem inkább imádkozzanak a papok a sz. mise 
áldozatban : pro infirmo, qui proximus est morti. Vasárnap 
febr. 5-én maga körül gyüjté a westminsteri káptalan kano-
nokjait, összeszedte még egyszer minden erejét, és ünnepé-

lyes hitvallomást tőn, kijelentvén, hogy sz. hitünk ágozatai-
nak egyike körül sem volt soha semmi kételye. Sic me Deus 
adjuvet, et haec sancta Dei evangelia. Ezután felvette az 
utolsó-kenet szentségét, a kanonokai egyenkint megölelte, 
megáldotta. Febr. 10-én Manning megérkezett Romából és 
a szentatya apostoli áldását meghozta ; de ekkor a bibornok 
már majdnem eszméletlenül volt. Szerdán reggeli 8 óra körül 
in osculo Domini visszaadta lelkét teremtőjének, Megváltó-
jának. Ivönyezek, midőn e sorokat irom és velem ezeren, 
mert mindannyian szerettük. Ki fog bennünket ugy védhetni, 
mint ő ? — A gyászmisék London több k. templomaiban mái-
megkezdettek. Teste egy kápolnában van péntek óta kitéve, 
hová tömegesen tódulnak, hogy első érsekünket még egyszer 
láthassák. Holnap estve át fog vitetni a Citybe a Szűz Mári-
áról czimzett székesegyházba. Csütörtökön 10 'j2 órakor fog 
a fényes gyászszertartás lenni, mely után a menet megindu-
land a kensal-greeni temető felé a Nauroadi hosszú vonalon. 
Ez oly temetés leend, minő Wellington herczeg halála óta 
nem volt. — Holnap fog megtörténni a káptalani helyettnök 
választása is. O'Neal és Maguire kanonokok neveit emlegetik. 
— Az összes angol lapok életvázlatokat hoztak az elhunyt 
bibornokról. A legjobb az, melyet a „Star" hozott. Mind-
annyian dicsérőleg emlékeztek meg a bibornok lángeszéről, 
nemesszivüségéről, és feddhetetlen életéről ugy mikint tudo-
mánya mélységéről és terjedelméről. Wiseman Miklós szü-
letett Sevillában Spanyolhonban aug. 2-án 1802-ben. Atyja 
egy régi irlioni család sarja volt. Anyja szintén irlioni, és ez 
csak 1851-ben húnyt el. 8 éves korában W. Waterfordba 
küldetett nevelésre, és két évvel később a Durham melletti 
ushowi intézetbe Angliába, hol többek között a hires történész 
Lingard is tanítója volt. Ushowból Romába ment az angol 
papnövendékek collegiumába öt társaival együtt. A „négy 
utolsó pápa emléke" czimü munka vázolja a bibornok-
nak Romában töltött 22 évét, hol előbb növendék, azután 
tanára a keleti nyelveknek, igazgatója az angol papnevel-
dének, apostoli hitszónok volt. 18 éves korában már mint 
iró lépett fel a „Horae Syriacae" czimü müvével. 1835-ben 
Angliát látogatta meg, hol „a kinyilatkoztatott vallás és tu-
domány közötti viszonyról" bocsátotta közre értekezését. 
1840-ben Romát odahagyta, és a közép angolhoni apostoli 
helyettnöknek segédpüspökévé neveztetett melipotamosi 
püsp. czimmel. Mint az oscotti collegium igazgatója nagy 
részt vett a puseysta mozgalomban, mely annyi anglikánt 
vezetett vissza az egyház kebelébe. 1849-ben W. Walsh ha-
lála után londoni apostoli helyettnökké neveztetett ki. Mind-
annyian vissza fogunk még emlékezni arra, hogy W. volt 
főkép, ki az angolhoni kath. hierarchia visszaállítását szor-
galmazta, melynek 1850-ben csakugyan fejévé neveztetett, 
a bibornoki kalapot ez alkalommal kapván. Emlékezni fogunk 
azon, az őrültséggel határos dühösségre, mely az angliká-
nokon ez alkalommal erőt vett. Különösen az anglikán püs-
pökök voltak dühösek, látván azon közfigyelmet, mely a 
Schakespeare drámáiban nálunk történetivé lett, és száza-
dokon át száműzött méltósággal felruházott bibornok felé 
fordult. Russel lord állott a mozgalom élére, mely az egész 
angol társadalmat meglepte. A bibornok szembeszállott a vi-
harral és ekkor tette közzé „Hivatkozás az angol nép jó-
zan értelmére" czimü munkáját. Mint szónok conferencziai 
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beszédei által az érsek csakhamar közkedvességü lett. Müvei 
népszerűekké lettek még a protestánsok között is, és általok 
még soká élni fog. A hierarchia, melynek feje volt, bevégzett 
tény, az áldozárok és szerzetesek száma megszaporodott. 
Sokan általa meggyőzetve, és ezek között Dr. Newman visz-
szatértek az egyház kebelébe, és ha törvényes felszabadítá-
sunkat O'Connelnek köszönhetjük, társadalmi emancipátionk 
Wiseman érdeme. — A káptalan helyettest választott, s a 
választás O'Noel kanonokra esett. 

CHINA, (missiói tudositások.) (Folyt.) febr. 15-én. 1864. 
„A megtérések folynak, ideiglenes templomot és iskolát kellett 
épitenem. Több kétszáz keresztény gyermeknél van benne. A 
pogány gyermekek számára is az Európából jövő alamizsnából 
tanodát vélek alapithatni. Az ujonmegtértek, vagy jobban 
mondva, az összes lakók szegények. A forradalmárok iszo-
nyúan pusztítottak. Azok is, kik ezelőtt gazdagok voltak, 
alig győzik a napi szükségeket fedezni. Sok költséget csi-
nálok, de hiszem, helybenhagyja, miután mindig azt ismé-
telte előttünk, hogy addig kell a vasat verni, mig izzó. 
Templom és iskola nélkül minden remény füstbe megy. Az 
iskolák alig pár napja nyitvák, és a gyermekek már is az 
egész városban hangoztatják énekeinket és imáinkat." Mar-
tius 1-én. „Jó újság! Remény van bő aratáshoz a megtérések 
mezején ezen vidék nemzetőrei fejének roppant területén. Le-
velet intézett ez hozzám, melyben — mint irja — halván mű-
ködésemről Tung-Tse városában, kér, hogy küldjek cate-
chistákát, kik öt és népét felvilágositanák." April 15. „Hus-
vétkedden éjjel a felkelők városunkat megtámadták, és rövid 
időn több helyen felgyújtották. Árulás folytán nyittattak 
meg Tung-Tse kapui. Többen embereim közül megölettek. 
Én az éj homályában megszökhettem. Három napig utaztam 
szakadó esőben, esernyő, kalap és majdnem ruha nélkül, mig 
végre Sin-Tsauba érkeztem. Mindenem odaveszett, nincs 
breviáriumom, kehely, misemondó ruhám. Küldjön nagyságod, 
mi legszükségesb. Sok lesz a költség, de mit tegyünk ? Ha 
az ördög az, ki e vihart támasztotta, nem adom meg 
magam. Visszatérendek, csak buzgó segédeimet sajnálom." 
„Május 29-én két testvéreink Miltier és Muller a folyón túl 
Gan-Cuonen-Tou felé indultak. Megkísértettem mindent, 
hogy visszatartóztassam őket, először mert segélyökre szük-
ségem lett volna, azután mert utjok telve van veszélyekkel. 
A felkelők azon a vidéken mindenfelé pusztitanak. Nem ta-
lálandnak sokszor hajlékot, hol megpihenjenek. Élelmi sze-
reket egész hétre kell magokkal vinniök, ha éhen halni nem 
akarnak. Emellett épen most van az esők és viharok szaka. 
Azonban bátorságuk és lelkesedésük oly nagy, hogy méltán 
kell hinnem, mikint Isten Szentlelke van velők. — Miután 
nagyságod küldéreket nem küldhet, kérnem kell, hogy maga 
jöjjön felénk. Az egész világ, katholikusok és pogányok 
püspököt óhajtanak látni. ígérhetem, hogy püspöki láto-
gatása ezerekkel fogja szaporítani hiveim számát. Talán 
nagyságod megnyerhetné, hogy a gan-cuen-toui nagy pa-
godát, melyről szó volt, átadnák nekünk." Junius 6-án. „Is-
mét két nagyobb falunak pogány temploma jutott birto-
kunkba, a helység főnökei megtértek, a többi követni fogja 
őket. Az első imola még áll, a másiknak sok alapjai vannak 
de emellett jövedelmei is. Itt kápolnát kellene építeni. Epen 
midőn e sorokat írom, egy ujon megtért mandarin jelenti, 

hogy most nyitott meg egy imaházat vagy húsz család szá-
mára, és hogy körülbelől nyolcz község kiván a ker. hitre 
térni. Bár volna elegendő munkásom és költségem, hogy 
mindent jó karba helyezhetnék. Miután Tsug-Kia-Tse-ben 
nincs pagoda, egy új templom épitése sok költségbe kerü-
lend. Istenem ! mily gazdag aratás vár reánk, operarii au-
tem pauci. Siessen nagyságod segélyemre ! — Lions, apos-
toli küldér." — De térjünk most missiónk központjához. A 
tartomány fővárosa üdvös mozgalom szinhelye. A megtéré-
sek itt is szépen folynak. A kezdetet három mandarin csa-
ládja tevé. Azon helyzetben vagyunk egyébkint, hogy pénz 
nélkül egy tágas templom épitéséhez fogjunk. Jelenleg a 
szentmise áldozat egy szobában végeztetik, mely tágas ud-
varra nyilik, és a hivek itt hallgatják a misét. Ha esik az 
eső, esernyőket tartanak. Mihelyt templomunk lesz, a meg-
térések is sokasodni fognak. 

Szentszcki határozat. 
Decretum Taurinen. Beatificationis et canonizationis 

ven. servae Dei 
SOlt. MARIAE AB AAGELIS 

Sancti monialis professae ordinis Carmelitarum cxcalceatorum, 
super dubio ; an stante adprobatione virtutum et miraculo-
rum tuto procedi possit ad ejusdem venerabilis servae Dei 
beatificationem ? 

Cum ad montem perfectionis inter carmelitica claustra 
veluti in petra foraminis venerabilis Maria ab Angelis confu-
gisset, ut solummodo Christo viveret, a quo nuptiali subhar-
rata fuerat anulo, ibi per justitiae semitam incedens sedulo 
innocentiae lilia, ac poenitentiae violas collegit, quibus quoad 
vixit suavissimum virtutum dilecto suo fasciculum obtulit. 
Verum dilectus ex ipsis vernantibus floribus ei coronam inte-
xuit, quando tempore obitus affatus est : veni de vertice Car-
meli sponsa mea, coronaberis. Eadem gloriae corona voluit, ut 
etiam in terris redimita appareret, cum earn hominibus signis 
et portentis clarissimam exhibuerit. Quibus de more penes sa-
crorum rituum Congregationem accuratissime perpensis, San-
ctissimus Dominus noster Pius Papa IX. solemniter decrevit 
VIII. Idus januarii anni hujus „constare de duobus miraculis 
ven. Maria ab Angelis intervenante a Deo patratis." Post 
haec nil aliud deerat, nisi ut in comitiis generalibus coram 
Sanctitate sua tum reverendissimi patres Cardinales, tum 
consultores interrogarentur, „an stante approbatione virtu-
tum et duorum miraculorum tuto procedi possit ad solemnem 
ven. Mariae ab Angelis beatificationem ?" Quod equidem fa-
ctum est per reverendissimum Cardinalem Ludovicum Altieri 
episcopum Albanensem et causae rclatorem IV. Idus januarii 
anni ejusdem ; et omnes qui ad comitia convenerant affirma-
tivum dederunt responsum. 

Verum in re tanti momenti Beatissimus Pater censuit 
supremum suum differre judicium, mandavitque adstantibus, 
utpreces secum enixius funderent. 

Tandem orationis merito virtute indutus ab alto, voluit 
in hac feria II. post dominicain quinquagesimae decretoriam 
suam edicere sententiam. Quapropter postquam in privato 
sacello ad Vaticanas aedes divina obtulisset mysteria, ad 
ecclesiam se contulit sanctissimi Nominis Jesu, ibique, au-



gustissimo Eucharistiae sacramento solemniter exposito de-
Yotissime adorato, in proximo ejusdem ecclesiae sacrario ad 
se accersivit reverendissimum Cardinalem Constantinum Pa-
trizi episcopum Portuensem et sanctae Rufinae sacrorum 
rituum Congregationi Praefectum, ac reverendissimum Car-
dinalem Ludovicum Altieri episcopum Albanensem causae-
que relatorem, una cum R. P. D. Petro Minetti sanctae fidei 
promotore et me infrascripto secretario, iisdemque adstanti-
bus rite pronunciavit : tuto procedi posse ad solemnem vene-
rabilis servae Dei Mariae ab Angelis beatificationem. 

Decretum hoc in vulgus edi, in sacrorum rituum Con-
gregations acta referri, literasque apostolicas in forma Pré-
vis de beatificationis solemniis in patriarchali basilica Vati-
cana quandocumque celebrandis expediri mandavit. C. Ep. 
Portuen et S. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praefectus. 
Loco t Sigilli. D. Bartolini S. R. C. Secretarius. 

Rimely Mihály, sz. Benedek ős rendjének a ma-
gyar korona alatti apátságokban első főnöke, a pan-
nonhalmi ősrégi főapátságnak főapátja, sz. István 
rendjének lovagja , hittudor stb. márt. 8-án, életé-
nek 72-ik, főapáti kormányzásának 23-ik évében az 
Isten malasztjával meghalt. Négy év előtt a szélhű-
dés első csapásától meglátogattatva, az Isten szere-
tetében keresztényi, fiúi odaengedéssel várta az Ur-
nák szavát, élete érdemteljes, halála ajtatos volt. Az 
elhunyt főapát tudós, jámbor, szelid, adakozó, sz. Be-
nedek parancsa szerint vendégszerető, példás keresz-
tény, példás pap, példás szerzetes, fiaitól Krisztus-
ban szeretett, országosan tisztelt főapát volt, a 
rend java, virágzása szivének egyedüli vágya, gond-
jainak tárgya volt. Fiainak gyásza a szeretetben 
megőrzött emléke, és azon imádság leend, melyet az 
Istenhez, sz. Benedek atyához, a rend tagjaiból e 
földön az ég lakóivá lett szentekhez naponta irá-
nyozni fognak, hogy a Szentlélek sugalma szerint 
teendő választásból Jézus és sz. Benedek szive sze-
rinti atyát, vezért, főapátot minél előbb kapjanak. 

VEGYESEK. 
Jan. 11-én örök nyugalomra szenderült Pini Lajos spa-

latoi püspök. Született Sebenicoban 1785 sept. 10-én, sebe-
nicoi püspök lett 1839 jul. 8-án, a spalatoi székre áttétetett 
1842 jun. 18-án. 

Febr. 10-e'n nagy ünnepélylyel tartatott meg Málta 
szigetén Valettában sz. Pál hajótörésének és csudálatos meg-
menekülésének emléknapja. Forno Kajetán püspök mondta 
a nagymisét, Cilia az ágostoniak szerzetéből pedig tartotta 
a szentbeszédet. 

Titius Pius atya Piranoban a bajor sz. Mihályrend má-
sodik osztályú keresztjével tiszteltetett meg, melyet elfogadni 
és viselni, es. ap. kir. Fölsége megengedni méltóztatott. 

Jézus-társasági rend mult évben 7828 tagot számlált, 
kik között 1601 olasz, 538 austriai, 595 belga, 614 német, 
241 hollandi, 2329 franczia, 953 spanyol, 855 amerikai szü-
letésü. A rend 21 tartományra van osztva, melyek közül 5 
Olaszországban, 4 Francziaországban van. Azon 7828 tag 

közül 3270 felszentelt pap, 2210 scolasticus, 2248 pedig lai-
cus, 1864-ik évben az 1863-ikra nézve a szerzet 199 taggal 
növekedett. 

A franczia császári kormány szándékosan keres viszá-
lyokat. Hivatalos lapja irja, hogy a dec. 8-i körlevél épen 
az, ami a bulla caenae, melyben a pápaság avas követelései 
foglaltatnak, s hivatkozik Voltaire tekintélyére. — Jól teszi, 
Voltaire büdös szive a császári könyvtárban van, a császári 
kormány kérhet e szivtől sugalmakat. Jól tenné a Moniteur, 
lia a ,Quanta cura' körlevelet, és a bulla caenae-t közölné ; 
de a császári kormánylap elég nemtelenül cselekszik, mikor 
egy okmányt megtámad, melyet olvasóinak be nem mutat; 
elég tudatlan, mikor a disciplinaris bullát a dogmaticus kör-
levéllel azonositja ; elég szemérmetlen, mivel a bullae caenae 
a tengeri rablók ellen is szól, a császári kormány pedig egy 
kalóznak sikeres rablását, Nápolyt és Siciliát a még el nem 
készült olasz királysági korona alatt akarja megtartani. Ilyen 
császári kormánylapok is vannak a világon. 

Strauss Dávid legújabban kiadott ,Jézus élete' czimü 
munkájában a 30 év előtt vallott mythikus nézeteit Jézus 
felől elejti. Megengedi, hogy Jézus, a zsidó fiu történeti sze-
mély, de Jézus mint Isten és Megváltó az emberiség esz-
ménye. Az Ítészek mondják, hogy Strauss 30 év előtt ana-
lyticus uton járt, most pedig synthesist adott. Eddig az ana-
lysis és synthesis egymást fedezték, most egymásnak ellen-
mondanak, s mégis a gondolkodás ezen két utja ugyanazon 
egy logikának a tisztkedése. Eddig művelték az identitás 
bölcselmét, most az antinómiák, az ellenmondások bölcselmét 
akarják behozui. Eddig az ellenmondás szenyfolt volt a tu-
dóson, most a tudományosságnak bizonyítéka lesz. 

Alig két éve, hogy az első három szürke-néne Berlin-
ben megjelent, most már 9 működik, s ápolt 79 protestáns, 
60 katholikus, 5 zsidó, s 1 muszka beteget a háznál 1864-ik év 
lefolyása alatt. Az ápolt protestánsok igen hálások a nénék 
iránt. Schweinitzben is ápoltak 181 prot. 156 kath. 8 zsidó, 
— Jauerben 124 prot. 94 kath. 6 zsidó beteget. Nincsenek 
azonban a nénék ellenség nélkül, ahol megtelepedtek, oda 
azonnal prot. diaconissák hozattak. 

Németországi könyvnyomdákban 1864-ik év folytán 
nyomatott 1411 hittani, 895 jogtani, 495 orvostani, 500 ter-
mészettani, 954 regénykönyv. A németek kitűnően hittanos 
férfiak. 

A pápai kormány 751 foglyot a bolognai, ravennai, 
anconai tömlöczökbe küldött. —- Mint magáéba küldte, a 
turini kormány a szentszék parancsait teljesiti ezekben. 

Hollandiában 1800 prot. pastor közül 1500 Renan 
mellett nyilatkozott. A ,Prot. egy. s isk. lap' (10 sz. mart. 5.) 
Schnell K. Moczkovcsák ellen, mivel ez a symbolikus köny-
vek érvényét vitatta, ir ja: „hagyjuk a concordistákat, és 
anticoncordistákat, ügyeljünk a kor kívánalmaira, nézzünk 
az óramutatóra." Ehez Ballagi ur hozzá teszi : „confessiona-
lis dogmatikai formulák soha senkinek épületére nem szol-
gáltak, soha senkit istenfélőbb keresztyénné nem tettek, de 
versengést, egymás elleni vádaskodást, a más hiten lévők 
üldözését. Ha vallásos életet akarunk támasztani : ehez egé-
szen más kell, mint a liber concordiae-féle poros actáknak 
és az orthodox tannak égig emelése. Mecklenburgban, hol 
az a dicsőitett confessionalismus teljes virágzásban áll, a tem-
plomok csak ugy konganak az ürességtől és az Ur asztalához 
csaknem kötéllel kell a hiveket fogni." — Egyik tehát abban 
találja a hanyatlást, hogy a positiv hit lerontatik; más a 
symbolum bevallásában sem talál támaszt a hanyatlás ellen : 
talán egy harmadikban lesz, és pedig a logikában ? amit sz. 
Leo mond : „dignus erat amittere inutilem fidem, qui in opere 
non exercuit caritatem. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÀSTHY PÁL. 
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RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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kir. postahivatalnál, s Pes-
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utcza 19. sz.) s Kocsi Sán-

dor nyomdai irodájában, 
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Pesten, martius 18-án. I. Félév. 1865. 

TARTÁLOM : Kis helyreigazítás. — Főpásztori leve-
lek a dec. 8-ki encyclicáról. (Folyt.) — Egyházi tudósitá-
sok. — Vegyesek. 

Iiis helyreigazítás. 
Az első keresztény századokból, a legrégibb 

védirat : Minutius(Felixnek, „Octavius" czimü müve. 
Ebben a pogány Caecilius, az akkorában szokásos 
ellenvetéseket hozza föl, a keresztény Octavius pe-
dig azokat megczáfolva, halomra dönti. A vitatkozás 
végeztével aztán, örömtelten kiálta föl Caecilius : 
„Mindketten, mond, győztünk; te fölöttem diadal-
maskodál; én meg a tévelyen vettem erőt!" Az élet-
ben ugyan nem igen örvendhetünk a polemizálás 
ily eredménydús sikerének ; de mindazáltal a vitat-
kozások és czáfolatok még sem fölöslegesek, vagy 
haszontalanok. Avagy maga isten-emberi Üdvözí-
tőnk is, nein bocsátkozék efféle vitatkozásokba néha 
az Írástudókkal, s jóllehet tudá, hogy ők az igazság-
nak elvből ellenségei, nem czáfolta-e meg őket mégis, 
tekintettel azokra, kiket sophismáik elcsábithatá-
nak? Az ilyetén irányú controversia tehát üdvös, és 
ha előidéztetik, kötelességgé is válik, és az igazságos 
önvédelem jellegét viseli homlokán. — Ennélfogva 
hadd álljon e lapokban neliány helyreigazitó szó 
azon tanácsbirói székfoglaló beszédet illetőleg, me-
lyet Mocsári Lajos ur (1861-i országgyűlési követ) 
az alsó borsodi ref. egyházmegye közgyűlésén, ez 
évi septemberhó 27-én, néhány nekünk katholiku-
soknalc szánt oldaldöfés kíséretében, mondott. (L. a 
Prot, egy h. és isk. 1. 1864, 44 sz.) 

„A protestantismus, mond, még oly eszközöket 
is nélkülöz, melyek nem szorosan kényszeritők 
ugyan, de élénken hatván a résznek (micsoda rész-
nek? miért nem mondja ki nyiltan?) érzékére és 
képzelődő tehetségére, nyűgben tartják annak szel-
lemét, s könnyebbé teszik a fegyelem föntartását. A 
protest, egyház, igy szól, nem vakit fénye, csillogása 
által; mysticus és pompás szertartások nem kábít-
ják el nálunk (a kábitás helyett, mely ostobaságot 
szül, van fölébresztés, mely okosságra vezet,) a 

nép érzékeit, nem csigázzák föl képzelő tehetségét." 
Ho gy a kath. egyház szertartásai magasztosak, meg-
hatók, és nem képzeletcsigázók, élő bizonyságai 
mindazon megtértek, kik azok által is indittatva, 
elhagyák a fénytelen szertartású protestantismust, 
melynek kebeléből keltek elő épen a pietisták és 
egyéb rajongó felekezetek. Mi katholikusok, bizony 
szeretjük a fényes szertartásokat, mert föl fogjuk je-
lentéseiket, és jól tudjuk azt is, mikint az igaz isteni-
tisztelet oly hitből ered, mely az adakozásban nyil-
vánuló szeretet által munkálódik ; következőleg : hol 
buzog a szeretet, ott az istenitisztelet sem lehet der-
mesztő, mert ünnepélyesitésére mindent elkövetnek, 
e végre sem aranyat , sem ezüstöt áldozni nem saj-
nálnak , csakhogy a minden jók adója iránti imáda-
tos tiszteletöket és hála érzelmüket annál inkább 
kimutassák. Nem, nem lehet helyesen gáncsolni a 
kath. egyház azon mély emberismeretet tanusitó 
bölcs eljárását, mely szerint, mivel nem vagyunk 
tiszta szellemek, hanem lélek- és testből álló lények, 
ennek okáért liiveinek értelmére, érzékeire és kedé-
lyére egyiránt akar szertartásai által hatást gyako-
rolni, hogy igy lélekben annál könnyebben fölemel-
kedjenek , a láthatók szemlélete által, a láthatatla-
nokhoz, sőt magához a magasságbelihez, ki a csilla-
gokon túl, égen s földön országol. Hogy a protestáns 
cultus minden fényt nélkülöz, tagadhatlan. De vál-
jon ép azon sajátságánál fogva megfelel-e czéljának ? 
Hisz a kevesbé elfogultak a nem-katholikusok kö-
zül, maguk bevallják hiányos voltát. Igy p. o. Klau-
sen dánországi prot. tanár e czimü munkájában: 
„Lehre, Verfassung und Ritus" igy nyilatkozik : 
„Egy istenitiszteletet, mely egyedül az egyházi szó-
noklat által akar épületes lenni, s amely érdemét 
minden az érzelemre ható aesthetikai befolyások ki-
zárásában keresi, hogyan magasztalhatni?" É s : 
„Mint lehetne oly istenitisztelet evangelium szerinti, 
mely az embereket, mint csupán értelmi valókat te-
kinti, s az érzéki természetnek követeléseit vissza-
utasítja, ahelyett, hogy tisztítaná és nemesítené." 
Ennek nyomasztó tudatában irhatá Simon S. ref. 
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hazai prédikátor u r : „A sok szép szavak, mond, és 
jeles beszédek, külső jelek, képek nélkül, maradandó 
életre nem igen számithatnak." (Prot. egyh. és isk. 
1. 1864. 27 sz.) „Nálunk nem szokás leborulni egy-
házi személyek előtt," (hangsulyoztatja Mocsáryur) 
kik több mint közönséges emberi természetet ne-
gélyzenek, (mily ráfogás !) s egyszersmind dús és 
magas állást foglalnak el." Hogy a katholikusok le-
borulva fogadják Isten szolgái kezéből a szentsége-
ket, és áldást, ép oly bizonyos, mint amily kétségbe-
vonhatlan tény, mit a szemrehányó ignorálni akar, 
hogy ez évi aug. 31-én Debreczenben, tehát Szilá-
gyi ur kedvencz szójárásakint, a kálvinista magyar 
Romában, Balogh Péter superintendens ur, az eskü 
letétele után letérdepelt 5 3 ifjú prédikátorra, az espe-
resi kar kezeinek fejökre tevése mellett, áldást ese-
dezett. (L. Prot. egyh. és isk. 1. 1864. 35 sz. 11, 
29. 1.) Hogy a kath. főrendü clerus dús és magas 
állása bizonyos résznek szemében nagy bökkenő, ré-
gen tudjuk, ámbár köztudomás szerint, ugyanazon 
clerus „a legdúsabban alapitott iskolákat, nagy 
összegeket forditott a nemzeti művelődés emelésére, 
és a feltörekvő magyar irodalom mindig gyámolát 
találta benne. Mily összegeket ajándékozott az aka-
démiára ! Emellett az országban legtöbb humanitási 
intézetek is neki köszönhetik lételöket." Ez elismerő 
vallomás irója, mikint maga bevallja, „a reform, 
egyházhoz tartozik ugyan, mindazáltal, mond, nem 
vak, hogy vallási okokból az igazságtól a tiszteletet 
megtagadja." (Pesti Napló 1862, 30 sz.) Mocsáry ur 
szerint, a protestáns egyházi élet és szerkezetnél a 
szabadság szelleme, az önkormányzat uralma is föl-
tűnő. „Ez által tartja föl, mond, egyházi életünk, 
minden belső élénksége mellett, azon egyöntetűsé-
get és egyformaságot, mely neki mind magunk, mind 
az idegenek előtt (?) oly tiszteletteljes, és imposant 
állást szerez." — „Ha valaki kételkedik, igy szól tel-
jes önhittséggel, fönállhat-e együtt szabadság és 
rend? ám tekintsen e szerkezet belsejébe, s láthatja, 
hogy a nagy probléma, min annyi bölcsész töri fejét, 
s annyi modern államférfi kétkedik, meg van fejtve." 
E fönliéjázás akaratlanul is eszébe hozza e sorok 
Írójának Filó Lajos, ref. prédikátor u r , eme nem 
egyszer igazolt szemrehányását : „Oh de sokszor hi-
vatkozunk , mond, arra a protestantismusra, vala-
hányszor alkalmas, vagy alkalmatlan időben nagyot 
akarunk mondani; épen u g y , mint némely gyűlési 
szónokok „a haza, szabadság és nemzetiség" szóvi-
rágait azonnal beszövik dictióikba, ha látják, hogy 
a hallgatóság késik tapsaival ; melyekre aztán a tet-

szés szivárványos felhőjéből azonnal a dörgedelmes 
tapsok zápora esőzik alá." (L. A kereszténység vé-
delme cz. m.) Már most mi magát a dolog érdemét 
illeti, hogy a prot. egyházi élet, a kormányrendszer 
ziláltságát és elvtelenségét, uxorismus, nepotismus, 
rokonismus és simonismusszerü korállapotait kü-
lönfélekép váriálva, mily sokszor fölpanaszolák Do-
bos , Baksay, Veszprémy, Jeszenky és több urak a 
,Prot. egyh. és isk. 1.' 1842 — 1848-i év folyamai, 
váltig bizonyítják. Hogy pedig azon magasztalt egy-
öntetűség és imposant állású egyházigazgatás maig-
lan is a jámbor ohajtások méhében vajúdik, ezekből 
kitetszik: „Nekünk magyarhoni reformátusoknak is 
van, mondatik, vallási társaságunk; de váljon van-e 
törvényünk, és törvényen alapuló kormányzatunk? 
Nem a gyűlési constellatióktól függ-e egyházi társu-
latunk egén minden? — Elavult kánonaink helyét 
jelenben esetleges rendeletekkel pótoljuk, melyekről 
elmondhatjuk : interdum valent, interdum non. Miért 
hagyjuk törvényenkivüli állapotban növekedni egy-
házunk fejére a több, kisebb-nagyobb consistorialis 
pápát? — Napjainkban mennyi baj adta elő magát 
egyházunkban: rendszei'es törvényünk és kormány-
zatunk nem levén, magunkkal és állapotunkkal tisz-
tába nem jöhetünk." A protestantismus másik feleke-
zeténél sem állhat jobban a dolgok rende, mennyiben 
szintén leplezetlenül kimondatilc: „A magyarhoni 
ágostai h. v. egyház fönállása, tehát több mint há-
rom száz év óta szűkölködött és szűkölködik most is, 
egységes, az egyház bel- és kül életének megfe-
lelő egyházalkotmányban. Minden egyházkerületnek 
majdnem külön alkotmánya van." (Prot. egyh. és 
isk. 1. 1864. 19 sz. 577, 578. 581 1. 32. sz. 1023 1.) 
Végül: Mocsáry ur nagy szavakkal bélelt beszédé-
ben megrovásra méltó az imént következő passus 
is: „Mi protestánsok, ugy tekinthetjük magunkat, s 
ugy tekint az egész világ (?) mint e szellem (az al-
kotmányos szabadságé) előharczosainak egyenes 
ágon leszármazott utódait s örököseit, szép szerény-
ség, s minket ugy tekintenek, mint az alkotmányos 
szabadság hadseregének, mindenkor (rá) számitható 
s megbizható tartalékát." E szerint tehát a prote-
stantismus azon hadseregnek ugyanegy időben elő-
harczosa is, meg tartaléka is volna. Bizony, bizony 
az igazság, következetesség és a minduntalan emle-
getett testvériség sürgőleg követelik , hogy Mocsári 
ur és elvrokonai ne hazudtolják meg Ballagi Mór 
u r , ezen, ahoztartás végett eléggé nem ajánlható 
nyilatkozatát: „Semmi sem távolabb tőlünk, mond, 
mint az, hogy az egész nemzetnek kivétel nélkül 
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közös ügyét, (az alkotmányos szabadság ügyét) valamely fe-
lekezet vagy osztály kizárólagos ügyének tartsak, és külö-
nösen a protestantismust a nemzeti törekvések zászlóvivőjéül 
föltolni törekednénk." (Pesti Napló 1860. sept. 7-i sz.) Vajha 
ugy lenne! Decics József. 

Főpásztori levelek a dec. 8-i encjclicáról. 
( F o l y t a t á s . ) 

A veszprémi püspök ő nmltsága febr. 2-áról menesztett 
körlevelet a megyei papsághoz. Ebben, előadván sz. Péter 
utódjainak szünetlen őrködését az igazság megőrzésében, 
>gy folytatja : 

„Tempori huic maxime hoc utique congruit, idque ipsum 
exposcit miserabilis dilacerati gregis dominici afflictio, et ci-
vilis societatis inter tot aerumnas fatiscentis clamor, ut Bea-
tissimus Pater quosvis errorum assertores impietatis admo-
neat, proscribatque opiniones temerarias et falsas, quas par-
tim olim, partim recentius novaturiendi libido et audiendi le-
vitas procrearunt, et quae per latissimos alveos diluvii adin-
star sese usquequaque diffundunt. Praestitit hoc Sanctissimus 
Papa vulgando adnexum hisce syllabum, in uno exhibentem 
conspectu praecipuos aetatis nostrae errores, per eumdem 
summum pontificem alias iam seorsum damnatas, eo scopo, 
ut ubi nécessitas fuit normae sentiendi et agendi, haec summa 
stabiliatur auctoritate, quo iam non relinquatur locus conten-
tionibus, fluctuantibus sententiis, perplexitati et aliis tristis-
simis sequelis, quas post se trahunt discordantes opiniones 
et studia partium. 

Nemo vestrum est, qui nesciat dilecti in Christo filii 
fuleris fidei et bonorum morum inniti universam fabricant, 
in qua populorum residet félicitas, iisque concussis turbini 
licentiae et cupiditatum furentibus ventis relinqui omnia. 
Omnes perinde una mecum ingemiscitis hostilem complurium 
animum universo corpori Christi mortem adeo nunetemporis 
intentare et omnia saneta ea rabie impetere, ut quotidianis 
assultibus aut resistere fortiter, aut turpiter cedere com-
pellamur. 

Homines namque pessimis intentionibus et sodalitiis 
cohaerentes, qui sempiternarum rerum iacturam ne in ani-
mum quidem admittunt, coelestiaque omnia calcant, totam 
salutis, quae in Christo est, oeconomiam iniquo et implacabili 
persequuntur odio, atque reiecta divina revelatione fatuos 
potius hallucinantis humani cerebri igniculos sectantur, et de 
fermento coruptionis suae fidem evertere et lepra adinven-
tionum suarum incautos inficere connituntur. Dum summus 
pontifex antiquas materialismi, pantheismi, atheismi et indif-
ferentismi doctrinas, exquisitissimis artibus et fraudibus hodie 
commendatas et propagatas, quae tara foeda tamque saeva 
semper post se reliquerunt vestigia, sacro configit iaculo, 
suspiriis omnium bonorum respondet, et ad exigentiam mu-
neris sui fidem, quam Christus suo nobis sanguine sacravit, 
pro qua apostoli et martyres usque ad mortem pugnarunt, 
quam sancti doctores duris laboribus defenderunt, in faece 
nostrorum temporum integram et incorruptam servat. 

Ad mali cumulum porro eadem obstinatissima improba 
voluntate subvertuntur eodem tempore dogmata quoque mo-
rum. Praecepta Christi non amplius normae instar inser-
viunt, sed dominatur caro et sanguis, non alia regula quam 

voluptas praesens, non alius stimulus quam privatum cuius-
que commodum, pro consilio furor, pro ratione impetus ; pro-
tervo pede conculcantur aeterni illi limites qui bonum a malo, 
probum ab improbo secernunt ; eliminatur e commercio secu-
ritas, e thalamo fidelitas, e tribunalibus iustitia, e castris ho-
nor, e populorum cordibus submissio et legum reverentia ; 
discordiae et rebellionis spiritus evocatur sonatque tuba sedi-
tionis. Ni apostolica auctoritas sic se extollentes reprimeret, 
excedentes corrigeret, miseri mortale» per virtutis, iuris 
omnis et aequi ruinam ad omne flagitiorum genus consectan-
dum per avia deviaque raperentur, „iuxtaque esset profecto 
dies perditionis et adesse festinarent tempóra." Deuter. 32. 

Reliqui apostolica fortitudine proscripti errores Eccle-
siam potissimum respiciunt, et iura eius ac s. Sedis, relatio-
nem item Ecclesiae ad civilem societatem, genium praesen-
tis aevi et sic dictum liberalismum hodiernum. Eo enim di-
riguntur cuncta eorum, qui in exitium rei catholicae con-
spirarunt, studia, ut Ecclesiamcatholicam, quae omnis publicae 
et privatae felicitatis validissimum constituit fundamentum, 
multiplici eoque salutari, quem in statum civilem exerere 
debet influxu, ac omni benefica vi ad dirigendas fidelium 
conscientias privent. Quam flebilem idearum, principiorum 
ac iurium, quae hue spectant, perversio in animis hominum 
operetur stragem, quotidiana loquitur experientia, quae do-
cet id nunc iam agi, ut Ecclesia a statu civili penitus seiun-
gatur, ita quidem, ut illi de salutifero in leges ferendas in-
fluxu, in fidelibus foedere matrimonii copulandis, in tenera 
iuventute instituenda et educanda ne minimum quidem tri-
buatur. Demum homines tyrrannica freti potestate sub larva 
libertatis versutissimam et periculosissimam, quae contra 
Ecclesiam Jesu Christi commoveri umquam posset, abscon-
dunt persecutionem, aptissimam ad eamdem confundendam, 
immo etiam, si fieri posset, destruendam. Liberum namque, 
teste misera Italia, relinquunt sacrum Ecclesiae regimen et 
saluberriman disciplinam ecclesiasticam, ritus item sacros, 
ipsa adeo fidei et morum dogmata moliminibus perversissi-
marum consociationum et ope pessimarum elucubrationum 
impagnare, sed iniuriose subtrahunt, quidquid ad defenden-
dam sanctissimam rem conduceret ; liberam membrorum cum 
capite suo communicationem miquis sanctionibus constrin-
gunt, sacros antistites ac intégras religiosas familias insul-
tibus exponunt, sedibus pellunt, sceleribus plenam grassandi 
licentiam concedunt, et dum fallaci crudelitate vulnera vul-
neribus infiigunt, Romano pontifici, et qui sub eo causam 
Dei agunt, pro huius causae aequitate, licet idoneis testibus 
et tabulis .plus quam satis sint instructi, licet lacessentis 
iniuria et innocentia patientis patula sit, illi qui fideles se 
mentiuntur, ut opportunius fidentibus noceant, nil praeter 
convicia relinquunt. 

Haec sunt fere portenta errorum, quae Beatissimus 
Pater apostolica, quam praessura probat, virtute et libertate 
damnat, horum errorum contagium ab Ecclesiae finibus ar-
cét ; hi sunt iniqui ausus, quos pro muneris sui ratione re-
prehendit. Pupugit multos libertás haec, quia quae scelus 
recondita abstrusaque esse cupit, in lucem protrahit, quae 
vafro ac versuto designata sunt in mente consilio, in patulum 
ducit ; idcirco tumultuosa verborum aeerbitate debacchantur 
osque eorum inaledictione et amaritudine plenum est. Nunc 
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iam foras mittit impudentia, quod intus latet in conscientia. 
Quippe qui oderunt lucem, quia mali sunt, impegerunt in 
lucem. In viis liorum infelicitas est. Quod nos adtinet dilecti 
in Christo filii ! instet licet adversarius quotidianus die ac 
nocte, nos sine turbatione versabimur in maximis bis turbis, 
paterna enim Sanctissimi Patris verba, quibus hostium vires 
enervat, nobis una bene gradiendi viam ostendunt, animis-
que nostris robur addunt, ut irremisso atque adeo multiplicato 
studio discutiamus ignorantiae tenebras et errorum tempe-
states, piasque ad coelum adtollamus palmas, quo veniat auxi-
lium de montibus sanctis, ut Pii IX. Pontifiois tantae fidei 
tantaeque puritatis in hac temporum calamitate exantlati 
pii labores in maiorem Ecclesiae utilitatem et immortalem s. 
Sedis gloriam cédant. Cetermn ratione celebrandi ad implo-
randum divinum auxilium jubilaei tenore pastoralium lingua 
patria concinnatarum congrua dispono. Dominus noster Je-
sus emittat Spiritum suum Sanctum, ut renovetur faciès ter-
rae, cuius gratia sit cum omnibus vobis. Amen. Datum 
Veszprimii, festo Purificationis b. Mariae Yirginis 1865. 
Joannes episcopus." 

Ezen fölül menesztett még ö nmltsga a néphez is egy 
pásztori levelet, melyben a hivek szeretetét, rokonszenvét a 
szentatya iránt bennök felkölti, és a veszélyt, mely a szent-
atyát fenyegeti, mindnyájunk közös veszélyének bizonyítja, 
mely ellen tehát mindenikünknek küzdeni lelkismereti szo-
ros kötelességünk. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ii[). k i r . F ö l s é g e F o g a r a s s y Mihály erdélyi ka th . püspökö t v a -

lóságos belső t i tkos tanácsosi mél tósággal l egkegye lmesebben f e l r u h á z n i 
mél tóz ta to t t . 

Cs. ap. k i r Fö l sége B a y e r G y ö r g y nagyvá rad i l. sz . p lébánost 
s zékeskáp t a l an i k a n o n o k k á , Z a k k a y J á n o s z i lahi , l i i ch te r Mihály bé-
kés i , T r e l e c z k y Józse f várad-o lasz i plébánost cz imze tes k a n o n o k k á 
l e g k e g y e l m e s e b b e n kinevezni mél tózta to t t . 

PEST, mart. 10-én. A „Religio" ez idei 14-ik számában 
Balásfalváról Popu Gábor úrtól egy levél jelent meg, melyben 
igen helyesen csudálkozását fejezi ki a „Concordia" pesti 
román lap azon állítása fölött, hogy a görög egyesült egy-
ház, az unió, a görög nem egyesült metropolita felállítá-
sával, már bevégezte volna missióját ; én sem tudom, hogyan 
értheti ezt a „Concordia", de megjegyezve, hogy a „Con." 
az egyesültek érdekében irt ezen állítás nem légből kapott, 
legalább egyik levelezője, ha nem is positive, ezt fejezte ki 
egyik számban, tehát ő ád magáról bizonyítványt, — egész 
okoskodása legfölebb ebben központosul : mi görög nem 
egyesültek — ezeknek érdekében ir a „Con."* — mi fogjuk 
ezután vezetni a román nemzetet, mi leszünk főszerep vivői, 
az uniáltak bevégezték missiójokat, ezután egyedül mi har-
czolunk ellenségeinkkel, bár kik legyenek azok, ha mindjárt 
— ők is ! t. i. az uniáltak. 

Hogy igy szólok, nem akarok ellenségeskedést szitni 
az egyesültek és nem egyesültek között, mint azt a „Con." 
elősegíteni látszik, oly czikekkel lepve meg, bár egyesült 
olvasóit, kik az ily czikkeket nem szerethetik, mint a többi 
között azt, melyből a fenn előhozott állítás is merittetett ; 
de én azt, hogy az unió már bevégezte volna missióját — 

mivel a „Con." czikke szerint, nemzetiség-e, vagy hit dol-
gában ? nagyon kétséges, — igy a kettőt egybefoglalva, mint 
előadám, fogom fel, vallás és nemzetiség dolgában mindent 
a görög nem egyesültek fognak eligazítani, — mint ezt saj-
nosan lehet tapasztalnunk naponta, — ha a „Con." czikkirója 
másképen is érti, lesz szives olvasóit felvilágosítani, vagy 
ha nem, jövőben legalább őket ilyen állításoktól megkímélni. 
Ez utóbbira újra és újra figyelmeztetjük. 

Azonban, ugy látszik némely embernek — meglehet 
a „Con."-nak is, azért fogad el ilyen czikkeket is — az a 
rögeszméje, hogy az egyesültek nem igen különböznek a 
nem egyesültektől, kivéve talán nevezetüket, ezt engedi sej-
tetni a „Con." egyik számában egy levél, mert mint ez mondja ; 
akik a románok közül az ,1. TV-ba vagy a „Religioba" irnak, 
azok csak tömjéneznek azon lapoknak, tehát semmi nemesebb 
czél nem vezeti, hanem csak irási viszketeg ; — gondolom 
ide tartozik az is, hogy nem kell prozelitáskodni. De honnét 
tudná levelező állítását bebizonyítani, hogy mi tömjénezünk ? 
E vád súlyos, mit, mert nem igaz, vissza kell utasítanunk : 
mi egyesült görög szertartású románok ünnepélyesen és ko-
molyan tiltakozunk minden ily és ehez hasonló feltevések, 
állitások ellen, bár ki részéről is jöjjenek azok. Nem értjük mi 
a tömjénezés mesterségét, melyet ugy látszik, a levelező-félék 
jobban értenek, kik saját maguk e részbeni gyarlóságáról 
ítélve, ítéletet mondanak mások felett is, bár nem hivattak 
fel birokul! Az egyesült egyház Romához tartozik, és ez 
nem tür két vagy több szinüséget, sem tömjénezést, hanem 
meg kívánja, hogy fiai ha azoknak vallják magokat, őszinték 
legyenek. Valamint atyáink, kik az egyesülést önkényt alá-
írták, önkényt őszintén lettek azokká, mik mi ma vagyunk ; 
ugy nekünk is őszintéknek kell lennünk azon szent elvek 
vallásában, és ebbeli jogunk megvédésében, melyeket ők 
vallottak, hittek, nemcsak; de egyedül és kizárva minden 
legkisebb utógondolatot — szellemi és anyagi jólétre üdvö-
seknek tartottak és fogadtak el, a késő utódok nevében is. 
Ezek most a mi elveink, ha mi ezeket valljuk és hiszszük, 
ugy hiszem, nem tömjénezünk. 

Jól esik igen is a „Religio"-ban, mint oly egyházi lapban, 
mely elveinél fogva a miénk is, egy egy minket egyesülteket 
is közelebbről érdeklő levelet vagy értekezést olvasni — 
mint a mult évben „Kelet és Nyugot" czimü — mert tudjuk 
hogy az azokban elmondottak jók, igazak, és mert akik 
azokat írják, őszintén szólnak és nem tömjéneznek. 

Mi amit irunk azt érziik is, elmondjuk itt elmondjuk 
románok előtt is, — a „Religiot" több román is olvassa — 
elmondjuk saját édes anyanyelvünkön, ha kell, mert meg 
vagyunk teljesen győződve, hogy minden egyesült románnak 
ez szent meggyőződése, és mert szent hitét nem fogja semmi 
árért feladni, kell hogy időnkint nyilatkozzék szellemi éle-
téről. Ilyen levelezések vannak a „Relígio"ban ! 

Végül higyje el a levelező, hogy mi egyesültek a „Re-
ligio"-nak, mint szent hitünknek elveit, akkor is mieinknek 
vallanók, ha, ugyszólva, nem is kényszeríttetnénk, magunkat 
védve a „Religio"ban közölni pedig szent hitünk szellemében 
— külömbféle vádolások és alaptalan állitások ellenében, — 
jogos és igaz észrevételeket. 

Es most bezárom levelemet, az egyesültek ismeretes 
jelszavával : se traiasca s. unire. P... L. 
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PEST, mart. 15-én. Örömmel, esdő vágyakodással fo-
gadjuk, várjuk, — ismét fogadjuk, ismét várjuk a püspökök 
pásztori leveleit az encyclicáról, rendelkezéseit a jubilaeumi 
búcsúról. A kath. hitnek tekintélyes okmányai, a hagyo-
mánynak bizonyitékai, vallásos buzgalmunkról a jövő kor 
előtt tanúságai ezek. ítéljük elődeinket, de mi is utódainkban 
birákra találunk. Tesz az Isten, teend is, ő nem hagyja el az 
ö egyházát ; de judicium justitiae nobis, ha mit mi tehettünk 
volna, ő neki kell tenni. Minden téren mozognunk, minden 
igazságos eszközt igénybe vennünk, minden erőt, minden 
hatást egy irányban kell vinnünk; egység az erő, összhangzás 
a döntő, egyesülés a győző, egy lélekben vitt tevékenység a 
diadalmaskodó. Hol lehet, o t t . . . , ez legyen jelszavunk. 

A kath. egyházon kivül szakadás, zavar, érthetetlenség. 
Csak az egyház tudja mit akar, ő tudja mit akart, tudja mit 
fog akarni ezután. Kivüle a tudatlanság setétsége, a kétely, 
az ellenmondás, a végnélküli okoskodás eredménytelensége. 
Numquam ad cognitionem veritatis pervenientes. Tekintsünk 
jobbra, tekintsünk balra, sehol nincs szilárd tan, mit egyik 
mond, más tagadja, mit felállít, más rombolja, mit tagad, azt 
vitatja, van tanár, nincs tan, van mester, nincs tanitvány. 
Keresik, de nem birják az igazságot ; joguk sincs tanítani. 
A tanítás nem okoskodás, nem kutatás, nem buzdítás a vizs-
gálódásra. Csak a kath. egyházban van tanitás, mivel van 
tan, van tanitvány : kivüle nyugtalanítják, zavarják az el-
méket, zaklatják a kedélyeket, de tanítani nem tudnak. 
Szánandók, kik nem birják, hanem csak keresik az igaz-
ságot, mégis igazságról akarják tanítani a világot. Csalnak, 
hitetnek, csábítanak, csalatva, elcsábíttatva saját gőgjöktöl. 
Caeci, et duces caecorum. Mily áldás, hogy a világon van 
tekintély, mely tudja, hogy a jutalom és büntetés mellett 
mondatott neki : clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem 
tuam, szavát emeli, megmondja, mi igaz, mi tévely, azt hir-
deti, ezt kárhoztatja ! Válságos a korszak, szükséges a püs-
pökség tanító szava, de soha sem áldásosabb mint ma. Az 
emberiség csaló vagy csalatott mesterei hitelt vesztettek, 
csak a püspökségnek van hitele. Nagy a szentatyának, nagy 
a püspökségnek szava, nagy a mi fiúi tanulékonyságunknak, 
engedelmességünknek hatalma. A püspökök Péternek szavát 
sokszorozzák, helyi, vidéki szükségekhez alkalmazzák. Di-
vino intonante praecepto obediendum est, non disputandum. 
Corde creditur ad justitiam, ore autem fit confessio ad salu-
tem. Püspökeinkkel hiszszük, mit Péter tanít, elvetjük, mit 
Péter elvet, kárhoztatjuk, mit Péter kárhoztat, gonosz, kár-
hozatos, átkozott marad előttünk, mit ő annak nyilatkoztat. 
Péter szava a mi lelkesedésünk forrása, ő buzdit, ő vigasztal, 
vele minden, nélküle semmi. A pápák a világ igazi urai, fő-
nökei, vezérei. Mit szent Péter akart, 18 századon át telje-
sült. Mit akart Julius, Augustus, Decius, Diocletianus, Ar-
cadius, Isaarus ? Fegyverekkel rendelkeztek, hova lett az, 
amin fáradtak ? Semmi nyoma. Mit akart Nagy Károly, mit 
XIV Lajos ? Csak az áll, amit az egyház őriz. Mit Péter 
akart, 18 század után áll, és mi akarjuk. A lángelméjü csá-
szárok utódjai törpék voltak, az épület alig emelkedett alap-
jaiból, ezek is behányattak, nyomuk nincs, egyedül a kath. 
igazság él, uralkodik, a világ reá hosszú tévedezések után 
visszatér ; a pápák urai a világnak, a múltnak, a jövőnek, — 
küzdésben védelemre, küzdésben előre urai a jelennek. A 

szentatya első tanító, a tanítók tauitója, kinek tanitásán min-
den tanításnak igazsága, helyessége felismertetik. Petrus 
confirmât fratres. A püspökök pásztori leveleinek méltóságos 
hangja, mikint ezt a latin nyelv, az uralkodásnak jelesen 
idomitott tolmácsa, követeli, Pétertől van kölcsönözve. A 
nagy tudomány, a nagy hit, az emberiségért lángoló szeretet, 
mely a főpásztori levelekből lelkeinket oly kedvesen hatja át, 
Péternek sugallatja. 

Mily hatást tett a pápai körlevél, mint fogadták azt a 
püspökök, a papok, a hivek, milyen ezen hatásnak tartóssága ? 
stb. mindezt a kőmives sectának titkos, vagy nyilt tagjai fi-
gyelemmel észlelik, hűséggel megírják a páholyoknak, a 
nagymesterek hosszú sorozatján végig a legfőbb hierophant-
nak. Erről tudósitották őt, midőn 1863-ban Párisból az isten-
káromló könyv megjelent. Számba jött az eladott példány, 
számba a ÍQrditás, a botrány mélysége, szélessége. A pápaság 
kard, melynek markolatja Romában van, de éle mindenütt 
metsz a világon : az ördög majmolja az Istent, a pokol az 
egeket. Boldog, ki e sectának szomorúságot okozott. A püs-
pökök apostoli buzgalma a pápai körlevél kiadásában, hir-
detésében, lefordításában, terjesztésében, a pokoli összees-
küvésnek égő fájdalma. Csak ha hanyagon, csak ha hidegen, 
csak ha kelletlenül említtetik, ez az ő öz-dögi öröme, vigasz-
talása. Lesi, jegyzi, ahol legkisebb lazultságot vesz észre, 
ezt diadal gyanánt kürtöli. Ami fiúi buzgalmunk lesz, mely 
miatt iniquitas ejus in caput ejus recidet. Si potes, feri, sin 
autem — quia niger es, torquere. Az egyház dicsőségeinek 
koszorúját buzgalmaink virágaiból munkás kezeink fonják. 

A tan elhangzott, az expiatio miive a jubilaeumban 
van. A világ feltolakodott tanítói oktatással gondolják bol-
dogitani a világot, mi pedig bűnbánattal. Ok a gonosz aka-
ratot, a szenvedélyek lángjaiban izzó féktelen ösztönöket az 
elme műveltségével a gonoszságra képesitik : mi pedig az 
akarathoz fordulunk, ezt az Isten törvényeihez hajtani, az 
Isten szeretetére gyulasztani, az Istennel kötendő frigyre 
vezetni akarjuk, megszabadítván azt a bűntől, felfegyve-
rezvén a szent malaszttal erkölcsössé, jámborrá, istenessé 
tenni akarjuk. Az elmének nem véleményt, de örök igaz-
ságot, az akaratnak nem ingert, de isteni törvényt nyujtunk. 
Az elme felvilágosodik, az akarat megszentelődik, az ember 
erkölcsi nagysággá lesz, hogy az emberek összege, a társa-
dalom egészséges, az állami rend szilárd legyen. Bűnbánat, 
megtérés, erkölcsi javulás az emberiség örök s földi boldog-
sága. Beatus populus, cujus Dominus Deus ejus. 

Oly bűnbánat, mely az egész egyházban történik, az 
Isten kiengesztelése, a pokoli erőknek megtörése. Oly er-
kölcsi és vallásos visszahelyezés, mint folyó évnek első fe-
lében az egész világon leend, az emberiség meggyógyulása. 
Szaporodnak a jubilaeumi búcsúk, quia multiplicatae sunt 
iniquitates nostrae super capillos capitis nostri. Mindazon 
malasztok, mindazon égi kincsek, melyek az egyházban 
vannak a Megváltótól letéve, most mindenki előtt megnyit-
tatnak. A szerető anya szeretetének egész tengerét fiainak, 
leányainak adja. Az egyházi joghatóság nem a szigorban, 
de a kegyességben nyilatkozik most. Minden gyóntató atya, 
kit a püspök felhatalmazott, oly hatalommal bir e napokban, 
mint máskor a püspök, s a pápa. Sok megszorítások vannak né-
mely bűntényekhez csatolva, az egyházi életben sok gyászos 
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következései vannak némely bűnöknek, a jubilaeum alatt 
ezek mind megszűnhetnek. 

Ily nagy hatalomnak kezelése nagy vigyázatot követel 
részünkről, hogy mindent az egyház szándéka szerint vé-
gezzünk, hogy a malasztgyöngyöket szabály szerint oszto-
gassuk. Fejtsünk ki buzgalmat, csatáinkat híveink sziveiben 
fogjuk megnyerni, de ön eszünk szerint eljárni tilos. A szent-
atya a jubilaeumi teendőket 1846 nov. 20-án kiadott „Arcano 
divinae providentiae" apostoli leiratjában szabja meg. 0 adja 
a kegykincseket, adja ugy, amint akarja. Az apostoli iratnak 
szólamai, szavai egyenkint vizsgálandók, némely szavaiban 
szigorúan, másokban szélesen veendők, amint megszorítást, 
vagy kegyeket tartalmaznak, és a jogtan, az erkölcstan ér-
telmezései, amiben megállapodás van, mint egyházi szokás, 
szem előtt tartandók. A falusi plébánosok kevés veszélynek 
vannak erre nézve kitéve, mivel hiveik erkölcsi vallásos élete 
rendesebb, egyszerüebb, de a városok plébánosai nagyobb 
figyelemre hivatnak. ,Quaeritur, ut inter dispensatores fidelis 
inveniatur'; ,fidelis' nemcsak abban, hogy osztja a kegyado-
mányokat, hanem mivel az egyház szándéka szerint osztja. 
Többet nem adhatunk híveinknek, mintsem a szentatya fel-
hatalmazott, de amire felhatalmazott, lia kioszthatjuk, nem 
szabad visszatartanunk. Az egyház kincseinek dicsősége 
azoknak jámbor elfogadásában van. 

A főpásztorok kisebb nagyobb terjedelemben részletes 
utasításokat küldtek a plébánosokhoz ez ügyben, mindez 
hiteles értelmezés, és parancs is, a többire nézve a jubilaeum 
szabályait ismerteknek tételezik fel. Feltételezzük mi is, de 
mégis a főpásztorok által adott utasítások körén kivül röviden 
szólunk némelyekről, melyek nem annyira a plébánosok, mint 
más leskelődő elméknek balmagyarázatokra adhatna alkal-
mat ; most mindenki mindent akar tudni, olvassák tehát, és 
ismerjék azok is, kik a jubilaeumról soha semmit, vagy igen 
keveset olvastak. 

Azonban Ballagi Mór jelenleg más tárgyra hí, ennek 
ma szólva, később a fonalat ismét felveendjük. (Folyt.) 

PEST, mart. 16-án. A ,Prot. egyli. s isk. lap' mult va-
sárnapon megjelent 11-ik számában felhozatik a ,Pesther 
Bote'-ból a bécsi cs. egyetemi consistoriumnak egy köriratja 
a négy tanszak tanáraihoz, mely Ballagi Mór urat egykét 
megjegyzésre birta. Azon köriratban említés tétetik a m. kir. 
udvari cancellariának 1863-ban a cs. államminiszteriumhoz 
intézett értesitéséről, hogy a kath. ifjak a m. prot. taninté-
zetekhez csak a m. k. helytartótanács világos engedélye 
mellett vétethetnek föl; következőleg, ha a kath. ifjak ily 
engedély nélkül végezték iskoláikat a prot. tanintézetekben, 
az ezektől kiállított érettségi bizonyítvány érvénytelen, s ev-
vel a magyarországi kath. tanintézetekbe fel nem vehetők. 
Ezen fölül még tudósitja a venerabile consistorium a négy 
tanszakot, miszerint a m. k. udvari cancellaria lépést tett a 
cs. államminiszteriumnál, hogy az e tárgy körül tett k. ren-
deletek érvényessége a birodalom minden tanintézeteiben 
szabályul tétessék, nehogy ezek kijátszathassanak. 

Ballagi ur ezen lépésben, ugyszinte azon kir. rendele-
tekben a protestáns szabadság jogait sértve látja, vagy leg-
alább ezeket azon rendeletekkel, vagy a rendeleteket ezen 
jogokkal összeegyeztetni nem birja. Előtte ezen rendeletek 
régiek, „melyeket az idő szelleme tiílszárnyalt," a magyar 

evangeliumi egyház teljes egyenjogúságot követel, mivel a 
bécsi és linczi békekötés mondja, hogy a protestánsok épen 
azon jogokat élvezik, melyeket a katholikusok, és vallása 
végett senki nem üldöztethetik. Szerinte az 179%-iki 26-ik 
t. czikk a teljes egyenjogúságot nem hozta meg, sőt udvari 
leiratokban a protestánsok hátrányára magyaráztattak, hiá-
nyai pedig a protestánsok szabadságát sértő módon pótoltat-
tak. A magyar szabadelvű párt hathatósan támogatta a pro-
testánsok követeléseit, az 1848-iki 20-ik t. czikk teljes egyen-
jogúságot ad, melynek 4-ik pontja mondja : „a bevett vallás-
felekezetek iskoláiba járhatás valláskülönbség nélkül kölcsö-
nösen mindenkinek megengedtetik." Végre hozzá teszi B. 
ur az ő szerény indítványát, hogy „egy ily birodalom állam-
hatalmának, minő az osztrák birodalom, melyben annyiféle 
vallásfelekezet létezik, nem kellene egyik vallással sem tar-
tani. A magas udvari cancellaria mig az evangelikus ifjak-
nak a kath. gymnasiumokba való járást feltétlenül megen-
gedi , addig az evangelikus iskolákat a kath. ifjakra nézve 
némileg átok alá veti." 

Eddig a panasz, eddig a követelés a magyar vallás-
egyenlőség protestáns, vagy inkább rationalisticus fogalmá-
nak teljes kifejtéseig a gyakorlatban, mely abban végződik, 
hogy a császári, hogy a magyar koronáról a kereszténység 
jelképe, a kereszt leiittessék, s az austriai birodalom legyen 
első amerikai Egyesült-állam Európában. Ha B. M. ur oly 
őszintén nem nyilatkoznék, mink mondtuk volna, hova vezet 
az ő fogalma a vallásegyenlősé gről. O felment minket, ő maga 
mondja, az austriai, a magyar szent koronának nem kellene 
kereszténynek lenni, kellene pedig minden valláson kivül 
maradni, úgyhogy semmi vallással ne tartson. Kiben a hit, a 
vallás, a megváltás, a kereszténység szeretete, tisztelete él, 
aki a Habsburgok fölséges házának, koronájának, birodal-
mának magas és szent hivatását becsüli, Ballagi Mór urnák 
ezen keresztény-ellenes, destructiv insinuatioja ellen erélye-
sen tiltakozni fog. Mi hiszszük, mi akarjuk, mi imáinkkal az 
Istentől esedezzük, hogy e fölséges háznak századok és szá-
zadok után is uralkodó nemes ivadéka őseinek birtokaiban 
soha egy amerikai köztársasági trónon ne üljön. Poroszor-
szág , Németalföld, egész Németország a westphaliai béke-
kötés szerint a vallások egyenjogúságát vallja, azért még 
sem jut senkinek eszébe a prot. vallást uralkodói polczáról 
lelökni, Ballagi Mór urnák jut csak eszébe a ,rex apostolicus' 
nem üres, nemcsak történeti, de jogok gyakorlatában élő, 
azért ervényes czimet mellőztetni, vagy épen nem apostoli 
cselekedetekre fordítani. A ,rex apostolicus' czimet a pápa 
adta, ez azon religio, s azon hitnek jogai ellen, melyet a pápa 
vall, melynek feje, nem fordittathatik. Ha ezen óhajtását elő-
ször a prot. országokban sikerre emelendi, akkor szólhat a 
hasonlíthatatlanul nagyobb számú katholikusokból álló au-
striai birodalomban is erről. Ez B. M. urnák államszervezeti 
nézete. Menjünk a panasz egyes részeire. 

Különös, hogy a magyar protestánsok a kath. ifjakat 
annyira kívánják az ő tanintézeteikbe. Ezen lelkiállapot 
magyarázatot kívánna. Mi nem értelmezzük ; de föltesz-
szük, a magas udvari cancellaria, vagy a m. kir. helytar-
tótanács , midőn ezen prot. intézetekbe a kath. ifjak fel-
vételét esetről-esetre kérendő engedelemhez kötötte, szent 
elvre, kétségtelen jogra, s hosszú tapasztalásra támaszko-
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dott. Azon rendeletek sanctioja a kiállítandó érettségi vizs-
gáról szóló bizonyítvány érvénytelenségében van letéve ; 
ezt B. M. ur a vallásegyenjogusággal összeegyeztetni nem 
birja : mi pedig a prot. tanintézetek igazgatóságának vise-
letét, midőn iskoláikban ily világos engedelem nélkül vala-
mely kath. ifjút járni engednek, a jogosság, a szülék és a 
fiu iránti méltányosság, jó akarattal, végre a jjolgári enge-
delmességgel összeegyeztetni alig birjuk. A ker. szeretet az 
ily ifjúnak megmondaná : ,fiam én téged csak saját károdra 
a jövőben vehetlek fel, ne kivánd, hogy ártalmadnak én le-
gyek az eszköze, ezt lelkismeretem tiltja.' A korlátozás a 
kath. ifjakra vonatkozik, nem pedig a prot. tanintézetekre, 
mivel a prot. alapítók a tanintézetet a prot. ifjak kiművelé-
sére alapitványozták, nem pedig a kath. ifjak számára ; a 
protestánsok tehát, különösen B. M. ur a kath. ifjak, és ezek 
szülőinek jogát illetéktelenül, hívatlanul védi. IIa a korláto-
zás a prot. ifjakra szólna, akkor lehetne helye a panasznak, 
ezek pedig szabadon ott járnak iskolába, hol szüleiknek 
tetszik. A magas kormány a prot. ifjaknak felvételét a kath. 
tanintézekhez le nem tilthatja, mivel a prot. elvet, a szülők 
vallásszabadságát sértené ; de a kath. elv más, és azért, mi-
dőn a kath. ifjak felvételét is jogosan letilthatná, ezen fel-
vételt magasabb engedélytől tételezi föl. Ez csekély állami 
támogatás a mi kath. fegyelmünkre, de az idők mostoha-
ságaiban ezt is hálával fogadjuk. Katholikusoknál nincs 
szabadvizsgálat, amint ezt a protestánsok értik, a magas 
kormány követelheti minden polgártól, hogy meddig vala-
mely vallásfelekezethez tartozik, minden nyilvános, s a pol-
gári életre kiható cselekedetekben azon vallás elvei szerint 
cselekedjék. Az Isten törvénye tiltja a szülőknek, hogy fiaik 
religioját az elvesztési, vagy csak lazulási veszélynek kite-
gyék. Ezt a kath. hit a szüléknek szivére köti. Prot, tan-
intézetekben kath. hitünk semmi tápot nem talál, pedig a 
fiu religioja ápolást, növelést követel ; a gondatlanság a kath. 
fiút a prot. templomba, más vallásos tények gyakorlatára 
viheti, a prot. ifjak közötti társalgás veszélyes hatású a kath. 
ifjú gyenge lelkére, s hol Ivánka Sámuel az énektanba is 
gyűlöletes elferditéseket, koholmányokat, rágalmakat is be 
tud szőni, és ezt az előadásokra készített iskolai tan-
könyvben, ott a kath. ifjú kath. religiojának veszélyeit in-
kább gondolhatni, semmint nyilvános lapban elbeszélhetni. 
A dolog természete e veszélyeket előre sejteti, a tapasztalás 
pedig mindig bizonyitja, hogy a kath. ifjak a prot. intéze-
tekben még akkor is, ha ott oly tankönyvek nincsenek, mint 
Ivánka Sámuelé, vagy ha a tankönyv nem csendörellenes, a 
prot. tanár előadásai objectiv természetűek, (ami emberi erőt 
meghalad,) hitükben gyengültek, vallásuk gyakorlatában 
hidegültek, vagy épen megromlottak, hitüktől ha nem is 
azonnal, később elestek, s gyászos elesésük első magva a 
prot. iskolák járása volt. S mivel ily buzgalom van némelyek-
ben, hogy a kath. ifjak prot. iskolákba járjanak, Ballagi ur 
a vágynak érteményezését a sorok között adja. Ebben a 
prot. iskolák alapitóinak szándékain túl megy, s oda viszi a 
kérdést : lesz-e az austriai birodalomban állami hatalom, mely 
a kath. egyházat az ő jogaiban védje, vagy csak a prot. val-
lás dicsekedjék ily védelemmel? A felnőttek változtathatnak 
vallást, ezt a kath. egyház az ő híveinél borzalmas bűnnek 
tartja, mondja, hirdeti; de ha a 18 éven aluli fiuk, vagy 

leánykák, minden felvigyázat nélkül prot. tanintézetekbe 
bocsátatnának, gyermekcsempészet történnék, nem mondjuk 
a prot. tanárok részéről, hanem a dolognak helyzetéből. A 
kath. egyház soha nem engedi meg, hogy a kath. ifjak reli-
giojának biztossága Ivánka Sámuel legyen. A kath egyház 
akarja, hogy kath. szülék kath. módon neveljék fiaikat; ezt 
a polgári törvény is követeli ; ha tehát a szülő gondatlan, az 
állam figyelmezteti őt kötelességére, ha a szülő lelketlen, a 
fiúnak religioját az állam védi a szülő ellen. S mi lehet, ha 
az árva gyermek gondnoka protestáns ? A vallásegyenlöség 
minden józan elme szerint abban van, hogy a katholikus 
éljen kath. módon, a protestáns éljen prot. módon ; hogy 
a kath. egyház jogai épen ugy védessenek, mint a prote-
stáns vallásé. A m. k. udvari cancellaria a kath. gyer-
mekekkel a kath. egyház fegyelme szerint bánik, s azért 
tudni akarja, miért küldi a szülő, vagy a gondnok prot. 
iskolába a kath. fiút, s hol nincs igazi, kath. szempont-
ból menthető ok, ott akadályozza ; mikor a prot. ifjak-
felvételét a kath. iskolákba nem gátolja, ezekkel is a prot. 
vallás elvei szerint bánik, mivel a prot. vallás a prot. szü-
lőknek ezt nem tiltja, mikint ez a kath. szülőknek a kath. 
religio tiltja. Epen ha a magas kormány a kath. ifjúkat szél-
tében eresztené a prot. iskolákba, akkor a prot. vallás-
sal tartana, mivel kath. ifjakkal prot. elv szerint járna el : 
B. M. ur pedig akarja, hogy az állam senkivel ne tartson. 
Prot, szülő szabadon vizsgálódik a szentírásban, szabadon 
választ fiának tanintézetet, hacsak a vegyes házassági törvény 
ily tanintézetet nem parancsol, őt tehát valamint vallása 
nem gátolja, ugy az állam sem gátolhatja : de kath. szülővel, 
kath. fiúra nézve kath. symbolum szerint bánik. Ha az állam 
hazánkban a prot. vallás jogait védeni tartozik, szinte ugy 
tartozik a kath. religiot is védeni ; a védelem arra nézve ab-
ban van, hogy a prot. szülőket semmiképen se gátolja, hova 
küldjék fiaikat iskolába ; itt pedig a védelem abban van, hogy 
a kath. szülő ne küldhesse bárhová fiát, s ha prot. intézetbe 
küldi, ezt igazolja. Gyermekcsempészet egy religioról a má-
sikra semmi rendes államban, melyben a religio közügy, 
nem engedtetik meg. Különben ha a protestánsok az ő su-
perintendentialis gyűléseikben azt kivánnák, hogy a prot. 
ifjak a kath. iskoláktól tiltassanak le, legyen biztos Ballagi 
Mór ur, hogy a ,Religio' stante eo, ezen kívánságát a pro-
testánsoknak minden erejével támogatni fogja. Hogy prot. 
ifjak kath. egyetemünknél, vagy jogi akadémiáinknál végzik 
tanpályájukat, ezt mi megtiszteltetésnek, vagy nekünk 
adott jótéteménynek soha nem tekintjük; a prot. szülők le-
gyenek hálásak kath. tanintézeteink alapitói iránt, kik kath. 
püspökök, kath. királyok, kath. nagyok voltak, kath. hitnek 
dicsőségére alapitványoztak, hogy ha fiaik nálunk iskolába 
felvétetnek. Ha mi a felvevést nem tartjuk jótéteménynek, 
a felvétel megtagadását sem fogjuk tartani gyalázatnak 
intézeteinkre ; s abból, hogy ezeken prot. fiak felvétetnek, 
soha jogos érvény nem emeltethetik ellenünk, hogy kath. fiak 
prot. tanintézeteken szintén vétessenek fel. 

Szóljunk a vallások jogairól, amint a czimek állanak, 
de bölcsészeti, rationalisticus vallásegyenlőségről hallgas-
sunk, mivel itt a jogokat a dulakodással szervezni akaró el-
mék rögeszméivel azonositanók. Vallásegyenlőség lesz, és 
van, ha a prot. tanintézetek saját körükben, saját vallásuk 
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szabályai szerint működnek : hasonlóan ha a kath. taninté-
zetek saját rendeltetésüknél meghagyatnak. Kiki saját hite 
szerint,de nem más jogainak nyilványos megsértésével ; kath. 
ifjakhoz a prot. tanintézeteknek semmi hivatásuk, s ezekre 
nézve semmi joguk nincsen, semmi prot. symbolum nem tar-
talmaz oly dogmát, mely a kath. ifjakat követelné a prot. 
iskolákba : ahol, amiben, mikint B. M. ur, jogot követelnek, 
ott a kath. religio, és ennek jogai eltiprására lépést tesznek. 
Ez nem vallásegyenlőség, hanem a vallásos békének liábo-
ritása, más vallás jogainak eltiprása, hogy ez ne élhessen saját 
hitének szabályai szerint. Még élünk, az elnyomás ellen 
tiltakozni fogunk. 

Irodalmi tudósítás. 
T. cz. kántor és orgonász urak ! Midőn fönczimzett 

könyvemet a nép számára h a n g j e g y e k n é l k ü l előbb 
kiadtam, mintsem a h a n g j e g y e s r é s z t önök használa-
tára, ezt azért tettem, hogy egy részről a nép égető szüksé-
gén segithessek, akinek ily átalános gyűjteménye még soha 
sem volt, más részről pedig, hogy, mire önök kezébe eljut a 
hangjegyes rész, a nép már ismerős legyen a könyvvel, s fel 
tudja benne keresni az önök által elkezdett éneket. 

Ez utóbbi czélomat, ugy hiszem, nagyobb részben el 
is értem, mert négy hónap alatt, mióta könyvem megjelent, 
már e z e r ö t s z á z példány forog a nép kezén, s alig van 
egyház-megye szép magyar hazánkban, hová legalább 50 
példány el ne jutott volna ; és az ujabb megrendelések nap-
ról napra szaporodnak. 

Most tehát, midőn könyvem előszavában megjelelt, és 
a hangjegyes részben még szabatosabban körvonalozandó 
czélomat már már elérni vélem, ime, önök részére t. cz. kán-
tor és orgonász urak ! előfizetést, illetőleg csak előjegyezést 
nyitok fönczimzett könyvem hangjegyes részének megsze-
rezhetésére'. Egyelőre pénzt ne küldjenek hozzám, csak be-
cses n e v e i k e t és l a k h e l y ü k e t az u t ó l s ó p ó s t a 
m e g j e l e l é s é v e l e g y ü t t , hogy majd, ha a könyv elké-
szül, a45—50 ivből álló könyvet, p o s t a i u t á n v é t utján 
mihamarább megküldhessem. Előfizetési, vagyis előjegyzési 
ár 3 frt. 20 kr. o. értékben. Előjegyezhetni egyedül nálam 
lehet Óladban, mely helységnek utolsó postája Szombathely, 
Vasmegyében; de az előjegyeztetést bérmentes levelekben 
kérem. r ) Molnár József, oladi plébános. 

VEGYESEK. 
Az I. Tanuja mart. 14-i számában a kir. kath. egyetem 

orvosi karának egyik üres tanszéke körül kifejlett heves, sőt 
szenvedélyes, és még bizonyos részről egy nem magyar lap-
ban a személyeskedés legszélsőbb fokáig vitt viszályokra vet 
visszapillantást. Jeles ! A birodalmi tanácsban, a lapokban, a 
cassinoi körökben, a házi tűzhelynél megy a roham a cleri-
calis, ultramontán popáncz ellen, melylyel a butákat ijesztik, 
a kretineket ingerlik. — Amint hallánk, s a lapok is szóltak, 
hogy Vambéry az egyetemi tanszékre vágyakodik, s a böl-
csészeti kar, egyetlen egy tiltakozó szavazat mellett a jegy-
zőkönyvben, Vambéryt a keleti nyelvek tanszékére kivánta 
is. Minden scibile ezen bölcsészeti karhoz tartozik, minden 

*) Kérem a , R a t Ii. N é p l a p ' , T a n o d a i l a p o k ' ,1 d ő k 
t a n n j a, nagy t ek in te tű s z e r k e s z t ő i t e f e l h í v á s o m n a k köz lésé re ; m e r t 
az ügy hasznossága megérdeml i , hogy az minden körben ismer t legyen. 
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possibile sem látszik kizárva az ö tanszaki határozataiból, tisz-
tán tanszaki tanítványainak számát talán a tanárok számával 
akarja meghaladni. Hallottuk, hogy az egyetemi tanács 
Vambéry tanárságára semmi okmányt nem bírván, az ügyet 
mellőzte. Könnyen elhiszszük, hogy Vambéry az uj török, 
persa stb. nyelveket beszéli, tud angolul, francziául : csudál-
kozhatni tehát, hogy a bécsi keleti, vagy párisi, londoni aka-
démiáknál nem kapták el Vambéryt. Pesten ily óriás tudo-
mányosságra (feltéve) nem virítanak rózsák, az önfeláldozás 
tehát, hogy magyar ifjainkat törökül, persaul beszélni tanítsa, 
ama ,tengerre magyar' szózatra emlékeztet, s erősít az okos 
gyanúban, hogy a dervischböl lett magyar tanárnak né-
melyek csak kenyeret akarnak adni. Szeretik ezek az egye-
temet szánakodásig. Az a kérdés, zsidó, keresztény, török, 
vagy fetisch-e Vambéry ? Héber volt, lehet hogy keresztény 
lett, de mikor dervischnek adta ki magát, facto a ker. hitet, 
a Megváltó Jézus Krisztust megtagadta. A domonkosi szer-
zetesek 13-ik században hazugsággal, vallásos, vagy in-
kább vallástalan csalással nem utaztak. Becsület mindenütt 
az első kellék; abjurálta-e Vambéry a simulatio által felvett 
török vallást, visszajött-e bűnbánattal a ker. religiora ? nem 
mondták a lapok. Ezt kell legelőször tisztába hozni. Hogy 
dervischt játszott, mikor dervisch nem volt, az széltében mon-
datik : de hogy e bünt, lenne bár Vambéry héber vallású, 
jóvátette volna, arról hallgat a krónika. A férfias jellem saját 
meggyőződését nem takargatja, ha eltakarja, ellenkezőt nem 
mutat : hát még a vallásban ? A bölcsészeti kar előbb ezen 
személyes erkölcsi jellem vonásról tarthatott volna bölcselmi 
értekezést, mielőtt oly nagy szavazattöbbséggel akart Váin-
béryvel collegalis kezet szorítani. 

A „Bécsi Hiradó" 60-ik számában ez áll : „A bíbornoki 
karhoz tett jelentés szerint a szentatya e (?) 27-én consisto-
riumot fog tartani, h o g y o 11 n a g y s z á m ú p ü s p ö k ö -
k e t s z e n t t é a v a s s o n." Ez rántotta — záptojásból a 
milyet csak a tudatlanság szokott költeni. 

A most ülésező szerb cougressuson egy pap indítványba 
hozta a naptár kiegyenlítését : de ugy, hogy a romai kath. 
egyház 6 nappal hátra, a görögkeleti pedig 6 nappal előre 
lépjen. Jámbor szándéknak veszszük e nyilatkozatot, s 
gyakorlatlanságának kimutatására csak azt kérdjük, fog-e 
a nap is hat lépést hátra tenni, hogy egyességünkhez alkal-
mazkodjék ? Eddig a katholikusok részén van a nap, ha 
ettől elpártolunk, sem velünk, sem velők nem lesz, s mit 
nyerünk? Németország nagy ellenszenvet mutatott a pá-
pai szék iránt, mégis a javított naptárt 1699-ben, Hollandia, 
Dania, Sveczia 1700-ban, Angolország 1752-ben elfogadta. 
Egyedül a keletiek azok, kik, Maistre mondása szerint, ké-
szebbek a nappal ellenkezni, semmint Romával ez ügyben 
megegyezni. Lehetnek liturgicus, s eszélyességi tekintetek, 
melyek a naptár kiigazításánál okos eljárásra intenek ; nem 
az volna tehát a teendő, hogy mi hat napot hozzáadjunk, ha-
nem mikint legyenek ezen eszélyességi indokok egyen-
getetendök. 

Kegyes adomány. 
A s z e n t a t y á n a k péterf i l iér „nov i t Dominus viam j u s t o r u m , 

et i t e r impiorum p e r i b i t " . . . . . . 1 f r . o. é-
, , „ . . . . 1 h ú s z a s e z ü s t b e n . 

Az á rvamegye i Ínségeseknek . . . . . . 1 f r . o. é . 
A chinai g y e r m e k e k n e k 1 f r . o. é. 
Sz. László tá r su la tnak 1 f r . o. é. 

Szerkesztői tudósítás. 
O S . 51. Eső után j ö t t : máskor ; csak bátorság. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatot t P e s t e n 1865 K o c s i S á n d o r által ( É r k ö v y , Galgóczy és Kocsi nyomdá jában) Halpiacz és a ldunasor s a rkán . 9. sz. a. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az előfizetési díj 
félévre , postán küldéssel 

5 fr t . 25 kr . , 
helyben 4 frt . 90 kr . a. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Lipót-
utcza 19. sz.) s Kocsi Sán-

dor nyomdai irodájában, 
(halpiacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a .) 

Pesten, martins 22-én. S 3 . I. Félév. 1865. 

TARTALOM : A pestlipótvárosi basilica ügyében. — 
A szentatya levele a zágrábi érsekhez s bibornokhoz. — Fő-
pásztori levelek a dec. 8-ki encyclicáról. (Folyt.) — Egy-
házi tudósítások. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

A pestlipótvárosi basilica ügyében. 
U g y látszik, hogy a tél végső zord játékát üzi, 

s elköltöztével mindinkább ama nyájas időszak felé 
sietünk, mely az embert szintúgy mint a lelketlen 
természetet u j életre ébreszti. Mintbogy ez idényben 
a munka nemcsak kün a mezőkön, hanem a váro-
sokban is megkezdetik, illik, hogy mielőtt a lipót-
városi templom körül a munkásság megindul, ámul t 
év fölött szemlét tartsak a tisztelt nagy közönség tá-
jékozása végett. 

Aki a mult év folyamában a lipótvárosi templo-
mot csak amúgy külről tekintette meg, nem nagy 
munkásságot vett észre. A templom oldalfalai már 
az év kezdetével bevégezve voltak, s igy vagy a 
propylaeífc. 1-, vagy a tornyok emeléséhez kellett 
fogni. Az épitő bizottmány az utóbbit választotta, s 
itt is csak a legsziikségesbre szorítkozott, a négy 
torony közül csak az egyiknek, az éjszak-nyugati-
nak építését határozván el, engedve a plébános ismé-
telt sürgölő felszólalásának ; miután ugyanis S t o f -
f e r Márton ur polgári kertészmester, és áhítatos 
neje, született R a r n a s z e d e r Anna asszony vagyo-
nuknak mintegy heted részét egy 57 mázsás ha-
rangban, mely felszerelésével együtt hatezer száz és 
még néhány forintba került , Isten dicsőségére, és a 
templom javára felajánlották, s e nemes érez a hátulsó 
torony második emeletébe helyeztetvén, alacsony 
függése és a negyedik ablak hiánya miatt szép hang-
ját leginkább csak a Terézváros felé terjesztheti ; e 
harangnak, mely a templom javára már az első év-
ben is háromszáz forintnál többet jövedelmezett, va-
lamint az azóta öntötteknek is, melyekről alább szó-
iandok, az éjszak-nyugati torony harmadik emele-

J) Az Idők Tanujából, a lelkes plébános ur felszólítá-
sára. S z e r k. 

tébe keilend helyeztetniük, hogy a hang a Lipótváros 
fölött ömöljék szét. E torony emeléséhez fogtunk te-
hát, s azt november hóban már az órakeretig fölvittük, 
s ez év derekán be is végezzük. Főczélján kivül, mint 
mintaképe a csak később bevégzendő tornyoknak fog 
diszleni előélvezeteül azon megható benyomásnak, 
melyet a négy torony összvegzete egykor tenni fog. 

Mig azonban külről csak egy torony törekedett 
a felhőkbe nyomulni, a templom bensejében sok tör-
tént, habár csak kevesen vették is észre. Szabadjon 
itt épen nem vigasztaló incisum gyanánt megpanasz-
lanom, miszerint igen kevesen vaunak, leginkább 
főembereink közül, kiket e templom érdekel. A bi-
boros főpapot, ő eminentiáját, s gróf H u n y a d y 
László urat kivéve, nem tudok országos férfiút, kit 
az épület érdekelne, s kit bensejébe vezetni szerencsés 
lettem volna. Mig a Redoute bevégeztét alig tudta 
a nagy közönség bevárni, s befejezése előtt már 
annyira tolakodott a Chárisok és Grráciák eme fényes 
csarnokába — hol a régi költő szerént: „motus 
doceri gaudet ionicos matúra virgo" — hogy a 
munkát fentartóztatta: az igaz Isten dicsőségére 
emelkedő templom bensejében, mely után Dávid 
annyit esengett: „deficit anima mea in atria Domini", 
alig tévelyeg egy-két kiváncsi jámbor árva lélek. 
De, hogy csakhamar visszatérjek tárgyamhoz, benn 
aránylag sok, igen sok történt, mert azon négyes 
ivezetet kivéve, melyen az óriási kiíp nyugodni fog, 
a többi ivek majd mind bevégezvék, s az oszlopok 
is a tetőzetig vezettettek, mint mondám, aránylag 
igen sok történt, miről a nyájas olvasó meggyőző-
dendik, ha elgondolja, hogy az épitésre évenkint 
40,000 frtnál több nem fordittatik, mig palotaszerü 
házainkba egy-egy év alatt százezerek beépíttetnek. 
Itt ismét e fonalat meg kell szakasztanom, és elpa-
naszlanom, hogy ámbár ő cs. k. Fölségének legma-
gasb határozatánál fogva az országos katholikus 
vallásalapitvány pénztárából templomunkra éven-
kint negyvenezerig menthettünk volna: évi 20,000 
frtnál többet soha sem vehettünk igénybe, mert nem 
voltunk képesek évenkint többet előteremteni, beleért-
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vén még a város által az épületre szánt évi 10,000 frtot. 
Ha elgondoljuk, hogy mindeddig a templomra csak 
426,000 frt. fordittatott, s a roppant elő-, oldal-és 
hátfalak, a tornyok, a krypta- és templomivezetek, a 
faragványok, az ideiglenes templom felszerelése 
mind ezen öszvegből kerültek elő, mig a városi Re-
doute, melynek régi alapfalai egyrészben megmarad-
tak, már eddig is benső felszerelésével 800,000 frtba 
került : bízvást elmondhatjuk, hogy kevés pénzzel 
sokat, igen sokat hoztunk létre. Eszmelánczolatnál 
fogva meg kell jegyeznem, hogy mindez a templomépi-
tési bizottmány érdeme. Különösen meg kell neveznem 
az elnököt, tek. S á g o d y Sándor alpolgármester 
u ra t , ki sokfelé levén elfoglalva, teendőkkel elhal-
mozva, még e czélra is magát feláldozta, továbbá az 
ügyes tollnokot és pénztárnokot, C s e r h a l m a y Fe-
rencz és B e n k e Endre, a bizottmányi tagokat Me-
d e c z lovag és Gr r o s s orvos, a fáradhatlan gondno-
kokat H a m p e 1, D i e t l , G r a t z e 1, S a f r a n k o , s a 
főmérnök és épitész R e i t t e r és H i l d urakat. 

Sok történt tehát a mult évben is, aránylag 
sok. De ime már a határhoz közeledtünk, hogy a 
nagy kúp épitéséhez nyuljunk. Ez nagy feladat, s 
habár többé nem oly mesés és hihetetlen, mint egy-
kor , midőn Bruneleschi a Maria del Fiore templom 
kúpját a firenzei tanács előtt tervezgette, amidőn 
mint őrült a tanácsteremből kiűzetett „tenendolo 
del tutto pazzo" , s habár a kúprendszer szilárdsá-
gáról már ugy meggyőződtünk, hogy a földrengés 
ellen nem vonunk többé az épület körül vizárkokat, 
s nem idézzük többé a művészről a szavakat, miket 
Dante a fennevezett nagy építészről elzengett: „Dai 
terremuoti ti ho'guardato io, dai fulmini ti guardi 
Iddio" , mindazonáltal még napjainkban ily óriási 
kúp emelése oly munka, melyhez harmincz-negy-
venezerrel fogni nem lehet, ha csak azt évekig húzni, 
a felső falrétegeket a behatott elemek és nedv miatt 
évenkint lebontani, a költséges állványokat három-
szor-négyszer megújítani nem akarjuk. Azért terve-
zett a bizottmány már két évnek előtte nagy sors-
játékot, s kérelmét illő helyen be is nyújtotta, de ké-
relmétől elüttetett. Már ekkor mondá szerénységem, 
és hálásan említem, hogy tek. R e i t t e r cs. k. fő-
mérnök ur által támogattattam is, miszerint kölcsönt 
kell kieszközlenünk, lia a kúphoz nyúlni akarunk, 
de nem találtam akkor elismerő visszhangra. Azon-
ban legfényesebb igazolásomra amultévi lipótvárosi 
búcsú előnapján tek. G r o s s Ferencz főorvosul-ter-
vezte az azóta már ismert és meginditott százezer 
forintos kölcsönt. Öröm és aggodalom között fogad-

tuk el a tervet, de csakhamar jobb reggelre virrad-
tunk, szerencsés jóslatkint üdvözöltük az első ma-
gyar biztositó társaság vallásosan hazafias, nemes, 
lelkesítő, érezbe és kőre vésendő azon egyhangú 
határozatát, melynél fogva, még a tervnek fensőbb 
jóváhagyását be sem várva, bis dat qui cito dat, 
20,000 forintot ajánlott fel. A jóváhagyás tovább 
késett, a városi felterjesztés csak f. é. január hó vége 
felé jutott a magas helytartótanács elé, de nagys. 
H a v a s tanácsos ur oly szaporán és annyi okokkal 
támogatottan adta elő az ügyet , hogy azonnal elfo-
gadtatott. Azóta a munkához fogtunk; az első ma-
gyar biztosító társaság fényes példája gyúj tot t , a 
rokonérzelmü pesti takarékpénztár 10,000 frt., mint 
a mai „Lloyd" az örömhírt hozza, a jeles kereske-
delmi bank ugyanannyit jegyzett volna alá. Min-
denütt dicső férfiak állnak az élen. Szerény önma-
gam Medecz lovag ur kíséretében már egyéb intéze-
teknél is: Ipar, Hitelbank stb. tisztelkedtünk, s na-
ponkint körutat teszünk a fővárosban. A többi bi-
zottmányi tagok, nevezetesen Dr. Grross ur sem kés-
nek részvényeseket keresni. Medecz, Hampel, Gross 
urak egyenkint 1000 frt. jegyeztek. A biboros áldor-
nagy , kinek székesegyházi propylaeuma, a nagy-
szombati gymnasium fentartása, az esztergomi semi-
narium, szürke nénék esztergomi, s minden néven ne-
vezendő jótékony intézetei végtelen sommákat nyel-
nek el, ugy hogy pénzereje habár megtörve nem, de 
megfogyva már, 2000 frttal járult a vállalathoz, ki, 
miután templomunkra már ezreket költött, újra be-
bizonyította , hogy jótékonysága csak ott ismer ha-
tárt, hol a lehetetlenség kezdődik. Reméljük, hogy 
a többi főpapok és káptalanok is, habár saját me-
gyéikben majdnem mesés öszvegeket fordítanak 
templomok-, iskolák-, és más intézetekre, nem hagy-
nak minket vigasztalás nélkül. A jótékony alapítvá-
nyokat is lehet e czélra fordítani, minthogy a rendes 
ötszáztóli kamat pontosan fizettetik. 

Illik, hogy ez alkalommal a már megpendített, 
vagy jobban mondva megkondított tárgyat is befe-
jezzem, a harangokat értem. A nagy harangon kivül, 
még két más kisebb szükségeltetvén, megkezdettem 
a gyűjtést. Isten egy jótevőhöz vezetett, Schlechta 
Ignácz urlioz, egy 79 éves érdemteljes polgárhoz, ki 
sz. István király tiszteletére 27 mázsás harangot ön-
tetett, mely felszerelésével együtt 3000 frtba került. 
" . . . . 
O eminentiája hivatalos levélben köszönetét és atyai 
áldását küldötte meg a tiszteletreméltó aggastyánnak. 
A másik harangra, mely 2000 frtba kerül , szintén 
szerencsés sikerrel gyűjtöttünk. A jótevők élén a 
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sz. László társulat áll. A harangok mind a most épülő to-
ronyba fognak helyeztetni, és még ez évben megkondulni, 
hogy Isten dicsőségét hirdessék, és a szellők szárnyain re-
ményt és vigaszt küldjenek a messze távolba.') 

A templom mintája gypsből, mely közel ezer forintba 
kerül, nem sokára felállíttatik, és mérsékelt dij mellett meg-
tekinthető lesz. 

Ez év, Isten kegyelmével, jobb reménynyel biztat. 
Ideje már ! A görög Parthenon az Odeon, a romai Pantheon a 
Palatium előtt épült. Siessünk ! Fővárosunk egyhangúságát 
csak a lipótvárosi kupola fogja megszakítani. Ez lesz a va-
lódi emlék, „regalique situ pyramidum altius." Magyar mű-
vészeink Giottók- és Angelókkint itt üthetik föl mütanyái-
kat. De ha addig elfáradunk , nem számithatunlc-e országos 
subventióra ? nem leend-e ez a magyar Pantheon, melyben 
az ország öröm- és gyászünnepeit üli ? Bízzunk a magyar 
nemzet vallásosságában, és mindenek előtt Istenben, kinek 
karja még meg nem rövidült. Rátli J. A. 

plébános . 

' ) A h a r a n g o k r a g y ű j t ö t t j ó t é k o n y adományok la j s t roma : 

a ) A p l é b á n o s i v é n : 
A sz. L á s z l ó - t á r s u l a t 500 f r to t . B. Ba j zá th G y ö r g y 100 f r t . B. 

B a j z á t h G y ö r g y n é 25 fr t . B. B a j z á t h Vale r ia 1 a r a n y . Ö z v e g y b. K e m -
pelen G y u l á n é 4 ezüs t tal lér . Kempelen I m r e 1 a r a n y . S t a n k o v á n s z k y 
I m r e 20 f r t . B. Ger l i czy Vineze 20 f r t . S z t á r o k F r a n c z i s k a 5 f r t . S z t á -
r o k J o h a n n a 3 f r t . B . Ger l i czy Vinczéné 20 f r t . B . K u d n y á n s z k y - V ö r ö s 
Katal in 25 f r t . R u d n y á n s z k y F e r e n c z 12 f r t . W o d i a n e r Alber t 50 f r t . 
]Vemeshegyi Józse f 5 f r t . Koppély F r i g y e s 20 f r t B o h u s s J á n o s 30 fr t . 
W i e s e r F e r e n c z 100 f r t . T o c z e k J á n o s káplány 5 f r t . G a n z A. 20 f r t . 
Rosenfe ld M. L. 20 f r t . Marczibányi Anta l 100 f r t . F l o c h J á n o s c s . k i r . 
pénzügyi t anácsos 5 f r t . Küzdő Vineze ügyvéd 2 f r t . 

b ) L u d v i g J á n o s u r i v é n : 
T . cz. Ludv ig J á n o s 3 f r t . Ludvig I r m a asszony 2 f r t . Ulmer 

G y ö r g y á ldozá r 1 f r t . L i p t h a y - F e k e t e Ju l i a 2 f r t . 

c ) H o r á k u r i v é n : 
T . cz . S c h w e n d t n e r J ó z s e f 5 f r t . S t a d l e r Józse f 5 f r t . S t e i n e r 

J ó z s e f 2 f r t . Manha l t e r J á n o s 1 f r t . R o c k Mihály 2 f r t . J . J . 3 f r t . 

d ) I i a f r a n k o J ó z s e f u r i v é n : 
T . cz. L a f r a n k o J ó z s e f 10 f r t . L a f r a n k o Antal 5 f r t . S t e l z ig Pa lm. 

5 f r t . Zsolnay F e r d . 5 f r t . Ma te jka I g n á c z 1 f r t . Massanek Mátyás 5 f r t . 
Käsz t l e r Józse f 2 f r t . W a l t e r Ferdit i . 2 f r t . B u p p G y ö r g y 5 f r t . 

e ) E m m e r l i n g K á r o l y é s F l e i s c h I D . u r a k i v é n : 
T . c z . Go ldberge r Sam. és fiai 25 f r t D e u t s c h I g n á c z és fiai 20 

f r t . H e r z f e d e r H e r m a n n és liai 20 f r t . Schos sbe rge r S . fiai 25 f r t . G e r -
son-Sp i t ze r 25 f r t . M ü n k Móricz 25 f r t . P o p p e r F e r e n c z 10 fi t. S inge r 
t e s t v é r e k 20 f r t . F r i edmann S. 20 f r t . B a u m g a r t e n Áron 10 f r t . W a h r -
mann és fia 10 f r t . P o s n e r K. Z. 20 f r t . Mandl J o a c h . és fia 20 f r t . Ad le r 
Ádám és fia 20 f r t . S t r a s s e r Konig 20 frt. Brü l l I g n á c z 20 f r t . Kern 
E n o c h és fiai 30 f r t . F le ischt D. 25 f r t . 

f ) M ü l l e r K á r o l y u r i v é n b e j ö t t 140 f r t a nagyobb és 
o lvasha tó positiók : 

T . cz. Kasse l ik F e r e n c z 25 f r t . P r i m a y e r J á n o s 2 f r t . G h y c z y 
Gyula 2 f r t . Schi l le r Gyu la 1 f r t . Sebas t ian! Vilmos 5 f r t . B a r k a s s y 1 f r t . 
He in r i ch Nándor 5 f r t . Heinr ich Ala jos 5 f r t : Nádosy 2 f r t . K a r c z a g 2 
f r t . B a c h m a y e r 1 f r t , Lampel 1 f r t . H o l z e r Amizoni 5 f r t . T ö r ö k 1 f r t , 
Zs igmondy Pá l 2 f r t Martinell i E leonora 5 f r t . H e n g e r m a l o m 4 f r t . T ű -
k ö r y A 10 f r t . Gieszr ig l J ó z s e f senior 3 f r t . L iedemann Rosa 2 f r t . R a -
maszede r J á n o s 5 f r t . Luczenbache r t e s t v é r e k 4 f r t . W i e s e r P. 2 f r t . 
Steindl F e r e n c z 2 f r t . E i se le Anta l 5 f r t . D r . Bui-ghardt 5 f r t . Kondor 2 
f r t . B a r b e r és Klusemann 2 f r t . 

g ) E i s n e r Alber t u rnák ivén bejöt t 64 f i t . A jó t ékony a d a k o -
kozók n e v ö k e t nem engedik ki té te tni . 

I s ten fizesse meg . R. I . 

A szentatya levele a zágrábi érsekhez s bibornokhoz. 

Dilecte fili noster, salutem et apostolicam benedicti-
onem. Singularis ac perspecta tua erga Nos, et hanc aposto-
licam Sedem pietas, amor, et observantia, et egregia, qua 
praestas, religio omni ex parte se ostendit in litteris, quas 
laetissimo Dominicae Nativitatis die redeunte, novoque anno 
appetente, ad Nos dedisti. Eisdem enim gravissimas, quibus 
ob tantam impiorum hominum contra catholicam Ecclesiam, 
et hanc sanctam Sedem conspirationem premimur, acerbitates 
lenire studes, et fausta omnia ac felicia Nobis amanter augu-
raris. Grratissimi Nobis fuere hujusmodi religiosi tui animi 
sensus, ac nihil dubitamus, quin pergas, dilecte fili noster, 
ardentiore usque studio divitem in misericordia Deum obse-
crare, ut hanc turbulentissimam tempestatem ex inferorum 
portis adversus Ecclesiam et hanc apostolicam Sedem exei-
tatam omnipotenti sua virtute depellat, etinfirmitatemNostram 
apostoliéi principatus onere gravatam divino suo auxilio 
sustentet ac roboret, omnesque Ecclesiae et hujus apostolicae 
Sedis inimicos humiliet, eosque de perditionis via ad rectum 
justitiae salutisque tramitem reducat. Dum vero plurimas tibi 
pro officio agimus et habemus gratias, scito, Nos parem ex 
animo vicém rependere cupientes, flagrantissima prece ab 
ipso misericordiarum patre humiliter petere, ut quaecumque 
optas, tibi prospéré, feliciterque eveniant, utque inp'rimis 
necessarias tibi magis in dies suppeditet vires, quo asperrimis 
hisce temporibus omnes gravissimi episcopalis tui ministerii 
partes sedulo explere, tuique gregis incolumitati provide 
consulere, eumque a tot pravis adversariorum insidiis, errori-
bus, conatibusque defendere, et Ecclesiae, atque hujus apo-
stolicae Sedis causam impavide propugnare valeas. Tibi vero 
persuadeas velimus, praecipuam esse, qua te in Domino 
complectimur, benevolentiam. Cujus quoque certissimum 
pignus accipe apostolicam benedictionem, quam intimo cordis 
affectu tibi ipsi, dilecte fili noster, cunctisque clericis laicisque 
fidelibus tuae curae commissis peramanter impertimus. Da-
tum Romae apud s. Petrum die 16 januarii anno 1865. 
Pontificatus Nostri anno decimonono. Pius PP. IX. (Z. List.) 

Főpásztori levelek a dec. 8-i encyclicárúl. 
( F o l y t a t á s . ) 

A zágrábi érsek és bibornok ö főmsga jan. 22-ről pap-
jaihoz két főpásztori körlevelet menesztett. Az elsőről már 
tettünk emlitést, s általa, ugyszinte a második körlevél által 
ismét csak ama, már szokott bámulatra és örömre ragadtat-
tunk, melyet a bibornok urnák körlevelei sok éveken át 
mindig támasztani szoktak. Az ő körlevelei szerencsés vi-
szonyban vannak mindig a korbeli szükségekkel, teljesek, 
kielégítők, korszerűek, kedvesek, rendkívüli tudományi 
kincsek. 

A második körlevél a pápai encyclicát és a syllabust 
hozza, bevezető beszédje az encyclicához ez : 

Nemini, qui eventuum sui temporis haud rudis sit, ig-
notum esse potest, Sanctissimum Patrem, Summum Ponti-
ficem nostrum, Pium IX, die 8. decembris, id vero est festő 
immaculatae conceptionis Beatae Mariae Virginis, solemnes 
edidisse ad cunctos antistites catholici orbis literas encycli-
cas, quibus crescentem in dies principiorum morumque cor-



^uptelam, apostolica libertate, pioque cum fer vor e scri-
bendo, varii generis praejudicia ac errores, temporaneae non 
minus, ac aternae humani generis prosperitati perniciosos, 
reprobat, proque plenitudine sibi, qua capiti Ecclesiae, sum-
moque Christi in terris vicario, competentis auctoritatis, per-
stringit ac reprobat, sollicitudinem cunctorum sibi subordi-
natorum praesulum paterne provocando, ut creditos suae 
fidei christianos populos eatenus attentos reddere, et a vene-
fica eorum contagione, omni, quo licet, meliore modo, arcere, 
ac, qui iis jam infecti forent, resanare contendant. Quo vero 
hi eorum conatus feliciorem sortiantur effectum, commissos 
sibi gratiarum thesauros novitus reserando, indulgentiam 
plenariam cunctis Christi fidelibus benignissime concedit, 
qui lapsu anni currentis 1865. certo, per antistites desi-
gnando mense, praestitutas idgenus gratiae impeti-andae con-
ditiones rite expleverint. 

Ad episcopalis mei muneris partes imprimis pertinere 
existimabam earumdem encyclicarum tenores, in toto suo 
complexu, ad vestram, venerabiles fratres, filiique dilectis-
simi, perferre notitiam; quod facio praesentibus, eas per ex-
tensum hisce vobiscum communicando." 

Az encyclica és a syllabus szövege után rendelkezik a 
főm. bibornok ur a jubilaeumról, melyet april 23 ától május 
21-éig kitűz; igy megy át a pápai körlevél ellen támasztott 
ellenvetések czáfolatára : (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, mart. 21-én. A jubilaeumot a szentatya oly 

föltételek s azon módon adja, amint ezt 1846 -i nov 20-án 
adta, mikor a pápai trónra lépve a kath. világot ezen kegy-
kincsekkel megörvendeztette ; a különbség csak az, hogy 
akkor a jubilaeumi idő három, most pedig a püspök által 
folyó 1865-i évben kitűzendő négy hétre van szoritva. A 
kegykincsek tehát rendesen csak ez idő alatt nyerhetők 
meg, mivel ezeket a pápa adja, s ugy és akkor adja, amint 
üdvösnek találja, és megszabja. Efölött pedig az .Arcano 
divinae providentiae* apostoli leirat szól, melyet a lelkipász-
torok vagy most kaptak, vagy pedig az 1846-i iratokból 
felkeresni tartoznak. 

A jubilaeum kegyelem, a kiengesztelődésnek, melyre 
a bűnös az isteni malaszttól és az egyháztól meghivatik, 
rendkívüli könnyítése, kivált a feloldozásban fentartott bűn-
tényekben ; sőt több, mivel a kiengesztelődésnek ezen köny-
nyitett módja oly kegyelmeket is hoz, melyeket a rendes 
gyónás és áldozás mellett nem szoktunk nyerni, az ideiglenes 
büntetések teljes elengedését. Ezen jubilaeum, mikint az 
apostoli irat ,Arcano divinae' mondja, „sicut in anno jubi-
laei" adatik ; a jubilaeumi év pedig a hit-, s jogtudósok sze-
rint : „annus quo visitantibus certas ecclesias et certa pia 
opera facientibus indulgentia plenaria conceditur, cum facul-
tatibus circa absolutionem a peccatis et censuris reservatis, 
et circa commutationem votorum." ') Amint tehát érti a 
jogtudomány, és amint értelmezi az egyházi szokás a jubi-
laeumi év szabályait, ugy kell érteni a négy hétre szabott 

' ) V iva , quaes t . 1. a. 1. n. 1. d e Jub i l aeo . — F e r r a r i , Bibi . T . 4. 
p. 962 . ed P a r i s . 1858. 

rendkívüli jubilaeumot is. Ez nem jubilaeumi év, hanem ju-
bilaeumi négy hét, „sicut in anno jubilaei." Mily könnyítés 
adatik, azon föltételekből kitűnik, melyek alatt egykoron 
az ily kegyelmek nyerethettek meg. Jézus koporsójához za-
rándokolni, a szentsírért a pogányok ellen harczolni ; ez 
volt egészen VIII. Bonifacius pápá iga feltétel, aki a jubi-
laeumi évet, „Celebrationem" bullával megnyitotta Romá-
ban, tehát a föltétel ismét igen nehéz volt, t. i. akkori idő-
ben zarándokolni Romába. A könnyüség serkentsen mind-
nyájunkat. 

A jubilaeumi évnek kegyeiről sok pápai bulla, breve, 
leirat, sok hivatalos nyilatkozat van, s azon fölül még a 
jogtudósok terjedelmes értekezései. A nevezetesebb szent-
széki határozatok között áll e tárgyra nézve XIII . Benedek 
pápának 1724 pridie nonas julii kiadott „Cum nos super;" 
XIV. Benedek pápának 1749 „Paterna Caritas" és ugyana-
zon évben „Cum nos nuper" és „Convocatis" kiadott bullája, 
leginkább pedig 1750-ben kiadott „Benedictas Pater" apos-
toli rendelete áll. A romai püspöki helyettes bibornokok nyi-
latkozatjai ezeknek bővebb értelmezései, anélkül, hogy 
a canoni jogtudomány értelmezései fölöslegesekké váltak 
volna. XIV. Benedek pápa „Celebrationem magni jubilaei" 
rendeletében kéri, inti a püspököket, hogy a felmerülhető 
nehézségek megoldására az ő „Convocatis" rendeletéhez, s 
egy olasz leveléhez, mely „Fra le fatiche" kezdődik, folya-
modjanak. J) 

Legelső olvasásra is feltűnik a Lambruschini által alá-
irt apostoli leiratban XIV. Benedek bulláihoz hasonlitva, a 
szerencsés egyszerűség, a canoni jog szólamainak kikerü-
lése, mely a megértést fölötte elősegiti, anélkül, hogy az el-
mélkedést, komoly számbavételt, és a canoni jogtudományt, 
mint fölöslegest kizárná. 

Mily kegykincsek ezek, melyek ily jubilaeum alatt 
nyerhetők, az ,indulgentia'-ról, a teljes búcsúról szóló tan 
mutatja, „indultum pontificis indulgentiam plenariam et 
magna privilégia tribuens, certa opera in brevi praescripta 
praestantibus;" a mi szándékunk leginkább csak a föltéte-
lekről szólani azokra. 

Ezen föltételeket a pápai körlevéllel „Quanta cura" 
közlött apostoli lehat igy adja elő : „qui ecclesias ab ordina-
riis locorum designandas spatio hebdomadarum per eosdem 
stabiliendarum bis visitaverint, ibique per aliquod temporis 
spatium devote oraverint, ac quarta et sabbato unius ex di-
ctis hebdomadibus jejunaverint, et intra easdam hebdomadas 
peccata sua confessi sanctissimum Eucharistiae sacramen-
tum reverenter susceperint, et pauperibus aliquam elemosy-
nam, prout unicuique devotio suggeret, erogaverint, plenis-
simam omnium peccatorum indulgentiam concedimus." 

A föltételek, vagyis a ker. hivek által a jubilaeumi 
teljes búcsúnak elnyerésére végzendő ajtatos cselekedetek : 
1) gyónás, 2) áldozás, 3) templomlátogatás, 2) 4) imádság a 
templomban, 5) böjtölés, 6) alamizsna, melyeknek rendesen 
e négy hét alatt kell elvégeztetni. Az utazók, kik a megyé-
ben kiszabott jubilaeumi négy hét alatt távol voltak, haza-

' ) F e r r a r i i. h . p. 993. n. 50 . 
2J E z e l ő t t a t e m p l o m l á t o g a t á s e g y h á z i k ö r m e n e t t e l — p roces s io 

— vo l t ö s s z e k ö t v e , mos t ez n incs m e g p a r a n c s o l v a , de lia l e h e t s é g e s , a 
p l ébános okosan in tézhe t i . 



térve mindezeket elvégezhetik, reájok a jubilaeumi négy hét 
hazatérésökig van meghoszitva. Hazatérve, habár egy két 
hét alatt nem végeznék is, csak ok nélkül messzire ne ha-
lászszák, a jubilaeumot, elvégezvén a végzendőket, megnyer-
hetik. Hasonló eset, ha a gyóntató jelenben fel nem oldoz-
hat, későbbre halasztván a feloldozást, mikor a négy hét 
már elmúlt. 1) Az örökös házi zár alatt élő apáczák, fog-
lyok, betegek, felserdült ifjak, kik még az első áldozásra 
nem vitettek, a fönnevezett föltételi cselekedetek közül azo-
kat végzik, melyeket végezhetik. Az apáczákat s foglyokat 
a pápa menti fel a templomlátogatástól a kiadott apostoli 
leiratjában, a betegeket pedig a gyóntató atya a templom 
látogatástól és böjttől, kiszabván ennek cserében imádságot. 

Legelső helyen emiitjük a gyónást. 
Nincs bizonyosabb, minthogy a pápa „peccata sua con-

fessi" szólam alatt a poenitentiatartás szentségét érti, úgy-
hogy a bűnbánat (contritio), habár más nehéz esetekben pó-
tolja is a szentséget, amikor ennek felvétele anyagilag lehe-
tetlen, a jubilaeumi kegyelmek elnyerésére teljesen elégte-
len. XIY. Benedek „Fra le fatiche" levelében emliti, hogy 
ezt a romai bibornoki egyesület már kimondta, s XII. Ke-
lemen a hitküldéri állomásokra nézve, hol a gyónás néha 
lehetetlen, e nehézségen uj apostoli intézkedéssel segitett. 
XIV. Benedek „vere poenitentibus et confessis" szólamot 
használ a „Benedictus Deus" rendeletében a) „Convocatis" 
rendeletében pedig (§ 46.) és „Fra le fatiche" levelében a poe-
nitentiatartás szentségét azokra is szükségesnek mondja, 
kiknek az utolsó gyónástól halálos bűnök nincsen. 3) A fia-
talok , kik az áldozatra el nem készitvék, áldozás nélkül 
nyerhetik a jubilaeumot, mivel az apostoli irat „Arcano" 
ezeket ettől nyiltan felmentendőknek mondja, „cum facul-
tate etiam dispensandi super communione cum pueris," „super 
communione" de nem „super confessione." Mivel pedig XIV. 
Benedek „vere poenitentes et confessi" szólamot használ, 
önkint következik, hogy ha a gyónás bűnbánat vagy a vé-
tek szándékos elhallgatása által szentségtörő, és semmis, a 
jubilaeumi kegyelmek sem nyerethetnek el. 4) 

A gyónás végeztessék a püspök által a gyónásra fel-
hatalmazott papnál. Nagy szabadság adatik ez alkalommal 
a gyóntató atyának megválasztására, habár ezt leginkább a 
két nemű szerzetesek vehetik igénybe, mivel ez a világiakra, 
vagy pedig a papi rendben levőkre nálunk a rendes időben 
nincs megszorítva: csak a püspöktől képesítve legyen a 
gyóntató atya. Spanyolországban, Olaszországban van meg-
szorítás, úgyhogy a képesítés csak a férfiak gyónásainak hall-
gatására is adatik, nálunk ez nincsen ; s ottan is az ily meg-
szorítás a jubilaeum ideje alatt fönáll, mivel a jubilaeumi 
szabadság nem ad a papnak képesítést, hanem föltételezi ezt. 

' ) F e r r a r i i. h. pag . 1015. n. 3 2 , Boss ius , D iana , L u g o , S a n c h e z , 
G o b a t , B e l l e g a m b e La Cro ix u t á n . 

Lásd F e r r a r i i . h . 988. lapon. 
3 ) F e r r a r i , i. h . p. 994. n . 52. 
4 ) X I V . B e n e d e k „ C o n v o c a t i s " § 47. és VI I . S á n d o r ál ta l k á r -

h o z t a t o t t á l l í tás : „ q n i f ac i t con fe s s ionem v o l u n t a r i e n u l l á m , s a t i s f ac i t 
p r a e c e p t o E c c l e s i a e . " U g y a n e z X I . I n c z e á l ta l k á r h o z t a t o t t á l l i tásból 
k i tűn ik : „ p r a e c e p t o c o m m u n i o n i s a n n u a e sa t i s f i t p e r s a c r i l e g a m D o -
mini m a n d u c a t i o n e m . " — A pápa a l e l k e k m e g ú j u l á s á t , m e g s z e n t e l é s é t 
a k a r j a a j u b i l a e u m által ; k ü l ö n b e n b i in re adha tna o k o t , a m i n e k gondo-
la t j a is bűnös , 

Ezen képesittetésről rendesen értetik, hogy a püspök-
től adassék, mivel ez az Ordinarius, és pedig a papnak vagy 
a helynek püspökétől ; habár nem megvetendő tekintélyek 
állitják, hogy elég, ha a képesítés oly elöljárótól adatik, aki 
sajátjai fölött püspöki joghatóságot gyakorol. Ez azonban 
csak a quasi episcopalis joghatósággal felruházott szerzetes 
főnökökről állíttatik ; mivel máskint a zsinatokról nevezett 
bibornoki egyesület nyilatkozata áll, hogy a gyóntató atyá-
nak a megye püspökétől kell birnia a felhatalmazást a gyón-
tatásra. Könnyítés reájok mindig, hogy annál gyónnak, ki-
nél rendes időben szerzeteik szabályai szerint nem szabad : 
és a szentatya oly föltételekhez szabhatja a jubilaeumot, 
amilyeket akar, mondja pedig : „ut possint sibi eligere ad 
hunc eíFectum quemcumque presbiterum confessarium tam 
saecularem, quam regulärem ex actu approbatis a locorum 
ordinariis." 

Az apáczákra nézve a választásban megszorítás van, 
mivel csak azok közül választhatnak gyóntató atyát, akik 
az ő gyónásaik elfogadására a püspöktől felhatalmaztatnak. 
A tudósok vitáztak efölött, s ha az apostoli irat nem szólna, 
a választási szabadság, mint kegyelem, kétség kivül a leg-
szélesebbb értelemben vétetnék, s igy reájok is alkalmaz-
tatnék ; de az ,Arcanae' apostoli irat nyiltan szól „eligere 
possint quemcumque presbyterum confessarium, dummodo 
confessarius approbatus sít pro monialibus." Igy szólt XIV. 
Benedek is „Benedictus Deus" rendeletében : „ut sibi ad 
hunc effectum confessarium quemcumque ad excipiendas 
monialium confessiones ab actuali ordinario loci approbatum"; 
igy nyilatkozik „Celebrationem" „Cum autem vos" „Paterna 
Caritas" bulláiban is, ugy hogy erről semmi kétség többé 
nincsen. Azért ez ügyre az 1634 mart. 24-én a congregatio 
episcoporum et regularium a püspököknek utasítást adott, 
hogy az apáczák számára, [miszerint a jubilaeumi kegyelem-
mel ők is élhessenek, az ő kívánságok szerint több gyóntató 
atyát hatalmazzanak fel. Kizáratva van a választatástól az 
excommunicatus, suspensus, irregularis, még inkább a de-
positus, kivéve a halálesetet, mikor épen más nincsen; 
ugyanez értetik a complex peccati sui papról is. ') ;(Folyt.) 

KIS-MAJTÉNY, mart. 6. „Heu male diluitur teneris 
quod mentibus haesit !" — Becses lapjában (14. sz.) egy kis 
észrevételt hoz afölött, hogy t. i. mondatik, ahol mondatik 
az jUnio'-ról : miszerint SíZj <1 már megtörtént görög keleti 
román érsekség felállítása után bevégezte legyen missióját, 
et per consequens : „nem kell többé proselytáskodni !" Sza-
badjon elébe állanunk az ott-ahol mondottaknak. 

Krisztus anyaszentegyháza mindaddig be nem végzi 
isteni missióját, mig egyetlen egy Isten képére teremtett 
ember lesz a földön, ki őt anyjának nem ismeri és nem vallja, 
„annak nem lehet az Isten atyja, kinek az egyház nem 
anyja." a) Krisztus anyaszentegyháza egyj hitben és szere-

' ) Bened . X I V . Cons t i t . „ S a c r a m e n t u m p o e n i t e n t i a e , " §. 5. 
2 ) H o c e r a n t u t i q u e e t c e t e r i apostol i quod fu i t P e t r u s , sed e x o r -

dium ab i m i t a t e p ro f i c i sc i tu r , e t p r i m á t u s P e t r o d a t u r , u t una Chr i s t i 
Ecc le s i a e t c a t h e d r a m o n s t r e t u r . I l a n c E c c l e s i a e u n i t a t e m qui non t e n e t , 
t e n e r e s e í idem c red i t ? Qui c a t h e d r a m P e t r i , s u p e r q u e m funda ta e s t 
E c c l e s i a , deser i t , in Ecc l e s i a se e s se c o n f i d i t ? Q u a m u n i t a t e m firmiter 
t e n e r e e t v ind i ca re d e b e m u s . Nemo f r a t e r n i t a t e m mendac io fal lat . Unum 
capu t es t , e t o r i g o u n a , e t una m a t e r fecundi ta t i s s u c c e s s i b u s copiosa . 



h 1 8 2 t e -

teiben nyugoton és keleten, mindenütt ugyanazon külde-
téssel van megbizva : a vele egyesülni óhajtókat önmagával 
egyesíteni ugyanazon hitben és szeretetben ; s végre mégis 
maga az egyesülés ténye ,Unio" de „szent Unió" régi nevét 
tartandja meg, s ez értelemben csakugyan nem az Uniónak 
mint közvetítő ténynek — hanem Krisztus anyaszentegy-
házának — mely magával minden időben, bárhol, bár minő 
körülmények között mindenkit hitben és szeretetben egye-
siteni egyedül képes, — van meg azon mindenek fölött leg-
magasztosabb missiója, mely mindaddig bevégezve nem lesz, 
mig az összes emberiség eme a Krisztus anyaszentegyhá-
zával! egyesülés tényét be nem végzendi. 

Tehát váljon Krisztus anyaszentegyháza végezte volna 
be küldetését a gör. keleti román érsekség felállítása után ? 
Ez volna értelme ama kifejezésnek : az Unió bevégezte mis-
sióját?" — más értelme itt nem lehetvén, bizonyosan ez. 
Miért ? s miképen ? — Hiszen a gör. keleti egyháznak eddig 
is voltak érsekei, kik alá román nemzetiségűek is helyezve 
voltak ; s mégis a romai anyaszentegyház egységéből kisza-
kadt románok már a 16 század végétől mai napig kisebb 
nagyobb tömegekben sereglettek vissza az ős anyaszentegy-
ház kebelébe, s csak itten találtak lelki megnyugvást, tudván, 
miszerint a romai gyarmatokban 102—108 évek között 
Krisztus sz. u. ide szállított őseink között sokan sz. Péter és 
sz. Pál apostoloktól személyesen voltak szerencsések hallani 
és tanulni Krisztus evangéliumát, s az ebben foglalt tant és 
hitet ide magokkal hozták, ') ezt tartva és vallva mindaddig, 
mig a keleti szakadás terjesztői által el nem szakittattak 
az anyaszentegyház törzsétől. (Folyt.) 

BERLIN, febr. 21-én. Emlékezni fognak olvasóink, a 
kath. egyháznak magokat szabadelvűeknek valló ellenei mily 
nagy zajt ütöttek, midőn 10 évvel azelőtt dicsőén uralkodó 
pápánk a bold. Szűz szeplőtelen fogantatásának hitágazatát 
ünnepélyesen kimondotta. És ime, ujabban találkoznak hit-
sorsosaik között olyanok, kik a szent Szűz tiszteletét a pro-
testánsok között terjeszteni iparkodnak. ,Evangelisches Ave 
Maria' ; ,Beitrag zur Lehre von der seligzupreisenden 
Jungfrau/ ez czime egy nem nagy terjedelmű műnek, mely-
nek szerzője Dietlein, hallei prot. hittudós, ki a bold. Szűznek 
tisztelete mellett buzgólkodik. Habár eme hittudós nem sok 
követőkre találand a gyakorlatban, mégis figyelemre méltó, 
hogy a szent Szűznek a protestánsok közötti tiszteltetésére 
az első lépés azután történt, miután IX Pius pápa a szeplő-
telenül fogantatás hitágazatát kimondotta. — A prot. lapok 
jelentik, hogy szent Anscharnak ünnepe Hamburgban egy-
átalában nem mondható sikerültnek. Eme város hatósága 
ez alkalommal elég ügyetlen volt a G-usztáv-Vása egylet ja-
vára gyűjtéseket rendezni, és igy összekötni egy olyas bé-
rencznek, ki Németországot megrontá, emlékét azon szent 
püspök emlékével, ki Hamburg nagyságának alapját rakta 

l l l i u s f e tu n a s c i i n u r , i l l ius lacte n u t r i m u r , sp i r i tu e j u s a n i m a m u r . H a e c 
n o s D e o s e r v a t , l iaec filios r e g n o , quos g e n e r a v i t , a s s igna t . Qu i squ i s ab 
h a c Ecc les ia s e g r e g a t u s a d u l t e r a e j t i n g i t u r , a prora iss is E c c l e s i a e se -
pa ra tu r . A l i enus e s t , p r o f a n u s e s t , hos t i s e s t . H a b e r e j a m non p o t e s t 
D e u m pa t re rn , qui Ecc l e s i am non h a b e t m a t r e m . H a n c un i t a t em qui non 
t ene t , Dei legein non tenet , e t non t e n e t p a t r i s e t fil ii fidem, v i ta in non 
t e n e t e t s a l u t e m . C y p r . de uni t . E c c l e s i a e ad ini t . p. 397 cd. V e n . 1728 . 

1 ) P e t r u M a j o r , E g y h á z i t ö r t é n e l e m 3 6 — 5 8 l a p ; és S i n k a i k r ó -
nika I. T o m . 13, 43 , 55, 5 6 , 2 3 5 — 2 3 3 lap. 

le, midőn ezt az éjszaki vidék főpüspöki városává tette. A 
katholikusok fényesen ünnepelték meg az éjszak apos-
tolának emlékét, és ez alkalommal több megtérések is 
történtek. Meg kell még említenem, hogy Hermann atya 
Londonból Berlinben időzvén a királynő által különösen 
kegyteljesen fogadtatott. — A prot. lapok panaszkodnak, 
hogy Kant évi emlékünnepe febr. 12-én meg nem ünnepel-
tetett a résztvevők hiányában, és hogy a szokott díj sem 
osztathatott ki, mivel a pályadíjra csak egy deák munkája 
érkezett be, és a legjobb akarat mellett sem ítéltethetett 
méltónak a jutalomra. — A „Mainzer Journal" keserűen és 
méltán panaszolkodik az ellen, hogy daczára a püspökök is-
inételt tiltakozásainak, Bajorország nagy részében az úgy-
nevezett professionalis tanodákban protestáns tanárok és 
egyházellenes szerzők nyomán tanitanak. A bizonyos kath. 
oldalról jövő dicséretek ellenére is ugy látszik, hogy a kor-
mány túlságosan liberális. — A müncheni érsek körlevelében 
a rosz könyvek és katholikusellenes lapok olvasása ellen 
kikelvén, óvja hiveit azoktól, amiért természetesen az ujpo-
gány sajtó képviselői a rágalmak és gyalázás egész özönével 
árasztják el a főpapot. — A badeni uj iskolai rendeletek fö-
lötti elkeseredettség még mindig növekedőben van. A legtöbb 
városokban nagyszerű s népes gyülekezetek tartatnak, hol 
élesen kelnek ki a szabadkömives minisztérium által kigondolt 
és a katholikusok ellen intézett uj elnyomási eszköz ellen. 

GAND, (Belgium) febr. 20. Több keresztényellenes 
lap azon liirt hozta, hogy a hollandi követ Romában a 10 
gorcumi vértanúnak szenttéavattatása ellen tiltakozott volna, 
mivel ezt a hollandi király családja ellen intézett gyalázta-
tásnak venné. A „Tyd" czimü kathol. lap, mely Amster-
dámban jelenik meg, hihetetlennek, és alapnélkülinek tartja 
eme tiltakozást, mert a szenttéavattatás tisztán vallásügyi 
tárgy, melybe világi hatalomnak beavatkozni épenséggel 
nem lehet. Hazugság továbbá, mit a lapok mondtak, mintha 
t. i. a gorcumi vértanúk Alba herczeg katonái voltak volna, 
kiket az orangei herczeg katonái háborúban öltek meg. A 
történet arról tanúskodik, 1-ör hogy amaz állítólagos katonák 
9 áldozár és 2 laicus szent Ferencz szerzetéből, egy dömés, 
két premontrei rendű kanonok, egy ágostoni szerzetes voltak ; 
2-or hogy eme szerzetesek senkit meg nem támadtak, és nem 
is harczban ölettek meg. Gorcumban voltak, midőn eme város 
megadta magát az eretnekeknek oly feltétel alatt, hogy a 
lakosok életét kímélni fogják. Eme kikötés ellenére a nevezett 
szerzetesek elfogattak, bebörtönöztettek és azután, mivel a 
szentszékhez hívek maradtak, és az Oltáriszentség körüli 
hitöket meg nem tagadták, legyilkoltattak. A türelem és 
szabad vizsga nevében előbb irtózatos módon kínoztattak, 
és azután felakasztattak. Ezen vértanúk már X-ik Kelemen 
pápa által boldogokká avattatván szerzeteikben, és a Német-
alföldön már régen tiszteltettek. 

AMERIKA, febr. elején. Az egyesült-államok katho-
likus névtára most jelent meg Uj-Yorkban. Tekintve a déli 
államokkali megszakadt vagy nehezített közlekedést, a déli 
megyékre nézve a kimutatás hiányosabb, tökéletesb az éj-
szaki püspöki megyékre nézve, melyeknek főpapjai a hiva-
talos adatokat magok kiildötték. 1864-ben volt 7 egyházi 
tartomány, 43 püspökség, 5 apóst, helyettnökség. 1-ör a 
baltimorei egyh. tartomány. Az érsek : Spaulding. Ptispöksé-



- h 1 8 3 «>• 

gek a következők : Erie, Philadelphia, Pittsburg, Charleston, 
Richmond, Savannah, és a floridai ap. helyettnökség. 2-or 
Cincinnatii egy. t. Erseke : Purcell. Püspökségek : Cleveland, 
Covington, Detroit, Fort Wagne, Louisville, Saute- Saint-
Marie, Vincennes. 3-or Uj-Orléansi tartomány. Erseke Odin, 
megyék : Galveston, Little-Rock, Mobile, Natchez, Natchi-
toche. 4-er Uj-Yorki tart. Érsek : Maccloskey. Megyék : 
Boston, Albany, Brooklyn, Buffalo, Burlington, Hartford, 
Newark, Portland. 5-ör Oregoni é. tart. Érsek: Blanchet. 
Megyék : De Nesquay, Vancouver's Island, és 1 ap. helyett-
nökség. 6-or Saint-Louisi egy. tart. Érseke : Kenrick. Me-
gyék : Alton, Chicago, Dubuque, Milwaukee, Nashville, San-
ta-Fé, Saint-Paul, a kansasi, és nebroskai ap. helyettnökségek. 
7-er S. Franciscoi egy. tart. Érseke: Allemany. Megyék: 
Los Augelos et Monterey, és a marysvillei ap. helyettnökség. 
Az áldozárok számát nagyitás nélkül 2,500ra és a hiveket 
5 millióra tehetni. A gyors haladás főkép az irhoni, és német 
bevándorlóknak, a házassági frigy feddhetetlenségének, és 
részben megtéréseknek tulajdonítandó. Az elemi oktatásra 
nagy gond fordittatik, és ahol templom van, ott a küldér fő-
gondja hogy iskolája is legyen. Híveink áldozatkészek, ha 
Isten dicsősége emeléséről van szó. A szülök különben ké-
szebbek nagyobb távolságra is küldeni gyermekeiket, sem-
minthogy prot. iskolába küldjék. Az ujonmegtértek rendesen 
buzgóbbak másoknál, és igy példájok annál inkább van jó 
hatással. Fensőbb tanintézeteink a jezsuiták, dömések, feren-
cziek, lazaristák vezetése alatt virulnak. Ide még számosan 
a protestánsok közül is küldik gyermekeiket, mert a tudo-
mányra, és jó nevelésre a yankeek is adnak valamit. — A 
szentatya körlevele az egyesült államok kath. lapjai által is 
hozatott, de sajnos ! az angol fordítás után, pedig itt az olasz 
mondás : ,traduttore traditore' nem ritkán alkalmazható. Kí-
vánatos volna, ha a fontosabb pápai okmányok Romában 
fordíttatnának mindjárt a fő nyelvekre. 

Szentszéki határozat. 
CAESARAUGUSTANA. Canonizationis beati Petri 

de Arbues, alias magistri Epilae, martyris, canonici regulá-
ris ecclesiae metropolitanae ac primi inquisitoris regni Ara-
goniae. 

Super dubio : an tuto procedi possit ad solemnem ejus-
dem beati martyris canonizationem ? 

Qui Dominum occiderunt Jesum et prophetas, quique 
apostolos insectarunt, et christifideles semper et ubique ad-
versati sunt, judaei, hi etiam beato Petro de Arbues necem 
saevissime intulerunt. Inclitus hic vir spiritu Dei plenus dum 
Sedis apostolicae decreto in florentissimo Aragoniae regno 
inquisitorio munere fungens bonum catholicum triticum ab 
haereticorum et infidelium zizaniis secernere studeret, dum-
que quadam die augustissimum Eucharistiae sacramentum 
in cathedrali sua ecclesia Caesaraugustana provolutis geni-
bus piissime adoraret, a judaeis iniquo pretio conductis gla-
dio in gutture transfigitur, pro quibus sanguine madidus 
orans, in fidei catholicae defensione occubuit ; Christum imi-
tatus, qui'judaeorum pecunia venditus, et ab ipsis in crucem 
actus pro suis interfectoribus veniam a pâtre exoravit. Illico 
post mortem ob virtutum famam prodigiorumque copiam, 
quae a Deo ipso interveniente patrata referebantur, Petrus 

Arbues publico fidelium cultu honorari coepit : et adeo au-
ctus est in dies hujusmodi cultus ac constanter invaluit, ut 
decimo kalendas [április anni MDCLII. sacra Congregatio 
sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium legitimis tuendis 
ritibus praepositorum, Innocentio X. summo pontifice sa. 
me. approbante, edixerit : constare dicto servo Dei cultum 
exhibitum fuisse, et ad praesens exhiberi, et comprehendi 
inter casus exceptos a decretis sacrae inquisitionis, et proinde 
praefatis decretis nequaquam contrarium esse, et posse ad 
ulteriora procedi. 

Interim vero auctoritate apostolica, praesertim Pauli 
V. et Gregorii XV. summorum pontificum sa. me. in pluri-
bus Hispániáé dioecesibus conditi fuerunt processus, quos 
deinde très delegati judices sacrae Rotae auditores juxta ve-
terem disciplinant examinandos suscepere. Exhibita demum 
ab iisdem auditoribus accurata examinis relatione, sacra ri-
tuum Congregatio in generalibus comitiis pridie Idus decem-
bris anni MDCLXI. coram Alexandra VII. summo ponti-
fice sa. me. habitis sancivit Sanctissimus, praevia discus-
sione, de fratrum consilio censuit : constare de martyrio, et 
de causa martyrii, ac proinde ad ulteriora procédé ndum esse, 
nempe ad discussionem miraculorum. 

Et quoniam Deus invictissimi martyris triumphum mi-
rabili sane prodigio testatum voluit, quo cruor ejus a sicariis 
effusus, licet ad loci sacri reconciliationem diligenter in pa-
vimento fuerit abstersus, tarnen ibi iterum apparens effer-
vescere ac decurrere visus est : hinc de prodigii hujus veri-
tate a sacra rituum Congregatione coram eodem summo pon-
tifice habita sextodecimo kalendas februarii anni MDCLXIII. 
declaratum est : constare de miraculo effervescentiae et mul-
tiplicationis sanguinis, qui semel atque iterum . . . post in-
flicta in Dei servum vulnera e lateritio ecclesiae solo eruperat. 

Insuper septimo kalendas octobris anni ejusdem ex 
novis generalibus comitiis coram eodem summo pontifice col-
lectis decretum prodiit : constare de tertio et quarto miraculo 
nempe de utraque instantanea sanatione Mariae de Ciria ab 
ore torvo, et Elisabeth de Andrea ab ulcere cancri in ore. 

Hisce peractis nihil jam reliquum erat ad canoniza-
tionem decernendam ; quare ipsis in comitiis facta per Car-
dinalem Chisium distincta relatione super vita, virtutibus, 
martyrio, causa illius . . . ac supradictis miraculis, sacra 
eadem Congregatio censuit quandocumque tuto deveniri 
posse ad solemnem canonizationem Petri Arbuesii juxta 
ritum sanctae Romanae Ecclesiae, et sacrorum canonum 
dispositionem. 

Interea quamvis martyris hujus cultus a Sede aposto-
lica fuisset confirmatus, tarnen ut quodammodo eidem splen-
dor adaugeretur antequam ad canonizationis actum esset 
deveniendum, idem summus pontifex Alexander VII. per 
litteras apostolicas in forma Brevis quintodecimo kalendas 
maii anni MDCLXIV. expeditas mandavit, ut beatificationis 
solemnia celebrarentur. 

Substitit hic nobilissima Petri Arbuesii causa neque 
ad consilium sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium pro-
gressa umquam est, ut decretoriam Pontificis exciperet senten-
tiam. At infinita Dei sapientia disposuit, ut luctuosis hisce 
temporibus quibus judaei qua scriptis qua pecuniis Ecclesiae 
hostibus ad bellum acrius exercendum vires suppeditant, 
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causa hujusmodi ad exitum perduceretur. Quare Sanctissi-
mus Dominus Noster Pius Papa IX. veteri servata disci-
plina auditaque sententia pro veritate R. P. sanctae fidei Pro-
motoris, consilium habuit reverendissimorum Cardinalium 
sacris tuendis ritibus praepositorum in palatio Vaticano oc-
tavo Idus decembris anni MDCCCLXIV, in quo per reve-
rendissimum Cardinalem Carolum Sacconi causae relatorem 
proposito dubio : an tuto procedi possit ad solemnem beati 
Petri de Arbues canonizationem ? omnes patres Cardinales 
affirmativam protulere sententiam. Verumtamen de hoc una-
nimi suffi-agio Sanctissimus Dominus distulit supremum suum 
denunciare judicium, et ut a pâtre luminum auxilium sibi 
exposcerent, adstantibus omnibus benignissime commendavit. 

Récurrente vero feria V. post dominicam sexagesimae 
beatissimus Pater divini luminis splendore illustratus, sacris 
devotissime operatus ac amplissimam hanc palatii Vaticani 
aulam sua implens majestate, ad se accivit reverendissimum 
Cardinalem Constantinum Patrizi episcopum Portuensem et 
Sanctae Rufinae sacrorum rituum Congregationi Praefectum 
atque reverendissimum Cardinalem Carolum Sacconi cau-
sae relatorem, una cum R. P. Petro Minetti sanctae fidei 
promotore et me infra3cripto secretario, iisque adstantibus 
edixit : tuto procedi posse ad solemnen beati Petri de Arbues 
canonizationem. 

Decretum hoc in vulgus edi, in sacrorum rituum Con-
gregationis acta referri, litterasque apostolicas sub plumbo 
de solemni canonizationis ritu in patriarchali basilica Vati-
cana quandocumque celebrando expediri mandavit septimo 
kalendas martii anni MDCCCLXV. Loco i" Sigilli C. ep. 
Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

D. Bartolini S- R. C. Secretarius. 

VEGYESEK. 
Pilatus ellen a zsidók akkor morogtak, mikor minden 

szándékaikat teljesítette. Crémieux, héber vallású, ügyvéd, 
egykoron pénzügyéi-, dúsgazdag tőzsér megbotránkozott Ju-
lius Caesar előszavának kitételén, mely igy hangzik : „ Ja j a 
nemzedéknek, mely gondviseléses nagy férfiait félreismeri 
és üldözi, mikint a zsidók, kik messiásukat felfeszítették." 
A tőzsér tiltakozik, írván a Siècle szerkesztőjéhez Gueroult-
hoz : „Csak a kath. religio akarja, hogy ez a zsidók mes-
siása, hogy a zsidók el nem ismerték, hogy felfeszítették. Egy 
vallásos követelést történelmi igazság gyanánt előtálalni ! 
Oly országban élünk, hol a religionak a lelkismeret mélyei-
ben kell maradni. (A ker. vallás scandalum judaeis?) Ha ezt a 
kath. pap a templomban mondja, a zsidó rabbi a sinagogában 
megczáfolja: de egy nemzetnek feje vakságról vádolja a 
zsidókat, ez szerencsétlen sugallat." Tehát uj kiadásban : 
„dicebant ergo Pilato pontifices judaeorum: noli scribere 
rex judaeorum, sed quia ipse dixit : rex sum judaeorum." A 
császár, nem mint császár, de mint történelmi iró mondta : a 
zsidók felfeszítették az ő messiásukat. Azért a császár mond-
hatja : quod scripsi, scripsi ; mink pedig : „vae vobis scribae 
et pharisaei hypocritae, qui decimatis mentham et anethum, 
et cyminum, et reliquistis quae graviora sunt legis : judicium, 
et misericordiam, et fidem." (Matth. 23, 23.) A nemkatho-
likusok a vallásszabadságot soha nem értik ugy, hogy kiki 
saját vallásos meggyőződését kimondhassa, hanem mindig 
ugy, hogy a katholikus azt soha ki ne mondhassa propter 
scandalum judaeorum. 

Farsangi napok alatt a turini Unità catt. rendkívül 
számos péterfillért szedett, úgyhogy minden várakozást meg-
haladott. Ezen összeg a legújabb törvényjavaslatra, mely a 
szerzetes rendeket eltörli, vonatkozó fölirattal küldetett a 
szentatyának, s eképen hangzik : „Qui res novas Augustae 
Taurinorum moliuntur — civilem Pii IX príncipatum hacte-
nus insectati nunc in Pium IX Pont. Max. tela jaciunt — 
legem adversus sacros Ecclesiae ordines pervicacius urgendo 
— quae a Pisanello primum proposita a Yacca mox retra-
ctata nuperrime in deterius versa — eo demum spectat ut 
italos cogat obsequium rumpere erga summum religionis 
antistitem — nos tanta rei indignitate commoti — delata in 
tui subsidium pecunia testamur numquam passuros ulla vi a 
te divellier — Parens et magister catholici nominis — qui 
pacem qui aequitatem suadendo initia et causas struis aeter-
nae hominum beatitati — quando inimicorum tuorum verba 
discordias pericula ultiones excidia portendunt." 

A szentatya Plantier nîmesi püspöknek sz. Antimidora 
ereklyéit ajándékozta, melyek sz. Calixtus catacombáiban 
1854-ben fedeztettek fel. Az ereklyékhez volt csatolva a vér-
edény is, melyen e fölirat olvasható: Antimidora in pace. Ily 
edény a szertartásokról nevezett bibornoki egyesületben, to-
vább mint egy századig vitt hosszú tárgyalások után, a vér-
tanúság egyik kétségtelen ismérvéül tartatik. 

Antananarivoból 1864 nov. 16-ról ír Robiét jezsuita 
atya : „Mig önnek levele felém utazott én is missioi ügyünk-
ben utaztam Tananarivából Dénisre, és vissza Madagascar 
fővárosába. Tanonczaim nyugtalanul vártak. Mikor távoztam 
zokogva sirtak, s Jouen atyát addig kérték, mig kívánsá-
goknak engedett, s engem a fővárosba visszahívott. Aug. 
14-én érkeztem ide, tanonczaim a város végétől egészen 
házunkig diadalmenetben kisértek. Weber atya halálát igen 
érezzük, nekem kell a nyomdát is igazgatni a malgasclie 
könyvek nyomatásában. Raini-voni-nahitri-niony miniszter 
elkövetett nagy kegyetlensége miatt hivatalából kiesett. 
Nem tudván a lázadók lefejeztetését a királynétól megnyerni, 
katonákat vett, s a háromszáz gyanúsokat lekaszabolta. Az 
udvaronczok félvén, nehogy ez velők is megtörténjék, Ra-
soherinát rábírták ezen szörnyetegnek elbocsátására a 
szolgálatból." 

Jerusalemben a sz. Magdolna templomnak kijavítására, 
melyet a sultán I I I Napoléonnak ajándékozott, már néhány 
ezer frank fordíttatott. Most e czélra ismét 140,000 frank 
utalványoz tátott, hogy a templomhoz épitett házak, melyek 
a templom szépségének és falerősségének ártottak, megvá-
sároltathassanak. 

Ekaterinoslan mellett Seyfort jószágán egy hún ve-
zérnek fejedelmi ékeit fedezték fel. Egy diadém amethyst 
cameával, romai vésés, két futó szarvast ábrázol; egy nyak-
láncz, serleg, s kis szelencze zsiradékra, melylyel az asiai 
sivatagok lakói kardjaikat ma is szokták kenni, hogy a 
rozsdától megóvják. Az ékek anyaga tiszta arany, a munka 
ritka finom és tökéletes. 

É r t e s i t é s . Több oldalról hozzám intézett megkeresés 
folytán kijelentem, hogy „ T ö r t é n e t e k k e l f e l v i l á g o -
s í t o t t e g y h á z i b e s z é d e k m i n d e n v a s á r - , ü n n e p -
n a p - , s t ö b b a 1 k a 1 m a k r a" czimü, népszerű munkámnak 
m á s o d i k é v i (az előbbitől egészen különböző) f o l y a -
m á b ó l példányok még kaphatók. Az I kötet 24 iv, 376 
lap. A I I kötet 26 iv, 414 lap. Összesen 80 szent-beszéd van 
benne, 34-et jeles és tudós jezsuiták irtak. B é r m e n t e t t 
l e v é l általi megkeresésre b é r m e n t v e küldöm meg az 
egész munkát oly formán, hogy árát n é g y u j f o r i n t o t 
csupán az átvételkor az utolsó postán kell kifizetni. Székes-
fehérvárott martius 16-án 1865. Huszár Káróly püspöki 
titoknok. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM : „Nem kell a gyermeknek vallásról em-
lítést tenni ! Elég későbbi korában a vallás titkaiba beavat-
tatni !" — Főpásztori körlevelek a dec. 8-i encyclicáról. 
(Folyt.) — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

„Nem kell a gyermeknek vallásról em-
lítést tenni! 

Elég öt későbbi korában a vallás titkaiba 
beavatni !" 

Igy szólnak némely szülök, s Z. Gredő ur is, s 
mivel okadatolják ezen állitásokat? Evvel: a gyer-
mek nem képes a vallás titkát felfogni, s igy észelleni 
a vallásról szót is tenni. Mi részünkről más véle-
ményben vagyunk, mert oly fontos tárgyban, mint 
a vallás, minden mulasztás kárhozatos. Föl kell 
ébreszteni a gyermek lelkében a vallás eszméit mi-
nél előbb, s ekkor liajlékony s fogékony szive a jóra 
hajlandóbb lesz mint a roszra, mert akkor kezdeni 
meg a vallásos nevelést, mikor már a vétek hajlama 
eró's gyökeret vert, késő' a munka, s majdnem siker 
nélküli a fáradalom. Azért sz. Ágoston püspök (Lib. 
9-o de Genesi) a házasság szentségéről elragadó ér-
zelmekkel irván, a többi között ezeket mondja : „A 
házassághoz e három kivántatik: szentség, hit és 
magzatok. Szentségre nézve a házasság fel ne bon-
tassék; hitre, hogy szentségtörés el ne követtessék; 
magzatokra nézve, hogy a gyermek szeretve szíilet-
tessék, kegyesen tápláltassék s vallásosan neveltes-
sék." 

Amit a mély bölcseségü püspök a gyermekek 
neveléséről érez, hogy vallásosan neveltessenek, ez 
tiszta és ingatlan meggyőződése minden józan gon-
dolkozó katholikusnak ugy, mint akatholikusnak, s 
mindenki, aki gyermekét a fejlődés első perczeitől 
vallásosan neveli, oly kötelmet teljesitett, melylyel 
mindenki várakozásának megfelelt. 

Népek és nemzetek, mig vallásos érzés éleszté 
és ápolá szivükben az erkölcs magvát, boldogok és 
győzhetlenek voltak. A pogány Roma győzhetlen 

állt addig, mig vallásos volt, s kivivá magának a vi-
lág sorsa fölötti hatalmat ; de eltérve a vallásos i r á n y i 
tói, szenvedélyeit követve, megdőlt s kitöröltetett a 
nemzetek sorából. 

Igy van ez egyesekkel is , mig vallásos érzés 
dagasztja bensőnket, addig jobban és jobban emel-
kedünk, tisztább s tökéletesebb előttünk egy fen-
sőbb lény fogalma, ingatlanabb a létéről meggyőző-
désünk , bensőbb tiszteletünk és szeretetünk iránta, 
mig a vallástalanság mélyen lealáz és legboldogabb 
helyzetünkben is zavarja nyugalmunkat. — Miért 
is a gyermekek vallásos nevelését követeli : 

A) az Isten. Ugyanis az Isten olyan embert 
akar , ki őt megismerje, tisztelje, szeresse, imádja, 
neki szolgáljon, engedelmeskedjék s igy üdvözül-
jön ; már pedig ki legyen az Isten ? mikép kellessék 
őt illőleg tisztelni, szeretni, miben áll annak igazi 
imádása, hogyan kelljen Istennek hiven s tetszőleg 
szolgálni, miben áll szent akaratja, melynek hódolva 
engedelmeskedjünk? melyik az üdvösségnek igaz és 
biztos ösvénye? mindezekre megtanítja az embert 
a keresztény religio, mely hogy annál jobb s ked-
vesebb gyümölcsöt teremjen, azt már idején, korán 
kell a kisded szivébe oltani, hogy igy erősebb gyö-
keret verjen, s meggyőződéssé váljék a kisded szivé-
ben. E kora nevelést ki teheti hivebben és haszno-
sabban, mint a szülők és nevelők ! kiknek karjai kö-
zött ugy növekedik a gyermek, mint a tiszta harmat-
gyöngy a nyilott rózsa kebelében? 

Kivánja: B) az anyaszentegyház. Ugyanis az 
egyház őrzi az üdvösség eszközeit, mindenkit akar 
abban részesiteni, s mindenkit örökre üdvöziteni ; ki-
vánja tehát, hogy minden hivei neki engedelmesked-
jenek , s iránta hűséggel s tisztelettel viseltessenek. 
Erre pedig képessé teszi a kisdedet a keresztény re-
ligio ; mert ez tanitja meg őt, hogy az anyaszentegv-
házat hallgatni köteles, hogy aki az anyaszentegy-
házat megveti, az Istent veti meg ; ebből tanulja 
meg szent Cyprián szavát : „Nem lehet az Isten an-
nak a ty ja , kinek az anyaszentegyház nem anyja." 
Hogy tehát a magzat az egyház iránt kellő tiszte-
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lettel viseltessék, gyenge korában kell az egyház s 
egyház szolgái iránti szeretetet szivébe oltani, hogy 
a kisdednek vallása természetté váljék. Ezt pedig ki 
teheti jobban mint a szülők, kiváltképen az anya, ki 
a szent keresztségben gyermekét az anyaszentegy-
háznak ajándékozta, s már többé nem anyja, hanem 
csak dajkája s nevelője a kisdednek. 

Óhajt ja : C) a polgári társaság. Mert a társaság 
olyan polgárokat óhaj t , kik engedelmesek, munká-
sok, erkölcsösek és békeszeretők. Mindezen erköl-
csökre megtanítja az embert a keresztény religio; 
mert ez tanit ja, hogy minden hatalom az Istentől 
van, és aki a hatalomnak ellene áll, az Isten rendel-
tetésének áll ellene ; ez tani t ja , hogy a munkátlan-
ság az ördög párná ja ; ez tanitja, a másét sem bántani, 
sem megkívánni nem szabad; tanitja megbecsülni a 
békességet Istennel, embertársunkkal s önmagunk-
kal. Kell pedig ezen erkölcsök szeretetét, s az ellen-
kező vétkek gyűlöletét a kisded szivébe oltani, mert 
a példabeszédek könyvének mondása szerint. (Cap. 
22 v. 6.) „Adolescens iuxta viam suam etiam cum 
senuerit non recedet ab ea" és Ecclesiastici (Cap. 30 
v. 8.) „Equus indomitus évadit du rus , et filius re-
missus evadet praeceps." 

Ki kezelheti pedig szerencsésebb sikerrel kora 
oktatását a fiúnak, mint a szülők, kivált az anya, 
kinek hatalmában van a kisded szivét jóra vagy 
roszra haj lékonynyá tenni ! A szülő a kisdednek kirá-
lya , s miképen az írás szava szerint : „a királyok 
szive Isten kezében van, s valamerre tetszik hajlítja 
azokat," u g y a kisded szive az anya kezében van, 
s merre akarja vezeti azt. 

Szorgolja: D) a magzatok szerencséje. Ugyanis 
a magzat már éltében e földön szerencsés, megelé-
gedett és boldog kiván lenni, pedig mindezt mi idézi 
elő? A religio. Ez győzi meg az embert, hogy az igaz 
boldogság nem a világi javakban s örömökben, ha-
nem a szivtisztaságában és erkölcsökben áll, s meg-
tanitja őt a jó erkölcsökben vigasztalást s örömet 
élvezni. A keresztény religio az, mely az embert 
minden sorsban megelégültté teszi, midőn meggyőzi 
őt, hogy az ember sorsának fonala Isten kezében 
van , hogy mindenek annak tudtával történnek, s 
tudta nélkül még egy hajszál sem eshetik le fejünk-
ről, a religio a balsorsban vigasztal, s a legnehezebb 
csapások alatt sem enged kétségbe esni, hogy pedig 
a lelki vigasztalás e mennyei malasztja, annak ide-
jében, annál hatliatósb erővel csepegtesse balzsamát 
a serdülők szivére, szükséges őket a hit gyógysze-
reivel még akkor megismertetni, midőn még a val-

lástalanság maszlaga eszökre s szivökre hatással 
nem birliat, s mivel ezen kor csak a kisded kora, 
méltán várhatni a szülőktől, hogy az első nevelés a 
keresztény vallás bölcsője legyen. 

Végre föltételezi a vallásos nevelést E) a szülők 
tulajdon haszna és öröme. Váljon mi lehetne a szü-
lőknek egyéb czélja gyermekeikben, minthogy azok-
ban idővel örömöt leljenek, hogy azok mind ideig, 
mind örökké boldogok legyenek, hogy mindenkitől 
szerettessenek, s hogy öreg napjaikban a szülőknek 
támaszul s vigasztalásul szolgáljanak; mind ezt el-
érik a szülők egyedül a vallásos nevelés által ; — 
mert a vallás teszi őket mind ideig, mind örökre bol-
doggá , a vallás köti lelkökre testi és lelki áldások 
reménye alatt az Isten örök törvényét: „Tiszteljed 
atyádat és anyádat." A vallás biztosítja a szülőket 
és fiukat a Szentlélek ama szavainak teljesedéséről : 
„Qui honorât patrem suum jucundabitur in filiis, et 
in die orationis suae exaudietur", (Ecclesiastici cap. 
III. v. 6.) és (v. 5.) „Et sicut qui thésaurisai, ita et 
qui honorificat matremsuam", mert „Benedictio pa-
tris firmát domos filiorum: maledictio autem matris 
eradicat fundamenta" ; és ismét: (14 v.) „Fiam gon-
dod legyen a tyádra annak öregségében, és meg ne 
szomoritsd őt éltében", és (18 v.) „Rosz liirben va-
gyon , aki elhagyja a ty já t , és Isten átka azon, ki 
megkeseríti anyját ." — Kérdem há t , ki azon szülő, 
ki nem iparkodik gyermekét vallásosan nevelni, mi-
dőn látja annak ennyi áldásait vagy átkai t? 

Kérdem, ki fogja az ily szülővel, vagy Z. Gredő 
úrral mondani, nem kell a gyermeknek vallásról 
szót emelni, elég későbbi korában abba bevezetni ? 
Szülők! nevelők! ne feledjük soha, hogy a lélek első 
s mindenféle állapot ékessége, disze, a jámborság a 
vallásosság, s igy a vallásos nevelés; holott a vallás-
talan nevelés hasonló ama véres kardhoz , melylyel 
Heródes Bethlehem kisdedeit megölé; használjuk 
föl azért a vallásos nevelés minden alkalmát s ne-
mét, s mihelyt a kisded karjaitokból kikelve ön szár-
nyain tud repülni, vezessétek be őket a hit első leg-
szükségesebb elemeibe. Ne tiltsátok a kisdedeket 
hozzánk nevelőkhez jönni, ilyeneknek van szentelve 
a mi fáradozásunk, mi őket helyettetek szülék me-
leg kebellel s nyilt karokkal fogadjuk mindenkor, és 
akkor is neveljük, mikor nem látjátok, akkor is jóra 
oktatjuk, mikor nem tudjátok. liereskényi. 
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Főpásztori levelek a dec. 8-i encyclicáról. 
(Folyta tás . A zágrábi . ) 

„Dum has vobiscum, venerabiles fratres, filiique dile-
ctissimi, communico apostolicas literas, ad meam cumprimis 
obligationem pertinere arbitror, ea vobis indicare, quae ad 
modum, eonditionesque benigne eoncessae indulgentiae ple-
nariae referuntur. Idmodi conditiones, hac vice Sua Sancti-
tas per extensum non memorat ; sed, provocando ad suas die 
20. novembris anno 1846. dimissas encyclicas, cuncta illic 
stabilita nunc quoque valida deciarat, et pari, quo eotum 
praeseripta fuerunt, modo observanda praecipit. Posteriores 
liae encyclicae, vobiscum suo tempore pariter, in pleno suo 
contextu fuerunt communicatae, penes comitivas meas die 
11. februarii 1847 ad vos dimissas pastorales literas. 

Quod adtinet ad reliquos encyclicarum tenores : cul-
pabilis parte ex mea audaciae foret, iis vel addere vel demere 
velle quidpiam, aut in qualemcumque eorum me immittere 
commentationem. Ubi enim ipsum venerandum Ecclesiae 
caput, in rebus ad fidem et mores pertinentibus, locutum est : 
ibi cunctis ceteris antistitibus non minus, ac fidelibus , glo-
ria tantum obsequii relicta est. Cum tarnen, ut praevideri in 
tanta mundi corruptela potuit, haec quoque sapientissima 
summi pontificis nostri effata, innumeris sciolorum, maleque 
religioni affectorum hominum impetantur contradictionibus 
et erisibus : temperare mihi non potui, quin eas saltem me7 

morarem, inque genuina sua luce vobis dilecti filii exhiberem 
objectationes, quibus potissimum impetitur haec Sedis apos-
tolicae manifestatio, quaeve speciemaliquain veri praeseferre 
videntur, ac incautos facile in errorem possent inducere. 
Quae quidem, opinione mea, ad ea, quae sequuntur, pos-
sunt reduci. 

Declarationes pontificiae, de quibus agimus, ita passim 
sistuntur per inimicos religioni homines, quasi vero earum 
tenoribus cunctae damnarentur regiminis formae, quae non 
sunt imperia, vel regna legitime coronatis, ac se divina gra-
tia constitutos agnoscentibus principibus parentia. Quam id 
a veritate sit alienum ? quivis se potest convincere, qui vel 
obiter annales praeteritorum ac nostrorum quoque tempo-
rum inspexerit. Fides catholica tantae amplitudinis gaudet 
sinu, ut in eo cunctae orbis nationes quamcumque illae na-
ctae sint politici regiminis formám, in pace et prosperitate 
possint degere ; id quod non tantum catholicitatis, hoc est 
universalitatis ejus documentum, sed et unum ex indubiis 
varitatis, ac divinitatis ejus argumentis constituit. Ecclesia 
catholica numquam pronunciavit omnium populorum regi-
minis formám debere esse monarchicam ; numquam reproba-
vit alias formas, nec ipsam democraticam, in quantum ea 
citra laesionem alieni juris ac justitiae fuit locum sortita. 
Sedes apostolica penes Helveticam, aliasque respublicas, sae-
culorum lapsu bábuit, actuque suos habet nuncios, ac earum 
vicissim recipit legationes. Non pridem legimus in pagellis 
publicis, summum pontificem nostrum, statuum Americae 
meridionalis ad se missam legationem paterna prorsus cum 
benignitate excepisse. Scimus, quanta cum affectus teneritu-
dine receperit novum Mexices imperatorem, quamvis probe 
sciret, eum non virtute legitimae, ab antenatis in se devolu-
tae succesionis, sed populari voto determinatum, solium im-
periale capessivisse. Scimus etiam eumdem Sanctissimum 

Patrem nostrum contra modernum Gallorum imperatorem 
nullás obmovisse difficultates, nullás reclamationes ; quamvis 
probe perspectum teneret, eum in sequelam deprompti per 
populum universalis suffragii, tronum conscendisse. Nec pensi 
duxit Sua Sanctitas palam etiam, iteratisque vicibus decla-
rare, eidem taliter electo imperátori, ceu actuali, sic permit-
tente divina Providentia, principi, omnimodam a subditis 
venerationem et obedientiam esse exhibendam. Immo neona-
tum ejusdem imperatoris filium e sacro baptismatis fonte le-
vare haud dubitavit, eique ac toti ipsius familiae, plus vice 
simplici, paternam suam impertitus est benedictionem. Quod 
sane tanto aestimari debet amplius quanto certius constat 
omnibus, deplorandae prorsus, in qua idem piissimus ponti-
fex noster actu constituitur sortis, principalem causam ad 
eumdem, Galliarum imperii habenas actu manibus tenentem 
virum esse referendam. Nam, ut missa faciam cetera, nemo, 
nisi in media luce caecutiens, vel minus probandis animi 
affectibus agitatus, negare potest, unice ab ejus dépendisse 
nutu, status pontificii conservare integritatem. Quemadmo-
dum enim uno verbo impedire poterat, ne patrimonium s. 
Petri, proprie sic dictum, in praedam cederet sacrilegorum 
praedonum : sic eodem potenti suo verbo, absque ulla etiam 
aeris aut sanguinis profusione, efficere poterat, ut integer 
ille, sat ceteroquin exiguus status, porro sub Sedis aposto-
licae sceptro remaneat. Quod quidem universus et desidera-
bat, et sperabat catholicus orbis; tanto avidius quanto scie bat 
certius, eumdem modernum Gallorum imperatorem, totam-
que paene ejus familiam, apostolicae Sedi, vel ob exercitam 
olim, difficillimis temporibus, in se hospitalitatem, haud exi-
gua sane obstrictam esse gratitudine ; tanto item magis, 
quanto convenientius fuit, ut princeps catholicus, trono ejus 
nationis insidens, quae inde a saeculis se christianissimam, 
suumque principem primogenitum Ecclesiae catholicae filium 
amabat compellare, suminum ejusdem Ecclesiae caput in pos-
sessorio modici istius terreni principatus conservet, quem 
illud a decern, et amplius saeculis optimo tenebat jure ; sine 
quo nec suam tueri dignitatem, nec sublimis sui muneris in-
digentiis potest débité respondere ; pro cujus demum conser-
vatione et pientissimi olim Galliarum principes, et ipsa ge-
nerosissima Gallorum natio in haec usque recentissima tem-
póra, innumera tulerunt sacrificia. 

Jam ex his satis impatescit, summum pontificem no-
strum procul ab ea, injuriose sibi supposita intentione abfuisse, 
convellendi cujuscumque legitime constituti status funda-
menta. Alio prorsus respiciebat ejus, populäres electiones, 
publicique ordinis convulsiones perstringentis, tendentia. 
Nullo quippe negotio et absque peculiari etiam ingenii acu-
mine, perspicere quisque potest, eum prae oculis habuisse 
novissimas istas miserae Italiae phases. Novimus, tot illic le-
gitimos tronos eversos, tot rapinas, ac iniquitates omnis gene-
ris commissas, ipsum etiam, vetustate ac sublimi sua desti-
natione venerabilem pontificium statum sacrilego ausu inva-
sum, longeque maximam ejus partem a suo, in quem eum 
divina providentia destinaverat, scopo avulsum fuisse ne com-
muni quidem cultarum gentium jure servato : utpote ipsa 
belli indictione intermissa. Ad tegendam, tantae iniquitatis 
turpitudinem, opus fuit larvis et coloribus, qui maxime accom-
mode desumi posse censebantur e procusis nunc admodum 
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nationalitatis, unitatis regni, et universalis suffragii princi-
piis. Itaque ad praefixum seopum quoquo modo impetrandum 
omnis generis artes, irreflexe vel ad communis leges hone-
statis, adhibebantur. Et testimoniis íidedignissimis, certissimis-
que documentis demonstratum est, praetensam illám votorum 
popularium majoritatem, speciosis promissionibus, pecunia, 
variisque fallaciis, ac potissimum armatae vis praepoteiitia 
fuisse conflatam. Haec sane talia sunt, ut nemini, qui non 
ipso naturalis justitiae, bumanitatisque sensu exutus est, 
probari possint. Quod quidem vel inde satis dignoscitur, quod 
inter ipsos a fide catholica alienos, secus eruditione et cha-
racteris firmitate praeditos viros, reperti sint nec pauci, qui 
liujusmodi enormitates publice reprobare haud quidquam 
pensi duxerint. Et haec sunt, liisque similia, quae ennycliea-
rum suarum tenoribus reprobat summus pontifex noster. 
Quis vero ausit affirmare, eum jure destitutum fuisse, adver-
sus tantam, vixque antehac auditam audaciam, abjectae vaf-
riciei junctam, apostolicam suam vocem elevandi. Immo vero 
id ad strictam ejus obligationem pertinuisse agnoscamus 
oportet : utpote cui, qua Christi in terris vicario, supremo-
que morális ordinis vindici, maxime et convenit, et incumbit 
reprimere iniquitatem, praesertim si ea in perniciem inno-
centiae suum erigat caput, atque adeo virtutis audeat lár-
vám usurpare." (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, mart. 23-án. A gyóntató atyának adott hata-

lomra figyelve, azonnal láthatjuk, mily nagy dolognak te-
kinti az egyház a jubilaeumi búcsút, mily nagy gonddal jár 
el e tárgyban, következőleg mily koholmány volt mind az, 
s lehet ma is, melyet csak szenvedély hozhat elő, csak elfo-
gultság ismételhet, csak szellemi vakság fogadhat komolynak, 
ami a búcsú ellen átalában, vagy a jubilaeumi búcsú ellen 
különösen felhozatik. A jubilaeumi búcsú a többi egyetemes, 
vagy részletes búcsúktól abban különbözik, hogy a jubilaeumi 
búcsú a halottakra nem alkalmaztathatik, mivel csak az 
élőknek adott kedvezmény a kiengesztelődésre, s azért is a 
jubilaeumi időszak alatt, keveset kivéve, minden más czimen 
nyerhető búcsúk felfüggesztetnek, megszűnnek ; ') továbbá a 
többi búcsúk elnyerhetése föltételezi a kiengesztelődést, a 
jubilaeumi búcsú pedig a gyóntatóknak adott hatalom folytán 
ép a kiengesztelődés elősegitésében bírja fő sulyját, értékét. 

A szentatya szándéka a jubilaeum adásában a meg-
igazulást, mint első, a keresztény társadalom javait pedig 
mint további czélt tekinti ; az elsőt kiki magának keresi, a 
másikat az Istentől esdekli imádsággal, hitvallással, mely a 
templomlátogatásban stb. történik, böjtöléssel, s alamizsnával. 

Leginkább tehát azon hatalom, mely a gyóntató atyák-
nak ez időre adatik, minket, híveinket, s akik bármily in-
dokból tudni akarnák, hogyan járunk el, érdekel. 

J ) Meg nem szűnnek : in articulo mort is ; amiket a püspökök 
adnak az 1747 april 5-i apostoli rendelet szerint , és mikor nagy misét 
mondanak ; az ,Ave Maria ' búcsú ; azon templom lá togatásához kötöt t 
búcsú , melyben az Oltár iszentség 40 órára ki tétet ik ; kik az Oltári-
szentsége t a halotthoz követik ; a szabadalmazot t ol tároknál ; a halottak-
nak engedményezet t bücsu ; és az élőknek engedményezet tek, ha ezeke t 
a halot takra is a lkalmazhat ják. L. Fer ra r iné l Girardi übaldo e scholis 
piis je les é r tekezésé t e fölött. T . 4. p. 1035 — 1049. 

E hatalom négyre terjed ki; 1) a bűnök, 2) az egyházi 
censurák feloldozására, 3) a fogadalmaknak más jócseleke-
detekkel felcserélésére, 4) a templomlátogatásnak, vagy a 
böjtnek, mely a jubilaeum föltételei között vagyon, elenge-
désére, vagy felcserélésére imádsággal, avagy alamizsnával. 

E hatalom a jubilaeumi időben a pápától adatik azon 
papoknak, kiket a püspök a gyóntatásra felruház, s azért 
kiterjed azon bűnökre, censurákra is, melyeknek feloldozása 
a püspöknek van föntartva. Qui potest plus, potest etiam 
minus ; a jubilaeumi gyóntató atya fel van hatalmazva azon 
bűnökre, melyeknek feloldása a pápának van föntartva, 
hogyan nem birna hatalommal a megyei föntartott esetekre ? 
Ezektől a pápa saját személyében feloldozhatna, feloldozhat 
tehát azon gyóntató atya is, kit a pápa erre felhatalmaz. Az 
,Arcano' leirat nyiltan mondja : „a peccatis etiam locorum 
ordinariis reservatis absolvere valeant." 

Ezen hatalommal él a gyóntató atya a gyónás szent-
ségében, és eredményre nézve soha a lelkismereti körön kivül. 
A fogadalmakat felcserélheti ugyan a gyónáson kivül is, 
ugyszinte a jubilaeumi böjtöt, vagy templomlátogatást; *) 
de a bün kötelékétől, és a censuráktól csak a gyónásban ol-
dozhat fel. A pápa feloldhat a censuratól gyónás nélkül is ; 
ugyszinte a püspök az ő hatósága alá eső censuráktól, mivel 
ezekre rendes joghatósággal bir : de a jubilaeumi gyóntató 
atyának hatalma rendkivüli, pápai, csak kölcsönbe, e té-
nyekre, ez időre adott hatalom, mely épen mint gyóntatónak 
adatik. A feloldozás a censurától előföltétel a föntartott 
bünkötelékének feloldására ; ezek együtt, s ugyanazon fel-
oldozás által történnek. 2) Kevesen voltak, kik a feloldozást 
a censuráktól gyónáson kivül is lehetőnek mondták, Diana, 
Kock, Lezana voltak ezek, kiket e véleményben senki sem 
követett. S ha feloldoztathatnék valaki a censuráktól való-
ságos s érvényes gyónás előtt, vagy kivül, nem volna-e ez 
alkalom arra, hogy a gyónás későbbre s talán évekre is ha-
lasztassék, miután feloldoztatva a censuráktól később a bűn-
nek kötelékétől bármily gyóntató atya által is feloldoztat-
hatnék? V Pál 1568-i jubilaeum alkalmával kimondta, hogy 
a censura csak a gyónásban oldathatik fel ; V Sixtus pedig : 
„auditis diligenter confessionibus ;" XIV Benedek ,Convo-
catis' § 25 : „advertant insuper praedictas absolutiones com-
mutationes, dispensations non posse a se exerceri extra 
sacramentum confessionis." Az ,Arcano' leirat ezt föltételezi, 
szól ugyan, hogy a jubilaeumot csak ,sua peccata confessi' 
nyerhetik meg ; és hogy a gyóntató atya csak is egyedül „in 
foro conscientiae et hac vice tantum absolvere et liberare 

*) Ez valószínű vélemény, melyet S u a r e z , Sanchez , Henr iquez, 
Bonacina, Layman, Gobat , Bel legambe pár tol ; nein lehet ellenvetni, 
hogy ha a fogadalmak a gyónáson kivül cserél te tnek fel más jő csele-
kede t ek re , akkor nem a gyóntató teszi ezt, m á r pedig a szentatya csak 
a gyóntató papnak aói lyesekre ha ta lmat : mivel a gyónta tó atya a gyónó-
széken kivül is megtar t ja a nevét , és aki ezeknek felcseréléseér t ese-
dezik, nem bármelyik paphoz, hanem a püspöktől a gyóntatásra fe lha-
talmazott paphoz, t ehá t a gyóntató atyához fordul . — A templomláto-
gatás-, vagy a böjtöléstőli felmentés a gyónáson kivül még világosabb ; 
mivel ez t olyan kérhe t i , aki már gyónt ; hogy pedig a fölmentés m e g -
nyerhetése végei t ú j ra kényszer í t tessék a gyónásra , könnyebbités he-
lyet t , mely a jubilaeum alatt uralkodik, inkább nehezi tés lesz. — Fer -
ra r i , Biblioth. T . 4 Voc. Jubi laeum, n 6 4 - 6 6 . p. 1 0 2 0 - 1 0 2 1 . 

ï ) Fe r ra r i i. h. n. 62. p. 1020. — Collet, de jubilaeis, c. 4. a r t . 

2. n. 48. Cursus theol. T . 18 p. 667. ed. Migne. 
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valeat." ,In foro conscientiae' szólam azt is jelenti, amit soha 
egy jogtudós sem értelmezett másképen, hogy ezen feleldo-
zás érvényessége, kihatása csak a lelkismereti térre szorít-
kozik, s azért aki például propter haeresim externam, homi-
cidium vagy simoniam a kiközösítéstől feloldatik, ha ezen 
bűntények ad forum contentiosum jönnek, a kiközösitéstőli 
feloldatás újra kéretik a szentatyától, vagy a püspöktől; ha-
bár tehát ama szólam ,in foro conscientiae' a feloldatás kiha-
tásának körét jelenti, bent tartalmazza azt is, hogy a felol-
datás is csak ott történhetik. 

E hatalommal a gyóntató atya ugyanazon egy emberre 
nézve csak egyszer élhet ezen jubilaeum alatt. ,Hac vice 
tantum' mondja az ,Arcanae' leirat, mondják a jubilaeumi 
bullák is mind. Lehet mondani, hogy a ,hac vice' a jubilae-
umi időt jelenti, melynek elteltével a gyóntató atyák rend-
kívüli hatalma is megszűnik ; de józan értelemben jelentheti, 
és a jogtudósok erősen védett véleménye szerint jelenti azt is, 
hogy kiki a föloldatások kegyelmével a jubilaeum alatt 
c s a k e g y s z e r é l h e t . Viva Leo és Pontas mondják, hogy 
ha a feloldozott a jubilaeum alatt ismét a föntartott bűnökbe 
visszaesik, „poterit denuo a reservatis absolvi," de mások 
nagyobb számmal, erősebb védvekkel az ellenkezőt vitatják, 
kiknek véleményéhez XIV Benedek is hajlik. Azon eset, 
ha a gyóntató atya a gyónónak készületlensége, vagy mél-
tatlansága miatt a föloldozást későbbre halasztani kénytelen, 
s a jubilaeumi idő elmúlik, például, aki az utolsó napókban 
jön gyónni, világos, hogy ez később is feloldoztathatik, s ez 
nem kétszer, hanem csak egyszer oldoztatott fel, habár a gyó-
násra kétszer köteles volt megjelenni. a) Nem kettős tehát a 
föloldozás, hanem csak egy. Ugyan ez áll azon esetben is, 
aki valamely föntartott esetet a jubilaeumi gyónásban emberi 
gyarlóságból elfeledett, a jubilaeumot megnyerte, a föntartott, 
de elfeledett bűntől a jubilaeum utáni időben is bármelyik 
gyóntató atyától feloldoztathatik. Ez sem kettős föloldatás, 
hanem egy, és pedig nem a jubilaeum utáni hanem a jubi-
laeum alatti időben ; mivel a jubilaeumi gyóntató atya absolvit 
quantum potuit, et quantum poenitens indiguit ; potuit autem 
a reservato absolvere, indiguit absolvi poenitens ; a feledés 
nem vétkes, a gyónás érvényes, tehát a föloldoztatás is 
teljes. 3) 

Más kérdés, lehet-e a jubilaeumi búcsút kétszer és azon 
egy jubilaeumi idő alatt elnyerni ; mivel a jubilaeum a fön-
tartott esetek és censurák föloldoztatásának csak lehetőségét 
tételezi fel, nem pedig szükségességét. Sokan, legtöbben 
vannak, kiknek föntartott esetök nincsen; végezzék ezek a 

' ) Collet , de jubi lae is , cap. 4. ar t . 2. n. 52. qu. 6. Cursus theol . 
T . 18. p. 668. ed. Migne. 

Ilyen az eset , ha a jubilaeumi gyónás után feloldatott ember , 
mielőtt a jubilaeumi tényeket e lvégezné, tehát mielőtt jubilaeumot 
nyerne , valamely fön ta r to t t esetbe esik, hogy a jubilaeumot megnyer-
hesse, másodszor is feloldoztathat ik. Collet i. h. art . 2. n . 56 i r ja : 
„ q u e r e s , an qui jam a reserva t i s absolutus fui t , ab iis denuo absolvi 
va lea t , si necdum indulgentiarn lucratus sit ? Respondeo posse et debere, 
quia potes tas absolvendi nonnisi per ipsam jubilaei acquisitionem ex -
h a u r i t u r . " Cursus theol. T . 18. p. 669. 

s ) Fe r ra r i véleménye, hogy a feloldatás ké t s ze r is, a jubi laeum 
pedig csak egyszer megnyerhető, épen megfordí tva vi tat ta t ik legtöbbek 
á l ta l , hogy a jubilaeumot ké tszer is, a feloldatást pedig csak egyszer 
lehe t elnyerni. Bibliotheca, art . 2. n. 24. p. 1011. — Collet határozottan 
e mellett szól. i. h n. 52. 

jubilaeumi teendőket kétszer, kétszer nyerik a jubilaeumot. 
Ez a VIII Urbán, VIII Kelemen által kihirdetett jubilaeumi 
bullában nyilván említtetik. 

A gyóntató atyának hatalmát leginkább a föntartott 
bűnök és censurák feloldozásában láthatjuk. Föntart magának 
némely bűnöket a föloldozásra a püspök, föntart a pápa de 
jure, vagy különösen egyes esetben, például a carbonarik, 
a kőmivesek összeesküvési, és a szentszék birtokainak meg-
rablási bűnét. A pápa föntart némelyeket, mikint a jogtan 
mondja, propter censuram ; a püspök pedig a biin gonoszsága 
miatt. A püspök által föntartott bűnök feloldozására jubi-
laeum alatt a pápa hatalmaz fel ; a pápának föntartott cen-
surára maga ad szinte hatalmat. Ez pedig a legszélesebb, 
habár nincs némi megszorítás nélkül. Lehet mondani, hogy 
a biiii kötelékének feloldására semmi jogi megszorítás nin-
csen ; ha van, ezt a dolog természete teszi, nem pedig a ca-
non. Példa az ágyasság, mielőtt az ágyas a házból el nem 
űzetik ; példa a tolvaj, ha a kárt visszatéríteni nem akarja, 
mikor megtehetné ; példa a proxima occasio megtartója, mi-
kor ezt eltávolithatná, példa, a bűnbánat nélküli gyónó. 
Ezekben a dolog természete tilt a feloldástól, nem pedig a 
canon, vagy a pápa parancsa : a dolgok természetét nem vál-
toztathatjuk, erre a pápa sem jogosíthat fel senkit, mivel ő 
maga sem oldozhatna fel ily bűnöst az emiitett esetek sze-
rint. De hol a dolog természete nem akadályoz a bün köte-
lékének feloldásától, a pápa nem akadályoz. A censurákra 
nézve lehet, s van is kivétel, az irregularitásra nézve pedig 
hatalmunk csak egyetlen nemre van adva : de a bün kötelé-
kére nézve a feloldozási hatalom olyan mint a pápáé. Nyíltak 
erre nézve az ,Arcano' apostoli leirat szavai, melyek igy 
hangzanak : „qui eos ab omnibus peccatis, excessibus, crimi-
nibus, et delictis, quantumvis gravibus et enormibus, etiam 
locorum ordinariis reservatis, et quorum absolutio alias quan-
tumvis ampla non intelligeretur concessa, in foro conscientiae 
et hac vice tantum absolvere et liberare valeant." Igy szólnak 
XIV Benedek bullái is szorul szóra. 

Ha ily teljes a hatalom a bün kötelékére nézve, teljes 
lesz a szerzetes rendek főnökei által VIII Kelemen „Sanc-
tissimus Dominus noster" (1593 maj. 26.) rendeletének ér-
telmében föntartott esetekre nézve is. 

Nagyobb vigyázat szükséges a censurákra. (Folyt.) 
KIS-MAJTENY. (Folyt.) Vagy talán azért végezte 

volna be Istentől nyert missióját anyaszentegyházunk, mert 
a felállított érsekség ,román érsekség' ? mig ennek felállítása 
előtt a gör. keletiek más nemzetiségű érsekség hatósága 
alatt vallák egyházuk hitét!; — ezen következtetés már 
csak azért sem látszik állapotunkon, mert valamint eddigelé 
őseink mindenütt idegenek közreműködése által szakittat-
tak el az egyetlen anyaszentegyháztól : úgy annak kebelébe 
román nemzetiségű főpapjaink — és kath. egyháznagyok 
vezénylete alatt vitettek ismét vissza mindenütt, hol elhárit-
hatlan akadályok nem gátolák őket; s épen ezért több 
okunk van reményleni, hogy görög keleti román véreinknek 
saját nemzetiségű érseki kormányuk alatt egy nagy hord-
erejű akadálylyal kevesebbet kellvén jövőben leküzdeniök 
a szent egyesüléshez vezető útban, azt tartandják legbecse-
sebb nyereményüknek, ha az ős anyaszentegyházzali szent 
egységben őseik hitében élhetnek és halhatnak meg. 
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Jól tudják gör. keleti testvéreink, miszerint az ős hitü-
ket magokkal hozott őseink szakadatlan egymásutánban 
ápolák a szent egységet a romai anyaegyházzal, kiknek sa-
ját nemzetiségű főpapjaik az anyaszentegyház zsinataiban 
is részt vettek, ') és az ezen zsinati atyák által vallott szent 
hitért őseink közül sokan a martyrok koronájára is érdeme-
sittettek, kiknek ereklyéit ugy az elszakadt, mint a romai 
anyaszentegyháznál különös tiszteletben részesülő nagy sz. 
Vazul önmagának ajándékoztatni kérte. T) Tudják, miszerint 
ekkor a keleti szakadásnak még szerzői sem születtek meg. 
A gör. keleti szakadás árjába pedig őseink annyira nem ön-
kint s nem saját nemzetiségű főpapjaik vezetése, hanem hol 
a görög, hol a török igájának terhe alatt sodortattak ; hogy 
inkább mihelyt egyiket vagy másikat lerázniok sikerült, 
azonnal saját fejedelmeik keresék és főpapjaikkal együtt só-
várgó kebellel karolák vissza a romai anyaszentegyházzali 
egységet. 3) Igy a ferrara-florenzi egyetemes zsinaton is a 
román fejedelmek küldöttei tettleges részt vettek az elsza-
kadt egyházágnak a törzseli egyesítésében (1438 —1439 
évek), s a létrejött egyesülést félreismerhetlenül bizonyítja e 
zsinat leírása, s ünnepélyesen történt kihirdettetése. Kö-
vetkezik tehát, hogy a 15-ik században a románok is éldele-
tében voltak az anyaszentegyházzali szent egység nyújtotta 
édes megnyugvásnak, mit bizonyosan az is igazol, hogy 1474-
ben az apostolok fejedelme utódánál Románia fejedelme hó-
dolati üdvözletet tőn, és nagy István (Stefanu celu mare) 
Moldávia fejedelme a törökök rémje, az általa legyőzött tö-
rököktől elfoglalt hadi prédának egy részét a romai szent-
egyház fejének küldötte legyen, mit bizonyosan az első ugy, 
mint a második alig teendettek, ha erre őket az egyház 
apostoli fejedelme iránti mély tisztelet és fiúi kegyeletérzet 
nem ösztönzé. 

Igaz, a ferrara-florenzi zsinatban létre jött egységet 
ismét megszakasztotta a 16 században a román fejedelemsé-
gekre nehezült török hatalomtóli függés, mig ugyanazon idő-
tájban az erdélyi, magyarországi és bánáti románok részint 
a reformatio, részint az egyházi szertartásaikban azonos gö-
rög-keleti szerbek befolyása alatt azon szent egység gyakor-
lati ápolásában meggátoltattak ; de azon idők óta még párt-
érdekekkel szemközt és vallási villongások között is több 
román nemzetiségű lelkes főpapok védelmezék és melegen 
ápolák a szent egységet, s amely román nemzetiségű egyház-
községek máig ez egységbe visszavezetve vannak, ezek 
mind nem görög vagy szerb, hanem román főpapok és egy-
házi személyek fáradhatlan buzgalmának köszönhetik cz 
egység áldásait, kik soha sem szűntek meg román véreiket a 
velők vérszerinti rokonságban is levő latin egyház gyerme-
kei közösségébe való visszahivogatással ellensúlyozni, azon 
anyaszentegyházunk iránt mások által elszórt téves hiedel-
meket, miknek tovább ápolásával román testvéreinket a sza-
kadásban megtarthatni reménylék. Az ezek téves volta fö-
lött pedig akár esetlegesen vagy alkalmilag tartott tanítások, 
akár kikeresve az anyaszentegyház hitéről, s ezzel román 

' ) Fleury, Hist. Ecel . libr. 10. §. '20. 
2) Fleury, ugyanott libr. 16 §. 43. 
3) Ugyanott libr. 85. §. 53. és libr. 76. §. 7. és Lanriani Ten tamen 

crit icum linguae rom. sen valachicae P rae f . pag. XXV. X X X I X , — és 
F leu ry lib. 97. §. 14. 

őseink vallásának egységéről nyújtott kétségtelen adatok s 
felvilágosítások, hol ezek meghallgattattak vagy elfogadtat-
tak, „fides ex auditu", kérdjük : „proselytáskodás"-nak mond-
hatók-e ? Hiszen Krisztus igaz anyaszentegyháza az ő jelle-
géből könnyen felismerhető levén, s majd 2000 év óta ugyan-
azon Péter sziklán megdönthetlenül minden ellene intézett 
megtámadások közül és után csak dicsőbben és ragyogóbban, 
de változatlanul tündökölvén elő, könnyen beláthatja bár ki 
is, melyik legyen azon egyház, melyet Krisztus ezen külde-
téssel : „euntes in universum mundum etc." bízott legyen 
meg; ezért eme Istentől nyert küldetési joggal a kath. anya-
szentegyház fejei időközönkint az elszakadt keleti egyház 
papjaihoz menesztett kenetteljes fölhívásaikkal őket a szent 
liajdanban ápolt egység visszakarolására buzdítani el nem 
mulaszták, s midőn isteni mesterük e parancsát : „et tu ali-
quando conversus confirma fratres tuos," igy teljesiték, ki 
merészelné mondani, hogy proselytáskodtak ? 

Igy a kath. anyaszentegyház egységében élt és élő ro-
mán nemzetiségű egyháznagyok mint apostoli utódok mig 
atyai aggodalommal teltek el román véreik egyházilag el-
szakadt állapota fölött ; addig a közösségükbe lépni óhajtó-
kat előlegezett tanítás után befogadva, őket még az atyai 
szeretet adományaiban is részesiték. Vagy talán ezt bátor-
kodnék valaki ,proselytáskodás'-nak nevezni ? 

Es lia a jelenlegi balásfalvi nm. kath. román érsek 
vagy a nagyváradi mélt. kath. román püspök urak vala-
mennyi románnak számára irt catekismusaikban a szakadás 
hátrányait s az egyesülés szellemi és anyagi hasznait fejre-
getik, váljon nem eláradott főpásztori gondjaikból fakadt 
kötelességüket teljesitik ? midőn nem ámítással, ráfogások-
kal, ijesztgetéssel vagy fenyegetéssel, hanem kiderített igaz-
sággal, kímélet-, szelídség- és szeretettel tanítanak az anya-
szentegyház közösségbeni lét üdvös volta fölött. Talán ez 
proselytáskodás-e ? 

Vagy ha például mostani nagyváradi mélt. püspökünk 
püspöki székfoglalása ünnepélyén tartott sz. beszédéből ki 
nem hagyhatá azt, aminek mielőbbi megtestesüléseért fő-
pásztori keble leginkább hevül, s megyei papságához igy 
szól : „Imprimis quod proxime ad nos spectat, studia nostra 
in id conferamus laboré et indesinenti oratione, ut concordia 
Ecclesiae orientális cum occidentali in concilio Florentino 
producta iterum restituatur. O utinam intelligerent ad quos 
spectat, et qui sanctam ecclesiarum unionem impediunt, 
quantum délinquant, et quantam damnationem sibi consci-
scant," stb. S miután mindakét egyház előtt tiszteletben álló 
sz. Cyprián szavaival — de unitate Ecclesiae — súlyt ad 
buzdító szavainak : „Qui sanctum Cyprianum universae Ec-
clesiae christianae Doctorem venerantur, cuius memóriám 
recolit Ecclesia orientális 2 oct. audiant ilium vere divina 
loquentem" etc. E tárgyról tovább értekezvén, végre igy 
szól : „O fratres ! quid ergo adhuc impedire potest vinculi 
caritatis fraternae inter christianos restitutionem ac com-
mune illud christianorum solatium, se, uti obligati sunt, fra-
tres nominandi et diligendi atque coniunctis viribus eo con-
nitendi, ut illi longe plures milliones incolarum terrae, qui 
patrem adhuc non cognoscunt et quem ille misit Jesum Chri-
stum , ad veram eius adorationem adducantur, et per eius 
crucem salventur" ? stb. Mindez okosan proselytáskodásnak 
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mondható ? S midőn a főpásztor alárendelt papságát apostoli 
küldetése szellemében munkára és imádságra serkenti, mely 
az elszakadt egyház egyesülésére, s vele egységben öszveti-
tett munka- s imádsággal a még pogány világnak Krisztus 
egyházábai megnyerésére legyen irányozva, e serkentésnek, 
e buzdításnak az illetők általi foganatosítása ugyan miképen 
nevezhető proselytáskodásnak ? Vagy talán a felmerülni szo-
kott alkalmakat nem kötelességünk-e felhasználni szeretet-
teljes tanítások tartására ? avagy a szt. egyesülés minden 
nemű, de főleg lelki hasznainak fejtegetésétől eltilthat min-
ket valaki ? midőn ezt szent hivatásunk szerint annak adjuk, 
aki vagy kivánja és kikéri tőlünk, vagy legalább tudvágygyal 
közeliti meg a helyet, melyen tanítani kötelességünk. Es ha 
fejtegetéseinknek, tanitásainknak sikere fejében a közös-
ségünkbe lépőt kötelességünk szerint elfogadjuk, s végül : ha 
imáinkban Istenünkhöz emelkedve kérjük könyörögjük az 
,omnes ad agnitionem veritatis pervenire' kegyelmet : ez 
is ,proselytáskodás'-é ? Pedig ennyiből állott a gör. keleti 
román érsekség felállítása előtti proselytáskodásunk ! 

Ime anélkül, hogy szándékunk vagy szükségünk volna 
a saját anyaszentegyházunk ellen gyakorlott proselytáskodást 
jellemezni, előadtuk: miképen proselytáskodtunk magunk? 
hogy kitűnjék, lia kötelességünk-e tovább is igy proselytás-
kodunk ? — A felelet s egyszersmind apostoli parancs nyom-
ban következik : „Imprimis quod proxime ad nos spectat, 
studia nostra in id conferamus laboré et indesinente oratione, 
ut concordia Ecclesiae orientális cum occidentali in concilio 
florentino producta iterum restituatur." J) 

Hogy pedig a kath. anyaszentegyházzali egységben 
mi románok is azon forrásnál találtuk magunkat, melyből a 
tudományok és művészetek birtokába jutott kerek föld min-
den népei mint eredetiből merítettek, tagadhatatlan, — va-
lamint elvitázhatlan : hogy mig ezen anyaszentegyház Krisz-
tus hitét és szeretetét szellemi erejének egész teljéből ügye-
kezett átültetni az emberiség szivébe, és pedig fényes si-
kerrel, azalatt a tudományok minden nemét ön erején fej-
lesztve s kebelében ápolva, világot gyújtott ugy az ő közös-
ségén kívüliek, mint a tőle elszakadozottak előtt. Számtalan 
román ezen szentegyház ápoló szeretete alatt nyerte ma-
gasabb kiképeztetését is, és hogy röviden végezzünk : vallják 
meg ők, lia volt-e okuk megbánni, hogy a kath. anyaszent-
egyház kebelébe jöttek, vagy ebben születtek ? s lia netalán 
volnának, kik e fölötti bánalmukban factum infectum fieri 
vellent, mondják meg : melyik fokán volnának ők most a 
szellemi képzettségnek ? 

Adott, igen is, a kath. anyaszentegyházzali egység ro-
mán nemzetünknek sok jeles férfiakat, minőket ezen szent 
egységen kivül csak Isten tudja! ha birandottunk-e valaha 
vagy sem ? ! Forró hálánk és örök fiúi hódolatunk iránta ! ; 
de soha sem volt mostoha kath. anyaszentegyházunk mások 
iránt sem, kik az ő kebelében képzett jelesebbnél jelesebb 
tanárok által kezelt bár minő szakév tanintézeteiben keresék 
és keresik szellemi kiképeztetésüket, ezeknek is hason bő-
kezűséggel nyitá meg tudománykincseinek tárházát, — s 
épen mindezekért reményeljük még erősebben : hogy elis-
merés fejében is, de meggyőződésből is román testvéreink 

*) Sermo Illustrissimi I). episcopi gr. r. cath: W a r a d . occasione 
can. instal lat ions ad clerum suum dioecesanum habitus. 

saját nemzetiségű érsekségük alatt az ős anyaszentegyház 
hívogató szózatát hamarább meghallandják. Es hogy prose-
lytáskodásról ne vádoltathassunk, kimondjuk : ez nem ti-
tokban szított óhajunk, hanem nyilt, leghőbb, legszentebbül 
ápolt reményünk, hogy mindenképen egyek lehessünk, mert : 
„Unio divina est, divisio a daemone nata." Juhász György 

gör. kath. román plébános. 

SZEMPCZ-VIDÉK, mart. 16-án. A „Religio"-t min-
dig élvezettel olvasom ; de oly lelkesedés rég nem dagasztá 
keblemet, mint a kassai egyház-megye szepsi kerület papsá-
gának a f. évi 20-ik számban foglalt, s szerkesztő ur bátorító 
jegyzetével kisért egyházgyülési indítványa olvasásakor, 
mely egy nagy kath. irányú politikai napilap megalapítását 
tervezi s óhajtja. Lelkesedésem első hevében oly nagy volt, 
hogy talán utolsó filléremet is feláldoztam volna e nagy 
horderejű czélra, melyről minél tovább gondolkodom, annál 
szükségesebbnek ismerek. Baráti körben többször felmele-
gített eszme ez, melyet kétségkívül felkarolni s érlelni fog 
e haza jó irányú értelmisége. — Már néhány éve annak, 
midőn ily eszme a szent-István-társulat egyik gyűlésén is 
felszínre került azon óhajjal, miszerint a társulat védve alatt 
alakuljon egy nagy kath. szellemű politikai napilap, mint 
akkoriban a franczia ,L' Univers' volt ; — de ez a társulat 
c-zéljával megegyeztethetőnek nem találtatván, elejtetett. 
Akkori alelnöke azt mondá beszédében, hogy a nap, me-
lyen a társulat ily napilap megalapítását elhatározná, fel-
oszlásának diplomáját irná alá. Ha a társulat nem tartotta 
czélszerünek e vállalkozást, czélszerü lehet — s az is — 
annak körén kivül, — sőt nemcsak czélszerü, hanem kiáltó 
szükség is. A szepsi kerület lelkes papjainak tehát hálával 
tartozunk, hogy a keblekben mindig táplált óhajjal a nyil-
vánosság terére kiléptek. Alig volt az utolsó években már 
papi társaskör, hol erről szó nem lett volna, mert a lefolyt 
európai események közzététele a ferde irányú lapok által 
megtanított, hogy ezekből a dolgok valódi állását soha meg 
nem ismerhetni. Ha nem lett volna ,Religio'-nk s az ,Idők 
Tanuja,' kénytelenek lettünk volna saját pénzünkön csupa 
hazugság, — és rágalmat vásárolni. Az ,Idők Tanuját' mél-
tán a politikai hazugságok közötti mentő deszkának nevez-
hetem, s azért bátor vagyok nyiltan kimondani, hogyha a 
czélba vett terv létesül, róla első gondoskodás lesz, nemcsak 
nemes lélekkel vitt lapjára nézve, mely ügy kölcsönös sze-
retettel és méltánylással intéztetnék el, hanem érdemdús 
személyének kitűzendő hivatásra nézve is az uj lapnál, miu-
tán a vetélkedés egyelőre káros volna. 

Szeretem hinni, hogy szép hazánk katholikusainál az 
ohajtott la}) megszületésének terve átalános visszhangra 
fog találni; mert mi evvel nem támadni akarunk, — ezt 
soha sem szoktuk, mivel békében akarunk élni, s szeretettel 
többre is megyünk; ezt én, ki vegyes vallásúak közt lakom, 
tapasztalom ; amint pedig kicsiben, ugy van a hazában is, 
— de a támadásokat vissza kell vernünk, hogy gyávák s 
ügyünk árulóivá ne legyünk. A katholikus ellenes sajtó 
mindenható akar lenni, legyünk mi legalább hatalmasok. 
Ne vonjuk meg tehát filléreinket e dicső czéltól, én erősen 
reménylem, hogy három év alatt 200,000 frtnyi alaptőkénk 
együtt lesz ; a tavaszi gyűlések mindenfelé tanácskozásuk 
tárgyává választandják ez indítványt, megérlelik, s hazánk, 
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lia Isten segit, katholikus érzelmének emléket fog állítani. 
Püspökeink kétségen kivül áldásukat adandják ez ügyre, 
feljogosít e reményre multjok, mely az egyház lapjain arany 
betűkkel tündöklik. 

Sokkal helyesb, ha az indítvány körünkből jön, lega-
lább elleneink nem mondhatják, hogy egyháznagyjaink erő-
szakolták reánk. 

Sajnos volna, ha hazánkban a jó ügy iránt oly tespedt-
ség uralkodnék, hogy nem találkoznék 5000, kik egyenkint 
10 o. é. frtot áldoznának s ezt három évig. Ezt gondolni is, 
önbecstelenités volna ! Gondoljunk a brüsseli nagy katholi-
kus gyűlésre, hol csak hamar összegyűlt néhány százezer 
frank egy független lap alapítására. 

Hogy azonban a tervezett lap a lehető legelterjedtebb 
legyen, egyik feltételül az olcsóságot ajánlanám, miszerint 
az anyagi tőke következtében előfizetési ára legfölebb 15 frt. 
legyen ; ekkor sokan kik irányával egyet nem értenének is, 
olcsósága miatt tartanák, mig végre vele megbarátkoznának. 
Ilyen lap majd a magyar akadémia iránt is tisztázná a véle-
ményeket s érvényt szerezne benne az egyetemességnek, 
az egyedáruságot megbélyegezve, a méltányosságnak sze-
rezne befolyást. 

Sajnos hogy már aggodalmakat kelt az akadémia irá-
nya, s körében legújabb időkben felmerült jelenségek, 
annyira, hogy a kárpátok alja is felsóhajt reája. 

De félre setét képek, nem akarom hinni, hogy a kath. 
tudósok s ügy iránti ellenszenv hazánkban annyira lábra kap-
jon, miszerint külön katholikus akadémia létrehozására kény-
szeritsen. Fölajánlott s elhasznált ezreinkre oly átok szállna ?! 

Lebegjen most csak egy nagy katholikus politikai napi-
lap megalapításának eszméje szemeink előtt, e leend összetar-
tásunk, sorakozásunk monumentuma. Rajta tehát hordjuk 
össze az anyagot, majd lesznek kik az eszmének alakot adnak. 

Talán már közel az idő, hogy nem leszünk oly szeren-
csétlenek magyarhoni kath. papok asztalán egy „Morgen-
post, Ost. Deut. Post, Fremdenblatt, Gradermichel-féle lapo-
kat látni, amint nekem sajgó szívvel kellett tapasztalnom. 
Immutemur in melius, qui errando peccavimus. ') 

1 ) A lelkesítő sorok nemes írója megbocsát , ha ismét rövid jegy-
ze t r e alkalmat veszünk. Hár többen szólanának, más és más vidékről , 
ha tna , mozdítana, s aminek mikor-akkor meg kell tör ténni , ami mikor-
akkor meglesz, sokkal hamarább meglenne, mivel ily lapnak szüksé -
gessége kétségkívüli , a tőke lehetősége akaraton kívül más akadályt 
nem talál, hasznossága mérhetlen, könnyűsége, csak akarni , csak kath. 
életünk közbecsüle teér t , dicsőségeért, j aváé r t érezni kell, világos. — 
Jó l mondja a nemes iró, hogy e lap nem volna támadó ; mi hozzá t e sz -
sziik, semmi lapnak lételét nem támadná meg, sőt munkásságá t élesz-
tené, nekik sok tárgyról felvilágosítással szolgálna, hogy a jólelkű h a -
zafiak egymást félreértésből ne ostromolják ; evvel a hazai ügy nyerne. 
Csak mit a különféle lapok föl tételeznek, tárgvilag követe lnek , azon 
helyet foglalná el, azon hivatást töltené be. Csapás volt a hazára , hogy 
1848 előtt tiz évvel nem volt ily lap. — Helyesen tesz a nemes iró em-
lítést t. Lonkav Antal úrról is ; igy lapról szólva, az ő becses és érdemes 
személyét , ugy szinte lapját is nem lehel kikerülni. Épen hogy a l a p -
tervről szólva, felőle is szólunk, bizonyítéka annak, hogy érdemei el is-
mer t e tnek . Sok az ő érdeme, a kezdet , a fá radság , az önfeláldozás az 
ő dicsősége, mely mindig tiszteletet s hálát érdemel ; ő ker . bizalommal, 
ker . kitartással, ker . törhet lenséggel kezdte, vit te, veze t t e a vállalatot . 
Az Istennek áldása emiatt még reményte l jes gyermekeire is á t f o g szál-

VEGYESEK. 
Spanyolországban a püspökök sorban hirdették a pápai 

körlevelet, mielőtt a kormány efölött intézkedett volna. 
Verbum Dei non est alligatum. A kormány a korona jogait 
akarja védeni, de még afölött sem látszik tisztában lenni, 
melyek azok, és hogyan védje. A toledói érsek, kinek me-
gyéjében Madrid főváros van, az elsők között volt, hogy fő-
pásztori körlevél kíséretében hirdesse a pápai körlevelet. A 
vallodolidi érsek főpásztori levelében irja, hogy igy tenni, 
mikint tesz, kötelessége, s evvel hazájának semmi törvényeit 
nem sérti. Majd minden püspök kiemelte, mikint a francziák, 
hogy a pápai körlevél Spanyolország alkotmányát nem kár-
hoztatja, mikint ezt azon lapok hirdették, kik a pápai kör-
levél érteményezésére épen nem voltak hivatva. 

A csanádmegyei papnövendékek „magyar gyakorló 
iskolája" előfizetési fölhívást tesz magyarra fordított „Hite-
lemző kézi könyv"-re Fritztől 60 krral. 

Az egykori tüskevári kolostornak, mely a pálosoké 
volt, felmaradott házi készleteit régiség, művészeti, és vallá-
sos tekintetből, amint a lapok irják, a győri püspök ő mltsga 
megvette. 

lani. Amit az egyházé r t teszünk, Is tennek teszünk, az Isten nem szokot t 
adós maradni. Je lesek lapjának cz ikkei , le lkesek , avatot tak az ő mun-
kásai , a haladás, a tökély évről évre észrevehető ; mindezt emelni, t e r -
jedtebbé tenni fogja a lap, s ami a magány vállalatnál nem lehető, vagy 
csak esetleges, még azt fogja meghozni a t e rveze t t lap, t. i. az á l landó-
ságot, a változhatlanságot, a függet lenséget . Vegyük csak rövid szem-
lére a helyzetet . Zaklat ta tásaink, érdekeink, a nemzetek együtties szel-
lemi élete, a napi kérdések közös részvéte lapot köve te lnek , mely az 
előfizetők számának hullámzásaitól ne függ jön , melynek munkásai a 
lapnak anyagi állásától, a lap az ő munkásainak polgári viszonyhatá-
saitól mentek legyenek. E z a függet lenség. — Harcza ink a közeli j ö -
vőben lapot igényelnek, melyhez annyi erő álljon, mennyit az időszaki 
szükség köve te l ; ezt az előfizetések pénzereje soha nem teheti . Ez a biz-
tosság. — A lapnak helyben kell készülni. A beküldött czikkek lehetnek 
igen helyesek ; de hogy a lap hasson, benne az első szónak az utolsó-
val , az egyik évfolyamnak a harmadikkal összhangzatban kell lenni, 
mivel a hatás nem annyira a czikk jelességéből, mintsem a folytonossá g-
ból ered. E r r e sok erő, a sok erőn még erősebb szellemi kormányza t , su -
gallat szükséges ; ily erő t az előfizetési pénz soha sehol elő nem állított, 
elő nem állithat. — Es az állandóság ? Meddig t. Lonkay Antal u r él, 
lapja is élni fog ; de érdekeink egy ember életétől nem té te lez te the tnek 
föl a napi irodalom mezején. E r r e testület kell, mely meg nem hal l . 
Azon fölül, m i g t . Lonkay Antal u r é l , lapja hű marad a zász lóhoz ; de 
azu tán ? A lap az ő tulajdona, bir toka, tőkéje ; örökösei rendelkeznek 
vele, amint l ehe t , amint a k a r j á k ; nem lehet -e a mai le lkes tula jdonos-
nak utódja a ,Magyar Sa j tó , ' vagy a , P e s t h e r Lloyd' birtokosa ? Lehe t , 
hogy t. Lonkay Antal u r n á k nemes szive ez esetre is rendelkeznék ? 
De hátha csalódik a választásban ? A lapról , mint bir tokról , a jog kény-
szer í tő erejével rendelkezhet ik ; de a lap i rányára csak mandatumot 
adhat, mely a jog kényszerí tő ere je alá nem esik. E z a közeg á l landósá-
gának a tek in te te . — Legyen magány bir tokú lap a legjelesebb, l é té re , 
i rányára , munkás szellemi ere jére nézve a változatlan ál landóságot , 
mely egyes ember életén, személyes nézetein, sőt lángelméjén is fölül 
álljon, nem nyerhet i meg. Mig igy megállapított, iskolává emelt lap nincs, 
addig mind a személytől fiigg, s az eset legességtől ; addig a létezőt kell 
felkarolni , az ohaj tot t czélra ennek pártolásában haladni. — Az olcsóság 
kétség kivül egyik kellék lenne, és pedig 15 fr ton alul is amint a t ő k e 
nagyobb lesz.—A szervezés ügye a jövő munkája ; előbb az anyagot kell 
előállítani az építésre. Későbben arról is szólhatunk ohaj tásképen. — 
T e g y e n e k a lelkesek ker i i le tekkint , nem veszít senki , nyerni fog min-
denki , legtöbbet kath. életünk méltósága, dísze, joga, becsüle te . Ma még 
van idő : a késő vállalatok nem az élet, hanem a halál h í rnökei szoktak 
lenni, s az Ítéletre mutatni : élhettél, tehettél volna ; későn tet tél , ment-
hetetlen lettél. Szerk . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÀSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Erkövy , Galgóczy és Kocsi nyomdájában ) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap hetenkint 
kétszer : szerdán és szom-
baton. — Az elöfi- c:ési díj 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
kir. postahivatalnál, s Pes-
ten a szerkesztőnél (Lipót-
utcza 19. sz.) s Kocsi Sán-

dor nyomdai irodájában, 
(halpiacz és aldunasor 

sarkán , 9. sz. a.) 

Pesten, martius 29-én. £ 5 . I. Félév. 1865. 

TARTALOM : Kis szellőztetés nem árt. — A szent-
atya levele. — Egyházi tudósítások. — Szentszéki határo-
zat. — Vegyesek. 

Kis szellőztetés nem árt. 
Hogy honunkban a szellemi művelődés napon-

kint mélyebb gyökeret ver, tapasztaljuk a társada-
lom minden rétegeiben; de hogy még sok javitni, 
kivetni való lenne, az is bizonyos, és azon törekszik 
a nemes keblüeknagy száma. Már a magas kormány, 
már az áldozatot nem kimélő püspöki kar, sőt egyes 
világi főurak iskolákat alapitanak, segédkezet nyúj-
tanak. De a mostoha körülmények nem mindig en-
gedik meg a szegényebb sorsú kath. ifjaink iskoláz-
tatását, mindamellett hogy évenkint több 90 ezernél, 
jobbára kath. clerus hagyatéka, ösztöndijakra oszta-
tik ki. Sok jeles elme fosztatik meg a közönség ká-
rára a tudományos pálya folytatásától ; sok szülőnek 
vérzik a szive, midőn gyermekének nem adhat egyéb 
nevelést, nem biztosithat neki más jövőt mint a kéz-
mivességet, s tán innét eredhet némely szülők azon 
szerencsétlen gondolatja, hogy gyermekökből minden 
áron legalább külszinre értelmes embert nevelni óhajt-
ván, költség megtakarításból azt gyakran hite vallása 
kárával protest, iskolába küldik ; de ami egy kath. 
papra alegsujtóbb, hogy semmi, vagy álokokból, vagy 
néha a népszerűség hajhászásából ugyanezt a tehe-
tősbek is teszik. Szavaimat hogy igazoljam, nehez-
telve panaszkodnak a losonczi uniált prot. gymna-
siumban járó kath. növendékek, midőn a történelem 
tanára kimerithetlen a katholicismus sértegeté-
seiben, pedig tisztelhette volna meggyőződésüket, 
mert 114 tanoncz között, több egy negyedénél ka-
tholikus ; midőn a tápintézetbe a felvételt megköny-
nyitik, hogy a böjttől annál hamarább szokhassanak 
el, s egyházukat megvethessék. A vallás nem em-
beri elmétől függő valami, épen oly kevéssé függhet 
az emberi hatalomtól a szétszórt secták egygyéol-
vasztása. Nem megdöbbentők-e az unióra egy férfi-
nek nyilatkozata, hogy a szláv-lutheranusok ké-
szebbek katholikusok lenni, mint reformáltakkal is 

valaha egyesülni? Mit vélhet róluk a közömbös néző, 
midőn a losonczi gymnasium néhány évig tartott 
uniója csak is a pénzerők tekintetéből ez évben a 
legnagyobb viszálkodások közt felbomlott; midőn 
mindkét rész maga intézetébe édesgeti az illető 
gyermekeket ? 

De lássuk közelebbről ez intézet erőit, melyek 
tán, mert egyesültek, oly vastagok. Az iskolai év 
végével adott ki Kristófi igazg. egy értesitvényt, 
melylyel minden tanuló szülőinek, sőt még a kath. 
plébános urnák is kedveskedtek. „Foglaltatik benne 
egy 90 sornyi értekezés egyesült prot. tápintézetről." 
A czime igen jó, hogy tudhassuk, miszerint itt pro-
testálni fognak. Már most azt vélné az ember, hogy 
itten az intézet keletkeztét, viszontagságait fogja ol-
vasni, mult évben mily étkezésben és mily áron ré-
szesültek az i f jak, vagy a jövő évben mily javitáso-
kon fog átmenni az egész; aki ezt várta, az csalódott. 
Kérdezősködtem bölcs irója felől, de nem kutathat-
tam ki nevét ; én részemről nem is tulajdonitom oly 
férfiúnak, aki tudományosságra igényt tar t , csak 
azon egyet csudálom, hogy az intézet neve alatt ada-
tott ki. Jól mondja Hahn-Hahn Ida Lutherről: „Klar, 
scharf und bestimmt ist bei ihm nur Eines: der 
Hass gegen die Kirche." Ezt idők örökbe vették. 
Hiába irja a tápintézeti értekező, hogy „ügyét a se-
gédforrásokban kifogyhatlan s engesztelődé sre nem 
hajlandó ellenese ellen biztosithassa," mi a béke job-
bot mindig kinyújtva tar t juk, de lánczolatos követ-
keztetésünkből egy karikát is ezrekért, milliókért 
sem áldozunk föl. Ez a mi dicsőségünk ! 

Ha az isteni gondviselés megengedte, hogy az 
emberi szellem kitűzött pályáján meg ne álljon, ha-
nem ismereteiben gyarapodva a tökélyesbülés felé tö-
rekedjék ; akkor az ujabb korban a sok között kima-
gaslik Gutenberg és Columbus. Nélkülök csinált volna 
forradalmat s háborúkat Luther , mert egész west-
phali békéig csak vérnyomokat hagyott maga után ; 
nélkülök megakadályozta volna a tudomány hala-
dását 300 évre, s már kiveszett volna tana, mint sok 
máselődjeé. Bámulnunk lehet, hogy vannak és lesz-
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nek, akik a műveltséget egészen a reformationak Ír-
ják fel, előbb azonban szeretnék bebizonyitani, mily 
vakságban sinlődött a 16 század előtt a szegény em-
beriség. I t t tért el tárgyától ami losonczi tudósunk 
értekezésében. 9-ik sorban már feleslegesnek tart ja 
folytatását, hanem inkább a mult idők viszonyaiba 
vág. — „A 16 század másik felében, midőn az irás és 
olvasás ismerete majd kizárólag a papok, fejedelmek, 
s az országnagyok körére szorítkozott, netovábbját 
érte el a rom. szék uralma. A nép tudatlan vala, tu-
datlanságban tartá a papság, ezen nyomasztó állapot 
nem tarthatott örökké. Bebizonyult itt is , hogy bár 
mily nagy legyen a hatalom, mely útját állja a szel-
lem fejlődésének, előbb-utóbb összetiportatik." Most 
már lehet látni, hogy mikép recommendálják uraimék 
a tápdájukat. Miután ez sokkal előbb Íratott, mint a 
Naturforscherek elnöke kimondhatta ex cathedramély 
bölcseségü szavait, azért azok csak refrainül szolgál-
hatnak a losonczi értekezőnek. A pesti levelek irója 
annyira kimeriti a tárgyat arra nézve, hogy az egy-
ház soha nem monopolizálta a tudományokat, hogy én 
csak az ő szavait idézhetném. Aki a viszonyokat az 
akkori üvegeken nézi, meggyőződhetik, hogy bár ki 
birtokában lettek volna a tudományok, azokat elter-
jeszteni könyvnyomdászat feltalálása előtt, ugy mint 
most vannak, lehetetlenségek közé tartozik. Mondja 
Pascal , az egyház történelmet igazság történel-
mének kellene nevezni ; azaz : hogy az egyház min-
dig a Krisztus tanitását tanitotta, s attól soha el 
nem tért. Ezt bizonyitja maga Herder is az ő „Ideen 
zur Glesch, der Menschheit" ; „Früher äusserte Rom 
seine Klugheit dadurch, dass es auf Einheit der 
Kirche, auf Reinheit der Lehre , auf Rechtgläubig-
keit und Katholicismus drang, auf den die Kirche 
gebaut werden musste. Nie hat sich Rom vor Ketze-
reinen gebückt ; ohne Nachsicht schnitt es sich ab von 
der griechischen Kirche, ob diese gleich eine halbe 
Welt war. Nothwendig musste diese Grundlage einer 
unnerschütterten Reinigkeit und Allgemeinheit der 
Lehre , die auf Schrift und Tradition zu ruhen vor-
gab , bei günstigen Umständen einen geistlichen 
Richterthron über sich gewinnen und tragen." En-
nél szebbet nem Írhatna egy kath. iró sem, mint a 
prot. prédikátor Herder, kiben azonban alapos tudo-
mány párosult az igazságszeretettel. 

Mily vastag tévedésben szenved továbbá az ér-
tekező, midőn állítja, hogy a népet tudatlanságban 
tartá a papság, különben nem engedte, hogy lelkis-
meretével játékot űzzenek. Kilátszik, hogy a közép-
kor institutioit épen nem ismeri. Midőn csak nemes-
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ség és rabszolga létezett, polgári rend sokkal későbbi 
intézmény. A nemesség azon időben méltóságán alóli 
dolognak tartá tanulni, a pórnak pedig szabad aka-
rata sem volt ; és sorsán valamint most, ugy akkor 
is egy körömnyit sem segitett volna a sz. iratok ol-
vasása. Egyedül tehát a zárdákban tanultak, de nem 
önzőleg, szabad volt mindenkinek csuklyát ölteni, s 
tudományszomját kielégiteni, nekik a szerzetesek-
nek mond hálát ugyanazon Herder, hogy számunkra 
ők mentették meg a görög és latin nyelv ismeretét. 
Ebben is következetes maradt mai napig az egyház, 
mert szolgái által nevelteti most is az if jú sarjadé-
kot; csak honunkban is mily hervadhatlan babéro-
kat szereztek maguknak a tudomány körül a papok 
és szerzetesek. Heine különben megcsúfol mindent, 
de vannak irataiban közegek, ahol okosabban beszél, 
igy Gesch. der Relig. und Phil, in Deutschland 
mondja: „Jön idő, midőn a sokat rágalmazott jezsui-
ták érdemei felderülnek." Ugyanez mondható azon 
történészekre, kik lia azonkivül még tanitók, még 
í'oszabb nemzedéket nevelnek. Még a köznapi élet is 
czáfolja a historico-tapintézeti értekezőt. Mikép sza-
badkozik a földmivelő attól, hogy gyermekét csak 
iskolába küldje, annál kevesbé, hogy még neki köny-
vet s egyéb szereket vegyen, sokszor karhatalommal 
vihető véghez. Amint a nap csak lassankint éri el 
delelő pontját, u g y az emberi elme törekvései, felfe-
dezései lassankint fejlődtek k i ; mindamellett, hogy 
mi nagyon óvatosak lehetünk kevés tudományunk 
büszkélkedésében. Már Montaigne felsóhajt: Miért 
nem oly szives a természet, hogy bensejét mutatná, 
oh Istenem ! mennyi visszaélést s balfogást találnánk 
a mi szegény tudományunkban ! Th—szky. 

A szentatya levele. 
Venerabili fratri Felici episcopo Aurelianensi, Aureliara 

PIUS P. P. IX. 
Venerabilis fráter, sal. et ap. ben. Ita, venerabilis frá-

ter, de tua in Nos observantia et dilectione sontimus, ut li-
cet nondum ad Nos pervenissent ea scripta, quibus res dis-
para tissimas félicité r juxta et utiliter es complexus, jam 
Nobis audire videremur vocem tuam nobilibus commixtam 
vocibus fratrum tuorum, qui, ratione quavis humana et di-
scrimine posthabito, fere omnes constantia et libertate sacer-
dotali asserebant apud supremos imperii administres procul-
cata sanctae bujus Sedis ac propria jura, simulque fideles sibi 
creditos praemonere curabant de periculo errorum a Nobis 
damnatorum eosque se execrari profitebantur, et eodem plane 
sensu, quo a Nobis fuerant reprobati. Itaque si jucunda, 
haud certe inexspectata Nobis accidit, cum diligentia, qua 
universis tuae dioecesis parochis litterarum Nostrarum co-
piam te fecisse significas, tum oblatum opusculum, ubi im-
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pa vi da fratrum tuorum interpellatione commendata iis tetoto 
pectore accedere déclaras. Hanc autem lucubrationem avide 
versantes non sine voluptate vidimus, te non modo recen-
sasse, meritoque damnasse contemptui calumnias et errores 
ephemeridum, a quibus foedissime perversus fuerat proposi-
tae a Nobis doctrinae intellectus ; verum etiam graviter re-
darguisse injuriosum interdictum quo, salva ineptis infensis-
que scriptoribus blaterandi licentia, potestatem vulgandi 
exponendique litteras Nostras adimere libuit legitimis tantum 
earum interpretibus, quibus unis ipsae datae fuerant. Praeci-
pue vero delectati sumus ilia fraudum, machinationum tur-
pissimae procacitatis, direptionum, immanitatum enumera-
tione, quam, fretus indubiis vulgatissimisque factis, omnium 
oculis obvertere voluisti in priore lucubrationis tuae parte, 
ut ingenium eoruxn patefaceres, q u o r u m p r a e c l a r a e 
c u s t o d i a e , p e r c o n v e n t u m d i e i 15 p r a e t e r i t i 
s e p t e m b r i s , c o m m i t t i p l a c u i t p r a e d a e r e l i -
q u i a s e t s a n c t i t a t e m N o s t r o r u m j u r i u m . Grra-
tum itaque tibi significamus animum Nostrum, pro certo 
babentes, te, pro zelo, quo religionis et veritatis causam tueri 
soles, eo studiosius atque accuratius traditurum esse populo 
tuo germanam Nostrarum litterarum sententiam, quo vehe-
mentius calumniosas interpretationes iis affictas explosisti. 
Dum autem hujus studii amplam tibi mercedem ominamur, 
auspicem ejus, et praecipuae Nostrae benevolentiae testem 
apostolicam benedictionem tibi, venerabilis frater, tuaeque 
dioecesi universae peramanter impertimur. 

Datum Romae apud s. Petrum, die 4 februarii 1865. 
Pontif. Nostr. an. XIX. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BALÁZS-FALVÁN, febr. 28-án. A román „Gazetta" 

ezeket irja : „Néhány nap óta beszélik Balázs-falván, hogy 
kevés idő múlva bekövetkezik Fekete János kanonok prae-
conisálása mint szamósujvári püspöké, mely hir mennyivel 
inkább bizonyosul, annyival nagyobb örömöt gerjeszt. 

Erélye, működési szelleme, és ragaszkodása szentegy-
házunk fegyelméhez, melynek védelmeért kellemetlensége-
ket is szenvedett a mult években, olyan tulajdonok, melyek 
kívánatossá teszik, hogy a püspöki méltóságot elfogadja. 

De csudára méltó, hogy vannak némelyek, kik kétel-
kednek, váljon a nevezett kanonok ur hajlandó lenne a püs-
pöki méltóságot elfogadni, ha azt nem választás utján kapja 
meg ? — miután tudva van, hogy ő mindig a választás mel-
lett állott, váljon hajlandó lenne elfogadni, és aláírni a hit-
vallomást, mely magában értetik, hogy a tengeren túlról 
fog küldetni nékie, miután világos, hogy Roma nem nekünk, 
de a legnagyobb hatalmaknak sem akarja tenni a legkisebb 
engedményt sem, ') s innen teljes biztosággal következtetni 
lehet, hogy azon hitvallomásba a négy dogmaticus ponton 
kivül más fegyelmi dolgok is fognak vegyittetni (milyenek : 
hogy házasságtörésért a házasság nem oldathatik fel, hogy 
a papságból és világiakból álló zsinatok, kálvinista dolgok, 
sat.) Ha valaki ily hitvallomást elfogad, az akkor egyházunk 
fegyelmét tiszta rituális fegyelemre vonja le, mint mondá a 
mult években boldogult váradi püspök. 

' ) Elvben, a szükségesekben. Sze rk . 

Az unio a volt fegyelem világos fentartásával történt 
meg, mint az emiitett kanonok ur mondta : mikor a szent 
unióra tértek, feltételt tettek „conditio sine qua non" hogy 
a fegyelem, minden alapitások, canonok, s szokások melyek 
vagy egyetemes, vagy tartományi zsinatok, gyakorlat, vagy 
hagyomány által hozattak be a keleti egyházba, melyből 
mentek át a szent unióra, következéskép a pravila is, vagy a 
canon törvény, sértetlenül hagyassanak meg. Azonban az 
újítások bekebleztettek egyházunkba, az egész kath. keleti 
egyház beleegyezése nélkül, az alapszabályok, fegyelem, és 
szokások eltörlésével, a két egyházkört létre jött szerződ-
vények, és egyességek ellenére, „mint ugyan ő mondja a 
Gazetta 1858 évi 23-ik számában." 

Ezért mint mondám, némelyek azon véleményben 
vannak, hogy F. ur nem fog hajlani egy hitvallomás aláírá-
sára, melybe a szent unio nagyon túl terjeszkedik a négy 
pont tartalmán, mert mint ő maga mondta : aláírván, vonalt 
húzna azon ogyházunk, s romai egyházzal kötött rendelmé-
nyeire, s szerződéseire. J) Meg fogjuk látni." — 

BOGYISZLÓ, mart. 15-én. A „Religio" olvasóinak fi-
gyelmét bizonyára nem kei-ülte ki a 20-ik számban közlött 
szepsi levél ; melyet azonban akik talán megérdemlett érdé-
kéltség-, vagy esetleges időhiány-, vagy bármi más indo-
kolható és nem indokolható ok miatt, még nem olvastak 
volna: azoknak bátorkodom figyelmébe ajanlani. A szer-
kesztő ugyan is lelkesít, felkér minden testvért, tegyen test-
véri szeretettel e czélra indítványt a koronákban egy biz-
tosított jövővel birandó kath. politikai napi lapnak megala-
pítására. Szerkesztő ur felhívása által csekélységem is 
bátorítva érzi magát a dologhoz szólni. Ha nem kellene 
méltán attól tartanom, hogy a „Religio" hasábjain igény-
telen, de őszinte ömlengéseimnek hely nem adathatik : sze-
retném tolmácsolni a fön dicsért kerület lelkes papságának 
határozata fölötti örömemet, és annak valósitásaért epedő 
vágyamat. De nem teszem, ehelyett inkább mást mondok ; 

' ) A szamósujvár i ügyek e lő t tünk tel jesen ismeret lenek levén, az 
itt közlöt t nyilatkozatnak csak annyi súlyt akarunk tulajdonítani, m e n -
nyit a cz ikkeknek egy lapbői a másikba tör tént átvételök, történeti köz -
lésök érdemel. Lehet , hogy a román lap czélzatos hangot kerese t t , s be -
folyásozni akart , lehet , de nem tud juk ; részünkről ez egészen távol 
van, mivel a püspökkinevezés vagy választás legyen a Szentlélek s u -
galinainak eredménye, a melyből hírlapi beavatkozásoknak távol kell 
maradni ; ugy szinte a legkegyelmesebben kinevezet t , vagy megválasz-
tott is a Szentlélek sugalma, sa já t lelkismeretének parancsa szerint cse-
lekedjék, midőn a magasztos , és oly félelmes felelőséggel j á ró méltóságot 
elfogadja. Sajnál juk a lapnak tévedését, semmi alapon nem nyugvó vé le -
ményét a püspöki hitvallomáspontjairól , ezeknek osztályozásáról , s azon 
félelmét, bizalmatlanságát a közös anya, orbis universi magistra iránt. 
Cari tas non cogitat malum. A pápáknak hivatalos nyi la tkozat ja i t vegye 
mindenki tanácsul , nem pedig előítéletes fogékonyságait . A florenzi 
zsinatban 1449-ben történt egyesség minden későbbi egyességek alapja, 
s induló pontja. , ,Lae ten tu r cae l i " okmány a szükségeseket tar ta lmazza. 
IV-ik Incze , ,Sub catholicae" apostoli rendeletében az atyai s z e r e t e t -
nek egész bőségét megnyit ja, í rván : „l icet et expedit ut mores et r i tus 
graecorum, quantum in Deo possumus tolerantes, ipsos in Ecclesiae 
Romanae obedientia praeservemus." Előadván az egyes pontokat igy 
végzi : „Memora t i s au tem, archiepiscopo Nisibensi, et ejus suffraganeis 
latinis íirmiter auctor i ta te nostra praecipias, u t eosdem graecos supra 
praeinissis contra deliberationem nostram non inquietent nec al iquate-
nus molestent ." (Bullar . T . 1. p. 1 0 0 - 1 0 1 . ed. Luxemb. 1742.) IV . Pá l 
1564-ben a siciliai görög szerze tesek babonás, e re tnek s tb . szokása i t 
letiltván („in diversas haeret icas , nefariasque opiniones e t absurda de -
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habár ezen öröm- és vágy nyilvánításomnak azon tiszta 
szent czélja volna, hogy szeretett paptársaimban, főkép 
káplán társaimban hasonló érzelmeket gerjeszszek a szent 
ügy érdekében. Ugyancsak ezen érdekeltségem bizonysá-
gául és ha szerencsés lehetek ! — egy kis buzdításul, min-
denek előtt késznek nyilatkozom, bármily áldozatomba ke-
rüljön is, a kérdéses czélra 3 éven át évenkint 10 ujforintot 
adni. Saját magam, és társaim helyzetét tekintetbe véve, jó 
lélekkel merem állítani, hogy ezt, de tegyem fel felét, éven-
kint öt forintot minden káplán adományozhat, csak akarja; 
igen kevés lehet itt a kivétel, de ne kívánjunk többet a 
káplánok- és szegényebb plébánosok- és másoktól, csak 
ennyit adjon is ilyen miféle anyagi helyzetű ember, akinek 
pedig több adatott, az többet, bizonyosan czélt érünk. ') 
Hogy az némelyeknek áldozatába fog kerülni, elhiszem, de 
hiszen épen erről van szó : áldozzunk ! Es kérdem kivon-
hatjuk-e magunkat az ilynemű áldozatok alól mi káplánok 
azért, mert még csak káplánok vagyunk ? Feleljen kinek-
kinek saját kath. és papi öntudata ; feleljen a divatos pápa-
faló sajtó által szenvedett ostromállapotunk fölötti komoly 
elmélkedése, rubric a erogationum! — Feleljen magasztos 
hivatásunk érzete, s a világnak reánk szegzett sasszeme, és 
kifogása, melyet azonban sok egyes méltán magára vehetne. 
Kedves társaim! Eszméljünk, észleljünk, fontolgassuk rop-
pant felelőségü hivatásunk minden egyes teendőit, értsük 
meg a kor- és annyi szerető szivnek hivó szózatát, és tegyünk, 
áldozzunk ! Istenem ! beh sok megszívlelendő szózat intéz-
tetett már hozzánk ! kivált a kath. érzület élesztésében ki-
fogyhatatlan buzgalmu derék „Idők Tan-" és az 1863 elején 
megjelent „Szózat hazánk katholikusaihoz, különösen kath. 
klérusához" czimü lelkes röpiratban és másutt is, az egyház-
ellenes sajtónak kebelrázó pusztitásáról, és emiatt a kath. 
sajtónak lelkismeretes kötelességünkből folyó pártolásáról. 

l i ramenta passim pro labuntur" ) §. 5 mondja : „ P e r hoc tarnen non in-
tendimus, quod ipsi graeci ab eorum graecanico ritu d is t rahantur , vel 
quoquo modo impediantur ." (Bullar . T . c. p. 113.) V. Pius 1566 sept. 
20-án : , ,Missas et alia divina officia graeci latino more , latini graeco 
r i tu celebrandi abusiim anmillamus, i r r i tamus inhibentes ne deinceps 
graec i p resb i te r i latino more, et latini graeco ritu missas aliaque divina 
officia celebrare p raesumant . " (Bullar . T . c. p. 205.) Olvassák 13-ik 
Gerge ly pápának 1577 mar t . 28-án kel t alapitó levelét a görög nevelő 
intézetről Bomában, (Bullar . T . 2 p . 429.) VII I . Kelemen pápának 
1595 aug. 31-én kiadott instructioját a fegyelmi egyes pontokról (Bul lar . 
T . 3 . p. 52.), olvassák XIV. Benedek de beatif. SS. 1. 1. cap. 38 n. 8. 
igy ir : „Secundum summos ponti ficcs, quoties abjura to schismate graeci 
ad unitatem reversi sun t , sedulam cer te operám navasse , ut e r ro res 
ab j iceren t , et Sedi apostolicae subderentur ; at nulla tarnen facta r e p r o -
batione r i tuum et consvetudinum, dummodo pericuium animarum non 
induceren t , nec derogarent lionestati ecclesiasticae, u t habetur in con-
cilio Lateranensi sub Innoc. III . et in epist. Innoc. IV. ad ep. Tuscu l . 
apost . Sedis legatum in regno Cypr i . " (Op. oo. T . 3. p. 163. ed. Venct. 
1767.) Vegye elő I X . P ius pápának 1862 jan. 6-án kiadott apostoli ira-
tá t „Bornani pontifices, ' ' vegye elő végre XIII. Gergely állal megala-
pí tot t eskü-hi tval lomás példányát az egyesült püspökökre , ennek 20 
§ -a iban , és a szentszék minden okmányaiban semmit sem találand, mely 
az emiitett , és más hasonló subsumtiokra alkalmat adna. A czikkiró ma-
gát avata t lannak bizonyítja ; ne hallgasson sa ját és mások negédes vé-
leményeire , nyissa fel az okmányt ily nagy tárgyban, ebből szóljon. Ily 
nagy, ily szent ügyben indokolatlan, elhamarkodott nézeteket , midőn 
egyenet lenségekre adhalnak tápot , ter jeszteni vé tkes cselekedet. S z e r k . 

' ) A lelkes kispapok is remélnünk engedik ugy-e bár , hogy 
egyenkint , vagy összesen minden egy egymuzaeum áldozzon e czélra. T . 

Elhangzott elleneinktől a sok rágalmazó, barátainktól a sok 
lelkesítő és szeretettel korholó szózat, és mégis hol vagyunk ? 
Ott, hogy saját mindennapi kenyerünkhöz, a „Religio" jára-
tásához sincsen étvágya soknak ! Ott vagyunk, hogy a „Re-
ligio" szerkesztője ily nyilatkozatra képes keserű tapaszta-
latában : nálunk sok szent gondolatot a félelem szokott meg-
dermeszteni, hogy akikhez szólunk, azoktól cserben hagya-
tunk. Ott vagyunk, hogy egy lelkes férfiúnak csak sok 
küzdelme, hihetetlen lelki bátorsága, kitartása, szellemi s 
testi erejének és pénzének nagylelkű feláldozása által tehet-
tünk szert nagy nehezen egy oly politikai napilapra, (Id. 
Tan.) mely kath. irányban halad progammjához hiven, 
következtesen. Ott vagyunk, hogy amire szert tettünk, azt 
csak jövőbeni birhatás biztositéka nélkül bírhatjuk, ') Ott 
vagyunk, hogy aggódva kell gondoskodnunk egy oly polit, 
napilapról, mely egy részről biztos jövővel birjon, más rész-
ről béltartalma és külső kiállításával semmi kívánni valót ne 
hagyjon. Erre törekedjünk egyesülten szóval, tollal, pénzzel. 
A testvériség és áldozat korát éljük ! Összetartás és áldozat 
biztos sikert arat ! Siessünk az ébredéssel, ne huzódozzunk, 
nehogy ismét álomba merüljünk. Adjunk tápot most újból 
fölélesztett buzgalmunknak, nehogy szalmatüzként meg-
semmisüljön ! Azért tán jó volna, ha mindenki minél előbb, 
p. o. egy hónap alatt, nyilatkoznék a kezénél levő vala-
melyik lapban, hogy igy aztán a tavaszi koronákon már 
egy ismételt lelkesités után össze is gyűjthetnék, és az e 
czélra fölkért f. püspöki hivatalokhoz elküldhetnék a 10 
forintokat az illető kerületi alesperes urak. Hamar lenne az 
igaz, de iparkodnunk kell, mert félek — továbbá mert kü-
lönben is minden perez, mindennap nagy veszteség terve-
zett lapunk nélkülözése, végre mert ez esetben már előre 
vinne magával 10 forintot a koronára mindenki, mi nélkül 
talán egyesek részéről elfelejtetnék, vagy épen abba ha-
gyatnék az egész ügy. Nem levegőből beszélek ; példákból 
tudom, hogy a koronákon pénz-, vagy legalább kivánt meny-
nyiségü pénz hiányában keveset vagy épen semmitsem adott 
egyik — másik valami czélra p. o. péterfillért. — Még egy 
valamit ! Én szeretem hinni, miszerint a szepsi kerületi pap-
ság, és ft. szerk. ur nézetével összhangzó azon szerény vé-
leményem, hogy tervezett lapunkkal koránsem lehet szán-
dékunk az ,,Idők Tan uját" leszoritni teréről, sőt inkább azt 
tökéletesitni, tekintélyre, s biztos alapra fektetni; azért tán 
czime is megmaradhatna. Tanúskodjék tehát ezután is, és 
pedig még hangosabban, szélesebb körben, hódítóbb tekin-
télylyel e válságos időkről, e minden szentet és igazat lábbal 
tapodó korról és kath. érzületünk, egyh. érdekeltségünk 
nyilvánulásáról. De a lapszervezéshez mi távolból keveset 
szólhatunk, ezt a megalapított külföldi lapok példájára, te-
kintélyes, tapasztalt, tudós férfiak közös tanácskozással vé-
geznék. Nem egy embernek, nem egy élő lapnak ügye ez, 
de közös ügy, mindnyájunknak ügye, egyes ember a kivi-
tellel meg nem bizathatik. Oly férfiak, kikbe mindnyájunk 
bizodalma központosul, fogják felvenni a létesités ügyét, 
niibelyt a mi áldozatkészségünk kész anyagkint megleend. 
Akik a létesités ügyét kezeikbe veszik, azok a lap fölött őr-

' ) H á t ha előre is azon gondolat j u t eszünkbe, hogy az ú t törő és 
zászlóvivő vezér örökké csak nem élhet !? Há t ha előbb mint gondolnók 
megszűnnék a tör t erő ? ! T . 



ködni sem fognak megszűnni, mert ez nem Péter, nem Pál, 
hanem a magyar katholikusok nagy politikai lapja volna, 
nem egyesnek birtoka, hanem közös birtok. Bezárom sora-
imat : „Csak érdekeltség az Istenért ! csak érdekeltség ! — 
ebből aztán önkint folyik az áldozatkészség, — és ha e kettő 
megvan bennünk, mentve van megtámadt szent ügyünk." 

Egy győr megyei káplán. 
MÜNCHEN, febr. 18. (A bajor püspökség nyilatko-

zatja a speyeri hittani intézet bezáratása fölött.) Felséges 
urunk ! A haza jóléte melletti részvét épen ugy mint pász-
tori hivatalunk súlyos felelőssége az alulirt érsekek és 
püspököknek kötelességgé teszik egy oly kérdésben, mely 
az egyházat és államot egyiránt érdekli, felséged elé kö-
vetkező legalázatosb felterjesztéssel és kéréssel lépni. Spe-
yerben a folyó téli isk. félév kezdetén az ottani püspök által 
a papnevelde oly kiegészítése és tökéletesítése czéloztatott, 
aminő a tridenti zsinat határozatainak megfelel, a concorda-
tumban is alappal bir, és a szentszék által folyton ajánltatik. 
A kétévi hittanfolyam felállítására a sp. püspök nem vette 
igénybe az állam segélyét, mely pedig erre a concordatum 
szerint kötelezve volna. Miután a szükséges helyiségek a 
papneveldében néhány év óta már fenállanak, és alkalmas 
tanerőkről is gondoskodva volt, a püspök, ki erről köteles-
ségszerűen az államminiszteriumot értesítette, a theol. tanin-
tézetet a rendelkezésére álló vagyonból önállóan szándékozott 
létesiteni. Az államminiszterium ennek, mint a királyság 
törvényeivel ellenkezőnek ellenszegült, minthogy szerinte 
Bajorhonban a papi rend jelöltjei a hittudományokra előké-
szítő tantárgyakat csak a királyi lyceumokon és egyete-
meken hallgathatják. Mivel a püspök a concordatum 5 czikke 
nyomán jogosultnak vélte magát „pleno liberoque jure" in-
tézkedni neveidéje ügyében, azért a fenyegetések daczára 
az intézetet novemberben megnyitotta. Ezen intézet azonban 
az apóst, nuncius és püspök ismételt tiltakozásai ellenére be-
záratott. A hódoló tisztelettel aláirttak kötelezve érzik ma-
gokat felségednek kijelenteni, mikép a speyeri püspök eljá-
rásával egyetértenek. Ezen nyilatkozat indokolására hivat-
koznak az 1850-ben egybegyűlt bajor püspökség emlékira-
tára. „A theol. tanulmányok független létesítése — hogy az 
idézett emlékirat szavait használjuk — nemcsak a dogmán 
alapul, és a tridenti zsinat határozatainak megfelel, hanem 
a bajor concordatum által ujabb jogczimet is nyert, és a 
speyeri püspök által igénybe vett szabadalom a szentatya 
szentesítését is birja, „Vel maxime optamus venerabiles fra-
tres — igy irt a pápa a Bambergben egybegyűlt bajor püspö-
kökhöz — ut memoria repetere, et exsequi velitis ea omnia, 
quae iam alias vel omnibus, vel singulis episcopis vestri 
ordinis significavimus, vehementerque commendavimus, quoad 
clericorum seminaria ex providentissimis concilii Tridentini 
praescriptis erigenda et moderanda." A speyeri ügyben, 
hogy másokat mellőzzünk, arról van szó, ha váljon a püspök 
jogosulatlan-e arra, hogy önállóan és függetlenül a tridenti 
zsinat határozatai szerint papneveldét állitson, és ha váljon 
a katholikus püspök kizárásával egyedül a pariteticus állam-
hoz tartozik-e a papok neveltetéséről gondoskodni ? Váljon 
mily jogelvek folytán történhetik, hogy mig Eichstädtben 
egy ily független theol. tanfolyam már rég óta létezik, mely 
az államkormány engedelmével nyittatott meg, a speyeri 

megyére nézve azt állitják, hogy egy hasonló, tisztán püs-
pöki intézet az állam törvényeibe és rendeleteibe ütközik ? 
Midőn tehát a speyeri püspökkel egyesülten tiltakozunk az 
államminiszterium által fentartott elvek, és a speyeri theol. 
tanintézet bezárása ellen, mely tényben nemcsak az egyház 
elidegenithetlen jogainak, hanem a concordatumnak és al-
kotmányosan biztosított, jogainknak is sérelmét látjuk, ese-
dezünk , hogy felséged a sem állam-, sem egyházjogilag 
nem igazolható tilalmat visszavonni kegyeskedjék, kik hó-
doló tisztelettel vagyunk felséged legalázatosb szolgái. 

MADRID, febr. 15-én. Olasz lapok és után ok még 
mások is azon hirt hozták, hogy bizonyos Marliani nevü se-
nator a piemonti kormánytól megbízást nyert Madridban a 
spanyol kormányt az olasz királyság elismerésére bírni. 
Nagyon együgyünek kellene lenni, ki ily megbízatást fo-
gadna el, hogy kormányunkat, királynénkat 2-ik Ferencz 
nápolyi fejedelem rokonát arra birja, hogy baráti jobbját 
nyújtsa a két Sicilia bourbon fejedelmi család árulójának, 
ki Cialdinit megbízta 2-ik Ferencznek Gaetabani utolsó lé-
tekor e várost bombázni. Ennyire még hála Isten nem alja-
sodtunk el Spanyolországban, hogy a gyilkosokkal, rablókkal, 
árulókkal, esküszegőkkel szövetséget kössünk. Kopogtathat 
Victor kormányunk ajtaján, azon választ nyerendi: nem 
hallgatunk. Küldhet akár mennyi senatort a Móricz és Lá-
zár rend vitézeiből — az eredmény folyton ugyanazon egy 
leend. Hacsak forradalom, pedig a legalábbvalóbb fajtából, 
nem tűzi ki köztünk véres lobogóját, nem hiszem, hogy ta-
lálkoznék oly alávaló a minisztériumban, ki ő felségének ha-
sonló ajánlatot tenni elég szemtelen volna. E tekintetben 
Arazzola miniszternek múltkor a kamarákban mondott sza-
vai elég világosak voltak. Nem érdemes, mondá a többi között, 
Italiával foglalkozni, hol semmi sem történik idegen befolyás 
nélkül, ha miniszterváltozásról van szó, előbb Párisban kell 
kérdezősködni, ha váljon tetszik-e ? Kormányunk talán még 
mást is elkövetett, mi szitkokra birhatja a Carignani palo-
tában ülésező olasz követeket, hogy t. i. kötelességünk a 
pápa tekintélye, és világi hatalma mellett küzdenünk. El 
fog jönni talán még az idő, midőn majd mi spanyolok is fo-
gunk szólhatni a romai kérdéshez, és egész befolyásunkat 
érvényesíteni, hogy a szentatya jogaiba és birtokaiba vissza-
helyeztessék. — Apparisi jeles képviselő a f. hó 4 és 6 nap-
jain tartott ülésekben ékesenszóló szavát ismét hallatta, szo-
morú helyzetünket a legélénkebben és meghatóan festvén. 
Nem beszél a modern ujitók nyelvén, nem folyamodik a mi-
nisztérium ellen szórt támadásokhoz, melyeket a szabadelvű 
szónokok tapsnyerés végett állandóan használni szoktak, 
nem beszélt zsarnokságról, nem panaszolkodott a sajtó el-
nyomásáról, nem szór rágalmakat a papság ellen, nem pipe-
rézi fel magát, és nem dicsekedik szabadelvüséggel, és mégis 
majdnem vallásos csenddel hallgatják szavait. Mélyen be-
hatott honunk sebeinek ismeretébe, és szabadon korholja a 
roszat, ahol találja, le és felfelé egyiránt, különbség nélkül. 
Apparisi Spanyolország legjelesb szónokainak egyike, és 
méltó arra, hogy az annyi babért aratott Nocedal oldala 
mellett küzdjön. , 

CHINA, (missioi tudósítások. Folyt.) „Mindezen épí-
tendő egyházakra és vidéki kápolnákra nézve csak nemeslel-
küségében bizhatunk, mely a szükségesekről gondoskodni 



„ 198 «-»•— 

fog. A forradalmárok pusztításai következtében a szerzendő 
tárgyak ára háromszor magasabb. Alig vagyunk képesek a 
roppant mozgalom közepette a szellemi szükségeknek eleget 
tenni. Itt jelenleg, amint egy templomocskát építeni és fel-
szerelni képesek vagyunk, azonnal el is mondhatjuk, hogy 
a vidék meg van nyerve. De hogy ezt bőven tehessük, a hit-
terjesztő társulat kegyes alamizsnáira van szükségünk. — A 
mandarinok, ami nem kevesbé vigasztaló, látván müveinket, 
a kitett és talált gyermekek középületeit gondunkra bizták, 
ezt akarják tenni egy kórodával is, de az idők viszontagságai 
miatt legalább két éven át magunk erszényéből kellene fen-
tartani, azután biztosítva volna a jövedelem a közalapokból is." 
— „Amint e levelet befejezni készülök, előttem egy egészen 
pogány falu elöljárói jelentkeznek, tudatván, hogy imolájuk-
ból a bálványokat mind kipusztították, kérik , hogy változ-
tatnám át ker. templommá, mert ők el vannak határozva a 
keresztény hitet felvenni. Az aratás bőnek mutatkozik, de 
csak ugy, ha a hívek Európából segiteni fognak bennünket." 
A chien-chieni kerület Kam-chia-kum helységéből Lebucque 
atya a Jézus-társaságából 1864 jul. 29-röl a többször neve-
zett hitterjesztő társulathoz következő sorokat intézte. 
„Uraim ! két hét óta a délkeleti tché-ly-i küldérek közpon-
tunkban Ho-kien-Tuban együtt vannak. 11 havi munka és 
távollét után a testvéri körben töltött néhány nap elfeledteti 
a fáradalmakat és szenvedéseket, a test és lélek erőit helyre-
hozza, és alkalmat ad, hogy közöljük egymással munkáink 
és iparkodásunk eredményét. — Önök igen jól tudják már, 
az evangélium hirdetése mennyi akadályokba ütközik sok-
szor Chinában. A hatalom, igaz, nem mer még nyiltan elle-
nünk cselekedni, hanem tétlensége, midőn üldözőinket bün-
tetni kellene, és az elnyomott keresztényeknek igazságot 
szolgáltatni, a könnyüség, melylyel vádakat elfogad azok el-
len, kik hozzánk csatlakozni kívánnak, elég világosan jelzik 
érzelmeit irányunkban. A mult év September és october uj 
megpróbáltatás ideje volt reánk nézve. A pogányok egész 
helyettnökségünk területén összebeszélni látszottak ujon-
megtérteink keseritésére. Tolvajság követtetett el, a bűnös-
nek szerintök kereszténynek kellett lenni. Több megyékben 
a császári biztosok a pénztárakat vizsgálván, jelentékeny 
hiányokra akadtak, minek következtében az adószedők, sőt 
a mandarinok is vád alá helyeztettek. Találtak módot ártat-
lanságok bebizonyítására. A keresztények (benszülöttek) 
védetnek az európaiak által, és nem is tartják magokat többé 
chinai alattvalóknak, mert megtagadják az adót. A vád ép 
oly különös mint valószínűtlen volt, de a keresztények hán-
tásáról volt szó, és hitelt adott. Parancs érkezett az állítóla-
gos bűnösök elfogatására, kik csakugyan kegyetlenül bántal-
maztattak. Szerencsére nem voltam távol, siettem a hely szi-
liére , összeszedtem az ellenkezőről bizonyító adatokat, és 
mentem a törvényszék elé. A bámuló bírák a világos bizo-
nyítékok előtt hátráltak, és a befogattak szabadon bocsát-
tattak, de azokat ártatlanoknak nyilvánítani mégis határo-
zottan vonakodtak. — Ugyanazon időben a kiao-hoi me-
gyében egy chinai imola hamis pénz-verők által kiraboltatott, 
kik a rézből készült bálványokat elorozták. Ez jó alkalom 
volt a keresztények ellen lázítani. Megszentségtelenitésről 
beszéltek, és híveim közül többeket lánczra vertek. Szalad-
tam a mandarin lakához. ,Bocsánat, mondám neki, ha nem 

köszöntök be szokott udvarias módon, de hallgasson reám 
figyelemmel. Ha megyéjében hamis pénz-vei'ők műhelye ta-
láltatik, és a császár ennek tudomására jut, nein küldenek-e 
azonnal selyem zsinórt, hogy felakaszsza magát ?' ,Igen', 
válaszolt elhalaványodván és reszkető hangon. , Jól van te-
hát, kövessen, mert e perezben is avval foglalkoznak.' ,Le-
hetetlen.' ,Meg fogja látni.',Tehát katonákat küldök.' ,Nem, 
önnek magának kell jönnie, hogy igazolhassam az igaztala-
nul vádoltakat.' A mandarin megértett engem, azonnal sza-
badon bocsátotta a bebőrtönöztetteket. Budha és Fó bálvá-
nyai a pénzverők kezeiben voltak. A mandarin tudta az utób -
biak létezését, de tűrte őket, mert évenkint megfizették. 
Kért mindenre, hogy hallgassak, a legjobb Ígéreteket tette, 
csakhogy fel ne adjam. — Hogy a pogányokat, kik a meg-
térésre hajlandóknak mutatkoztak, visszariaszszák, azon ha-
mis hírt terjesztették, hogy a chinai császár az évek előtt az 
európaiaktól szenvedett vereségért magát megboszulandó, 
elhatározta az európaiak, és a benszülött keresztények halá-
lát. A boszu napját is híresztelték már. Hála Isten ! ez el-
múlt , és fejeink még mindig nem üttettek le. — Most ismét 
rágalmakat szórnak ellenünk, azt állítván, hogy gyermek-
evők vagyunk, és hogy az általunk nevelt árvák e czélra 
tartatnak. Se-Men-Tsuen helységben a piaezon hirdették 
azoknak, kik hallgatni akarták, mikint én egy hat éves 
gyermeknek szivét és szemeit kitéptem. ,Az ég egyházának 
mestere, ez czimem : tien-tsu-tam, elrabolta a gyermeket az-
alatt, mig anyja koldulni járt eleségért. Visszatérve bejárta 
három hónapon át a környékbeli falvakat, hogy keresse sze-
retetének egyetlen tárgyát, gyermekét. Végre Chien-Chienbe 
érkezett, ezt mesélték, hol azon választ nyerte, hogy gyer-
meke alkalmasint a keresztény árvaházban leend. Eljött ide, 
de be nem eresztették. Benézett a kulcslyukon, és borzasztó! 
látott egy hosszú fekete szakálos európait, jobb kezében egy 
véres kést tartván, balkezében pedig egy gyermek szivét. ,A 
nép ugyan koránsem hiszi el mindig e képtelenségeket, de 
azért meg nem szűnnek ily ostoba rágalmak által ellenünk 
izgatni. — Mult január havában a nemzetőrök egy főnöke, 
bizván a közvéleményben és a mandarinok ellenünki gyűlö-
letében, egy üldözési parancsot tett közzé, melyben bátor tár-
sait és a népet biztatta, hogy ellenünk keljenek fel, bántalmaz-
zák azokat, kik a „nyugot egyetlen vallását követni hajlan-
dók." De dicsősége nem tartott soká, én magam téptem le egyet 
kiáltványaiból, és kijelentém neki, hogy két nap alatt a tör-
vényszék elé idéztetem. A kiáltvány az ő aláírásával volt 
ellátva, melyet nem tagadhatott. Erre a félelem erőt vett 
rajta, és azért megalázván magát kegyelemért esdett. Hat 
más tisztnek kíséretében állomásunkra jött, hétszer leborult 
előttem bocsánatot kérve. „Vallásunk — mondám neki — 
az irgalom vallása, és a sértések bocsánatát kívánja, nem 
foglak tehát bevádolni, de csak azon föltétel alatt, ha 1-ör 
püspökünk kezeibe egy iratot fogsz letenni, melyben hi-
bádat elismered; 2-or kiáltványt bocsátasz közre, melyben 
jelented, mily kegyesen bánt veled,az ég mesterének egyháza." 
A feltételek teljesíttettek, és ezen idö óta nem volt okunk 
panaszkodni a katonai fönök ellen. Engedjék meg végre 
uraim, hogy a tsé-ly-i missiót ajtatos imáikba, és pártolá-
sukba ismételve ajánljam." 

UJ-YORK, febr. 1-én. A gyorsaság, melylyel a kath. 
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vallás az Egyesült-államokban terjedt, valóban csudás tüne-
mény. 1634-ben, 14 évvel az első puritánoknak uj Angliába 
történt jövetele után volt, hogy Lord Baltimore az episcopá-
lisok türelmetlensége folytán elüzöttt csekély számú katho-
likusokkal a marylandi tolepitvényt alapította. 1686-ban itt 
már 7—8 áldozár működött, és ezen időben már Uj-yorkban 
és Pennsylvániában is voltak katholikusok egy egy áldozár-
ral. Az utóbbi telepitvényben azonban csak Penn védelmé-
nek köszönhették, hogy türettek. A többi telepitvényekből 
ki valának záratva. Mindazonáltal itt is alakultak kath. 
községek, részint Marylandból, részint pedig Irhon és Ang-
liából jövő kivándorlókból. 1757 körül Philadelphia környé-
kén már 2000 katholikus volt 2 áldozárral. 1787 Robin ál-
dozár már Virginiában és Charlestonban is talált katholikus 
templomokat. Azonban a telepitvényekben élő katholikusok 
összes száma még mindig csekélynek vala mondható, mig 
ismét egy jött azon viharok közül, mely az egyház óriás-
fáját megrázva szétszórta a messze vidékeken kikelésre 
szánt magvakat. Valamint az államegyházi zsarnokságtól 
kiinduló üldözés az amerikai telepitvényeknek az első katho-
likusokat adta, ugy a katholikus udvarok által történt ül-
döztetése a jezsuitáknak kitűnő hithirdetők és pásztorok se-
regét küldé az uj világba. Marylandban ekkor már 19, 
Pennsylvániában 5 áldozár volt. Ha az indiánok közt elszór-
tan működő küldéreket is számba veszszük, az ez idő tájban 
a telepitvényekben pásztorkodó papok számát 30—40-re te-
hetjük. A hivek száma körülbelől 30,000-re rúgott. 1789-ben 
Baltimoreban az első püspökség alapíttatott, melyre nem 
egészen félszázad alatt más 12 következett. 1790-ben Páris-
ból S. Sulpice-ből 4 szerzetes 5 növendékkel jött az uj püs-
pöki városba, kik az első, oly áldásdúsan működő papnevelde 
alapját vetették meg. Ugyanazon időben a franczia forrada-
lom kezdődött, és az egyház és hű papjainak üldöztetése, és 
•eme zivatarnak is közre kelle működnie az atlanti oceánon 
túli fiatal sarj növesztésére. A kilenczvenes években egy-
más után 23 franczia pap érkezett Baltimoréba, hogy innét 
mint fáradhatlan igehirdetők uj Anglia, Kentucky, és egész 
a Missisipi vadonjaiba hatoljanak. Hála az apostoli buzgal-
moknak, tudományos műveltségüknek, szigorú életöknek, 
és szeretetteljes bánásmódjoknak a szent mű előrehaladott. 
Egy részről szétszórt híveiket egybegyűjtötték, más részről 
elleneink előítéleteit legyőzvén, ezek közül is sokakat nyer-
tek meg az egyháznak. Nem sokára 6 uj püspökség alapít-
tatott, melyek soraikból töltettek be. Először 1793-ban Uj-
Orléans kapott főpapot, azután (1808) Lousville (Kentucky) 
New-York, és Boston. Az unio most már 100,000 katholikust 
68 áldozárral birt. 1809-ben Philadelphiában, 1820-ban Char-
lestonban, 1821-ben Richmondban és Cincinnatiban uj püs-
pökségek emelkedtek. Hasonlólag 1828-ben Detroitban, 
1826-ban pedig a sz. louisi, és 1834 ben a vincennesi. 1830-
ban az Egyesült-államokban a papok száma 232-re és 10 év-
vel később 482-re emelkedett. A negyvenes években nem 
kevesebb mint 15 uj püspökség alakult, úgyhogy ezek száma 
1856-ban már 31 volt. Éjszakkeleten : a hartfordi (Connec-
ticut) albanyi és buffaloi (New-York) pittsburgi és clevelandi 
(Pennsylvania) ; éjszaknyugoton : a chicagói (Illinois) mil-
wankei (Wisconsin) sz. páli (Minesota) oregoni és nesquallyi 
(Oregon) ; délkeleten : a wheclingi (Virginia) savannahi 

(Georgia) ; délnyugaton : littleroki (Arcansas) galwestoni 
(Texas) és santa-féi (Uj-Mexiko) püspökségek alapitattak. 
— A New-Hampsireben, Connecticutban és másutt meg az 
érvényben volt kitiltó törvények ellenére, a puritánok üldö-
zései daczára a zaj nélküli előrehaladás meg nem akadt a 
következő évtizedben sem, úgyhogy 1860-ig ismét 12 uj 
püspöki szék létesült, éjszakkeleten öt : Erye (Pensylvánia) 
Newark (New-Jersey) Burlington (Vermont) Portland (Maine 
Brooklyn (New-York) ; éjszaknyugoton négy : Fort Wayne 
(Indiánia), Sault-Saint-Marie (Michigan), Alton (Illinois), 
Dubuque (Jowa) ; délen három : Cowington (Kentucky), 
Natchitotches (Louisiana), Sanfrancisco ^California.) — A 
részint közvetlen figyeléseken, részint inductionalis lehozá-
sokon alapuló középszámitás — mely szerint minden 2000 
lélekre egy áldozár esik — 1860-ra 4, 400,000 katholikust 
mutat ki. — 1808-ban csak 100,000 volt, az összes népesség 
J/08 része; 1830-ban már 450,000 J/29 része. 1850-ben az 
összes népesség száma volt 23,200,000, és ezek között 
2,150,000 katholikus tehát Vn része, melyből 1860-ban 
már V, rész lőn katholikus. 

Szentszéki határozat. 
. TOLOSANA. Canonizationis beatae Germanae Cousin 

virginis saecularis oppidi Pibrac tolosanae dioeceseos. Su-
per dubio : an, et de quibus miraculis constet in casu, et ad 
effectum de quo agitur ? 

Qui infirma mundi eligit Deus, ut confundat sapientes, 
et qui ignobilia et contemptibilia de stercore erigit, ut solium 
gloriae teneant, ipse sibi inopem praeelegit puellam beatam 
Germanam Cousin, quae obscuris orta natalibus, corporis 
aegritudine a cunis laborans, durissimo novercae imperio ad 
verbera usque subjecta, ovium custodiae in arvis perpetuo ad-
dicta, brevissimum vitae suae cursum confecit. Verum quae 
mundo infirma videbatur et contemptibilis, dives virtutibus 
erat ; nam mundo mortua, vita ejus abscondebatur cum Christo 
in Deo. Ideo de obscura mundi hujus caligine sublata et coe-
litum reeepta sedibus, signis clarescere coepit ; ut qualis ipsa 
in vita fuerat, talis post obitum mundo, cui abscondita reman-
serat, innotesceret. Proindeque de virtutibus et miraculis 
innocentissimae virginis hujus juxta summorum pontificum 
constitutiones causa inita, absolutoque judicio, ipsa a Sanctis-
simo Domino Nostro Pio Papa IX. beatorum catalogo adscribi 
meruit nonis maii anni MDCCCLIV. 

Cum autem post indultos eidem altarium honores nova 
coeperint in vulgus referri prodigia, quae a Deo omnipotente 
beatae ejus fainulae interventione patrata asserebantur, de 
iisdem per inquisitorias tabulas iterum institutum est examen, 
postquam Sanctissimus Dominus Noster commissionem reas-
sumptionis causae obsignasset. Ideo duo selecta miracula 
triplex de more subiere experimentum. Primum in coetu 
antepraeparatorio penes reverendissimum Cardinalem Jose-
phum Bofondi causae relatorem loco reverendissimi Cardina-
lis Caroli Aloisii Morichini absentis quarto nonas septembris 
anni MDCCCLXII. coacto : alterum in praeparatorio con-
ventu, quem Vaticanae excepere aedes, quinto idus junii 
MDCCCLXIII. : tertium denique in comitiis generalibus in 
apostolico Vaticano palatio coram Sanctitate Sua habitis oc-
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tavo idus decembris anni MDCCCLXIV. in quibus a reve-
rendissimo Cardinale Josepho Bofondi proposito dubio: an, 
et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum de quo 
agitur ? turn consultores, turn reverendissimi Cardinales 
propriam exposuere sententiam. 

Auditis omnibus, beatissimus Pater noluit illico suam 
pandere mentem ; sed adstantes monuit, ut interim fervidius 
divinam exorarent sapientiam, ut sibi ad gravissimum hujus-
modi absolvendum judicium auxilium tribueretur et lumen. 

Tandem hanc designavit diem nempe feriam V. post 
dominicam sexagesimae, ut decretoriam ferret sententiam. 
Quare Sanctissimus Dominus, oblata prius in privato sacello 
hostia salutari, nobilissimam hanc palatii Vaticani aulam 
ingressus, ibique in solio assidens ad se accersivit reveren-
dissimum Cardinalem Constantinum Patrizi episcopum Por-
tuensem et sanctae Rufinae sacrorum rituum Congregationi 
Praefectum, ac reverendissimimum Cardinalem Josephum 
Bofondi causae relatorem, una cum R. P. Petro Minetti san-
ctae fidei promotore, et me infrascripto secretario, iisdemque 
adstantibus declaravit: constare de duobus miraculis beata 
Germana Cousin interveniente a Deo patratis, scilicet de 
primo instantaneae perfectaeque sanationis Annae Mariae 
Noel a spontanea femoris luxatione ; ac de altero instantaneae 
perfectaeque sanationis Franciscae Huot in religione. sororis 
Juliae Germanae, a chronica medullae spinalis inflammatione. 

Hujusmodi decretum publici juris fieri et in acta sacro-
rum rituum Congregationis referri mandavit septimo Kalen-
das martii anni MDCCCLXV. Loco + SigilliC.E p. Portuen. 
et. s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. D. Bartolini S. 
R. C. Secretarius. 

VEGYESEK. 
A washingtoni congressus kimondta, hogy a rabszolga 

is az Isten képére van teremtve, s az Egyesült-államok min-
den polgára bőrszín különbség nélkül egyenlően szabad. A 
P. Napló ezen nyilatkozatot az ujabb kori felvilágosodottak 
nemzedékének koronája gyanánt üdvözli ; mi is üdvözöljük 
a nyilatkozatot, csakhogy nem az uj, de az ó kor nemzedé-
kének koronája gyanánt, mikor a püspökök, káptalanok, 
apátságok, templomok a birtokban talált rabszolgákat azon-
nal önálló gazdálkodásra tanitva felszabadították, mikor a 
számtalan zsinatok canonjaiban a rabszolgaságot megtiltották, 
mikor a pápák 16-ik századtól fogva, midőn a rabszolga ke-
reskedés folyamatba jött, ezen emberüzérkedést egyházi 
átokkal sújtották. Nagy dicsősége-e ez az ujabb kor felvilágo-
sodottabbjaira, ha 19 század után azt vallják, mit a kath. egy-
ház 19 század előtt tanított ? Azonban ha a képviselők sza-
vazatjaira tekintünk, 171 közül 93 szavazott mellette, 65 el-
lene, a szavazástól tartózkozott 23, a dicsüdvözletnek hév-
mérője csak egy fokkal álland a zérus fölött. 

Öt nappal előbb, semmint Schmerling államminiszter 
ur a sinii szentferencziek ellen nyilatkozott volna, a szer-
zetnek tartományi főnöke két fogadtatásban volt a minisz-
ternél, s kérte, hogy az utalványozott, de soha ki nem fize-
tett 4000 frttot a szerzetes papok nevelésére, kik a lelkipász-
torságot viszik a határőr vidéken, meghagyassa. El nem 
mulasztotta a tartományi főnök ez alkalommal a szerzetes 
rendnek királyi hűségi érzelmeit és a birodalom érdekében 
szerzett érdemeit is elősorolni. Az államminiszter ur kegye-

sen fogadta a főnököt, öt nap múlva pedig az ismert kelle-
metlen, és nem igazolt nyilatkozatot tette az alsóházban. 
A szerzetesek érdemeit minden eddigi katonai kormányzó 
elismerte, bevallotta, midőn 1862-ben G—i berohanásáról a 
hirek szállongtak, a szerzetesek a népet hűségre, vitézségre 
buzdították, ezt Mamula táborszernagy dicsérettel emiitette 
a magas kormányhoz beadott jelentésében. 

„Magyar Sión" f. évi II. füzete megjelent, melyben főt. 
Dankó József úrtól Hofbauer Kelemennek életleirását, „kü-
lönös tekintettel a magyar nemzethez" olvassuk, a megbol-
dogult arczképével. A jeles egyházi, hazai történelmi okmány-
gyűjtő havi folyóirat derekasan folytatja pályáját ; s ha szabad 
egy, nem kevés, nem megvetendő tekintélyek óhajtásának 
szavakat adni, bátrak volnánk a közelebb elmúlt századok 
történeti okmányaira a tudós K. N. szerkesztő urnák szives 
figyelmét kikérni. Jeles, s minden tiszteletre érdemes az ár-
pádkori okmányok gyűjteménye ; de minket a mesterkélten 
készült anyagokból szitott tűz éget, ezt oltani, — minket a 
bűnösen elferdített tényállapotok nyomnak, ezeket felderí-
teni, kebleinket felszabadítani kell — minél előbb. Oly sok 
érdeme van e füzeteknek, oly jelesek a dolgozatai, rokon-
szenvünk üdvözli a munkás szerkesztőt, és munkatársait, 
ha e tudományos füzeteket korunk nézeteinek határozottan 
döntő nyomatékaul akarjuk fogadni. Gyűjtenek okmányokat 
mások is, tesznek választást is ; ki veheti nekünk rosz néven, 
ha mi is gyűjtünk, és azon pontról teszünk választást, mely 
éget? 

Tárkányi, a munkás, az érseki hatóság jóváhagyásával 
ismét uj imakönyvet nyújt Heckenast Gusztáv kiadásával e 
czim alatt : „Vezércsillag az üdv elnyerésére, imakönyv a 
kath. nőnem használatára." Az imádságok szokott tárgyso-
rozatban követik egymást : reggeli, miseimádságok, az ige-
hirdetése előtt, utána, hit-remény-szeretet, elmélkedések az 
Ur imádsága fölött, esteli imádságok, gyónási, áldozási ajta-
tosságok, az év minden szakaira, ünnepeire, melyek között 
kitűnnek a nagyböjti imádságok, az Oltáriszentség, az anya-
szentegyház imádságai, némely szentekhez, végre különféle 
szükségekben, és a halottakért tartott ajtatosság. A ker. 
kath. életnek minden nyilatkozatjai, minden jámbor szoká-
sai képviselve vannak az imakönyvben, a magyarság tiszta, 
az irály sima, ittott a nőnem kedélyére számítva, látszatunk 
szerint, virágos is, de mindig mérsékelt ; a zsoltárok versekben 
jól elhelyezvék, csak kevés egyházi ének, mely szükségnek 
azonban a szerző ur más uton eleget tett. A kiadó, vagy leg-
alább a könyvkötő igen merész hibát követett el, midőn a 
könyvhirdetési jegyzéket az imakönyvhez csatolta : hirdesse 
bárhol könyveit, de hogy ezen árjegyzéket egész életünkön 
át magunkkal a templomba hordozzuk, merész követelés. 

Hivatalos összeírás szerint Poroszországban van 
3,181,968 család; ezek közül 119,324gazdag, 762,672 közép 
birtokú, 2,298,972 szegény, ügyefogyott. — Belgiumban van 
908,630 család, ezekből 89,630 gazdag, 373,000 középbir-
toku, 446,000 ügyefogyott. Számítsunk 100 szerint; Belgi-
umban 100 családra esik 9 gazdag, 42 középbirtoku, 49 sze-
gény ; Poroszországban 100 családból 4 gazdag, 24 közép-
birtoku, 72 szegény esik. — Poroszországban kényszeritett 
tanítás van, Belgiumban szabad; ha tehát a gazdagodásnak 
egyik eszköze a tanultság, Belgium előbb áll. 

Kegyes adomány. 
A pestbudai káplányok a szenta tyának negyedévi 
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TARTALOM : Havi szemle. I . — Egyházi tudósítá-
sok. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
I. 

A szellemi küzdelem az anyagi ébredést a ter-
mészetben megelőzte. Kint rideg fagy, a lelkek izzó 
csatában hevülnek. A világ kormányzatának nagy 
tana hittani kérdés lett, a nagy politikai gyakorlat 
az Isten tiz parancsolatjának első pontjára hozatott: 
én vagyok a te urad Istened, idegen isteneid ne le-
gyenek előttem, hogy azokat imádjad. E pont előtt 
áll az állammindenhatóságnak lobogója alá sereglett 
kori eretnekségek hosszú sora, és számot adni kény-
szerül. Soha a világ annyi vallásos kérdésekkel nem 
volt terhelve. Szeretjük a középkort, s a gyászos re-
formatio korát hittanosnak nevezni; ma kerülik a 
hit tant, s mindinkább bele bonyolódnak. Bár mit 
tesz, „a politikai lángész az ő hosszú elmélkedései 
után felismeri, hogy az Isten tiz parancsolatjában a 
jó kormányzatnak minden elemei feltaláltatnak." *) 
„Az Isten természetfölötti s állhatatos befolyása az 
emberi társadalomra az épületnek alapja, melyet 
kiemelve az épületet halomra döntjük," mondá Do-
noso. „Asszonyunk! a spanyol nemzet a vésznek or-
main áll, ezek Aparisi fölirati javaslatának szavai ; a 
nemzetet meg kell menteni, meg a kath. egységet, 
hazánknak erejét és üdvét, meg kell menteni a trónt, 
nemzeti egységünk palladiumát, meg kell menteni a 
szabadságot, a nemes lelkek óhajait," 2) „Dí multa 
negleeti dedere Hesperiae mala luctuosae," irta a 
pogány költő. Hall er szava félszázad előtt nyomta-
lanul hangzott el, ő a politikai elvek gyökeres meg-

') Martinet, Science sociale, livre 1. ch. 5. „Le decalo-
gue chrétien contient en dix lingnes l'expression la plus nette 
de nos rapports essentiels avec l'universalité des êtres. Après 
des profondes méditations le génie politique trouve que rien 
n'y manque pour le bon gouvernement — des hommes." — 
Solaro délia Margari ta , L'uomo di stato, Vol. 1 libr. 1 cap. 
10 pag. 128 ed. Torin. 1863. 

a) Osservatore Rom. 24 sz. 30 jan. 1865. 

ujulását sürgette ; *) ma a vasakaratok puhulni kény-
telenek. Nincs komoly elme, mely a társadalom össze-
omlását nem látná. A jámbor lelkek felsóhajtanak, 
amit lehet, menteni akarnak; a forradalmárok be-
vallják , hogy a mostani épületet lerántani akarják, 
s hogy czéljokhoz közel vannak. Mexico, Franczia-
ország, Italia, Belgium, Muszkaország, Kis-Ázsia a 
vallásos kérdések vitáinak tere ; az angol alsóház sem 
hiányozhatott , Newdegate, a spanyol inquisitionak 
anglikán kiadasát inditványozta a kath. szerzetes 
házak ellen. 2) A pápaság világi fejedelemsége , az 
egyház és az állam közötti viszony a legélesebb vi-
tát szülte ; a forradalom Italiában megrabolta a tem-
plomokat, most a szerzetes rendeket öli, a házasság 
szentségét a törvénykönyvből kitörüli; ki van tö-
rülve ebből mind a hé t , a gyónást nem ismeri, az 
Oltáriszentséget az utczán gúnyolja , a keresztséget 
az emberen nem keresi, a papirendet üldözi, a bér-
málást megveti, az utolsó-kenetet kineveti, mily szent-
séget ismerne el a forradalmi törvénykönyv? — A 
kőmivesség Belgiumban a templomot és temetőt pro-
fán helynek kiáltja, hogy az legyen mint parlementi 
terem, ez mint vágószék ; Muszkaország a lengyelek 
kath. hitét oltja, a pópák feleségeit iskolai próbatétre, 
tudnak-e irai, tudják-e a kátét, vonja; a turgaui, ar-
gaui canton a pápai körlevelen akadékoskodik, a pa-
duai egyetem éretlen polgárai, Mazzininek esküdt 
hivei, a pápai körlevelet égetik, mivel a békés pol-
gárok hajlékait fel nem perzselhetik; 3) Badennek 
kormánya a csőcselék pórnéppel kezet fog,-Spanyol-
ország a pápai körlevelet letiltja, későbben hivatalos 
lapjában mint államtörvényt hirdeti. A szavazat-
többség joga mindig a vakmerő kisebbség hatalmas-

J) ,Restauration de la science politique' czimü könyvé-
ben : „II importe que les principes réligieux regnent partout 
et dans tous les coeurs, que les souverains reconnaissent en 
effet Dieu pour leur maître." 

a) Unità catt. 58 sz. 10 mart. 1865. 
3) Márt. 14-én délben. Kiáltották: l ea pápa-királylyal, 

de mást is. Befogatások voltak. — Stendardo catt. után 
Monde 80 sz. 22 mart. 1865. 
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kodása, mikint ezt Adami a westphaliai békekötés 
tárgyalásairól irja : „Neque ex catholicis induci pot-
erant aliqui, ut abjectum colligerent animum, suas-
que vires viribus adversariorum opponereiit, in pri-
mis, cum пес quidquam consiliorum ab iis, qui ge-
losiores haberi volebant, prolatorum, auscultaretur ; 
quin potius ii rejicerentur, et quod in generalibus 
statuum comitiis invisum erat, non jam amplius mul-
torum suffragiorum numeris, sed paucorum pondéré 
deciderentur gravissima quaeque negotia. Potentio-
rum consilia omnia optima, a minoribus vero proce-
dentia inutilia in universum censebantur." ') De 
akarják-e, vagy nem, a vallásos, a kath. egyházi el-
vet kénytelenek önfentartási tényezőik közé fel venni. 
Si genus humánum, et mortalia temnitis arma, — at 
sperate deos memores fandi atque nefandi. Mi kitar-
tásra buzdittatunk, rokonszenvre hőseink iránt. Szo-
morit a vakmerő bün, de vigasztal annyi lelkesek-
nek tündöklő erénye. A nehéz idők a kis erényeket 
nagyra nevelik. És annyi szenvedés, oly sok csapás 
után, és annyi tévedés setét borulatán III. Ferdi-
nand végrendeleti szavaiban utódjához fog felismer-
tetni a legjobb államár : „ugy kormányozz, mint az, 
ki halálra készül; ismerd el, hogy van fölebbvalód, 
akinek birói széke elé hivatni fogsz." 2) 

A helyi kérdéseket mellőzve, habár ezekben is 
a nagy kath. elv rejlik, az egyház és állam közötti 
vita Mexicoban, Francziaországban éber figyelmet 
követel. Erdekeink, igazaink hozattak kérdésbe, ta-
nuljuk a küzdelmet. Mexicoban az állam s az egy-
ház közötti vitát szemléljük, hogy a szentszék hely-
zetét a franczia senatus vitáiban bővebben ismerhes-
sük. Spanyolország könnyen megoldotta, a királyi 
,placet', ,exequatur' avult követeléseivel felhagyva, 
u j tárgyalást nyit a szentszékkel ezekre. De Miksa 
császár küszködik, mikor békére van szüksége, a val-
lásos kérdést keseriti, mikor békitésre van küldve, 
a spanyol törvényhozásra hivatkozik, melyet a for-
radalom eltörült, melyet az anyaország jelenleg el-
vet; 3) a franczia kormány eszélyesebb, egy phrasis 

De pace Westphalica, c. 14. 
2) Nunes de Castro, Vida de s. Fernando, lib. 2. с. 8. 
3) ,Memorial diplomatique' mart. 10-eii hírül hozta, hogy 

Miksa császár, nehogy a vita elkeseredjék, az elejtett tárgya-
lást Romában ismét felvette. Ezt a hivatalos ,Griornale di 
Roma', és a félhivatalos ,03servatore' meghazudtolták. Sem 
előbb, sem most a tárgyalásnak szine sem láttatott Romában. 
— Fuente Vincze történeti, bölcseimi, jogtani, hittani néze-
tekből a világi hatalom követeléseit a pápai bullákra nézve 
legújabban kiadott könyvben spanyol nyelven felvilágosi-

fedezete alatt ügyesen hátrál. A kérdés szóvivői ; 
Miksa császár a püspökséggel, Rouland bankelnök 
Bonnechose roueni érsekkel, bibornokkal szemközt. 
Mind a két helyen van gyász, van öröm, van teher, 
van vigasztalás, a kath. püspökség vállain a világ 
kérdései ; et posuit super eos orbem, — non eos su-
per orbem, sed orbem super eos.—Lássuk. 

A szentatya levele oct. 18-ról Miksa császár-
hoz,1) s a püspökök tiltakozása a császár dec. 27-i 
levelére Escudero y Echanove miniszteréhez tájéko-
zást adnak a mexicoi viszonyokról; végre a császár 
levele jan. 9-ről a piispökökhez minden kételyt el-
oszlat, minden homályt felderit. Miksa császár telje-
sen forradalmi, vagy kinek tetszenék, reformatori 
uton, Lipót, s II. József példánya a mult századból ; 
amiben ezek hajótörést szenvedtek az ötszáz éves 
államhagyományok védelme alatt, Miksa császár a 
még el nem készült csónakkal remél partra szállani. 
Kőmives tervek, forradalmi rendeletek fölülről for-
radalmakat szültek a népben mindenütt. Ezelőtt igy 
rontottak országokat, ma igy epitik azokat. Nincs 
szeretetteljesebb, mint a szentatya levele ; nincs tisz-
teletteljesebb, mint a püspökség nyilatkozatja; mit 
tett a császár? A szentatya levelére Juarez ,Reform' 
törvényjavaslatával, a püspökség föliratjára ,piacet'-
tel , gunyoros, élezés levéllel válaszolt. — „Tudja 
fölséged, hogy 1833 —1863-ig tiltakoztunk a ,Re-
form' törvény ellen, igy szóltak a püspökök; hogy 
ezt nem pártosságból tettük, hanem csak az igazság-
talan megtámadás ellen az egyházat védelmeztük ; 
hogy az egyességet és békét oliajtottuk, őszintén ke-
restük ; hogy a polgárháború a vakmerő kisebbség-
nek támadása volt a religio ellen; mi ezek ellen az 
evangelium szavát „non licet" emeltük. Örültünk, 
örült velünk a nemzet fölségednek, mikor a pápa 
áldásaért Romába ment , mikor nunciust kért. Az 
egyház és az állam közötti ügy csak a szentatyával 
közösen oldathatik meg. Reményeink meghiúsultak, 
mi gyászolunk. Nem tudjuk, mik történtek fölséged 
titkos tanácsában, de kötelességeinket ismerjük, föl-
ségedet kérjük, függeszsze fel dec. 27-i rendeletének 
foganatosítását. Ezt azon érvekre támaszkodva kér-
j ü k , melyekkel Juareznek, Almonte és Salaz elnö-
köknek feleltünk. Fölséged az egyház szentélyébe 

totta, kimutatva, hogy a bullák elnyomása most történelmi-
leg korvisszásság, természeti jog szerint méltánytalanság, 
gyakorlat szerint hasztalan őrködés, egyházilag jogbitorlás, 
polgárilag zsarnokság, vallásilag álnok szineekedés. — Os-
servatore R. 63 sz. 17 mart. 1865. 

>) Osservatore Rom. 44 sz. 23 febr. 1865. 
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lép, a viszonyokat önhatalmából rendezi, hazánkba a cultus-
szabadságot behozza. Az egyházi hatalom a polgári hatalom-
nak alá nem vettethetik. Ez hitczikkely. Mi tudunk enge-
delmeskedni a császárnak, de nem tudjuk az engedelmessé-
get felmondani az Istennek. Fölséged nyugalmat akar adni, 
mi mondjuk, zavart okoz. Fölséged minden pápai felszólalá-
sokkal ellenkezésben van. Mig a pápa nem szól, a lelkek 
nyugalomra nem szállnak. Bár mit mondjanak ellenségeink, 
világi érdek minket nem vezet. Fölséged eltörülheti a nép 
adományait, a nép meg fogja adni azokat. Készebbek va-
gyunk ezen adományokból élni, semmint függetlenségünket 
feladni. Hazánkban cultusszabadságra nincs szükség ; Com-
monfort elnök alatt eleget üldöztettünk, a nemzeti gyűlés 
esaltadói mégsem merték a cultusszabadságot kimondani. 
Fölség ! a mexicoi nép hét év alatt nem változott." 

F hazafias, ezen alázatos, ezen erélyes nyilatkozat kö-
vetkező, a császár müveiből Ítélve, maga a császár tollából, 
és azért szerencsétlenül választott hangú választ kapott : 
„Szavaik igazak, amennyire az igazság tiszta forrásából 
erednek. Ezeket szivesen hallgatom. De mikor látom, hogy 
a véleménykülönbség tévedésből ered, én felvilágosítást 
adok. Önök az én kormányomat az előbbi gyászos emlékű 
kormányokhoz párvonalba teszik, amidőn maguk mondják, 
hogy az egyházi ügyekre vonatkozó legutóbbi eseményeket 
nem ismerik. Ajánlom önöknek barátságosan, hogy jövőre 
ne Ítéljenek keményen és merészen, mielőtt valamely kér-
dést minden részletekben nem tanulmányoztak volna. Első 
tévedésök az , mikor mondják , hogy politikába nem avat-
koznak. Vajha igy volna ! De ezt okmányok bizonyítják, 
hogy magas egyházi méltóságok is vegyültek forradalomba, 
s a papság tetemes részt vett az állam ellen vitt felkelésben. 
Vallják meg tisztes főpapjaim, hogy a mexicoi egyház sokat 
is avatkozott a politikába, a világi ügyekbe, s azalatt elha-
nyagolta a hivek oktatását. A mexicoi nép jámbor és jó ; de 
nagyobb részt az evangelium szerint még nem katholikus, s 
ez nem az ö hibája. E népnek oktatás kell, s ingyen kiszol-
gáltatott szentség. Biztosítom önöket, e nép katholikus ma-
rad. Kételkedjenek, ha önöknek tetszik, az én kath. jelle-
memről; Europa régen ismeri érzelmeimet, a szentatya 
tudja, mit gondolok, Németország s Jeruzsálem ismer enge-
met, valamint a mexicoi érseket , ezek Ítéletet fognak mon-
dani közöttem és közötte. Jó katholikus vagyok, de igazsá-
gos és szabadelvű fejedelem is lenni akarok." г) 

Legyen e két okmány az utókor Ítéletének alapja. A 
szentatya tudja, mit gondol a császár, s emiatt gyászol ; nem-
csak Németország vagy Jeruzsálem, de az egész vi lági tél 
az u j császári kormány fölött; kétféle ez, katholikus s kőmi-
ves ítélet, s a császár ez utolsót választá koronájának ékéül. 
I. Napoléon bünbánatának a szikiaszigeten ez volt a tárgya. 
Jó katholikus a császár, adakozásai ismervék, szivünkre ir-
vák , reájok hivatkozni fölösleges, a mexicoi érseket , a hit-
vallót megvetéssel illetni, vele a vádpadra ülni, sajnálatos 
gondolat. Az adakozás és religio két erény, egyikben tündö-
kölhet, mig a másikban hiányt szenvedhet. Miksa vallásos, de 
váljon a császár is ? Arról szól a mult, erről a jelen idő ; val-
lásos az ember, vallásos-e a korona ? Mérsékletet ajánlani 

Monde 63 sz. 5 mart. 1865. 
2 ) Monde 6S sz. 10 mart. 1865. 

heveskedéssel sikeretlen munka. Jó katholikus a császár, ha-
nem sanctorum non omnia fuerunt sancta ; igy beszélt Lipót, 
igy dicsekedett II . József császár is VI. Pius előtt, halálos 
ágyán megsiratta, végrendeletében dicsekvéseit visszavonta: 
„Korom virágában learattatom, ezek a merész reformátor 
szavai, s akarom, hogy ezt az egész világ tudja , miszerint 
ez azért tör tént , mivel kezemet a füstölőre kiterjesztettem, 
életem utolsó évei legyen borzalmas leczke a királyoknak." 
Non qui se judicat ille probatus es t , s Miksa császár kath . 
jelleméről ép azok az illetékes b i rák, kik ellen kath. jelle • 
mére hivatkozik. Vallásos, nemes a császár le lke, nagy a 
szive, jeles az elméje, de csalódliatik, tévedhet , az összees-
küvők kezeibe eshetik, kik a mult századi fejedelmeket az 
egyháztól fenyegető veszélyekre figyelmeztették, hogy előt-
tök az igazi veszélyt elrejtsék. A fejedelmek szomorú törté-
nete ez egy század óta. I. Napoléon másképen kezdte a csá-
szárság alapitását, akkor kezdett viszályt az egyházzal, mi-
kor trónját harmincz győzelem környezte. Ezek a mexicoi 
trónnál hiányoznak. A forradalmárok ellenségei, veszítse el 
még a kath. nép rokonszenvét ; a forradalmi elemek elfojtva, 
de ki nem oltva, izgassa fel még a vallásos kebleket, a hul-
lámok magasra nőnek, s nem lesz emberi erő , mely velők 
megküzdjön. A nők fölíratja a császárhoz a vallásos érdekek 
mélységes mozgalmait mutatják. A népet főpásztorai ellen 
soha nem fogja birni, a nép a szenvedőhez áll , kinek kezé-
ben a vigasztalás je le , a kereszt tündököl. Megvetéssel fo-
gadni a legutolsó polgár kérelmét sem szabad, Miksa előtt 
az összes püspökség áll ; gúnyorozást, élczet vegyíteni egy 
fejedelmi leiratba, csak a kormányzás ujoncz évei menthetik 
e tényt. A koronának élczre, gúnyorra szállni ! — Miksa csá-
szár szerencsétlen tollat választott, örömeinket, melyek őt 
kisérték, fájdalmaink, sőt több félelmeink váltották fel. 

Emlékezetünkbe jönnek az austriai örökös tartomá-
nyok püspökeinek felterjesztvényei II . Lipót császárhoz. 
Ezeket 1790-ben a mindenható udvari bizottmány (Hof com-
mission) vizsgálta, s dec. 29-én qualtenbergi Kressl Ferencz 
elnöklete alatt előadást nyújtott be. A császár oldaljegyzetei 
ezek voltak : „Resolution des Kaisers, § 1. des Protokolls. 
Was die Grottesdienstordnung betrifft : nr. 1. Heisst nichts, 
nr. 3. Heisst nichts, nr. 6. Man kann den Bischöfen uber-
lassen, dass sie neue Messgebete und Gesänge vorschlagen, 
und selbe zur Approbation einsenden, nr. 8. 9. 10. Dem 
Erzbischofe von Wien gestattet wird Nachmittags an Sonn-, 
und Feiertagen katechetische Predigten einzuführen, nr. 
18. Bei Abschaffung der Bruderschaften hat es sein Verblei-
ben. — § 2. nr. 1. 2. Verdient keine Antwort, nr. 12. Haben 
die Bischöfe in ihrem Begehren vollkommen Unrecht, stb. 2) 
Ily hang szól, ily szellem intézkedik, ily irány nyilatkozik a 
mexicoi császár jan. 9-i levelében is ; Lipót császár szolgái-
hoz a hivatal fedele alatt szólott igy, Miksa császár pedig az 
egész világ előtt. A mexicoi püspökség tudott nyomort türn i, 

' ) „ S i je su is moissonné à la fleur de mon â g e , je su i s bien aise 
que l 'univers s a c h e que c ' e s t pour avoir mis la main à l ' encenso ir , peut-
être a v e c trop de précipitation et par des moyens trop irréfléchis dans 

l e s temps dif f ic i les , — l e s dernières années de ma v i e doivent être une 

terrible leçon pour les rois." So laro délia M. L'uomo di s ta to Vol. 1. lib. 
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fogja tudni a császári levélbe letett élczet, gúnyt, megvetést 
is elviselni. ítélni fog e világ, a császár is tudja, s ott a suly, 
a kedvező ítélet nem az árulás, a roszaló itélet nem a szere-
tet szava lesz-e ? A császár levele egy ujságlapi czikk, egy 
tollvita. Nehéz a helyzete, ellenmondók keblére a befolyások, 
a bölcseség javasolta volna a középutat, ő szint vallott, sza -
badelvű katholikus/ ki a püspököket oktatja, korholja, ki 
saját népét nem a pápa, nem a püspökség tanítása, hanem 
az evangelium szerint katholikussá akar ja tenni, s az evan-
géliumot ő értelmezi, mikint a porosz, a muszka, a dán, a 
svéd fejedelem. Mindent értünk. Katholikus a pápa ellen, a 
a püspökség ellen, és kivül, ily katholikus Tanucci, Aranda, 
Campomanes, Kaunitz, Haugwitz volt, s a császár tudja 
hova vezették fejedelmeiket. Mondja, hogy hittudósokkal is 
tanácskozott ; IV. Henrik, Szép Lajos, II. Lipót, I I . József 
udvarában legtöbb hittudós tartózkodott, s Miksa főhittudó-
sának, Testorynek J) könyve az Indexbe jött. — „Gratis 
accepistis, gratis date" szólamra figyelmezteti a mexicoi 
egyházat; igaz a tárgy, de illetéktelen a biró, a tanár, a re-
formátor. II . József császár nyugtalan volt, saját épületjét 
látni akarta ; látta a magasra emelt falakat, látta a ledült 
romokat is, mikor mondatott neki : „dispone domui tuae, 
quia morieris et non vives." Altae turres graviore casu ruunt 
feriuntque summos fulmina montes. — Es annyi szenvedés, 
oly sok csapás után, egy szörnyű tévedés setét borulatán 
hasad az igazság hajnala ; romokat derit-e, vagy szilárd épü-
letet ? holt testeket vagy élőket ? Constitutionnel mindent 
mondott, irván : Mexico hasonlít Itáliához. 

Igaz, hogy a papság részt vett a forradalomban, az 
elszakadási mozgalmat egy plébános kezdte Mexicoban. De 
ennek kárhoztatása egy liberális ajkairól visszásán hangzik. 
A kőmivesi secta különös gonddal keresi a papot, a szerze-
test, kivált a lángészt, a nyugtalant, a nagyravágyót, az ol-
dott fegyelmüt, a tékozlót, az eladósodottat, az állhatatlant, 
minden kötelékhez hütelent. Nyert e secta, mely mult szá-
zadban Európából átcsapott, a mexicoi kanonokokból is eleget. 
De a spanyol korona ellen elkövetett vétségnek nem Miksa 
császár a birája. Ellenkezett a püspökség a kormányokkal, 
de mindig oly indokból, mikint ezt Miksa császárral teszi. 
A kötelesség teljesítése erény ; s mikor az ellenkezés a pápa 
helyeslését bírja, Miksa császártól jövő roszalás telum iners. 
Elegyedtek ezen püspökök a politikába, mikor Miramareba 
a küldöttség tagjai között ők is megjelentek ; ezen elegyedés 
a császárnak vissza nem tetszett. Elegyedtek a politikába, 
midőn hazatérve Miksa császárnak útjait pásztori leveleik-
kel egyengették ; elegyedtek, mikor a mexicoi érsek az 
ideiglenes kormányzók sorába állott, személye a kormány-
zás garantiája volt a nemzet előtt. Ezekér t a császár előtt 
halára van joguk, nem szemrehányásra. Oly kedves, oly ke-
resett ami elegyedésünk, mig szükség van reánk ; bün lesz, 
mihelyt lelkismeretünket megtörni borzadunk. Mivel ilyen-
kor elegyedni nem akarunk, az első elegyedés vádtárgygyá 
válik. Miksa császár igazságos és szabadelvű ; mind a két 
tulajdon tiltotta ezeknek említését. 

Nagyobb vád, melylyel főpásztoraink, testvéreink ter-
heltetnek Mexicoban, az önérdek, s tapadás a földi birtokhoz. 

' ) L' empire, et 1' ég l i se mexicaine, 1865. T e s t o r y tábori pap. 

Testületünk becsülete követeli, hogy a vádat indokolatlan-
nak ismerjük, habár császári levélben is áll, mert ez eset 
másutt is előjöhet. Önérdekkel csábítanak, ha nem sikerül, 
önérdekről vádolnak. Önérdek vezetné e papságot, mely 
szenvedni, alamizsna pénzzel számkivetésbe indulni tud, de 
a zsarnok előtt megtörni nem tud ? Önérdek vezeti e papsá-
got, mely készebb a hivek önkénytes adományaiból élni, 
semmint államfizetést fogadni ? Önérdek tartaná rabságban 
e papságot, e püspökséget, mely feldúlt hazájába visszatérve 
a vérző szivekhez igy szólt : „Távol a pártoktól, távol a vi-
szályoktól, melyek hazánkat holt tetemmé tették, a hitnek 
szavára hallgatunk, mely mondja, hogy az Isten mindent a 
mi üdvösségünkre tesz, és történni enged. Semmi sincs ok 
nélkül, a bün rabbá, nyomorulttá teszi az egyeseket, és nem-
zeteket. Annyi romoknak el kell szedetni, annyi szenvedély-
nek csillapulni, annyi gyűlöletnek eloltatni ; nehéz, de sze-
retet által minden lehetséges. Ha szenvedély, ha önérdek, 
ha rágalom, vagy irigység helyezkedik sziveitek és a közel-
gető fejedelem közé, a szeretet fölülemel minket ezen fo-
gékonyságokon. A szeretet a hitre támaszkodva minden jót 
hisz, Ígéretekre támaszkodva mindent reményi, remény ál-
tal föntatva eltűr, lángjaiban meggyőz mindent. E szeretet-
ben nagy szolgálatot tesztek a hazának hivatalvadászat nél-
kül, a szeretet önérdek nélkül szolgál." J) — Önérdekből 
cselekszik talán a püspökség, mivel az egyházi j avaka t , 
vagy ennek kárpótlását követeli. Különös önérdek, mely a 
szentatya határozatja előtt, előre meghódol, s csak arra kéri 
a császárt, hogy e tárgyban ne magától, hanem a szentatyá-
val egyességben tegyen. Az egyházi birtokot védve, a püs-
pökség a nép érdekeit védi. Elveszvén az egyház birtoka, a 
cultus fentartása, mint uj teher, a nép vállaira esik: az egy-
ház anya, a népboldogitók terveinek ellent mond, kik a né-
pet boldogítani akar ják, mikor mindenből kifosztják. Az 
egyház a nép előtt nem mint teher, de csak mint jótevő akar 
állani. Eme szabadalom, hogy csak lelki s testi jótéteményé-
ről ismerje a nép , melyre az egyház vágyakodik. A nép 
érdekének biztosítása a canon, mely az egyházi javak ép-
ségére esküt követel. Tőke ez, melynek kamatjait századok 
szedik. Fizetést akarnak adni helyébe. Kicsoda ? Az állam. 
Az állam élő koldus, mely mindig másén él, emészt, nem 
termeszt. A nép fizesse tehát a cultust, mely a cultus birto-
kainak elkobozásában nem részesült ? Pótolja azt véres ve-
rejtékéből, melyből ő és a késő unokák hasznot húznak ? Az 
egyház tiltakozik, hogy a teher a nép vállaira ne hengerít-
tessék. Saját érdekét védi-e, vagy a nemzeteét ez által ? A 
papi, az egyházi javak elkobozása a nép meglopása, meg-
rablása. A fejedelem, ki azt teszi, a népet akarja elnyomni, 
a miniszter, ki azt javasolja, a népet évenkint fosztja, a tör-
vényhozó testület, mely országokkint már oly sok égbekiáltó 
bünt megszavazott, e tényben a népnek tolvaja. A nemzetnek 
rontója, a népnek ellensége, a közérdeknek pazarlója, aki az 
egyházi javakat fizetéssel felcserélni akarja. Az Egyesült-
államok nem fosztják a kath. egyházat, nem akadályozzák 
a bullákat, s azok, melyek Mexico meghódítására, a császár-
ság megdöntésére törnek. Ha Miksa császár igy sérti a kath. 
sziveket, fog-e reájok támaszkodhatni a nagy veszély idején? 

>) Monde 214 sz. 6. aug . 1864. 
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Mexiconak nem kömives, nem liberális, de katli. politikára 
van szüksége. „Fölséged ! A mexicoi nép katholikus ; elfo-
gadja a császárságot, mivel kath. hitére benne támaszt vár ; 
de legyen fölséged biztos, hogy készebb e nép a köztársa-
ság veszélyeiben küzdeni, semmint nem kath. fejedelmet, 
vagy kath. hitével ellenkező kormányzást tűrni." Ezek vol-
t a k Guittiriez d' Estrada szavai Miramarében Miksához. 
Miksa kath. kormányzást igért, nyújt pedig liberális katho-
likusságot, melynek a pápa és a püspök ellene mond, mely-
nek csak a forradalmi, csak a kömivesi secta tapsokat küld. 
Az egyházi, a lelkismereti szabadság a mindent lenyűgöző 
állami hatalom ellen becsületesen küzd Mexicoban , Baden-
ben, Italiában, Belgiumban, Francziaországban. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA, mart. 20. Tegnap és ma kegyeletes napunk 

volt. Főpásztorunk sz. József ünnepét egészségben érte meg. 
A főkáptalan tegnap volt szerencsés hódolatát tehetni. Mél-
tóságos Nehiba János fölszentelt püspök adta elő mint a fő-
káptalan , mint az egész megyei papság őszinte üdvkivá-
natát, mire ő nagyméltósága atyai, főpapi s buzditó szavak-
ban felelt. A sz. misét mai nap nm. atyánkért fölszentelt püs-
pök ő méltósága mondta. A sz. Józsefről nevezett templomban 
valamint a papneveldében s egyebütt is szinte felajánltattak 
с czélra a sz. misék. Sz. József templomában tegnap ő nmlsga. 
maga mondott kis misét s az életkenyerét osztotta. Az egyik 
intézetbeli növendékség szombaton, a másikbeli vasárnap 
jelenthette ki atyai szine előtt tiszteletét, ki a mi mostani 
figyelmünk méltó tárgya. Az ily dolgok valami magasztost 
és tanulságost foglalnak magokban. A szívbeli kegyeletek, 
keresztény kötelesség és erény. Hol a kegyeletes tisztelet 
őszinte gyakorlata él, ott ez a becsületes szivre gyakran több 
indok ezer argumentumnál. Hol pedig a szükséges pietás hi-
ányzik, ott igen sok jó tulajdon ne'lkülöztetik. Engedje Isten, 
hogy ebeli őszinte pietásunkat ő nmlsga iránt soká gya-
korolhassuk ! — Utolsó levelünk óta elvégeztük az első fél-
évi probatéteket. A papnöveldében febr. 20, 21, 24, 25 tar-
tat tak a vizsgálatok, egy alkalomkor kegyes a tyánk is meg-
jelent . Atalában szorgalom mutatkozott. Nagyobb baj az, 
hogy három hittani jó növendékünk sem próbatétet nem 
tett, sem a neveidében nein lehet, hazabocsáttatott beteg-
sége miatt. Ez különös dolog. Jó fiaink kibetegednek, mi az 
előtt nem történt. A baj nem abban van, hogy tán most a 
rend lenne terhelőbb, sőt ha az éltesebb papokat hallgatjuk, 
a rend mely szerint ők éltek, sokkal kiszabottabb, a tanulás 
régen is igen pontos volt. Hol van tehát a baj gyökere ? 
Ott, hogy mi nem oly erős és egészséges fiakat kapunk a ne-
veidébe, nem oly edzett, hideget meleget tűrni képes testal-
katot ; s ennek megint hol az oka ? sok egyéb ok mellett ott, 
hogy a gymnasialis pálya elviseli a fiút, és épen a legjobb, a 
legszelidebb, s papnak készülő i f jak részint a hajdan robotnak 
nevezett naponkint sokasitott óraszám által ülve elsatnyul-
nak, részint érettségi vizsgái készületben túlerőtetik ma-
gukat, s midőn a hittanulmányokra jönnek, lankadt erők nem 
birnak versenyt futni a tanár igazságos követelésével. Ez a 
tapasztalás nálunk. Várjuk, és reményijük, hogy a dolog 
jobb lesz ; rationabilis t. jezsuitáink sem változtathatják meg 

a rendszert, de legalább okosan bánnak a dologgal s noha 
sokat kell a fiúnak nálok is tanulni, beosztják, és vidor bánás-
módjokkal segítenek a bajon, mig az Isten máskint nem kö-
nyörül. Interim fiat voluntas Dei. — A t . jezsuitáknál a pró-
batétek jól mentek. A fiak othonosságot mutatnak, nem fél-
nek, a felelőt a körülállók édesen hallgatják. Az ezer kérdés 
és reá adott felelet mutatja, hogy a gyermek érti, amit tanul. 
Minden tárgy tüzetesen tárgyaltatik. A philosophiai kér-
dések némely életbevágó tárgyakról, melyek a hitetlenség 
divatczikkei (minő a materialismus etc.), mutatták, hogy az 
ifiak alaposan bevezettetnek azon , a józan ész előtt oly 
szembetűnő igazságos állításhoz, melyek amint minden ér-
telmes emberre fontosak, ép oly szükségesek a leendő hit-
tanhallgatónak, hogy tanulmányaiban némi könnyűséget ta-
láljon. A bölcsészeti tanár még azon fáradságot veszi magá-
nak, hogy növendék tanítványai számára külön órákban is 
fejtegeti azon tárgyakat, melyek előadására a szűkön kimért 
és sokfélére szétdarabolt idő épenséggel nem elég. Isten áldja 
meg értté. — A. miasszoriyunkról nevezett nevelő intézetbeli 
s valamint a hozzácsatolt külső iskolai tanulók részére is 
szinte folyt a próbatét. Ezekben is látható volt az ernyedetlen 
szorgalom, melyet a t. testvérnők kifejtenek, és azon buzgó 
igyekezet , melyet a hittanitó urak tesznek. Csak Isten 
lehet jutalma ama sok fáradozásnak, mely ezen gyermekek 
javára fordittatik. Az érseki praeparandiának növendékei 
átalában szorgalmat tüntetnek ki vizsgálataikban. A farsangi 
utolsó napok alatt szerényen vidorkodtunk, és csendességben 
imádtuk az Urat. S eközben hála Isten beértünk a sz. böjtbe, 
mely alatt a hivek nagy lelki épülésére a főtemplomban nt. 
Tóth Pál segédlelkipásztor hirdeti az Isten igéjét, Jézus szen-
vedésének részleteit előadva s alkalmas tanulságokkal fű-
szerezve, mialatt a jezsuitáknál Sziget Ferdinand atya, a 
kalocsaiak ismert szónoka, tanit és indit meg, pedig oly dolgok 
körül tevén szinte alkalmazást, melyek korszükséget képez-
nek. Sok hivek járnak a sz. beszédekre. 

BERLIN, febr. 28-án. E héten a porosz területi egyház, 
ha nem is egységi központot, hanem mégis főnököt kapott 
Mathis titkos tanácsos személyében, aki egy királyi rendelet 
által az Oberkirchenrath fejévé neveztetett, és Mühler köz-
oktatási miniszter által hivatalába be is iktattatott. Nem ér-
deknélküli tudni, mikint sem Mathis, sem elhunyt előde 
Uerhtritz pásztorok nem voltak, hanem csak hivatalnokok. 
— A gollubi főesperestség (Poroszország keleti részében) 
plébánosai, mint elemi iskola felügyelők, tiltakozást irtak 
alá, a marienverderi kormányzóság azon rendelete ellen, 
mely e kerületben a lengyel nyelv használatát kitiltja. A 
kulmi püspök e tiltakozást a minisztériumhoz küldötte. — 
A badeni nagyherczegségben valóságos népmozgalom ke-
letkezett az elemi oktatás u j szervezete ellen. Majd min-
dennap jönnek a küldöttségek Karlsruheba egy vagy másik 
községből, hogy a herczegtől ama rendeletek visszavonását 
kérelmezzék. Különösen feltűnt a heidelbergi katholikusok 
föliratának erélyes hangja, melyen tanodáik számára a tan-
szabadságot, és alapitványaik visszaadatását, és kezelését 
követelik. — Szent Anschar elhunytának ezredéves emlék-
ünnepét egész éjszakon mindenütt készülnek megülni. A 
dán közoktatás — és vallásügyi miniszter felszólitá a prot. 
lelkészeket, hogy ez alkalommal beszédeik tárgyául az éj-



szak apostolának életét vegyék. Hamburgban a katholikusok 
és protestánsok vetekedtek az ünnepi készületekben. Várták 
Londonból a hires Hermann atyát, ki Altonában és Ham-
burgban születése helyén szónokolt. Valóban gondvise-
lésszerű tény, hogy az utolsó dánháboru következtében a 
katholikusok épen ezen ünnepély idejére szabadságaikat 
visszakapták. Fájdalom ! a szomszéd Meklenburgban, mely 
szintén szt. Anschar székéhez tartozott, a katholikusok még 
mindig zsarnoki önkénynek vannak kitéve. — A szabadelvű, 
kömives lapok sokat foglalkoznak Gutzkov öngyilkossági 
kísérletével, és beteges állapotával. Ugy hiszszük Isten ezen 
esküdt ellenségének helyzete érdekes tanulmányi tárgyat 
nyújthatna sokaknak. 

ROMA, mart. 6-án (az egyház szabadsága a piemonti 
szabadelvű kormány alatt.) Ismeretes hogy Vacca minisz-
ternek az összes szerzetek elnyomására, és az egyházi va-
gyonnak teljes lefoglalására irányzott javaslata a követek 
kamarájából választott bizottmánynak adatott át megvizs-
gálás és jelentéstétel végett. Ezen bizottmány, mely Borgatti, 
Cordova, Corsi, Mordini, Ugdulena, Bianchieri, Giorgini, De 
Luca, Bettino Ricasoli urakból van összeállítva, egy 60 czik-
ket tartalmazó ellenjavaslatot terjesztett fel. Habár a minisz-
teriális lapok jelentik, mikint a minisztérium az utóbbiban 
foglalt szeliditéseket vissza fogja utasítani, a lapok azt mégis 
egész terjedelmében közlik. Eszerint a zárdákra nézve egy-
némely kivételeknek adatnék hely, a püspökség száma 59-re 
szállíttatnék le, az egyház javai az államra mennének át, de 
megyei és plébániai czélokra fordíttatnának, és a katholi-
kusok részéről választott férfiak által kezeltetnének, ezek 
választanák a püspököket és lelkészeket is. Látni való, mi 
rejlik ez álnok terv alatt, mely a forradalmat a szentélybe 
csempészné. Jelenleg Olaszhonban 50 püspöki szék üres, 
és 12 püspök, kik a világi hatalom által akadályoztatva 
székhelyeiket el nem foglalhatják. — A bergamoi püspök 
törvényszék elé idéztetett, arról vádoltatván, hogy megyéje 
két plébániáján oly beszédeket tartott, melyek az államin-
tézmények meggyülöltetésére irányulnak. Arról értesülünk, 
hogy a püspök Rocca kanonok, és több áldozár kíséretében 
m. hó 14-én el is ment, hogy birói előtt megjelenjék. A nép 
ez alkalommal fiúi szeretetének és ragaszkodásának legé-
lénkebb jeleit adta. Meg kell vallani, hogy a királyi procu-
rator és a birák eléggé illedelmesen viselték magokat. A 
püspök pedig kényszerité vádlóit újra meghallgatni mondott 
és vád alá jutott két beszédét : a káromkodás ellen, és az 
örök üdvösségről. — A nápolyi „Patr ia" czimü lap jelenti, 
hogy a ref. ferenczrendüek volt tartományi főnöke börtönbe 
vettetett, állitólagosan az állam törvényeinek megsértéseért. 
— Natoli közoktatási miniszter, ki a nápolyi neveidéket be-
csukatta, most engedelmet adott Palermóban prot. iskolák 
megnyitására, és а ,Ргесигзоге' értesit, hogy ezek működé-
süket meg is kezdették. — Több olaszhoni katholikus lap 
erélyesen felszólal a polgári házasság ellen, és jeles czikkek 
iratnak annak kimutatására, mikint a nő igaz szabadsága 
és jóléte csak a keresztény házasság intézményében lehet-
séges. Ezen czim alatt : ,a bolognai kórodák a papok előtt 
z á rvák / a ,Patrióta cattolico' következő megjegyzéseket 
tesz : „Egy ukáz hozatott a bolognai kórodákra nézve, mely 
által a betegek lelki szükségéről gondoskodni tartozó papok 

onnét kitiltatnak. Ezután a nevezett lelkészek csak a láto-
gatásokra kitűzött órákban közelíthetnek a betegekhez. I g y 
tehát majd csak a látogatások által okozni szokott zavar kö-
zepette keilend a halotti szentségeket kiszolgáltatni. Ha egy 
beteg halála előtti közvetlen órákban papot kívánna hivatni, 
a kórházi főorvos hatalmában áll ezt meg nem engedni. 
Mindez ukázféle hangon van megirva állítólagos visszaélések 
eltávolításának ürügye alatt." — Szólottunk múltkor egy 
ujon keletkezett lapról. ,La voce della donna' a buja kíván-
ságok, és szabadosság hivatalos közlönye, amiért is a parmaí 
püspök böjti körlevelében kötelmének tartotta, e tekintetben 
a jeles poitiersi püspök példája után indulva, nyilvánosan 
megbélyegezni eme lapot, és figyelmeztetni a katholikusokat, 
hogy filléreik által ne járul janak oly lap előmozdításához, 
mely minden szégyent félrelökve a leggarázdább módon tá-
mad meg egyházat, papságot, s mindent mi szent és tisztes-
séges, lábbal tipor. Hála az égnek főpapjaink bátorsága és 
buzgalma annál inkább fokozódik, minél nagyobb a veszély. 

KONSTANTINÁPOLY, febr. 15-én, A görög patri-
archa szintén encyclicát tett közzé. Talán, mint a romai pápa 
ő is merte a fejedelmeknek mondani : „et nunc reges intelli-
gite ; erudimini, qui judicatis terram ?" Talán az igazság sze-
retete serkenti, és félreértett vagy elfeledett igazságok kész-
tetik szólni ? Nem, ezekkel nem törődik, nincs is reá bátor-
sága. Egyszerűen egyházi pénztáráról van csak szó. Mármult 
levelünkben emiitettük, hogy a patriarchatus pénzügyei szo-
morú állapotban vannak, mióta Bolgárországból silányan 
folynak a jövedelmek, é^ a moldva-ohláhországi zárdák 
sincsenek rendelkezésre. Photius utóda kétségbeesve Ma-
homed utódjához folyamodik, hogy magát és egyházát fön-
tarthassa. „Szent testvéreim, és tisztelt urak — igy ir a pa-
triarcha — megválasztatáson!, (két év) óta nem szűntem meg 
nagy egyházunk szomorú helyzetének segélyt keresni. Sem 
tanácsom, sem az ujon életbe léptetett vegyes zsinat, habár 
hosszasan tanakodtak ez ügyben, gyakorlati eredményre 
nem jutottak. Patriarchatusom havi költségei 16,000 f rankra 
rúgnak, a jövedelem pedig alig 4000 frank. Ezért kénysze-
rülve voltam két izben kölcsönhöz folyamodni, melynek ösz-
szege 345,000 f rankra megy. Magas theologiai tanintézetünk 
jövedelem hiányában többé fenn nem tartathatik, és épületei 
ki nem javíttathatnak. Mily nyomorú állapotban vannak kó-
rodánk, árvaházunk, és a szegény öregek intézete ! Alig kap-
hattam negyedrészét azon összegeknek, melyekkel az öku-
menikus trónomtól függő főpásztorok tar toznak, és ezt is 
mily mormogások mellett ! Különösen ez évben mily meg-
próbáltatásoknak leendek kitéve, ha zsinatra teendem a 
meghívásokat, azon választ nyerendem, hogy nem jöhet-
nek jövedelemforrások hiányában. A megyékből a kiszabott 
dijak elmaradnak, különösen Bolgárországból egészen. Íme 
igy a Konstántinápolyi patriarchatus alapjában megingatva 
tizenöt százados fönállása után. — Hogy e bajok irányában 
orvosságot keressek, a magas porta kormányához folyamod-
tam, — és mondhatom, hogy a miniszter urakat hajlandóknak 
találtam nekünk ez ügyben segélyt nyújtani. Elébök ter-
jesztem azon tervet, mely szerint ők nekünk évenkint 10 
millió piasztert (2 millió frankot) adnának az orthodox egy-
ház szükségeinek fedezésére. Sajnosan láttam, hogy e javas-
latomat megtámadták olyanok, kik épen nem képesek ne-
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künk a fenyegető örvény ellen biztos szert ajánlani." Ez rövid 
tartalma a körlevélnek, melyhez járultak más egyházi mél-
tóságok, kik szivesebben veszik a meghatározott összeget 
egy magas hivatalnoktól, mint az alamizsnát a helybeli fő-
nökök utján. Ezek tehát ellene nyilatkoztak azon föliratnak, 
mely az orth. egyháznak az államtóli különválasztását sür-
geti. Azon ellenzék, melyre a patriarclia körlevelének végén 
czéloz, Oroszország, mely fél , hogy ezen uton az eddig 
gyakorolt befolyását elvesztheti. Hire j á r , hogy Ignatieff 
orosz követ tiltakozott volna eme terv ellen. Ezen diplo-
matiai lépes homlokegyenest ellenkeznék a párisi béke ha-
tározványaival, mely a török birodalom belügyeibe minden 
beavatkozást tilt. Kara-Theodori orvostudor egyik hatalmas 
képviselője az orosz iránynak. A görög patriarcha egy bol-
gár lapnak támogatását is kénytelen most nélkülözni, mert a 
„Covénik" (Tanácsadó,) melyre eddig számithatott, rövid 
pályafutás után megszűnt. A bolgár lapok közül, melyek 
Könstántinápolyban kiadattak, csak a ,Turtsia' marad meg, 
melynek czime is mutatni látszik, hogy sem politikai, sem 
vallási irányra nézve az oroszokkal nem tart. Fiatal és bátor 
szerkesztője a bolgár érdekeket a birodalom érdekeivel kí-
vánja kiegyeztetni. Jelzi a görög papok visszaéléseit, a 
Tsorbadjik igazságtalanságait. A más franczia nyelven meg-
jelenő itteni lapokkal koránsem akar versenyezni a pápa tá-
madásában. Bár kelne nyiltan az unió védelmére, mivel sze-
reti hazáját és nemzetét ; pedig ennek szebb jövő csak az 
unióban nyilik. Van elég visszaélés és erőszak, melyet je-
lezhet. Igy Monastir mellett Tikveck nevű helyben a lakosok 
erőszakkal kényszeríttetnek egy kérvényt aláirni valami 
Dimo nevü ellen, kinek egyetlen vétke, hogy az unió mellett 
határozottan mert nyilatkozni. A kormányzó basa körülhá-
loztatott a stromitzai görög püspök által, ki bünteleniil tartja 
fogva az említettnek nővérét, hogy azt hitehagyásra kény-
szerítse. Ezen püspök, ki múltkor más bűnökről is vádolva 
volt, Husni basának legújabban egy pompás lovat küldött 
ajándékban. Mindketten egyesülnek, hogy elnyomják a ka-
tholikus mozgalmat, mely átalánossá lenne, lia a bolgárok 
szabadon mozoghatnának. Bizonyos helyeken a szakadárok 
vakbuzgalma odáig megy, hogy mint р. o. Periepében és 
Velissában, az egyesülteket a vásárról elkergették, és ezek 
a vendéglőkben helyet nem kaptak. A Duna mellől jobb hí-
reink vannak, igy Malko-Ternovo mellett két községben 
körülbelül 200 család tért át az unióra. A török birodalom 
azsiai véghatárainál élő chaldaeai keresztények is sokat 
kénytelenittetnek szenvedni igaztalanul és jog nélkül szedett 
adók, és a félnomád kurd főnökök által. A változó török po-
litika itt is visszavonást, és a harcz üszkét vetette közéjök, 
a tyari népséget izgatván a takumik ellenében, kik vagy 
70,000-nyi néptömeget képeznek. Ezek most a teheráni fran-
czia consulatus utján folyamodnak, hogy a vádak, és vissza-
élések megvizsgálására küldöttség neveztessék, melyben 
Francziaország is képviselve legyen. 

Szentszéki határozat. 

ROMANA seu MECHLINIEN. Beatificationis et ca-
nonizationis ven. servi Dei Joannis Berchmans, scolastici e 
societate Jesu. 

Super dubio : an et de quibus miraculis constet in casu, 
et ad effectum de quo agi tur? 

Quem de ventre matris benedictionibus dulcedinis prae-
veniens sub umbra alarum suarum protegit Deus, fuit pro-
cul dubio venerabilis Joannes Berchmans. Hic a pueritia in-
nocens manibus et mundo corde, cum omnem in Domino 
spem reposuisset, benedictionem et misericordiam accepit a 
Deo salutari suo ; siquidem suprema eum virtute confirmans 
de malitia saeculi huj us eripuit, sibiquo assumens ad societa-
tem Jesu, utpote ad locum munitum, adduxit, ut illic in atriis 
Domini inhabitans breve vitae suae curriculum conficeret. 
Ibi praeclarissimum virtutum omnium exemplar in angelico 
juvene Aloisio Gonzaga semper ob oculos habens, illud adeo 
perfecte imitatus est, ut merito angelicum quoque sibi enco-
mium compararet. Cum autem propter innocentiam placita 
esset Deo anima illius, consummatus in brevi explevit tem-
póra multa ; properavit enim Dominus illum de medio iniqui-
tatum educere, ut in montem beatitudinis susciperet, et in 
conspectu suo in aeterum confirmaret. ldeoque Joannes, an-
nos natus duos et viginti, idibus augusti anni MDCXXI in 
osculo Domini suavissime conquievit. 

Vix supremas scandiderat sedes, sanctitatis ejus fama 
ubique insonuit, ipsumque omnes, maxime vero Ignatiani so-
dales, veluti singulare morum integritatis, regularisque ob-
servantiae prodigium praedicabant. llinc processibus cano-
nice instructis, de virtutibus ven. Joannis apud sacrorum ri-
tuum Congregationem agitari caepit iudicium, quod ad exi-
tum perduxit Gregorius XVI. sa. me. nonis junii anni 
MDCCCXL1II declarans : constare de ejus virtutibus in 
gradu heroico. 

Dein miracula, quae venerabilis Dei famuli interventu 
patrata ferebantur penes eumdem sacrum ordinem ad exa-
men fuere proposita. Idcirco primum de his disceptatum est 
in antepraeparatorio conventu XV. kalendas julii anni 
MDCCCLXI in aedibus reverendissimi Cardinalis Caroli 
Augusti de Reisach causae relatoris collecto ; deinde in prae-
paratorio coetu in palatio Vaticano habito idibus junii anni 
MDCCCLXIV; demum in generalibus comitiis in eodem 
Vaticano palatio coactis IV. idus januarii anni hujus, ubi co-
ram Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa IX proposito du-
bio per reverendissimum Cardinalem Carolum Augustum de 
Reisach causae relatorem : an et de quibus miraculis constet 
in casu et ad effectum, de quo agitur ? reverendissimi patres 
Cardinales et consultores propriam singuli protulere sen-
tentiam. 

Quorum sententias cum attente perpendisset Beatissi-
mus Pater, noluit illico suam pandere mentem, ut interim, 
effusis precibus, sibi divini Spiritus consilium impetraret. 

Denique ut iudiciohuic gravissimofinemimponeret,hunc 
statuit diem, feriam nempe II. post dominicam quinquagesi-
mae. Quare Sanctissimus Dominus salutari ostia in privato Va-
ticano sacello piissime oblata, ad ecclesiam Sanctissimi Nomi-
nis Jesu augustissimum Eucharistiae sacramentum solemniter 
expositum adoraturus accessit, ubi ad se accitis in proximo 
ejusdem ecclesiae sacrario reverendissimo Cardinali Con-
stantino Patrizi episcopo Portuensi et a. Rufinae, sacrorum 
rituum Congregationi Praefecto, ac reverendissimo Cardi-
nali Carolo Augusto de Reisach causae relatore, una cum R. 
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P. Petro Minetti s. fidei promotore et me infrascripto secre-
tario, iisdemque adstantibus rite decrevit : constare de tri-
bus miraculis venerabili Joanne Berchmans in terveniere a 
Deo patratis : scilicet de primo, instantaneae perfectaeque 
sanationis Mariae Angelae Gilivet a congenita humorum dys-
crasia et scorbuto cum ossium deformatione et articulorum 
attractione; de altero, instantaneae perfectaeque sanationis 
Mariae Angelae a sanctissima Trinitate novitiae in ascete-
rio Roncilionis Ordinis s. Francisci a complicata mortali ga-
stritide; de tertio, instantaneae perfectaeque sanationis so-
roris Mariae Crucifixae Ancaiani religiosae professae in ve-
nerabili monasterio s. Francisci Salesii urbis a febre hectica, 
et a tumore canceroso. 

Hujusmodi decretum publici juris fieri et in acta sa-
crorum rituum Congregationis referri mandavit III . kalen-
das martii anni MDGCCLXV. Loco + Sigilli C. ep. Portuen 
et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. D. Bartolini S. 
R. C. Secretarius. 

VEGYESEK. 
A ,Magyar Sajtó' (62 sz. mart. 16.) igy ir : „Az en-

cyclika, mely kezdetben oly nagy zajt ütött, europaszerte 
csendesebben hangzott el, mint előre gondoltuk volna. Csak 
magunkról veszünk példát. Magyarországon egy pár püspö-
köt kivéve, a pápai tévelyjegyzék (syllabus) senki által hi-
vatalosan ki nem hirdettetett, még a szószékről sem, ha ne-
talán egyik fővárosi, különben tehetséges fiatal káplán egy-
házi szónoklatát ide nem számitjuk." — Korán tett számítás. 
A jubilaeum egész évre szól, melyik hónapban tartassék meg, 
a püspök bölcs rendeletétől függ. Nálunk a jubilaeumot ren-
delő püspöki iratok, a ,Quanta cura' és a ,syllabus'-sal együtt 
hirdettetnek. Ezt tehetni, decemberig folyik a határidő. 
Mennyire tudjuk, a zágrábi, a győri, a pécsi, nagyváradi, 
váczi főpásztorok a pápai okmányokat megyéikben közölték ; 
mint tud juk , az esztergomi főmegyében a ,syllabus' a plé-
bánosoknak elküldetett, honnan a főpásztori levelek velünk 
kegyesen közöltettek, nem mernénk oly könnyen állítani, 
hogy ott a pápai okmányok ki nem hirdettettek. Várjon a 
,Magyar Sajtó' dec. végéig, s akkor fújja meg a diadalsí-
pot, s hiszszük, szomorú lesz ; de nehogy üres léget ver-
dessen, nevezze meg, és bizonyítsa be , mily megyék azok, 
melyekben a pápai okmányok elnyomattak, vagy elhanya-* 
goltattak, s biztosítjuk, hogy diadalsípja néma lesz. 

Palikao gróf, s tábornok, a franczia seregeknek vezére 
a chinai hadjáratban márt. 10-én a senatusban ily felvilágo-
sítást adott a chinai császár nyári palotájának felgyujtásáról : 
„Ezen palota mellett voltak faépületek, hol a chinaíak által 
foglyaink tartattak, s embertelenül kínoztattak, különösen a 
Timesnek levelezője a sertések által felfalatott. Katonáink 
e faházakhoz jővén, felgerjedésiikben felgyújtották azokat, 
melyekről a tüz a nyári palotára átcsapott, s ennek egyik 
része megégett. Az angol hadak vezére irt hozzám, meghívott, 
hogy én is térjek vissza, és a nyári palotának ^teljes felper-
zselésével végezzük be a chinaíak büntetését. En fölösleges-
nek tartottam a chinaiak kegyetlenségeit egy épületen meg-
bőszülni, s nem mentem oda. Báró Gros követünk is igy 
felelt, s miután hadat viseltünk, nem találtam czélszerünek, 
hogy az angolok ellen a palotát védelmezzem. Akarták az 
angolok a császár benső palotáját is felperzselni, ennek el-
lenszegültem, s az angol tábornok lemondott czéljáról." 
(Union 71 sz.) Képzelhetjük, mit tettek az angolok Nana-

Sa'ib elleni hadjáratban. Mégis az angolok legműveltebbek, 
legemberségesebbek, kik a parlementben panaszt emelnek, 
ha a nápolyi legitim kormány egy conspiratort hűsre tesz, 
ha a szentszék az állam törvényeit, és a kath. hitnek tiszte-
letét Mortara-esetben érvényesiti; kik a nápolyi kormányt 
az Isten tagadásának nevezték, magok pedig az emberiségnek 
utolsó szikráját sem őrzik meg ott, hol ők gazdálkodnak. 

Magyar kath. irodalmunk ismét egy t ' Ücscsel szapo-
rodott, melyet korunk szükségei annyira kivántak, s adja 
Isten, hogy eredményteljes legyen. Andrássy Kálmán, egri 
megyei pap, kit t. olvasóink ismernek és tisztelnek, Balmez 
Jakab munkáját : „Levelek egy kétkedőhöz" magyarra for-
dította, s Emichnél kinyomatta. Az iró korunk sebeit tanul-
mányozta, munkáiban ezeknek orvosságát készítette. Ez 
Balmez munkáinak korszerűsége. Nagy bölcsész, nagy hit-
tudós levén, a gyászosan uralgó tévelyeket teljesen felfogta, 
teljesen czáfolta, s mennyire a közép műveltségű elme képes, 
azt a kath. igazság mélyeibe beavatta. Oly mélységesek ezen 
igazságok, oly titokteljesek, mégis oly világosak, oly közön-
ségesek, ha azokat az ügyes iró felszínre hozza. Az ember 
saját keblének mélyen elrejtett kincseire ismer fel bennök. 
Nem lehet eléggé dicsérni e könyvet, nem eléggé ajánlani. 
Nekünk otthonosoknak kell lenni a bajok ismeretében, os-
tromolt, ostromló had vagyunk. A fordítás helyes, miről az 
iró neve biztosit. Ára 1 fr . 50 kr. 

A badeni zavarok napról napra nagyobb terjedelmet 
vesznek. Hogy egyedül a katholikusok üldözése volna azok-
nak czélja, nem hihető. Különös, hogy a ngherczegi kormány-
nak minden hivatalnokai, minden lapjai részt vesznek a nép-
ingerlésekben. A nagyherczeg nem látja a mélységet, mely 
lábai előtt tátong. A ,Frankf. Postzeitung' írja : „az iskolai 
kérdés csak keretje a dolgoknak. Külföldön kincsinlik e 
mozgalmat, de csalatkoznak. Itt a ker. hit küzd a végképeni 
tagadással, a szabadság a zsarnoksággal." A kihágások fa-
luról falura, városról városra mennek, mind a kath. hitnek 
kigúnyolására. A kömivesek a katholikusokból is mint ,igaz 
katholikusok' szerepelnek. Szerveznek ,narrenzugokat,' 
melyben papok, apáczák, szerzetesek, persze csak a ruha 
ez, olvasókkal, keresztekkel kézben, aspersoriummal, de 
szamár-, sertés-, vagy lófejjel az utczákon végig húzódnak. 
A készített fej mutatja az ily gúnyolódok becsületét. — Vi-
cari érsek erélyes főpásztori körlevelet menesztett híveihez, 
melyben kimondja, hogy a katholikusok azon iskolákba, me-
lyekből az egyház ki van zárva, nem járhatnak bűn nélkül. 

Mult évben a vegyesek között emiitettük, hogy Fran-
cziaországnak egy kis városában, melynek neve Beaufrai-
sur-Rille (Orne,) hat hatéves fiu Szűz Máriának templomot 
akart építeni, s e czélra kortársaikat a hírlapok utján felszó-
lították, küldene kiki közülök 50 centimet, s ha 80,000-en 
küldenek, 40,000 frankból szerény díszben fel fog épülni a 
templom. Ez évben ezen hat fiu ismét felszólítást tesz e jám-
bor czélra, s mondja, hogy 16,000 fiu már megküldte a maga 
részletét, s van 8,000 frank. Nem kétli e hat fiu, hogy, miu-
tán az épitési munkák már megkezdetnek, a hatéves fiak 
Francziaországban Szűz Máriának tiszteletére ezen tem-
plomot saját kis adományaikkal elő fogják segíteni. — Is-
tenem ! hat éves fiuk meghaladnak minket a buzgóságban a 
szent czélokra nézve ! 

Szerkesztői tudósítás. 
Л hdfuvatok a megakasztott postákon lapunk februári számait is e l -

szórták, s Isten tudja, hol temették el. Kiknek szolgálhattunk, szívesen tettük, 
most kénylelenek vagyunk kijelenteni, hogy a februári számok készletét a 
reclamatiók már egészen felemésztenék. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1865 K o c s i Sándor által ( É r k ö v y , G a l g ó c z y és Kocsi nyomdájában.) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



- m 2 0 7 

künk a fenyegető örvény ellen biztos szert ajánlani." Ez rövid 
tartalma a körlevélnek, melyhez járultak más egyházi mél-
tóságok, kik szivesebben veszik a meghatározott összeget 
egy magas hivatalnoktól, mint az alamizsnát a helybeli fő-
nökök utján. Ezek tehát ellene nyilatkoztak azon föliratnak, 
mely az orth. egyháznak az államtóli különválasztását sür-
geti. Azon ellenzék, melyre a patriarcha körlevelének végén 
czéloz, Oroszország, mely fél, hogy ezen uton az eddig 
gyakorolt befolyását elvesztheti. Hire j á r , hogy Ignatieíf 
orosz követ tiltakozott volna eme terv ellen. Ezen diplo-
matiai lépes homlokegyenest ellenkeznék a párisi béke ha-
tározványaival, mely a török birodalom belügyeibe minden 
beavatkozást tilt. Kara-Theodori orvostudor egyik hatalmas 
képviselője az orosz iránynak. A görög patriarcha egy bol-
gár lapnak támogatását is kénytelen most nélkülözni, mert a 
„Covénik" (Tanácsadó,) melyre eddig számithatott, rövid 
pályafutás után megszűnt. A bolgár lapok közül, melyek 
Könstántinápolyban kiadattak, csak a ,Turtsia' marad meg, 
melynek czime is mutatni látszik, hogy sem politikai, sem 
vallási irányra nézve az oroszokkal nem tart. Fiatal és bátor 
szerkesztője a bolgár érdekeket a birodalom érdekeivel kí-
vánja kiegyeztetni. Jelzi a görög papok visszaéléseit, a 
Tsorbadjik igazságtalanságait. A más franezia nyelven meg-
jelenő itteni lapokkal ltoránsem akar versenyezni a pápa tá-
madásában. Bár kelne nyiltan az unió védelmére, mivel sze-
reti hazáját és nemzetét ; pedig ennek szebb jövő csak az 
unióban nyilik. Van elég visszaélés és erőszak, melyet je-
lezhet. Igy Monastir mellett Tikveck nevü helyben a lakosok 
erőszakkal kényszeríttetnek egy kérvényt aláirni valami 
Dimo nevü ellen, kinek egyetlen vétke, hogy az unió mellett 
határozottan mert nyilatkozni. A kormányzó basa körülhá-
loztatott a stromitzai görög püspök által, ki büntelenül tartja 
fogva az emiitettnek nővérét, hogy azt hitehagyásra kény-
szerítse. Ezen püspök, ki múltkor más bűnökről is vádolva 
volt, Iíusni basának legújabban egy pompás lovat küldött 
ajándékban. Mindketten egyesülnek, hogy elnyomják a ka-
tholikus mozgalmat, mely átalánossá lenne, ha a bolgárok 
szabadon mozoghatnának. Bizonyos helyeken a szakadárok 
vakbuzgalma odáig megy, hogy mint p. o. Periepében és 
Velissában, az egyesülteket a vásárról elkergették, és ezek 
a vendéglőkben helyet nem kaptak. A Duna mellől jobb hí-
reink vannak, igy Malko-Ternovo mellett két községben 
körülbelől 200 család tért át az unióra. A török birodalom 
azsiai véghatárainál élő chaldaeai keresztények is sokat 
kénytelenittetnek szenvedni igaztalanul és jog nélkül szedett 
adók, és a félnomád kurd főnökök által. A változó török po-
litika itt is visszavonást, és a harcz iiszkét vetette közéjök, 
a tyari népséget izgatván a takumik ellenében, kik vagy 
70,000-nyi néptömeget képeznek. Ezek most a teheráni fran-
ezia consulatus utján folyamodnak, hogy a vádak, és vissza-
élések megvizsgálására küldöttség neveztessék, melyben 
Francziaország is képviselve legyen. 

Szeníszéki határozat. 

KOMANA seu MECHLINIEN. Beatificationis et ca-
nonizationis ven. servi Dei Joannis Berchmans, scolastici e 
societate Jesu. 

Super dubio : an et de quibus miraculis constet in casu, 
et ad effectum de quo agitur ? 

Quem de ventre matris benedictionibus dulcedinis prae-
veniens sub umbra alarum suarum protegit Deus, fuit pro-
cul dubio venerabilis Joannes Berchmans. Hic a pueritia in-
nocens manibus et mundo corde, cum omnem in Domino 
spem reposuisset, benedictionem et misericordiam aeeepit a 
Deo salutari suo ; siquidem suprema eum virtute confirmans 
de malitia saeculi hujus eripuit, sibique assumens ad societa-
tem Jesu, utpote ad locum munitum, adduxit, ut illic in atriis 
Domini inhabitans breve vitae suae curriculum conficeret. 
Ibi praeclarissimum virtutum omnium exemplar in angelico 
juvene Aloisio Gonzaga semper ob oculos habens, illud adeo 
perfecte imitatus est, ut merito angelicuin quoque sibi enco-
mium compararet. Cum autem propter innocentiam placita 
esset Deo anima illius, consummatus in brevi explevit tem-
póra multa ; properavit enim Dominus illum de medio iniqui-
tatum educere, ut in montem beatitudinis suseiperet, et in 
conspectu suo in aeterum confirmaret. Ideoque Joannes, an-
nos natus duos et viginti, idibus augusti anni MDCXXI in 
osculo Domini suavissime conquievit. 

Vix supremas scandiderat sedes, sanetitatis ejus fama 
ubique insonuit, ipsumque omnes, maxime vero Ignatiani so-
dales, veluti singulare morum integritatis, regularisque ob-
servantiae prodigium praedicabant. Hinc processibus cano-
nice instruetis, de virtutibus ven. Joannis apud sacrorum ri-
tuum Congregationem agitari caepit iudicium, quod ad exi-
tum perduxit Gregorius XVI. sa. me. nonis junii anni 
MDCCCXLIII declarans: constare de ejus virtutibus in 
gradu heroico. 

Dein miracula, quae venerabilis Dei famuli interventu 
patrata ferebantur penes eumdem sacrum ordinem ad exa-
men fuere j>roposita. Idcirco primum de his diseeptatum est 
in antepraeparatorio conventu XV. kalendas julii anni 
MDCCCLXI in aedibus reverendissimi Cardinalis Caroli 
Augusti de Reisach causae relatoris collecto ; deir.de in prae-
paratorio coetu in palatio Vaticano habito idibus junii anni 
MDCCCLXIV; demum in generalibus comitiis in eodem 
Vaticano palatio coactis IV. idus januarii anni hujus, ubi co-
ram Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa IX proposito du-
bio per reverendissimum Cardinalem Carolum Augustum de 
Reisach causae relatorem : an et de quibus miraculis constet 
in casu et ad effectum, de quo agitur ? reverendissimi patres 
Cardinales et consultores propriam singuli protulere sen-
tentiam. 

Quorum sententias cum attente perpendisset Beatissi-
mus Pater, noluit illico suam pandere mentem, ut interim, 
effusis fireeibus, sibi divini Spiritus consilium impetraret. 

Denique ut iudiciohuic gravissimofincmimponeret,hunc 
statuit diem, feriam nempe II. post dominicam quinquagesi-
mae. Quare Sanctissimus Dominus salutari ostia in privato Va-
ticano sacello piissime oblata, ad ecclesiam Sanctissimi Xomi-
nis Jesu augustissimum Eucharistiae sacramentum solemniter 
expositum adoraturus accessit, ubi ad se accitis in proximo 
ejusdem ecclesiae sacrario reverendissimo Cardinali Con-
stantino Patrizi episcopo Portuensi et s. Rufinae, sacrorum 
rituum Congregationi Praefecto, ac reverendissimo Cardi-
nali Carolo Augusto de Reisach causae relatore, una cum R. 
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P, Petro Minetti s. fidei promotore et me infrascripto secre-
tario, iisdemque adstantibus rite decrevit : constare de tri-
bus miraculis venerabili Joanne Berchmans interveniente a 
Deo patratis : scilicet de primo, instantaneae perfectaeque 
sanationis Mariae Angelae Gilivet a congenita humorum dys-
crasia et scorbuto cum ossium deformatione et articulorum 
attractione; de altero, instantaneae perfectaeque sanationis 
Mariae Angelae a sanctissima Trinitate novitiae in ascete-
rio Roncilionis Ordinis s. Francisci a complicata mortali ga-
stritide ; de tertio, instantaneae perfectaeque sanationis so-
roris Mariae Crucifixae Ancaiani religiosae professae in ve-
nerabili monasterio s. Francisci Salesii urbis a febre bectica, 
et a tumore canceroso. 

Hujusmodi decretum publici juris fieri et in acta sa-
crorum rituum Congregationis referri mandavit III. kalen-
das martii anni MDCCCLXV. Loco + Sigilli G. ep. Portuen 
et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. D. Bartolini S. 
R. C. Secretarius. 

VEGYESEK. 
A ,Magyar Sajtó' (62 sz. mart. 16.) igy ir : „Az en-

cyclika, mely kezdetben oly nagy zajt ütött, europaszerte 
csendesebben hangzott el, mint előre gondoltuk volna. Csak 
magunkról veszünk példát. Magyarországon egy pár püspö-
köt kivéve, a pápai tévelyjegyzék (syllabus) senki által hi-
vatalosan ki nem hirdettetett, még a szószékről sem, ha ne-
talán egyik fővárosi, különben tehetséges fiatal káplán egy-
házi szónoklatát ide nem számítjuk." — Korán tett számítás. 
A jubilaeum egész évre szól, melyik hónapban tartassék meg, 
a püspök bölcs rendeletétől függ. Nálunk a jubilaeumot ren-
delő püspöki iratok, a ,Quanta cura' és a ,syllabus'-sal együtt 
hirdettetnek. Ezt tehetni, decemberig folyik a határidő. 
Mennyire tudjuk, a zágrábi, a győri, a pécsi, nagyváradi, 
váczi főpásztorok a pápai okmányokat megyéikben közölték ; 
mint tudjuk, az esztergomi főmegyében a ,syllabus' a plé-
bánosoknak elküldetett, honnan a főpásztori levelek velünk 
kegyesen közöltettek, nem mernénk oly könnyen állítani, 
hogy ott a pápai okmányok ki nem hirdettettek. Várjon a 
,Magyar Sajtó' dec. végéig, s akkor fújja meg a diadalsí-
pot, s hiszszük, szomorú lesz; de nehogy üres léget ver-
dessen, nevezze meg, és bizonyítsa be , mily megyék azok, 
melyekben a pápai okmányok elnyomattak, vagy elhanya-
goltattak , s biztosítjuk, hogy diadalsípja néma lesz. 

Palikao gróf, s tábornok, a franczia seregeknek vezére 
a chinai hadjáratban márt. 10-én a senatusban ily felvilágo-
sítást adott a chinai császár nyári palotájának felgyujtásáról : 
„Ezen palota mellett voltak faépületek, hol a chinaiak által 
foglyaink tartattak, s embertelenül kínoztattak, különösen a 
Timesnek levelezője a sertések által felfalatott. Katonáink 
e faházakhoz jővén, felgerjedésükben felgyújtották azokat, 
melyekről a tüz a nyári palotára átcsapott, s ennek egyik 
része megégett. Az angol hadak vezére irt hozzám, meghívott, 
hogy én is térjek vissza, és a nyári palotának ^teljes felper-
zselésével végezzük be a chinaiak büntetését. Én fölösleges-
nek tartottam a chinaiak kegyetlenségeit egy épületen meg-
bőszülni, s nem mentem oda. Báró Gros követünk is igy 
felelt, s miután hadat viseltünk, nem találtam czélszerünek, 
hogy az angolok ellen a palotát védelmezzem. Akarták az 
angolok a császár benső palotáját is felperzselni, ennek el-
lenszegültem, s az angol tábornok lemondott czéljáról." 
(Union 71 sz.) Képzelhetjük, mit tettek az angolok Nana-

Saïb elleni hadjáratban. Mégis az angolok legműveltebbek, 
legemberségesebbek, kik a parlementben panaszt emelnek, 
ha a nápolyi legitim kormány egy conspiratort hűsre tesz, 
ha a szentszék az állam törvényeit, és a kath. hitnek tiszte-
letét Mortara-esetben érvényesiti; kik a nápolyi kormányt 
az Isten tagadásának nevezték, magok pedig az emberiségnek 
utolsó szikráját sem őrzik meg ott, hol ők gazdálkodnak. 

Magyar kath. irodalmunk ismét egy kincscsel szapo-
rodott, melyet korunk szükségei annyira kívántak, s adja 
Isten, hogy eredményteljes legyen. Andrássy Kálmán, egri 
megyei pap, kit t. olvasóink ismernek és tisztelnek, Balmez 
Jakab munkáját : „Levelek egy kétkedőhöz" magyarra for-
ditotta, s Emichnél kinyomatta. Az iró korunk sebeit tanul-
mányozta, munkáiban ezeknek orvosságát készítette. Ez 
Balmez munkáinak korszerűsége. Nagy bölcsész, nagy hit-
tudós levén, a gyászosan uralgó tévelyeket teljesen felfogta, 
teljesen czáfolta, s mennyire a közép műveltségű elme képes, 
azt a kath. igazság mélyeibe beavatta. Oly mélységesek ezen 
igazságok, oly titokteljesek, mégis oly világosak, oly közön-
ségesek, ha azokat az ügyes iró felszínre hozza. Az ember 
saját keblének mélyen elrejtett kincseire ismer fel bennök. 
Nem lehet eléggé dicsérni e könyvet, nem eléggé ajánlani. 
Nekünk otthonosoknak kell lenni a bajok ismeretében, os-
tromolt, ostromló ^had vagyunk. A fordítás helyes, miről az 
iró neve biztosit. Ara 1 fr . 50 kr. 

A badeni zavarok napról napra nagyobb terjedelmet 
vesznek. Hogy egyedül a katholikusok üldözése volna azok-
nak czélja, nem hihető. Különös, hogy a ngherczegi kormány-
nak minden hivatalnokai, minden lapjai részt vesznek a nép-
ingerlésekben. A nagyherczeg nem látja a mélységet, mely 
lábai előtt tátong. A ,Frankf. Postzeitung' irja : „az iskolai 
kérdés csak keretje a dolgoknak. Külföldön kincsinlik e 
mozgalmat, de csalatkoznak. Itt a ker. hit küzd a végképeni 
tagadással, a szabadság a zsarnoksággal." A kihágások fa-
luról falura, városról városra mennek, mind a kath. hitnek 
kigúnyolására. A kőmivesek a katholikusokból is mint ,igaz 
katholikusok' szerepelnek. Szerveznek ,narrenzugokat,' 
melyben papok, apáczák, szerzetesek, persze csak a ruha 
ez, olvasókkal, keresztekkel kézben, aspersoriummal, do 
szamár-, sertés-, vagy lófejjel az utczákon végig húzódnak. 
A készített fej mutatja az ily gúnyolódok becsületét. — Vi-
cari érsek erélyes főpásztori körlevelet menesztett híveihez, 
melyben kimondja, hogy a katholikusok azon iskolákba, me-
lyekből az egyház ki van zárva, nem járhatnak bün nélkül. 

Mult évben a vegyesek között említettük, hogy Fran-
cziaországnak egy kis városában, melynek neve Beaufrai-
sur-Rille (Orne,) hat hatéves fiu Szűz Máriának templomot 
akart építeni, s e czélra kortársaikat a hírlapok utján felszó-
lították, küldene kiki közülök 50 centimet, s ha 80,000-en 
küldenek, 40,000 frankból szerény díszben fel fog épülni a 
templom. Ez évben ezen hat fiu ismét felszólítást tesz e jám-
bor czélra, s mondja, hogy 16,000 fiu már megküldte a maga 
részletét, s van 8,000 fx-ank. Nem kétli e hat fiu, hogy, miu-
tán az építési munkák már megkezdetnek, a hatéves fiak 
Francziaországban Szűz Máriának tiszteletére ezen tem-
plomot saját kis adományaikkal elő fogják segíteni. — Is-
tenem ! hat éves fiuk meghaladnak minket a buzgóságban a 
szent czélokx'a nézve ! 

Szerkesztői tudósítás. 
A hófuvatok a megakasztott postákon lapunk februári számait is e l -

szórták, s Isten tudja, hol temetiék el Kiknek szolgálhattunk, szívesen tettük, 
most kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy a februári számok készletét a 
reclatnatiók már egészen felemésztették. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy , Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, április 5-én. 27. I. Félév. 1865. 

TARTALOM : Havi szemle. II. — Főpásztori levelek 
a dec. 8-i encyclicáról. (Folyt.) — Egyházi tudósítások. — 
Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
IL 

Sok jeles, sok téves nyilatkozatot nyúj tanak a 
franczia senatus vitái. Nagy a tárgy, szólesek valá-
nak a nézetek, a kormány szolgáitól a támadás, az 
egyház szolgáitól a védelem, az éles , ez jeles, mind 
kettő' heves. E vitát, mely a képviselők házában is 
felmerülend, legfőbb pontjaiban is alig mutathatjuk 
be; észrevételeink későbbre maradnak. 

A viták vészt jósoltak, mivel a lelkek hangu-
lata izgatott, feszült volt, fegyverzetében készen állt. 
Szenvedély, személyes becsületi kérdés, álkövetke-
zetesség, leggyászosabb útitársak, a luxemburgi pa-
lota ajtaján várakoztak a franczia nagy urakra. 
A kormány teljes elkeseredettségre ju tot t , nagytól 
lehetett félni; a fölirati tárgyalások szerencsés ki-
menetelére ezer és ezer jámbor sziv imádkozott az 
Istenhez. 

A szentszék a sept. 15-i szerződésről nyilat-
kozni nem akar t , ugy tekinti ma is, mintha nem 
volna. A diplomatia hivatalos gyengédségei között 
ez vaskéz. Sartiges követ kétszer jelentkezett e tárgy-
ban a szentatyánál, s a másodszori alkalmatlanko-
dásnál válaszul kapta : „tegyetek, mit jónak láttok, 
de ne fenyegessetek." *) A congressus elvettetése, a 
lengyelek kényszeritett elhagyása, a holsteini ügybe 
be nem avatkozhatás, a conventionak nem ismerése 
kivül, tarthatlansága belül, páratlan kíilvereséget 
mutatnak, melyhez még ha bent is vereség jöven-
dett, a kormány erkölcsileg halva lett volna. Kike-
rülni a vitát lehetetlen volt. A pápai körlevél meg-
tagadott válasz, s elrejtett excommunicatio gyanánt 

') „Eh bien ! retirez-les, vos troupes, retirez-les demain 
si bon vous semble, et no menacez pas sans cesse. Faites tout 
de suite ce que vous voulez faire." — Monde 79 sz. 21 mart. 
1865. — E szavakat a Constitutionnel, és Pays tagadta, a 
romai tudósítók ismételve állították ; Monde megintetett. 

vétetett ; a püspökök csatlakozása a pápai okmány-
hoz, erélyes tiltakozása a kormány ellen, végre a ve-
szély, hogy a kormány a balul választott ösvényen 
nevetséges lesz, mind azt szüleményezte, mit leggyá-
szosabb útitársnak mondhatunk a vitákra. A kor-
mányt sikeretlenség üldözi mindenütt. Sikeretlenség 
a congressusban, sikeretlenség a lengyelek ügyében, 
sikeretlenség a sept. 15-i szerződés nemzetközi elfo-
gadtatásában, sikeretlenség a pápai körlevél letiltá-
sában, sikeretlenség a püspökök engedetlenségére tett 
reményben, sikeretlenség a pápai körlevél ellen a 
lapokból szabadon eresztett orkán pusztitásaiban, a 
felidézett gallicanismusban, a tervezett nemzeti egy-
házi zsinatban. A keblek hevültek, az indulatok forr-
tak,, jött a trónbeszéd, jött a senatus föliratja, legsi-
ralmasabb jelenetekre, határozatokra, szakadásra 
rést nyitottak, alkalmat nyújtottak. E g y ballépés, 
egy félreértés az államvezetésben rémitő következ-
ményéket szül. A szentszék jogával élt, a püspökség 
kötelességét teljesitette, bármi történjék, az Istenbe 
bizott. Mikor a szenvedélyek hullámai egy részről, 
mikor a szellemi küzdelmek győzelmei az igazság 
mellett más részről legmagasabbak valának, a tör-
vényhozói időszak megnyilt. A bibornokokra nehéz 
munka várt , bölcseség volt a vezér, erélyes nyilat-
kozat a fegyver, a császári kormánynak, ha akar, 
tisztességes visszavonulást engedni, volt az eszköz. 
Rémiteni akart-e a tuileriák hallgatag ura, tudtunkra 
adni-e, mit tehet ellenünk a legszélsőbb helyzetben, 
vagy kisérletet tenni, váljon nem vezet-e meredekre 
az ösvény? a szivek titka. Mi tudjuk, hogy a par-
venusk mindenre készek. Az ő életföladata a szen-
vedélyek, az érdekek egyensúlyozása, forrongás reá 
nézve életszükség, hogy ő legyen szükséges. ,Ter 
fluctus ibidem — torquet ágens circum, et rabidus 
vorat aequora vortex,' hogy később mondhassa : ,quos 
ego ! — sed motos praestat componere fluctus, — se-
cludite curas, — res dura, et regni novitas me talia 
cogunt — moliri, et late fines custode tueri !' A nagy 
ország, a nagy nemzet, a nagy császár politikai nagy 
mozdulatjai kikönyörgött élhetés mától holnapra. 
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Lássuk a küzdelem pontjait. 
„Europa délszakán, ez a febr. 15-i trónbeszéd, 

határozottabban működtem. E g y nehéz kérdés meg-
oldatását lehetővé kellett tennem. A sept. 15-i szer-
ződés e két elvet biztosítja: az olasz királyság meg-
szilárdulása, és a szentszék függetlensége. Az aggo-
dalomteljes határozatlan állapot evvel megszűnik. A 
nagy ország az Apenninek közé a haza szivébe, mint 
egy bevehetlen erődbe, merészen teszi át fővárosát. 
E hazafias tény által Italia magát véglegesen meg-
állapítja, s kiengesztelődik a kath. világgal, midőn a 
pápai terület védelmére magát kötelezi, nekem pe-
dig a seregek kivonását Romából lehetővé teszi. A 
pápai trón a szerződés biztossága alatt áll , mely a 
két kormányt kötelezi. A szerződés tehát nem hábo-
rúnak, de a békének s kiengesztelődésnek eszköze." 

E szerint Florencz véglegesen választott főváros, 
s az egységes forradalmi Italiának mostani helyzete, 
szent Péter örökségét kivéve, végleges megállapo-
dás. Tehát a pápai tartományok véglegesen elvesz-
tek volna, s mikint a szentatya mondja: „quorum 
praeclarae custodiae committi piacúit praedae reli-
quias ?" Mit kell tartani az olasz forradalmi kormány 
nyilatkozatjáról, hogy Florencz csak rövid nyugvás 
a Roma felé vezető uton; mily értéket kelljen tulaj-
donítani a nemzetközi jogba még fel nem vett szer-
ződés biztositékainak, mikor a nemzetközi jogba fel-
vett zürichi békekötés semmit nem biztosithatott ; 
mit szándékozik tenni a császári kormány, ha az őr-
ség kivonulása után piemonti bérenczek lázadást 
gyújtanak Romában? Ezekről szó sincs. A tartomá-
nyok végleges elvételével kényszeriti a szentatyát, 
hogy esküt szegjen, hogy rablójával egyezkedjék ; 
ha ezen lépés nem hozza meg, mit a császár a szent-
atyától vár , fog-e a császár az utolsó lépésre eresz-
kedni, hogy a számkivetésben sinlő pápát egyezke-
désre b i r ja? Most félelemmel akar a szentatyán és 
rajtunk nyomást gyakorolni, fogunk-e lábaihoz bo-
rulni, kiáltván: a lopás törvényes szerzemény, az 
esküszegés tisztességes erény ; ha a félelem nem tör 
meg minket, fogja-e azt tenni, amit anyagilag tehet, 
s amivel fenyeget ? Ez a hallgatag ember titka. I. Na-
poléon épen ezen az uton járt VII. Pius irányában.*) 
A felszólitások fokonkint szilajabbak, még csak a 

J) A párisi ,Presse' ezen végső szernek lehetőségére 
mutat, midőn I. Napoléonnak legdurvább leveleit közli 1807-
ből : „A romai udvar gondolja, hogy nem vagyok képes az ö 
követeléseit visszanyomni. Sz. Lajos folytonosan liarczban 
volt a romai székkel. (Ugy látszik, hogy e történelmi kohol-
mány a napoléonidák rögeszméje.) Lesz gondom, hogy rosz 

teljes kifosztatás van hátra, mely a kiegyezkedés si-
keretlen kisérleteiben latba vettethetik. 

A belügyekben, az egyház és állam közötti vi-
szonyokra a császár trónbeszédje a szemrehányás, a 
titkos vád árnyalatain át fenyegetésben végződik. 
Az állam kétséges jogát, a püspökség függését, a 
szervezetes czikkek kötelező erejét igy adja elő a 
császár: „Minden cultus egyenlően szabad; a kath. 
papság hivatáskörén is törvényes befolyást gyako-
rol : az oktatási törvény szerint közreműködik a fia-
talság nevelésében, a választási törvény szerint részt 
vesz a köztanácsokban, az alkotmány szerint ülésez 
a senatusban. De minél nagyobb tisztelettel övedzük 
a papságot, annál inkább megvárjuk, hogy az ország 
alaptörvényeit tisztelje. Az én kötelességem az ál-
lami hatalom jogait sértetlenül föntartani, melyeket 
szent Lajos királytól kezdve Francziaországnak egy 
fejedelme sem hanyagolt el." *) 

E két t á rgy , az egyház és az államközötti vi-
szony, s a szentszék a sept. 15-i szerződés után, volt 
a hat napos viták tárgya. A politikai hit tan, a hit-
tanos politika az ő fővonásaiban szerepelt. 

A fölirat visszhang szokott leírnia trónbeszédre, 
lehet benne többet, vagy világosabban mondani va-
lamit, mint a trónbeszédben, de a kormány szándéka 
ellen nem lehet semmit. A szerződésről mondja a föl-
irat : „Váratlan viszonyok között született, engeszte-
lődést hordoz. Olaszország Florenczet választván fő-
városul , lemond Romára szegzett szenvedélyekről. 
Védeni fogja a pápai terület határait. Az egyezkedés 
tehát megkezdetett. A jövő ugyan előre nem látott 
eseményeket szülhet; fölséged föntartotta magának 
ezen esetre a szabad intézkedést, Francziaország föl-
séged bölcseségében megnyughatik." A császár vir-
raszt, mi nyugodtan alhatunk. 

Váratlan viszonyok között születettnek monda-
tik a szerződés, mikor Belluno herczeg, Groyon első 
törzstábornokja pontról-pontra kimutatja, 2) hogy a 
szerződés már 1862-ben egészen készen volt, s csakis 
Gr—i fellépése Siciliában, átkozódása III. Napoléon 
és a francziák ellen, tett akadályt aláíratása ellen. 
A mazzini párt ismervén a tárgyalásokat, ezeket 
,Roma o morte' zászlóval akarta megsemmisíteni. 

viseletét megbánja ; de ennek még nem jött el az ideje. En 
nem irok a pápának, mivel az ostobákkal (nigauds) vitázni 
nem akarok." — Union 81 sz. 22 mart. 1865. 

!) Monde 45 sz. 16 febr. 1865. 
2) Préliminaire de la Convention du 15 septembre, Pa-

ris. — Union 58 sz. 27 febr. 1865. — Unità catt. 51 sz. 2 
mart. 1865. 



Az elejtett szerződésnek szálai Drouyn által 1864-ben ismét 
felvétettek, Thouvenel s Lavalette munkája teljességre hoza-
tott. Előre nem látott eseményekről szól a senatus, mikor a 
benső forradalmat Romában az őrség kivonulása után kiki 
látja, mindenki beszél felőle, számit reája. Miben fog nyilat-
kozni azon föntartott intézkedési szabadság, midőn a pápa 
az örökvárosból zarándok útra kél, lesz-e intézkedés, hogy 
a franczia seregek ismét Romába visszatérjenek, vagy hogy 
Victor király, és ha leköszönne, amint hirlik, Humbert 
utódja a Capitoliumra meghivathassék, és innen szabjon 
egyezkedési pontokat a pápaságnak ? Ez a titok , melyre a 
kormány Sizeranne, Gémeau, Donnet, Roy de Saint-Arnaud 
által felszólittatva, határozott választ adni vonakodott. 1) Na-
poléonidák büereje a nem ismert jövő , a l'inconnu, ennek 
sulyjával nehezednek kebleinkre, hogy feléjök mindig kitárt, 
esdő kezekkel álljon a kath. világ és a forradalom. A szent-
szék függetlensége, az egyház, a lelkismeretek szabadsága 
forog kérdésben, a félreértések, a téves ösvények vésztelje-
sek e téren, a lelkek nyilt, világos, őszinte nyilatkozatot kí-
vántak, a császári kormány a rejtélyek setéteibe burkolód-
zott. Nagy hivatás, nagyobb dicsőség, politikai érdekek sze-
rint számítva, legnagyobb hatalom, legszélesebb hódítás vá-
rakozott a császári kormányra, 200 millió katholikust, a vi-
lág legjelesebb elméit, legnemesebb lelkeit, leghálásabb szi-
veit megnyugtatni, mit fog a kormány tenni, ha az őrsereg 
kivonulását forradalom fogja felváltani ? a kormány felvilá-
gosítást adni vonakodott. Ritka hivatás egyetlen államra, 
hogy szaván 200 milliom csüngjön, hogy nyilatkozatját 200 
milliom hü lélek hálával fogadja, hogy magának 200 milliom 
szivet meghódítson ; a franczia kormány e hivatást, e kedvező 
időszakot, ezen eseménydús alkalmat fel nem ismerte, nem 
becsülte, haszonra nem forditotta. Donnet bibornok , Saint-
Arnaud kívánta kimondatni : ,a sept. 15-i szerződés Victor -
nak örökre elzárja az utat Romába, a pápai fejedelemség 
esése a franczia seregek visszatérése leend Romába ;' Rouher 
kormánybiztos mondá : ,nem nyilatkozunk , mivel kiegyez-
kedést akarunk.' A császári kormány szerződést kötött, 
kéretik, mondja meg, mit teend, ha a szerződést a másik fél, 
szokott aljasságai szerint, alattomosan megszegi ? a császári 
kormány nem nyilatkozik, mert az aljas szerződő félt szo-
katlan pontosságra kötelezné. A kiegyezkedés lehetetlen, 
ezt a franczia kormány legjobban tudja, s a szentatya pa-
rancsára Antonelli Lavalette előtt kijelentette, hogy mihelyt 
lemondásról van szó a pápai tartományokra, ezt sem Pius, 
sem a conclave, sem a jövő pápa nem teheti : mégis a titkos 
jövőnek rémjeivel nyomást akarnak gyakorolni a szentatya 
és mindnyájunk lelkismeretére. A kath. lelkismeret nem kő-
mives álnokság, mely az elvnek árnyékát elfogadja, hogy az 
elv érvényesítésén az összeesküvés minden eszközeivel 
munkálkodhassék. A kath. egységet egyenlő vonalra tehetik 

' ) Monde 76 sz. 18 mar t . 1865. 
2) „ N o u s ne voulons pas, à l 'avance, s igner un non possumus. 

( T e h á t Romát á tadhat ják . ) Le gouvernement r e se rve son action. Devons 
nous dire, que dans deux ans nous re tournerons à. Ilome ? Non ! parce 
que nous voulons la reconciliation ent re les deux puissances ." Azaz , 
félelemmel, és ha kell Roma elvesztésével kényszerí teni a szentatyát , 
hogy a rablókat s z e r e t ő és istenes szivére szorí tsa. — Monde 77 sz . 19 
mart . 1865. 

a forradalmi egységgel, Cavour, Garibaldi müvét az Isten 
müvével; a kettő kiengesztelhetlen, a franczia kormány nem 
jár tiszta szándékkal, mikor a kettőnek kiengesztelődését 
sürgeti. A császári kormánynak rejtett szándékai vannak. 
Azonban, ha a császári kormány nem akarta megkötni az ö 
kezeit egy nyilt vallomással, reményeink ahoz emelkednek, 
ki a jövő titkos eseményeinek a vezére, s kinek kezei az 
adott ígéretek által már meg vannak kötve. Mi a pápaság, 
mi a pápai fejedelemség, mikint máskor, ez alkalommal is 
hirdettetett a senatus székeiről. „Ha Francziaország felál-
dozná a pápaságot, ez reá nézve valódi öngyilkolás volna. 
Romát és a pápát elhagyni, ez vallásos, ez politikai, ez had-
tani ballépés volna. Amint a pápa Romát elhagyja, nemzeti 
nagyságunk, tekintélyünk a világon haláldöfést kap. A pápák 
már 48-or vonultak ki Romából, legyünk biztosak, hogy 
49-ikszer is visszatérnek oda. Egy példabeszéd mondja : aki 
a pápát megeszi, meghal." Igy szólt Boissy mart. 9-én. ') 
Gémeau tábornok mart. 16-án: „Hazám felelős a pápaság 
sorsáról. Rablóval kiegyezkedni, mig a prédát ki nem adja, 
lehetetlen. Ezen helyzetet nem a pápa készítette magának, 
hanem mások neki. A pápaságnak mai nap csak egy kath. 
nemzet védelme lehetséges. E hivatásban örömmel látom ha-
zámat. Csak a forradalomnak legyen-e szabad mindenüvé 
beavatkozni? Ne felejtsük el, hogy Austerlitz után Waterloo 
következett." r ) — Nyíltabban szólott La Guéronnière , mi-
kint maga mondá, egykor az olasz mozgalmak barátja, és 
szolgája. „Legyen biztos Gémeau tábornok ur, a pápaság vé-
delmében a császárral, a senatussal s hazánk minden erejével 
fog találkozni, ez hazánk becsülete, ez befolyása. Franczia-
ország nem mond le a pápaság védelméről. A császár száza-
dos hagyományainkat fel nem adja, nemzeti történetünket 
meg nem tagadja, ami reá bizatott, a pápaság iránti hódolat, 
azt megtartotta, gazdagította, öregbítette. Ez politikai, me-
rem mondani, dynasticus érdek Francziaországban. A pápa-
ság esése a forradalmi democratiának győzelme Európában. 
A pápa számkivettetése a külföld ellenségeskedésének al-
kalma volna Francziaország ellen. Meddig a pápa teljes biz-
tosságban nem lesz, nem hagyjuk oda Romát. Francziaor-
szág Austria és Muszkaország ellen vitte hadait, de hogy a 
pápaságot oda hagyja, ez erején fölül, mivel becsülete alatt 
van." Sizeranne és a bibornokok szavait most nem emiitjük, 
legyen Saint-Arnaud nyilatkozatja az idézet zárszava: „te-
gyük föl, hogy Angolország religioja ugy legyen kitéve a 
veszélynek, mint a miénk, nem áldozná-e föl saját egyházá-
nak védelmére hajóinak utolsó deszkáját ? Nincsen-e a mi 
hatalmunk, a mi befolyásunk a pápasághoz kötve ? Nagyobb 
csapás nem érhetné Francziaországot, semmint a pápaság 
esése." 3) A császári kormány mégsem nyilatkozott határo-
zottan. Rouher szónoklati diadalát rendkivülinek mondják, a 
senatus elragadtatott ; de a veszélyek sem plireneticus , sem 
lyricus ömlengésekkel meg nem kérleltethetnek. A kivánt 

' ) Monde 69 sz. 11 mart. 1865. — Union 70 sz. 11 mar t . 
*) Monde 76 sz. 18 mar t . 1865. 
a ) Union 77 sz 18 mart . — S é g u r d 'Aguesseau levelet i r t a s e n a -

tus elnökéhez, mivel betegsége miatt meg nein j e l enhe te t t , i r ja pedig : 
„ C e t t e convention l ivre la Papauté â l ' infâme protection de ses spolia -
teurs , de ses ennemis le plus inplacables, le plus acha rnés . Malheureuse 
France! Malheureux E m p e r e u r ! Nous marchons, nous courrons à d ' a f -
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felvilágosítás megtagadtatott, a bevégzett tények jogossága 
Chaix d'Est Ange által botrányig vitattatott, habár azoknak 
oldalán sem jó szándékot, sem hossza időt nem találunk. ,A 
kormány nem nyilatkozik, mert kiengesztelődést vár a rabló 
és a megrablott között.' Guéronnière szava áll-e, mely a pá-
paság védelmét minden esetben biztosítja, vagy Rouher-é ? 
a jelen helyzet titka. Nyiltan szólani annyi lenne, mint a for-
radalmi szenvedélyekkel végkép törni, a császárnak fenye-
gető helyzetekre van szüksége a kath. világgal szemközt. 
,Ter ductus ibidem — torquet ágens circum, et rabidus vo-
rat aequora vortex', a katholikusoknak Guéronnière sugalt 
szavait, a forradalomnak Rouher apostropháit fogja mutatni, 
hogy az izgalmak magasodásakor mondhassa : ,quos ego ! — 
sed motos praestat componere ductus ;' aki pedig a titkok 
nyitja után , legyen az jó vagy forradalmi lélek , kérdezős-
ködik, Íróasztalának jelmondatára mutasson : ,tanta ne vos 
tenuit generis fiducia vestri ? secludite curas, — res dura, et 
regni novitas me talia cogunt — moliri, et late fines custode 
tueri.' 

Ez a becsületes visszavonulás a császári kormánynak 
készített zavaraiból a külső politikában. Ha nyiltan szólana, 
ha utógondolat nélkül maradna, megszűnnék lenni Bona-
parték kormánya. 

A belügy, a szervezetes czikkek tekintélye fölött he-
vesebb vitában tárgyaltatott. A fölirat igy dicséri a császárt : 
„Nagy izgalom keletkezett az egyház és az állam közötti vi-
szonyra. Francziaország, a 89-i elvek hirnöke, nem lehet 
érdektelen, midőn ezek kérdés alá jutnak. Fölséged fogana-
tosította a törvényt, mely régi és az uj törvényhozásunk két-
ségtelen elveit magában foglalja. Evvel nem sértette a többség 
religioját, mivel ezen törvényhozás az, mely alatt Franczia-
ország sz. Lajostól kezdve érdemelte, hogy a pápáktól a ,ke-
reszténység tükre' czimet kapja. A szervezetes czikkek a 
korona fölségi joga lehető visszaélések ellen. Francziaország 
nem engedi magát megöletni, de egyességet akar a két ha-
talom között, amint ezt I Napoléon megalapította, fölséged 
pedig jótéteményekkel tetézett." 

Széles tér nyilt a szenvedélyeknek, az állmmindenha-
tóság minden téveszméinek. Nagy izgatottság fogta el a keb-
leket. Stourm senator átalános nézetekben vitatta az állam 
jogait a püspökség irányában ; Donnet és Mathieu biborno-
kok elismerték a császár jótéteményeit, egyetértést, benső 
békét, e czélra uj intézkedést akartak, mert a szervezetes 
czikkek Portalis által a concordatum kiegészítő része gya-
nánt adattak elő, s mint ilyenek szavaztattak meg; pedig a 
concordatumnak része nem voltak, mint törvény nem tár-
gyaltattak, s igy csak becsempészett szabály gyanánt állanak, 
eredetben minden kötelező erő nélkül. Szt. Lajosra történik 
a hivatkozás, kinek az ugy nevezett pragmatica sanctio tu-
laj donittatik, miután Thomassy ezt koholtnak régen be-
bizonyította. Soha nem lett volna sz. Lajos a kereszténység 
tükre, soha szentnek nem mondatott volna ki, ha a szentszék 

f r euses catastrophes. P o u r le gouvernement cathol ique, décoré du t i t re 
glorieux de fils aîné de l 'Eglise, qui t rahissant ses devoirs les plus s a -
crés , se sera fait lâche complaisant et complice de cet te nouvelle ini-
qui té , on ver ra commencer pour nous t o u s l e s désastres de la hon te . " 
( Journa l de Br. 64 s i . 5 mart. 1865.) Stourm senator , gallican , ugyan 
igy nyilatkozott . A lelkesedés egye temes a pápáért . 

bulláit lefoglalja, ha a püspököket zaklatja. A császár és a 
senatus oly példára hivatkozott, melyet a történelem teljesen 
megczáfol. A pápai bullák Szép Lajosig soha kérdés alá nem 
jöttek, s mit e király tett, mint VIII Bonifacius elleni vissza-
torlás, követésre nem talált. A franezia királyok, mikint a 
többi országok, a pápai bullák érvényességét az állami ha-
talom beegyezésétől fel nem tételezték. XIV Lajos volt az 
első, aki azokra állami registrumot rendelt, s VII Sándor 
rendelete volt az első, mely 1665 april 29-én ünnepélyesen 
közzé tétetett. Százados, vagy ezer éves szokásra tehát a 
franezia senatusnak semmiképen nem lehet hivatkozni. És 
aminek értelme volt, mikor a püspökség hűbéri jogokkal, s 
nagy fekvő birtokkal rendelkezett, annak értelme 1789 után 
nincsen. A forradalom a püspökség alkotványos jogait a ki-
rálysággal együtt eltemette. I Napoléonnak önkénynyel kel-
lett eljárni, hogy a legisták elméleteit a romok alul kihúzza. 
Kihúzta, a szentszék ezeket soha el nem ismerte. Éltek a 
szervezetes czikkek, mivel az állam akarta, éltek, mint 
önkény. 

A bibornokok fölhívása az egyességre Rouland szó-
noklatában gyűlöletes, illemtelen denunciatioval találkozott. 
Amit egy államár előhozhat, amit egy forradalmár felhasz-
nálhat, amit a szenvedély eltorzíthat, Rouland beszédjében 
bent volt. A kormány elkeseredettsége a szentszék és a kath. 
püspökség ellen Rouland beszédjében nyilatkozott. Az ultra-
montanismus ellen szónokolt, de ugy, hogy mindez az egy-
házra esett vissza. A titkos erő a vallásos egyletekben mű-
ködik, ezek a plébánosokat, a plébánosok a püspököket el-
nyomják, saját czéljaikra kényszerítik ; körülveszi e titkos 
erő a szentszéket, behálózza a pápát, a pápa által uralkodik 
mindenütt. Sem a püspök, sem a pápa nem szabad, mind-
nyájokat a titkos erő rabigában tartja. Az egész püspökség, 
a pápa egy titkos összeesküvésnek volna martaléka; gyűlö-
letes az ultramontanismus, de mivel ez ma maga az egyház, 
tehát. . . —E következést Rouland nem tette, hanem a hosszú 
inquisitionak, mely azonnal a bibornokok erélyes tiltakozása 
által félbeszakittatott, alapjában tagadtatott, ,éljünk egyes-
ségben' volt a zárszava. Ily záradékot Roulandtól senki nem 
várt. Bonncchose roueni érsek pontról pontra czáfolta a vá-
dat; az indulatok hevében, a két szélső pont között: a szer-
vezetes czikkek egészben érvényesek, vagy egészben ér-
vénytelenek, Darboy bibornok, közvetitöleg szólott, hogy az 
államnak joga van az egyházi ténykedést őrszemmel kisérni, 
eddig ezt a szervezetes czikkek tették, ha nem volnának, 
ezeket teremteni kellene. Végre Bonjean mérsékletes szó-
noklata után Thuillier a kormány nevében nyilatkozott : „A 
szervezetes czikkek nem szavaztattak meg mint más tör-
vények, ez akkor hiba volt, de azért érvényesek. Szakadás 
a két hatalom közt lehetetlen, tiszteletben legyen a religio, 
a törvény is. A kormány leggyérebben akar a szervezetes 
czikkekhez folyamodni, s azokkal mérsékletesen élni. Az 
egyesség kölcsönös engedvényeket követel, a kormány po-
litikája nem háború, de igazságos védelem az egyházra." 

Ezen vita is rémmel kezdődött, magas hullámokon eve-
zett, midőn a bibornokok szilárdan állottak, a császár : „quos 
ego — sed motos praestat componere fluctus. Secludite 
curas, res dura, et regni novitas me talia cogunt — moliri, 
et late fines custode tueri." 
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Főpásztori levelek a <lec. 8-i cncjclicáról. 
(Folytatás . A zágrábi . ) 

„Sunt nec pauci, qui summum pontificem nostrum ini-
micae arguunt tendentiae erga quasvis politicas constitutiones, 
quarum virtute populus legum ferendarum potestatem cum 
regnante principe partitur; hoeque inimicum ejus Studium 
ex ea, de qua nobis sermo est, encyclica patescere. Ac exinde 
repetendum esse asserunt, quod non obstantibus iteratis etiam 
exterarum potentiarum consiliis, absoluti regiminis insistât 
placitis, nec ad ullam condescendere velit formám liberaliorem. 
Sed vero insimulationem idgenus nemini iniquius, quam Pio 
IX. impingi, quivis vel exinde cognoscere potest, quod ad 
publicam constet notorietatem, eumdem Sanctissimum Patrem, 
in primis statim pontificatus sui auspieiis, omnino concessisse 
populis suis constitutionem, et quidem tarn liberalem, ut 
omnis paene eapropter mundus in admirationem raperetur, 
immo multi liunc ipsum tarn msignis liberalitatis actum, eidem 
vehementer succenserent. Qui tarn generosi capax est consilii, 
absque summa injuria, constitutionalis regiminis hostis dici 
non potest. Sed vero constat, quales ei pro hac magnanimitate 
redditae fuerint gratiae ? Constat, quod post varii generis 
strepitosas, sed simulatas aggratulationes, et hypocriticas 
demonstrationes, ferox, ac tarn impia in tantae benignitatis 
prineipem excitata fuerit rebellió, ut is cum manifesto vitae 
suae periculo, salutem in exteris oris quaerere debuerit. Sed 
et facile quivis perspicere potest eumdem piissimum pontifi-
cem, proprio periculo, acerbissima sane experientia doctum, 
ad nova hac in parte tentamina, nonnisi summa cum circum-
spectione posse condescendere ; ne positis iisdein causis, 
eosdem rursum, ac fortasse acerbiores adhuc provocet effectus. 
Id vero tanto magis, quanto amplior docet experientia, 
constitutionalia corpora, quae tam abundanter parit aetas 
nostra, paene numquam intra justos se continere limites, sed 
citius tardius ad postulationes, aususque prorumpere, dignitati 
ac juribus regnantis prineipis non minus, ac publico ordini, 
patriaeque prosperitati periculosos, usque adeo exitiales. Sed 
et quivis aequus rerum aestimator perspicere debet, aliam 
esse Romani pontificis, aliam ceterorum regnantium prin-
eipum conditionem. Quippe cum ille summus una sit pontifex, 
totiusque caput christianitatis ; haec sublimis et peculiaris 
ejus dignitas, singulares, etiam relate ad politicam rerum 
coordinationem, deposcit respectus. Ceterum, quantum sub 
regimine Pii IX. ad constabiliendam subditorum pontificii 
status sobriam libertatem, quantum item ad promovendam 
populärem institutionem, ad scientiarum et artium liberalium, 
infinitorum paene, quas Roma numerát, humanitatis et 
beneficentiae institutorum, ipsius etiam commercii efflore-
scentiam praestitum sit ? sciunt omnes, qui vel aliquam rerum 
Romanarum sibi procurarunt notitiam ; sciunt etiam ea, quae 
de despotismo, illiberalitate, duritia aliisque pontificii regiminis 
naevis, tanta cum animositate per mundum sparguntur, ad 
calumnias passim, et irreconciliabile erga Sedem pontificiam, 
ipsamque religionem odium esse referenda ; quod quidem 
odium vix umquam exarsit ferventius, quam his tristibus 
temporibus nostris. Eos, qui de his per me allatis, dubitarent, 
aut de eorum veritate se uberius convincere vellent, relego 
ad revolvendas pastorales meas literas, anno 1857 die 16. 
junii éditas, et collectioni selectiorum encyclicarum mearum 

pag. 187. et sequent, insertas alterius item ordinis anno 
1860 die 19. februarii scriptas, ac in eadem collectione pag. 
92. et sequent., conspicuas. 

Magna cum acerbitate, fere dixissem, furore, objeetatur 
encyclicae, earn repugnare culturae, in quam humánum genus 
saeculorum lapsu est eluetatum ; favere tenebris medii aevi, 
nec ullam ejus, quem mundus recentioribus temporibus in 
scientiis fecit progressus habere rationem, eoque tendere, ut 
priscorum saeculorum revehatur ruditas et ignorantia. Quam 
haec itidem a vero aliéna sint, quam injuriosa ? facile quisque 
perspicere potest, quivorae culturae conceptuhaud destituitur, 
et cujus mentem nondum praejudicatae opiniones tristem in 
modum obfuscaverunt. Dici sane cum veritate potest, nullum 
dari in orbe terrarum institutum, quod ad scientiarum, et 
artium incrementa, ad veram, et ingeniorum et cordium, 
culturam plus contulisset, quam contulerit, actuque conférât 
Sedes pontificia. Agnoverunt hoc plures etiam a fide catholica 
alieni, sed veritati repugnare baud volentes, et acrioris ingenii 
viri. Nequaquam genuina, sed praepostera illa, ac periculosa 
cultura impugnatur encyclicis his pontifieiis, quae de humanae 
rationis infallibilitate falsam sibi adseivit opinionem, et 
propriae sufficientiae, ac excellentiae suae persuasione turnida, 
omne rejicit divinae revelationis lumen, tamque miserandum 
in modum caecutit, ut ipsum abneget rerum omnium crea-
torem, nec amplius seu animae humanae agnoscat immortali-
tatem, seu discrimen virtu'tem inter et vitium admittat, 
sieque humanam societatem in imum morális corruptionis, 
omnisque infelicitatis genus praeeipitet. Cujus quidem rei 
triste, sed luculentum praebet documentum adnexus encyc-
licae errorum, mundum liodiernum devastantium, cathalogus. 
Humani generis docet história, veram culturam tam areto 
vinculo esse fidei christianae, cujus genuinutn complexum, 
in integritate sua, sola possidet Ecclesia catholica, copulatam, 
ut illa nec reperiri possit ubi haec deficit, nec deficere, ubi 
haec in pleno suo consistit vigore. Seimus, quidrespectu veri 
nominis culturae morális potissimum fuerit gentilis mundus, 
antequam beneficum christianae fidei astrum ei illuxisset; 
seimus quid sint hodiedum cunctae orbis nationes, ad quas 
needum divinum hoc pertigit lumen ; seimus denique, in quem 
miserandum décidant statum ipsae christianae nationes, si 
eas quoquo infelici casu, hoc lumine privari contingat. Omnium 
loco memorasse suffecerit nationem Gallicam. Certo nemo 
unus, humano adhuc sensu praeditus, absque horroré audire, 
vel legere potest illas barbariei innnanitates, in quas, tam al-
tae secus culturae populus, incidit, postquam sublata ex altari-
bus Christi crucifixi effigie, humanae rationis idolum, in forma 
prostitutae mulieris, ei exhibitum fuit adorandum." (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
LONDON, mart. 23-án. Ismeretes leend talán, hogy 

némethoni katholikus testvéreink a würzburgi gyűlésen meg-
tisztelték Newmann atyát. Moy de Sons báró társai nevében 
a kitűnő férfiúnak : a katholikus papságnak nemcsak An-
gliában, hanem az összes k. papság ügyes védelméért mély 
elismerését fejezte ki. — 0 szentsége a „Keresztény Mis-
siók" szerzőjének Marshall urnák elismerését n. sz. Ger-
gely rendjének adományozásával fejezte ki. Marschall ur 
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jelenleg a „Weekly Register" lapnak egyik szerkesztőtársa. 
— Irhonból érkező hirek nem a legjobbak. Galvayban Mac. 
Crilly püspök elnöklete alatt meeting tartatott a városban 
uralgó nyomor megszüntetésére czélzó eszközökről tanácsko-
zandó. A gyűlés elhatározta, hogy a szegények törvényének 
kezelőitől követeljék, mikint a dologházakon kivül is nyúj-
tassanak segélyezések, amint ez Angliában történik. — A 
kivándorlások Amerikába még mindig napirenden vannak : 
az : „egyesült mesterségek társulatának" egy küldöttsége ez 
ügyben lord Wodhouse alkirály hoz fordult. — A „Fremans 
Journal" Meolburnból Austráliában érdekes és örvendetes tu-
dósításokat közöl az ottani irhoni születésü küldérek hősies és 
buzgó viseletéről. Tiszt. Mac-Alnoy Carlowból tiz év alatt 
Victoria telepitvényben 11 nagyobb templomot épitett, ket-
tőt megnagyobbittatott, egy zárdát, és 20 tanodát felállított. 
Most Grolburnban egy püspöki lak épitésével foglalkozik. Igy 
700 katholikusnak lehetővé tette, hogy az isteni szolgálaton 
rendesen részt vehessen, és 2000 gyermek neveltethessék. 
E czélra egy millió frankot kellett neki gyűjteni. Az irgal-
mas testvérek meolburni zárdája 9000 fontba került. — Az 
irhoni fölebbezési törvényszék egy oly határozatot hozott, 
mely ha a legfőbb semmisítő törvényszék által meg nem vál-
toztattatik, szükségessé teszi az emancipatio törvényének meg-
változtatását, mert ellenkező esetben Irhon a legsajnálatra-
méltobb mozgalmaknak leend ismét színhelye. Sims urnák 
Quinlan, és Egan urak elleni peréről van szó. Az első fokú 
biróság t. i. azt határozta, hogy egy végrendeleti hagyaték 
két domonkosi szerzetes áldozár neveltetésére érvénytelen-
nek tekintessék, és az illető összeg egy más kath. jótékony-
sági czélra fordittassék. A hagyományozó unokája ez ellen 
is fölebbezett, és most azon itélet hozatott, hogy ama hagyo-
mányozás egészen semmisnek tekintessék, mivel ellentétben 
van az emancipatio törvényének rendeleteivel, melyek azt 
mondják, hogy szerzetbe lépni törvénytelen tény. Eddig 
nem igen éreztük eme rendelet sulyját, mert a szerzetesi fo-
gadalmak oly tanuk előtt történnek, kik nem igen hajlandók 
törvény elé vinni a dolgot, az ajtatos hagyatékok pedig ren-
desen lelkismeretes férfiakra bízattak. Most az irhoni lord-
kanczellár azon szolgálatot tette, hogy eszünkbe juttatja, 
mikint e tekintetbeni biztosságunk nagyon is ingadozó, és 
egyedül a protestáns testvéreink kegyességétől függ az em-
iitett acta rendeletét egész szigorban ellenünk nem alkal-
mazni.—Prestonban Loncashire tartományban a hetedik tem-
plom felépült. A 'hitújítás után 1761-ben épült az első tem-
plom. — Skotcziából jelentik, hogy Mitchell kapitány 
90,000 font sterlingre menő vagyonát a három skotcziai 
apostoli helyettnököknek hagyományozta egyházi czélokra. 
Áldás emlékének ! 

KONSTANTINÁPOLY, mart. 15-én. Sadik-Effendi 
szomszédom komoly és a törökök között tudósnak tartott 
ember. Habár nem beszél francziául, mégis a politika szín-
vonalán tartja magát, melynek újságait sokszor csak elfer-
dítve olvashatja török nyelvén. Különös, a romai kérdés sokat 
foglalkodtatja, és egy napon közötte, és régi musulman tör-
ténetek között párhuzamot vont. „Meg akarják dönteni — 
mondá — a ti keresztények kalifátokat, amint ezt a musul-
man kálifával is megkísértették. Ez szintén szellemi és 
földi hatalommal birt, amit az igazhivők ellenségei a sunni-

ták soká nem tűrhettek. A lázadás jele a perzsiai titkos tár-
sulatok által, melyeket leginkább a szabadkőmivesek kel ha-
sonlíthatok össze, kitüzetett. A hires Babeck egyik főveze-
tőjiik, ki az emberi cselekvények közönyösségét, és a javak 
közösségét hirdette, vallási és politikai társadalmunk ellen 
hatalmas döfést intézett. Követői oly számosok és merészek 
valának, hogy húsz év folytán a kalifák ellen harczot foly-
tatott, melyben egy millió ember elvérzett. A fejedelmek, 
kik szellemi főnökünknek köszönhették hatalmuk alapját, és 
nagyságukat, ahelyett hogy ezért elismeréssel levén ügyét 
védték volna, elsők voltak, kik ellene fordultak, mint a Bo-
widák, vagy Buidák. A szerencsétlen kalifa lassankint min-
den tartományaitól megfosztatva bagdadi palotájára és kert-
jére szoríttatott, és kényszerült bennünket törököket hívni 
segélyül. Akkor történt, hogy Togrul 200,000 harczosaival 
megjelent és a Bövidákat elkergette ; de szégyenünkre legyen 
mondva, ez is bitorló volt, ki Mahomet helyettesét kénysze-
rité, hogy őt a világi és egyházi fejedelemség jelvényeivel 
felruházza. Es mi volt reánk musulmannokra eme bitorlás 
következménye ? Először is a hivők nagy egysége szétbomlott. 
Egymással vetekedő birodalmak támadtak, Magrebb, Spa-
nyolország , Egyptom, India, Perzsia, és Tatárországban. 
Mindezen fejedelmek a kalifa lelki hatalmával is felruhá-
zottaknak tárták magokat, és a zsarnokságnak sem határa, 
sem zabolája nem volt többé. Sultánjaink története is bizo-
nyítja ezt. Csak e században a ti műveltségiek hozta kor-
mányunk körébe is az emberiesség elveit. De még most is 
padichánk akaratát mindenben törvénynek kivánja tekin-
tetni, és a vallás főnöke a Sheik-ul-Islam komolyan nem meri 
ellenében rendeleteit foganatosítani."Figyelemmel hallgattam 
Sadik-Effendi barátom történelmi leczkéjét, és azt találtam, 
hogy mint török nem roszul okoskodik. Megengedtem ma-
gamnak azonban azon észrevételt, hogy az ő kalifájuk, és a 
miénk között azon lényeges különbség van, hogy az övék 
csak embernek helyettese, és mily emberé ! hogy tana tal-
mudból, és a keresztény hit töredékeiből összetákolt zagy-
valék, telve ellenmondásokkal ; és hogy ő a sziv mélyéből 
nem ragaszkodhatik oly valláshoz, mely mindenütt elbutulást, 
és barbárságot létesített. „Látod a quizil-elmai (arany alma, 
igy nevezik Romát) kalifa Istennek, Jézus Krisztusnak hely-
tartója kinek királysága örökös és ki az örök élet igéit 
bírja. Mi nem félünk, hogy a ti 26-ik kalifátok sorsára jutand. 
Nincs veszély, hogy tiáraját valami Togrul féle vezérnek 
fejére kellene tennie, ha kétszázezer harczos volna is háta 
mögött. Becsukhatnák Romába, még kertjét is elvehetnék, 
mégsem volna ok a vigasztalhatlanságra. Száz példát hoz-
hatnánk fel erre szent dynastiájának történetéből, mely 
„Hazieti Isa" vagyis Jézus óta nem szűnt meg uralkodni, és 
nem fog megszűnni az idők végéig." Sadik nyugalommal hall-
gatta szavaimat, és felfogni látszott értelmöket, sőt élvezetet 
találni taglalásaimban. Figyelemre méltó, hogy a musulman-
nok a kereszténység feje iránt tisztelettel viseltetnek, habár 
tudják, hogy szava és imája által a nyugotot ellenök vitte és 
Lepante napjaiban félemletes hatalmukat megtörte.; — any-
nyira igaz, hogy az emberek bizonyos értelemben ösztönsze-
rűleg keresztények. 

BOSTON, (Amerika) febr. 20-án. Mult november 24-e 
elnökünk által hálaadó és imanapul volt kitűzve. Régi puri-



tán szokás ez, és nem is megvetendő, hogy a vett jótétemé-
nyekérti teendő hálának egy nap szenteltessék. De a sza-
bad vizsga eme hazájában, és annyi felekezet mellett eme 
magában keresztény szokás eredeti jelentőségéből sokat 
vesztett. — A katholikus és prot. lapok telvék érdekes rész-
letekkel a philadelphiai, Péter és Pál apostolokról czimzett 
székesegyház felszentelése ünnepélyéről. Az Egyesült-álla-
mok második városa 600,000 lelket számit, és ideje volt, 
hogy a quakerek főhelyén is legyen a katholikusoknak szen-
télyük, mely vetekedhessék Europa nagyobb templomaival. 
Az egyház épitése 1846-ban Kenrick, az elhunyt baltimorei ér-
sek által kezdetett meg, Newman által folytattatott, és Wood 
által bevégeztetett. Az egykori sz. Ágoston temploma helyén 
emelkedik. A római corson levő Károly templomhoz hasonlít, 
latin kereszt alakjában, és kúppal van ellátva. A diszitmé-
nyek fényesek, az építésznek becsületére válnak. A kúp 
alatt a bold. Szűz menybemenetele van ábrázolva, a négy 
sarokban a négy evangelista. A 12 apostol képei frescó fest-
ményben szemlélhetők. A költségek eddig 3 millió franknál 
fölebb rúgtak, és nem csak katholikusok, hanem protestán-
sok részéről is adományoztattak. A felavatási ünnepély nagy-
szerű volt: 3 érsek, 12 püspök, és egy apát voltak jelen, 
mindannyian egyházi öltönyeikben és több 200 áldozárnál. 
A templom nem fogadhatta be a népet, és a protestánsok is 
meghatottaknak látszottak. A baltimorei érsek tartotta a 
szentbeszédet, szólván az egyház küzdelmeiről, és közeli 
győzelméről az eretnekségek fölött. 

CANADA. (Amerika.) Habár nagy eme vidéken az 
anyagi haladás, és a roppant terjedelmű vidék nagy átalaku-
lásnak néz elébe, az anyagiak mellett a szellemi haladásról 
sem felejtkezünk meg. Érdekesnek találjuk e tekintetben 
különösen a Laval- féle quebeci egyetem alapításáról, szer-
vezéséről, és működéséről szólani. Szerencsés volt a canadai 
püspökség azon eszméje, mely léteit adott a főtanodának, és 
a kivitelt a quebeci semináriumra bízta, mely a halhatatlan 
emlékű Montmorency-Laval müve volt. „Ezen egyetem — 
mond Montréal — a canadai egyház alapitójának szellemé-
ben fog igazgattatni, ez dicsősége és a sikernek legbiztosb 
záloga, mert oly férfiakra bizatott a vezetés, kik tudósak és 
vallásosak egyiránt." A quebeci seminarium a canadai püs-
pökség akaratát Isten akaratának tekinté, szorgalommal fo-
gott a teljesítéséhez. IX-ik Pius pápa a püspökség kérelmé-
nek engedvén, a quebeci neveidének jogot adott hittudori 
rangot adományozni. A britt kormány is kiváltságokat en-
gedett neki, és e kettős jó hir örömmel tölté el a canadaikat. 
A nevezett intézet felülmulta a püspökök várakozását mind 
az építkezések, mind a musaeumok és könyvtárak rendezé-
sére nézve. Négy öt év alatt roppant épületek emelkedtek, 
melyek költségeit mind ama nevelde viselte. Az egyetem 
könyvtára már 40,000 kötetet bir, a musaeumok pedig gaz-
dagon vannak felszerelve. De ez csak az anyagi rész, és 
nein a nehezebbik, mert a bő alap megengedé a fejedelmi 
beruházást. Látni kelle, mint győzi le a nagyobb nehézsége-
ket, a karok rendezését. Amerika nem adhatott mintaintéze-
tet, mely után a canadai püspökség e tekintetben indulha-
tott volna, a romai és lőweni kath. egyetemek valának azok, 
melyek egyedül utánzásra méltóknak találtattak. A quebeci 
nevelde semmit sem mulasztott el, hogy méltó tanárokkal 

lássa el az egyetemet. Néhányat Amerika is adhatott, mások 
a romai, párisi, lőweni és londoni főtanodákban neveltetnek 
e czélra. A hittanárok mindannyian a kath. egyház főváro-
sában Romában a szentatya közelében képeztetnek magasz-
tos hivatásukra. Azon meggyőződésből indulván ki, mikint 
a tudomány maga liit és erkölcsös élet nélkül semmit sem ér, 
az egyetem lelkes quebeci szervezői a történtekkel meg 
nem elégedvén, tápintézetek, collegiumok alakításához is 
látnak, melyekben a fiatal emberek egy nagy város ezer 
veszélyeitől megóva, a keresztény erény, jellem, és becsüle-
tesség utain megtartassanak. Minden bölcs ember csak he-
lyesléssel nyilatkozhatott e terv fölött is. Kettős czél lebe-
gett az egyetem alapitói előtt. Először megóvni a fiatal ca-
nadaiakat azon veszélyektől, melyek hitöket és erkölcseiket 
érhetnék; másodszor felemelni őket a classicai és szaktudo-
mányok színvonalára. A költségek eddig 1,500,000 frankra 
mentek, az évi kiadások pedig 60,000 frankra vannak téve. 
E számok érthetően beszélnek, magyarázatra nem szorulnak. 
Mi csak szívből sikert kívánhatunk azon buzgó férfiaknak, 
kik ily századokra kiható, és roppant horderejű intézet léte-
sítésére vállalkoztak. Adja az ég ura, hogy Amerika szel-
lemi, és vallási újjászületése nagy müvében áldást terjesz-
szen mindenfelé. 

Szentszcki határozat. 
DECRETUM. Feria I I die 13 martii 1865. 
Sacra Congregatio eminentissimorum ac reverendissi-

mo rum sanctae romanae Ecclesiae Cardinaliuma Sanctissimo 
Domino Nostro Pio Papa IX, sanctaque Sede apostolica indici 
librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, 
expurgationi, ac permissioni in universa Christiana republica 
praepositorum et delegatorum, habita in palatio apostolico 
Vaticano, damnavit et daninat, proscripsit proscribitque, vel 
alias damnata atque proscripta in indicem librorum prohibi-
torum referri manda vit et mandat opera, quae sequuntur : 

,L'Empire et le Clergé Mexicain' par l'abbé Testory, 
aumônier en chef de l'armée française au Mexique, Mexico, 
1865. — ,Les Musées d'Italie,' par Louis Viardot. Paris, 
1859. — ,De La Guerre et des Armées permanentes,' par 
Patrice Larroque, Paris, 1864. 

,Geschichte der kirchlichen Trennung zwischen dem 
Orient und Occident von den ersten Anfangen bis zur jüng-
sten Gegenwart,' von Dr. A. Pichler, Privatdocent der The-
ologie an der Universität München. 1. Band. Byzantinische 
Kirche. — München, 1864. 

,L'ultimo Papa,' per Luigi Gualtieri. Milano, 1864. 
,Poche riflessioni sulla questione del giorno circa il cap-

pellano maggiore e clero Palatino di Napoli ;' et id genus 
similia. 

Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis prae-
dicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco, et 
quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut édita legere 
vel retinere audeat, sed locorum ordinariis, aut haereticae 
pravitatis inquisitoribus ea tradere teneatur, sub poenis in 
indice librorum vetitorum indictis. Quibus Sanctissimo Domino 
Nostro Pio Papae IX per me infrascriptum S. I. C. a secretis 
relatis, Sanctitas Sua decretum probavit et promulgari prae-
cepit. In quorum fidem etc. Datum Romae, die 14 martii 
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1865. Ludovicus episcopus Albanen. Card.de Alteriis Praef. 
Fr . Angelus Vincentius Modena ord. Praed. s. ind. Congr. a 
secretis. Loco "h Sigilli. Die 15 martii 1865 supradictum 
decretum affixum et publicatum fuit ad s. Mariae super 
Minervám, ad basilicae Principis apostolorum, palatii s. Of-
ficii, et Curiae Innocentianae valvas, et in aliis consuetis 
urbis locis per me Aloysium Serafini apost. curs. Philippus 
Ossani Mag. Curs. 

VEGYESEK. 
A szerbek határozottan visszautasiták a karloviczi con-

gressusban az oláhoknak, az egyházi vagyon felosztását ille-
tőleg tett követeléseit. Az oláhok 711,000 frtot követelnek a 
szerb egyházalapból és négy kolostort, mig a szerbek maxi-
mum gyanánt csak 100,000 frtot és egy kolostort sem akarnak 
átadni. Az oláh követek nagy része már le is mondott azon 
reményről, hogy követeléseik a szerbek által elfogadtassa-
nak, és elhagyta a congressust. A kormánybiztos közbenjárt, 
de eredmény nélkül. (P. N.) 

Amit a magyar irodalom nélkülözött, azt már birja, a 
szentatya ,Quanta cura és a tévelyjegyzék magyar forditá-
Scitj az esztergomi érsekség engedelmével/ A fordítás a kör-
levél és a tévelyjegyzék latin szövege mellett párvonalosan 
a magyar szöveget adja, függelékül van Schräder Kelemen 
után a kárhoztatott tévelyes tételek ellenmondó igaztételei, 
mely által az értelem igen elősegittetik. A forditás Roder 
Alajos felügyelete alatt Hrabovszky István szatmármegyei 
pap s tanárjelölt által készíttetett. A kis munka hat iv, ára 
60 kr. ; megrendelhetni minden könyvárusnál. Igen kívána-
tos , hogy ezen okmány magyar szövege mindenütt, minden 
plébánián terjedjen. 

Pepolinek felesége, született Hohenzollern, a porosz 
királyi családból, márt. elején Romában volt. A pápai kor-
mány Ratazzinek, Lamarmorának is engedélyt adott az örök-
városba jöhetni, miért ne egy nőnek, kinél legfölebb csak 
csacskaság a kitiinö tulajdonság ? s Pepoliné avval tüntette 
ki nemes jellemét, hogy Romában tartózkodván, a forradalmi 
comitato nazionale-vel tette magát összekötetésbe, Ígérvén 
e nyomorult és gyáva csoportnak, hogy férjénél és férje 
hazafiainál a comitato kívánságainak hü tolmácsa leend. 
Igy mert irni e herczegnő Romában a romai szentszék 
összeesküdt lázadóihoz: „Mélyen megindultam a fönséges 
comitato szerelemteljes (ex abundantia cordis) gyengéd 
( = orsini-bomba, petarda, gyilok) és nemes (— lopás, rab-
lás, mikint II. Ferencz belügyminiszterénél) gondolatján, 
( = összeesküvés, esküszegés) s örülök, (min nem örül a nő, 
ha mind szerelemteljes ?) hogy férjemnél, (az árulónál, a 
szentszék jótéteményei iránt hálatlannál) és az ő honfitár-
sainál, (kik Nápolyban ezerenkint gyilkolnak, s hogy a vas-
golyót meggazdálkodjál*:, a vaktöltést a szerencsétlennek 
fülébe elsütik) tolmácsa lehetek." (Csacsogó állat !) — A ne-
mes olasz kormány egy romai herczegnőt 1863-ban, midőn 
az italianissimik becsületére támaszkodva ősi birtokait meg-
nézendő Nápolyba utazott, tömlöczbe vezette; ha ily gálád 
okmányt találtak volna nála, fülbe lövetik vala : a szentszék 
pedig bántatlanul engedi haza menni az összeesküvők czin-
kosát. — Ez is egy példány azon erkölcsi eszközök közül, 
melyeknek segedelmével Victor király Romába akar menni. 
A miniszterek feleségeik által viszik azt, mitől őket a sept. 
15-i szerződés letiltja. La Marmora tábornok neje, született 
Mathew, ki a házasság előtt kath. hitre tért, nemesebben 
viseli magát Romában, mivel ez egyszerűen csak ajtatos-
ságát végzi. 

Átalános a panasz, hogy a német protestánsok a tem-
plomba igen hanyagon járnak. A pastorok mindent megkí-
sértenek, hogy a népet a járásra birják. Berlinben Weiss ur, 
hittudor előadásokat hirdetett az apocryph evangéliumokról. 
Vitatta, hogy a szentek imádása a katholikusok között, vagy 
is a bálványimádás azon álevangéliumokból veszi eredetét. 
— Ugyan ily templomi tudományos előadáson a berlini prot. 
székesegyházban Koegel a révedezés és a hit bajnokságáról 
értekezett; Luther Mártont a hit-, Loyola Ignáczot a réve-
dezés bajnokának vitatta. — Valóban, az ily értekezés a ré-
vedezésüek egyik példánya. Igy az egész kath. egyházat a 
mesék világába lehet kivitatni. Csakhogy mégis áll mint a 
kőszirt, midőn a révedezés múlékony, tünékeny, mint a 
berlini szónoklat Koegeltől. 

Baldini, a szentszék kormányának kereskedő minisz-
tere mult évre szóló hivatalos jelentésében a szépmiivésze-
tek rovatában a többi között felhozza, hogy 1864-ben Ro-
mából régi festvények 53,244 frankért, uj festvények 
712,890 frankért, régi szobrok 10,120 frt. uj szobrok 
1,948,152 frankért vitettek ki; tehát a mult évben 2,725,416 
frankért. — Az előbbi éveket összevéve öt év alatt 1859 — 
1864-ig ezen tárgyak 8,064,516 romai scudo, vagy is 43 
milliom franknyi értékben vitettek ki. — Mégis jó a pász-
torbot alatt élni ; mégis a pápaság a művészet anyja, mint 
mindenkor ; mégis a lángelmék a pápaság szárnyai alá siet-
nek, s alattok legédesebben laknak; mégis a pápaság az 
emberiség dicsőségeinek szülője ; mégis Koma a protestáns, 
a szakadár, a zsidó világnak müvelője. Mit tett az ember-
ségnek a konstantinápolyi, a moskvai, a karloviczi, az athéni 
patriarchák székhelye, mit az anglikán püspökség ? Tudni, 
nem tudni ; ennyit tett a Dalailama is Tibet fönsikjairól. 
Azért mégis a pápaság, a kath. hit az, mely az emberiségre 
nézve (latinul szólva) stagnál. 

Bonnechose bibornok, roueni érsek mart. 16-án a 
franezia senatusban történeti adatokkal bizonyította be a 
pápák atyai szeretetét a zsidók iránt. A párisi sanhédrin I. 
Napoléon alatt kiemelte, bevallotta. — Van Olaszországban 
egy lap, jOpinione' a neve, Dina zsidó a szerkesztője, mart. 
4-én irja: „a kereszténység dicséretére meg kell vallani, hogy 
legtöbb pápák legnagyobb szelídséggel, és nagylelkűen bán-
tak a zsidókkal. Calixtus, Eugenius, II. Sándor, III . Miklós, 
V. Urbán, és sok más pápák nevei édes emlékben fognak 
maradni a zsidóknál." 

Kundlik János esztergom megyei növendékpap Maian 
által irt „Assisi sz. Ferencz élete" czimü könyvet magyarra 
forditá, melyre előfizetést nyit 1 frttal. A pénz hozzá kül-
dendő. 

A lyoni polytechticiun tanonczainak osztályozását egy 
orvos a pipázással vetette egybe, s azt találta, hogy az első 
1 — 20 osztályhelyesek közül 5—6 pipál, a 20—40 osztály-
helyesek közül 9 —12, a 40 — 60 helyesek közül 12 —13, a 
60 — 80 helyesek közül 12 — 16, a 80 — 100 helyesek közül 
13 — 16, a 100—120 helyesek közül 15 — 16, a 120 —140, 
140 —160 helyesek közül 16 —18 pipál. — Az orvosnak 
igaza van, hogy a pipás-matyi tanonezok rendesen a legro-
szabb tanulók. 

Ft . Roder Alajos esztergomi tiszt, kanonok és egyetemi 
hitszónok ur a nagyhéten — virágvasárnap, hétfőn és ked-
den april hó 9, 10 és 11-én délután 3 órakor ismét tart az 
egyetemi templomban hitélet emelésére conferentia-beszé-
deket. 

Lapunk 25-ik számában 195 1. 2-ik hasábon sajtó 
hiba van; 1449 helyett olvasandó: 1439; Pál h. o. Pius a 
196-ik lapon a T. c. helyett olvasandó : T. 2. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1365 K o c s i Sándor által (Erki ivy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán . 9. sz. 
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RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, április 8-án. 3 $ . I. Félév. 1865. 

TARTALOM : A hittitkok észszerű természete. — Fő-
pásztori levelek a dec. 8-i encyclicáról. (Folyt.) — Egyházi 
tudósítások. — Vegyesek. 

A hittitkok észszerű természete. 
Mitsem fogad a világ nagyobb tapssal , mint 

azon nyomorult irodalmi terméketlen terményeket, 
melyek szent bitünket gúny s megvetés tárgyává 
teszik, midőn gyártóik az isteni titkokat, az istente-
lenek merényei ellen féltékenyen őriző lepelt bűnös 
kezekkel szakgatják, tapodják azon igazságokat, me-
lyek vallásunkat oly fönségesen széppé, megnyug-
tatóvá, istenivé teszik, melyek fölemelnek bennünket 
a földi porból a végtelen egekig, az istenség fény-
székeig , magukkal ragadják lelkeinket, szent érze-
lemmel töltik el sziveinket, a vakmerő ész most azo-
kat akarja földúlni, melyek nélkül az ember maga 
magának legnagyobb titok, hogy azután a semmithi-
vés s mindenttagadás üres, keblet fagyasztó templo-
mát emelje föl, melyben sem pap, sem engesztelő 
áldozat nincs többé. Hit ! mily kemény türhetlen 
szó az a türelmetlen s a fokonkinti józan kifejlést be-
várni nem tudó, a mindent önerejével belátni akaró 
elhomályosult emberi észnek, neki semmi sem ki-
állhatlanabb, mint hinni titkokat, mivel azokat meg 
nem foghatja a kevély elme, de leginkább, mert tar-
talmok a világi öröm után kapkodó sziveknek épen 
nincs kénye-kedvére. A hit édes igáját Ádám bűnös 
fiai unják. Szép a tudomány, de van benne bizonyos 
szeretetüres erő, mely a bűnből ragadt rá, a kevély-
ség; pedig a tudomány fölfuvalkodtat, hacsak sze-
reteten nem alapul, hacsak minduntalan e kérdést 
nem tartjuk szem előtt : mit nem tudunk még ? A 
vallástalan tudós ugy áll a vallásoshoz, mint a köl-
tői ihlettség nélkül született nyelvész a maga Ho-
mérjához. E tudatban mondá Fénélon : a bölcsek vi-
tatárgyaik alatt roskadoznak, s mégis az igazság tu-
dományára szert nem tehetnek. Tudni s belátni vá-
gyók, hasonlók azon pusztítókhoz, kik a világot föl-

dúlják anélkül, hogy azt birhatnák. Salamon mély 
bölcseséggel szól az ő vizsgálódásoknak hiúságáról. 
Lelketlen közöny lenne, ha mig a földi jólét sa vég-
telenhez képest oly parányi magánérdekek rabjai 
korunkban mindent a nyilvánosság küzdterére von-
nak, mi legdrágább kincsünkről, a hittitkokról nem 
szólanánk a meggyőződés s másokat is meggyőzni 
kivánó buzgalom hangosabb szaván, nehogy legke-
vesbé vádoljon öntudatunk, hogy vizsgáló erőnket a 
mulékonyokra vesztegetjük, s arra, mi az idő hatá-
rain túl esik, nem vonz érdekeltség. O curvae in ter-
ras animae etcoelestium inanes ! Leginkább korunk-
ban illő hitünk magasztos tanait, s egész életünkön 
elömlő malasztteljes hatályait napfényre hozni, tőle 
çsak az idegen, ki nem ismeri, tőle csak az irtózik, 
kr előítéletek rabja. 

Vizsgálódásunk czélja koránsem az, hogy tö-
kéletesen érthetővé tegyük azt , mit mi is ép oly 
kevéssé foghatunk föl, mint mások. Nem akar-
juk az észt okokkal meggyőzni ott , hol nem lehet, 
hanem hogy azt saját tudatlanságával megalázzuk, 
miszerint ne remélje, hogy saját gyengeségével 
oly mély örvényt biztosan meglábolhat; szemlé-
lődésünkben Ezekiel titokteljes folyama lesz előt-
tünk, melynek egyik része oly mély volt, hogy senki 
átúszni nem birta. *) Istenem ! gyengébbnek érzem 
szemeimet, mintsem halandó pillanatommal szent 
fölséged özönfényébe nézzek, de talán nem vétek, 
ha közeledem dicsőséged világához, mint a természet 
szerény búvárja a fölöttem tündöklő fénysugarat 
szálankint csudálni merem. Oda akar a teremtmény 
emelkedni gondolattal, hol fölötte van ugyan min-
den értelmének, de ellene nincs semmi. Igaz, az Is-
tenhez az örök fényű naphoz repültében a halandó 
nem fogja soha elérni az igazság végtelen fényét, de 
közelithet hozzá, s néha ugy körülsugározza őt az 
égi kegyelem, s oly álláspontra emeli föl, hogy olya-
nokat láthat, melyek felülhaladnak minden emberi 
fogalmat, miket érezni, csudálni igen, de kibeszélni 

]) Ezech. 31, 4. 
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teljesen nem leend lehetséges. Lelkünk szeme, az ész 
nem láthat be az elrejtett titokba, hiszen testi sze-
meinket sem bir juk, vagy legalább nem tanácsos a 
napba mereszteni. Isten nagyságát hitünk mintegy 
fátyollal vonva be adja elő, a józan ész csak kis ré-
szét akarja kiméivé elvonni a lepelnek, de nem szét-
tépni, csak szépségében kiván gyönyörködni. Mi is 
engedelemért esdünk, világosságot kérünk a magas-
ból, hogy a megvilágított hit szemeivel léphessünk 
a titkok szentélyébe tisztelet, szerény mérséklet ér-
zetével, de leginkább szent félelemmel akarunk szó-
lani azokról, melyek inkább imádás, mint kutatás 
tárgyai. Már Tullius érezte, hogy veszélyes az iste-
niekről szólani, ámbár igaz amit mondunk, ha csak 
azt azon tisztelettel s félelemmel nem mondjuk, mely 
oly nagy fölséget illet. Nincs semmi édesebb, mint 
az istenieket szemlélni, de aki szabott határait át-
lépve saját eszével akarja vizsgálni, amit el nem ér-
het, méltán félhet, hogy az isteni fény nagysága ál-
tal megvakul, mi sincs láthatóbb a napnál, de egy-
szersmind mi sincs, mit oly nehezen tűrne el gyenge 
látásunk, mint annak fényét. Isten képe a világos-
ság, megfoghatlan s mégis mindenre fényt dérit. 

Tudjuk, hogy az emberi ész természeténél fogva 
igazság után vágy, ezt nyomozza, a keresettet fölta-
lálva benne gyönyörködik ; a sziv azután tör, miben 
boldogságát rejleni gondolja, sejditi s reményli. Ez 
az ész és sziv kiolthatlan ösztöne minden emberben 
különbség nélkül, ámbár abban mit igaznak s bol-
dogítónak vél, majd végnélküli különbség észleltetik. 
Tudni vágyó értelmünk kutatásaiban bizonyosságra 
törekszik, s a józan gondolkodó fő előtt drága kincs 
az igazság, melyet akár maga talál föl saját körében, 
akár más vezérli annak ismeretére, de mindenesetre 
legérdekesebbeknek tartja azokat, melyeknek üdvös 
befolyását igaz állandó boldogságára belátja, s me-
lyektől a lélek üdvét függni hiszi. Hogy ezen igaz-
ságok teljesen megnyugtatóknak tartathassanak, azt 
kivánja a józan ész, hogy kétségkívül s fölül legye-
nek, s a szívnek minden szükségeit kielégitsék. De 
minél magasabb az emberi értelmiség foka, annál 
hamarább hatolja át saját gondolatvilágát, annál 
gyorsabban ér oda, hol okoskodásának határok 
szabvák, hol kérdések merülnek föl, melyekre fele-
letet nem adhat, mert nem lelhet, s minél forróbb a 
lélek igazság utáni szomja, annál élénkebben, s azért 
fájdalmasabban érezi, mily szűk keretű az ő ismere-
tének világa, mily kevés az, mit tud azon sokhoz 
képest, mit nem tud , s magában e korlátoltságban 
is mily nagy a bizonytalan habozás. Ismeretkörünk 

oly keskenyre van szabva, hogy, mint a bölcsek 
mondják, azoknak nagyobb része, miket tudunk, ki-
sebb azoknál, miket nem tudunk.1) Az atlanti ten-
gerparton merengő Kolumbus sóvár pillanatait a 
megmérhetlen távolba küldé, gyanitva, miszerint 
oda át a láthatáron túl kell egy uj világnak lenni, sej-
ditése nem hiusult, — valósult. Igy áll kétkedve, töp-
renkedve, habozva a magára hagyatott ész saját is-
mereteinek határán sejditve, hogy homályos látkörén 
túl, melyen át saspillanattal sem törhet, kell egy uj 
világnak, egy magasabb szélesebb ismeret honának 
lenni, hol az igazság soha le nem nyugvó nagy 
napja ömleszti szét fénysugárait, ezt keresi, a meg-
találtba belép az égi kegyelem segélyével, vezetve 
őt a hit keze oda, hol Isten s ember közötti viszo-
nyokat kijelelő igazságok épülete tárul föl előtte, 
melyek a magára hagyott észnek örökre ismeretle-
nek maradandottak, melyek most megismertetve uj 
fényt deritenek a lélek minden kérdéseire, hol csak 
az nem talál nyugtot, ki elég kegyetlen magát min-
denütt s mindig hideg okoskodással gyötörni. „Nem 
kisértem Uram áthatolni magasságodat, mert sem-
mikép sem tehetem párhuzamba értelmemet vele: 
de kivánom kissé érteni igazságodat, melyet hisz 
és szeret szivem, mert nem akarok azért érteni 
hogy higyjek, hanem hiszek, hogy értsek." 2) 
Nagy boldogsága az a léleknek, hogy hinni ké-
pes, s akar is hinni, miután kifárasztá magát hiu 
gondolataiban, szüntelen való kutatásaiban, erőkö-
déseiben oly gyakran csalatkozva, ma elvetve azt, 
mit tegnap még mint kétségtelen igazságot, me-
lyért halni kész volt, erősen tartott. Akar hinni , az-
az bizonyosságra tenni szert oly sok talányról, me-
lyek Isten létére s az örökkévalóság honára vonat-
koznak, melyről van ugyan némi sejtelme, de nincs 
kimeritő fogalma. Igen gyanítani, sejditeni, vélni, 
képzelni, remélni tud a halandó sokat, de biztosság-
gal tudni semmit, s épen akkor, midőn saját belátá-
sából vonandó bizonyosságra szükségelt biztos alap-
nak híjával van — evidentia intrinseca — örömmel 
ragadja meg az igazságért kezeskedő külső okot, Is-
ten csalhatlan tekintélyét — evidentia extrinseca. — 
A hit ugyanis azon megnyugvás, hogy a dologról 
szerzett tudomásunk bizonyos, ez értelemben mondja 
alex. Kelemen: „sem a tudás hit nélkül, sem a hit 
tudás nélkül." Arra hogy valamit higyjünk csakis 

Platon Apol. Socr. p. 29. 
2) Anselm. Proslog. c. 1. p. 43. Tom. 1. 
3) Strom. L. V. c. 1. 643. 



észok, s igy gondolkozás által vezettetünk. l) De egyik kö-
zönséges gyengéje az emberi elmének, hogy kételkedni sze-
ret, s mig a kutatás fáradságos útját meg nem j á r j a , addig 
nem akar megnyugodni, azt hiszi, hogy önmaga találhatja 
föl az igazságot, mint tenger mélyén a gyöngyöt, de felejti, 
miszerint ha föltalálná is az t , ki biztosítja, hogy a föllelt 
csakugyan igazság ? nem ébred-e uj kétség benne, mely őt 
tovább ostorozza, hogy másutt keresse azt, mit soha föl nem 
talál ? A hit csak azon hézagot tölti be , mit az ész üresen 
hagyott, oktatása szorosan csak azon ponton kezdődik, hol 
az ész határt ér , hol nézlete megzavarodik, tétováz s enyé-
szik, s e végponton csak tehetetlenségét éri el. 2) E tudatban 
bizalommal veti magát a hit karjaiba , ez vezeti őt biztosan 
a szédelygő örvényen át, melybe hamar lesülyed, ha vak 
vezető kalauzolásánál keresi a legmagasabb, legszüksége-
sebb tételek megfejtését. (Folyt.) 

» 
Fopásztori levelek a dec. 8-i encyclicáról. 

(Folytatás . A zágráb i . ) 

„Impugnatur, nec minus acriter quam copiose, haec 
pontificia encyclica, ceu iniqua respectu ceterarum a fide 
catholica alienarum confessionum. Existimant, aut saltem 
aliis persuadere conantur bene multi, pontificio hoc docu-
mento improbari omnem aliter sentientibus exhibendam non 
tantum charitatem, sed et justitiam ac aequitatem. Immo non 
desunt, qui affirment, encyclicas has literas spiritu esse ani-
matas persecutionis, erga omnes, qui non profitentur fidem 
catholicam. Sed qui tarn injuriose de sede pontificia, beni-
gnoque Pii IX. corde cogitant vei loquuntur, non videntur 
umquam ejus erga aliarum confessionum homines agendi 
modum expendisse. Si enim attendissent, quod Sedes potifi-
cia principum quoque, a fide catholica alienorum, legatos 
recipiat, nec momentanee tantum, sed pro constanti Romae 
residere admittat ; si attendissent, millia protestantium, 
aliorumque diversis confessionibus addictorum hominum, in 
urbe Romana, humanissime ac liberalissime tractari ; si re-
flexissent ad eos, quos pontificia Sedes, relate ad mixta matri-
monia recentissimis cumprimis temporibus, concessit favores ; 
si recordati fuissent, ab antiquo non modicum Romae degere 
hebraeorum numerum, nec minus liberaliter tractari, quam 
tractentur in quocumque alio, etiam protestantico, statu; si 
inquam ad haec, hisque similia reflexissent, qui inhumanita-
tis ac intolerantiae erga aliénas a fide catholica confessiones, 
tam acerbe arguunt pontificiam Sedem, ipsumque ei actu in-
sidentem summum pontificem : hanc ei injuriam vix ausi 
fuissent inurere. Sedes certe pontificia, principalis haec ju-
ris et justitiae propugnatrix, nulli vult inferre injuriam, et 
cuique quod suum est, et tribuere ipsa solet, et per alios 
tribui desiderat, nec umquam cessât profiteri : omnes omnino 
homines esse proximos nostros, ejusdem coelestis Patris 
filios, eodem pretioso Christi Salvatoris sanguine redemptos, 
adeoque et pari, qua nos ipsos complectimur, charitate dili-
gendos. Nec in obversum horum assertorum quidquam pon-
dérant, quae de singularibus casibus, exempli causa de pueris 
Mortara et Cohen allegantur : siquidem ex genuina idgenus 

' ) S . August , de praedest . ss . c . 2. 
*) Nicolas, Etudes phi losophiques sur le christianisme T o m . I V . 

pag. 450. 

casuum evolutione, manifeste impatescat, illic quoque, penes 
omnem principiorum repugnantiam, non modo nihil duritiei 
aut inhumanitatis fuisse commissum, sed genuinae potius 
dilectionis data fuisse specimina. * 

Sed vero aliud est, non laedere jura eorum, qui non 
ejusdem nobiscum sunt religionis ; aliud cunctis, eorum, ju-
stos non raro limites excedentibus, praetensionibus velificari. 
Hae quippe praetensiones, in Austriaco etiam imperio, eum 
jam assecutae sunt gradum, ut non pauci se offendi putent, 
si principes nostri se catholicos profiteantur, aut Grubernium 
eadem utatur compellatione. Qui expenderit augustam dy-
nastiam nostram inde a saeculis non modo usam semper 
fuisse hac compellatione, sed in ea non exiguam reposuisse 
gloriam ; utpote quae ab antiquissimis temporibus una e fir-
missimis fuerit religionis et Ecclesiae catholicae fuleris et 
praeaidiis ; qui parte ab altera reflexerit, reges ас reginas 
Magnae Britanniae, regesque Borussiae non modo non am-
bigere se protestanticas profiteri potentias, sed voce in al-
tum vibrata, idipsum omni occasione, nec absque aliqua 
ambitionis specie proclamare; qui expenderit idem facere 
alios quoque principes a fide catholica alienos, signanter 
Russiae imperatorem, qui non potest satis frequenter repe-
tere, se ecclesiae, quae principis apostolorum, ej usque suc-
cessorum auctoritati se tristem in modum subtraxerat, caput 
esse et defensorem ; qui inquam ad haec animum reflexerit : 
non poterit non indignitatem idgenus praetensionis agno-
scere, et ei, invito etiam, incident illi gratitudinis obliti filii-
familias, qui, ut frequenter, temporibus praesertim nostris, 
evenit, genitores suos omnimode e possessorii communione 
excludere contendunt, in quam tarnen unice e paterna bene-
volentia fuerunt adsciti. Sed et fundamentum, eui, haec, si-
milesque superstruuntur praetensiones, tam debile est, et a 
vero alienum, ut illo non modo non imminuatur, sed magis 
etiam adaugeatur arrogantiae audaciaeque reatus, qui idmodi 
postulatis subesse passim dignoscitur. Dicunt quippe, statum 
publicum nullám debere profiteri religionem : utpote qui 
cunctis subditis eamdem teneatur justitiam administrare, 
eamdem impertiri protectionem, nec proinde ipsummet cer-
tain aliquam adoptare posse religionem. Sed vero hoc, e re-
centioris subversivae philosophiae scaturiginibus desumptum 
princípium et impium esse, et humanae societati perquam 
periculosum, quisque facile perspiciet, qui necdum revelatae 
fidei, ipsiusque sanae rationis placitis renunciavit. Vei pot-
estne quisquam prudenter inficiari, axióma tale recta du-
cere ad indifferentismum religiosum, qui uno tantum passu 
distat ab atheismo, perniciosissima illa humani generis peste 
ex obtutu quoque temporaneae nationum prosperitatis ? In-
differentismus nequaquam est justi bonique regiminis requi-
situm, sed infelix vitium; quod initio e falso tolerantiae 
conceptu suam traxisse videtur originem. Certo regimen 
potest firma catholica fide esse animatum, seque tale pro-
fiteri, quin propterea erga alienos ab eadem fide subditos 
suos injustum sit, durum aut iniquum ; quemadmodum pri-
vatus quisque homo toto corde potest esse catholicae fidei 
deditus, quin propterea aliter sentientibus, quae aequa justa-
que sunt, aut vel quae ad caritatis leges referuntur, pergat 
denegare. Immo quemadmodum privatus quisque eo certius, 
teneriorique cum conscientia erga omnes exsequetur ea, quae 
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juris sunt, aequitatis ac fraternae caritatis, quo magis est 
spiritu catholicae fidei penetratus : sic et status publicus eo 
erga cunctos suos subditos erit justior, mitior, et humanitatis 
caritatisque plenior, quo sincerius eidem catbolicae fidei, 
quae ipsa lex est justitiae et caritatis, placitis adhaeserit. 

Eamdem subit considerationem princípium aequalita-
tis, quod relate ad confessiones religiosas, ab aliquo tempore, 
cumprimis in monarchia austriaca, tam acriter propugnatur, 
tantisque contentionibus inducendum postulatur. Quippe 
vera libertás, ipsa adeo aequalitas hominum variis confessio-
nibus addictorum, nequaquam in eo consistit, ut cuncti irre-
flexe ad sua, quae profitentur principia, iisdem subjiciantur 
politicarum legum sanctionibus ; sed in eo est reposita, ut 
leges et politicae dispositiones tales sint, quas quivis obser-
vare possit salvis suae religionis placitis, suaeque confessionis 
principiis. Quodsi id non obtineat : identitás legum nequa-
quam libertatem et aequalitatem, sed non raro veri nominis 
oppressionem, atque adeo tyrannidem parit. Res in exemplo 
fit clarior. Urgent continuo protestantes, ut lege civili san-
ciatur, progenitas e mixtis matrimoniis proles, irreflexe ad 
religionem conjugum, sic esse educandas, ut masculae qui-
dem patris, femellae vero matris confessionem sequi tenean-
tur, vel, ut aliis praeplacet, cunctae proles in patris religione 
educentur. Cynosura idmodi protestantibus quidem nullum 
inferret praejudicium, sed vero catholiçis conjugibus summe 
foret injuriosa. Protestantes etenim tuta conscientia, et citra 
laesionem principiorum confessionis suae, possunt consentire 
in prolium suarum educationem extus ecclesiam propriam ; 
sed vero catholici id facere non possunt, quin aperte laedant 
religionis suae placita et praecepta, gravemque incurrant 
conscientiae reatum ; a quo nec sacramentaliter absolvi pos-
sunt, nisi sincera facti sui tangantur poenitentia, promittant-
que, se commissum errorem suum, omni, quo licuerit licito 
modo, reparare adnisuros. Idem tenet quoad nonnulla alia 
etiam puncta, in quibus lex eamdem pro catholicis et aliarum 
confessionum asseclis decernens regulám, relate ad poste-
riores manifestam saperet injuriam, ac reapse oppressiva fo-
ret ас tyrannica, similis illi lecto, quem Procrustes, praedo 
aliquando in Attica, construi jussit, eamdem corporum longi-
tudinem inter infelices, qui in manus ejus inciderant, homi-
nes, inducturus. Absolutam quippe leges idmodi iis impone-
rent necessitatem vel civiles ordines, vel suae religionis 
praescripta violandi. 

Re ex hoc, quod solum genuinum esse potest, visus 
puncto considerata, nemo adversus encyclicae tenores, in 
quantum ea correlationes diversarum religionum ac confes-
sionum attingit, quidquam fundate potest excipere. 

Multum porro et acriter impetitur eadem encyclica, 
quod inimica sit preli libertati, quae tarnen summe necces-
sarium sit progressus humanae societatis in scientiis, omni-
que genere culturae subsidium. Qui rem penitius inspexerit, 
convincatur est necesse, hoc quoque accusationis genus nulli 
solido niti fundamento. Quippe nemo prudens negaverit, nec 
Sedes pontificia umquam iuficiata est, preli institutum inter 
praecipua promovendae humanae culturae media esse refe-
rendum, itaque magnopere optandum esse, ut necessaria ei 
constet libertás, nec ultra justos limites constringatur. Sed 
nec diffiteri quisquam sobriae mentis homo, beneque huma-

nitati cupiens, poterit, hanc libertatem non posse esse omni-
bus solutam repagulis. Ipsa etenim rei natura, et magis 
adhuc tristis, nostri praesertim aevi, experientia docet quam 
manifestissime, irrestrictam, vel laxam nimis preli liberta-
tem passim in licentiam degenerare, religioni, morum pro-
bitati, ipsique publico ordini et patriae saluti, perquam per-
niciosam, Caecus omnino sit, qui non videat, quanta ex irre-
frenata idgenus preli licentia in humanam societatem dima-
naverint, actuque dimanent pericula et detrimenta ; ut adeo 
nemo sapiens ambigere queat, quemadmodum prelum, si in-
ter justos se contineat limites, pro vero humani generis re-
putari debere beneficio : sic, si ruptis vinculis, in licentiam 
degeneret, veram ejusdem pestem evadere. Nec juvat alle-
gare innatum humanae naturae jus, libéré suas ideas, seu 
verbo seu scripto expromendi. Sicut enim praetextu natura-
lis hujus juris, nemini licitum esse potest, çuicumque privatae 
personae, publice in platea insultare, scommatibus earn aut 
calumniis afficere : sic, in statu bene ordinato, cultaque ho-
minum societate, indulgeri non potest, ut quiscumque reli-
gioni, sub legum tutelam receptae, ac praesertim ei, quam 
maxima civium pars profitetur, impune insultare, regnan-
tem principem publicosque magistratus contumeliis ac falsis 
accusationibus audeat afficere, vel talia in vulgus spargere 
seu principia, seu dicteria, quae animos civium laedere, corda 
inquietudine replere, pacemque ac tranquillitatem seu pri-
vatarum familiarum, seu publicam queant interturbare. Con-
cedere talia idem foret, ас ipsum humanae societatis scopum 
intervertere. Verissima haec esse inter permulta alia, non 
modico nobis deservit argumento, ipsum modérai Gallorum 
imperatoris exemplum, qui, quamcumque liberalia secus pro-
fiteatur principia, et quantumvis ipsum suum thronum uni-
versali civium debeat suffragio ; tamen, non obstantibus etiam 
tot tantisque in contrarium reclamationibus, prelum hodie-
dum tergiversatur solvere iis, quibus illud constrinxerat in-
daginibus : probe perspiciens, si id fecerit, cuncta iterum in 
Gallia susque deque permistum iri, et se vix aliquot mensi-
bus aut hebdomadibus, suo, quem usurpât, throno insessurum. 
Quae itaque prelo inimicari videntur in encyclica : non ad 
ejus sobriam libertatem, sed ad earn, quam undique fere 
affectat, irrefrenam licentiam sunt referenda." (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, april 6-án. (A jubilaeum). Azon tárgyak között, 

melyekről az egyháznak legkevesebb nyilatkozatjai vannak, 
a búcsút és a jubilaeumot találjuk. Ez az oka a hit-, s a jog-
tudósok annyira elágazó véleményeinek majdnem minden 
egyes pontnál, úgyhogy ha valahol, kétségkívül itt jár jon el 
a tudós mérséklettel saját, s tisztelettel mások véleményei 
iránt. Ezen hiányt az egyház nyilatkozataiban ha prot. 
szemmel tekintenők, tanulmányi, vagy kutatási szabadság-
nak mondanók. S valóban, ha a jogtudósok elágazó vélemé-
nyeit tekintjük, ők legnagyobb szabadsággal nyilatkoztak. 
Távol tőlünk ; ép itt szabadon nem mozoghatunk, mivel a té-
vedés félelmének sulyját hordozzuk. Hol az egyház nyilat-
kozatjai hiányzanak, nem a hittudósnak szabadsága gyara-
podik, hanem a nagyobb figyelem, a nagyobb mérséklet, a 
nagyobb készség terhe, hogy véleményeinket később iga-
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zitani köteleztetünk. Az egészséges lábu szabadabban jár, 
mint a beteg; egyenes uton szabadabban járunk, mint a pos-
ványos, sziklás utakon. Mit ér nekünk a vélemények sza-
badsága, mikor általa csak a gyakorlat nehezíttetik ? Ugy 
vagyunk a búcsúra, a jubilaeumra nézve. 

Vannak azonban némely pontok, hol a legnagyobb 
rész némileg megegyez, vannak esetek, melyekben erkölcsi 
biztossággal járhatunk. Ismervén az ösvény sikamlóságát, 
szerény véleménynek akar juk vétetni közléseinket, távol 
attól, hogy tekintélyt bitorolnánk, kiknek valóban tekintélyt 
csak szinlelni lehetne, de nem birni ily tárgyban. 

Emiitettük, mit tehet a jubilaeumi gyóntató atya a bün 
kötelékére. I t t csak a dolog természete korlátozza őt a fel-
oldozásban. De vannak bűntények, melyeknek feloldozásához 
nem férhet, mivel a censura áll a gyóntató és a bűnös kö-
zött, következőleg hacsak a censura fel nem szakittatik, a 
bünkötelék fel nem oldatliatik. Nem lehet az feloldva az Isten 
előtt, ki kötözve van az egyház előtt, amelynek ligandi et 
solvendi potestas adatott. 

Ezen censurák feloldozására az ,Arcano' leirat bő ha-
talmat ad a jubilaeumi gyóntatóknak, imigyen szólván azok-
ról : „qui (confessarii approbati, ad libitum electi) eos ab ex-
communicationis, suspensionis, aliisque ecclesiasticis senten-
tiis et censuris a ju re vei ab homine quavis de causa latis vei 
inflictis praeter infra exceptas in foro conscientiae et hac 
vice tantum absolvere et liberare valeant." 

Nem lehetvén e helyen a kiközösítés és más censurák 
természetéről, tárgyáról, okáról, czéljáról, kihatásairól érte-
kezni, megjegyzendő, hogy censurába csak az esik, aki a 
bűntényt censura alatt is megtiltva tudja, s azt tudva teszi. 
Ez a tudósok nyelvén az ignorantia juris et facti, antecedens, 
concomitans, consequens, vincibilis, invincibilis. C. 2. de con-
stit. in 6-0 nyilatkozat egyetemes érvényű : „ut animarum 
periculis obvietur, sententiis per statuta quorumcumque or-
dinariorum (a pápa is értetik, mint summus Ordinarius) prola-
tis, ligari nolumus ignorantes." Hiveink legnagyobb része 
járatlan a canoni jogban, nem tudja, hogy több és melyik 
bűntényhez van csatolva a kiközösités, ilyesek a bün köte-
lékétől, hacsak föntartva nem volna a püspöknek, máskor is, 
bár melyik approbatus gyóntató atyától feloldoztathatnak, 
mivel, nem tudván a bűntényhez csatolt kiközösitésről sem-
mit, ők ebbe nem is estek. Mi papok, kik a canoni jogban 
jár tasok lenni köteleztetünk, illethet leginkább e jubilaeumi 
fölhatalmazás a feloldoz tatásra, annál inkább, mivel a tudó-
sok Ítélete szerint az ignorantia crassa aut supina nem ment 
ki a censurától. 

Vannak canonok, vannak bullák, constitutiók, melyek 
bizonyos bűntényeket censura alatt t i l tanak; lehetnek püs-
pöki rendeletek, melyek ugyanezt teszik. Mindezek a még 
elkövethető bűnre vonatkoznak. Ilyek, akár a pápától, akár 
a püspöktől, például Párisban, lia a pap színházba megy, ha 
talaris nélkül a templomba belép, lia 40 évnél fiatalabb nő-
cselédet fogad be házához a püspök engedelme nélkül, stb. 
jöjjenek, a jubilaeumi gyóntató atyának hatalma alá esnek, 

P a u w e l s , de c a s i b u s r e s e r v a t i s , parte 2 . § 8 , n. 63 : „quia h a e c 
ignorant ia aequiparatur s c i e n t i a e , a tque i ta compat i tur c o n t u m a c i a m e t 
c o n t e m p t u m auctor i ta t l s e c c l e s i a s t i c a e , quod sat i s e s t ad c e n s u r a m . " 
C u r s , t h e o I. t . 18. p. 1 4 1 7 . col . 1. ed . M i g n e . 

s feloldathatnak. De lehetnek, kik elkövetett bűneik miatt a 
pápától, vagy a püspöktől név szerint N. N. kiközösittettek, 
mint ilyenek a népnek tudomására adattak, kiket a canon 
„nominatim excommunicati vei publice denunciati" jelez, 
ezekre a jubilaeumi gyóntatónak hatósága ki nem terjed, 
csak ha eleget tettek az egyháznak. A romai pápa felhatal-
mazza a gyóntatókat, de ezáltal nem zavarja a megyei püs-
pöki joghatóságot és kormányzást : felhatalmaz pro foro con-
scientiae, aki pedig a püspök vagy a pápa által nominatim 
kiközösittetett, az a külső törvényszék joghatósága alá esett, 
honnan őt a forum conscientiae ki nem húzhatja, még ott 
eleget nem tesz. Az ,Arcano'apostoli leirat emliti ,,a censuris 
praeter infra exceptas," alább pedig igy nyilatkozik : „non 
intendimus autem per praesentes facultatem tribuere absol-
vendi, qui a nobis, et apostolica Sede, vei aliquo praelato, seu 
judice ecclesiastico nominatim excommunicati, suspensi, in-
terdicti , seu alias in sententias et censuras incidisse decla-
rati, vei publice denunciati fuerint, nisi intra tempus (jubilaei) 
satisfecerint." — Tudjuk ugyan is, hogy a trienti zsinat sess. 
22. de ref. cap. 11. kimondta: „anathemati tamdiusubjaceat, 
quamdiu bona, res, jura ecclesiae, quae occupaverat, integre 
restituent, et a Eomano Pontifice absolutionem obtinuerit" ; 
mindazok tehát, kik a pápai államok tartományait elrabolták, 
ezen rablásban szavazattal, tanácscsal, parancscsal, fegyver-
viseléssel, helyesléssel, bátorítással stb. részt vettek, a szent 
zsinat canonja által kiközösittetnek ; de a szentatya 1860 
mart. 26-án ezeket azon kiközösítésbe esetteknek „Cum ca-
tholica Ecclesia" apostoli iratában nyilatkoztatja. Ezek azok, 
kikről az ,Arcano' apostoli irat mondja : „a nobis, vei ab ali-
quo praelato in sententias et censuras incidisse declarati, vei 
publice denunciati fuerint." *) Ezek közül hazánkban is le-
hetnek némelyek, mivel a cs. magas kormány a feloszlott 
magyar (forradalmi) legio tagjait, akik csak vissza akar tak 
térni, büntetlenül hazajönni engedte, sőt állami költségen oda 
vitette, hova a birodalom határai között kívánkoztak. Ilyenek 
az apostaták is, kik tettleg azonnal kiközösittetve levén, né-
melyek, mint kiközösittettek a püspök által a hivek tudomá-
sára adattak. Ezek azok, kikre a jubilaeumi gyóntató atyá-
nak feloldó hatalma a censurákban ki nem terjed. Ha nyilván 
visszavonták bűntényüket, ha a külső kiengesztelés követe-
léseinek, és a bűntény által tett anyagi károk visszapótlása-
inak a jubilaeumi idő alatt eleget tettek, a jubilaeumi gyón-

' ) „ I t a q u e post divini S p i r i t u s l u m e n pr ivat i s publ ic i sque prec ibus 
imploratum, post adtiibitum v v . ff. nn. S. R . E. cardinal ium C o n g r e g a -
t i o n s cons i l ium auc tor i ta te o m n i p o t e n c e D e i e t s s . apos to lorum P e t r i 
e t Pau l i ас nos tra d e n u o d e c l a r a m u s e o s o m n e s , qui ne far iam in prae-
d ic t i s pont i f ic iae n o s t r a e dit ionis <provinciis r e b e l l i o n e m e t e a r u m Usur-
pationen), o c c u p a t i o n e m e t i n v a s i o n e m e t alia h u j u s m o d i , de qu ibus in 
m e m o r a t i s n o s t r i s a l locut ion ibus conques t i s u m u s , v e l e o r u m al iqua 
perpetrarunt , i t e m q u e ipsorum m a n d a n t e s , f au tores , adjutores , c o n -
s i l iar ios , a d h a e r e n t e e ( a z e l i s m e r é s a diplomatiában ?) v e l a l ios q u o s -
c u m q u e p r a e d i c t a r u m r e r u m e x s e c u t i o n e m quol ibet praetextu e t q u o v i s 
m o d o procurantes v e l per s e i p s o s e x s c q u e n t e s , m a j o r e m e x c o m m u n i c a -
t i o n e m a l iasque c e n s u r a s ас p o e n a s e c c l e s i a s t i c a s a s a c r i s canonibus , 
a p o s t o l i c i s cons t i tu t ion ibus e t g e n e r a l i u m conc i l i orum Tr ident in i prae -
ser t im ( s e s s . 22- cap. 11. de r e f . ) decre t i s in f l i c tas i n c u r r i s s e , e t si opus 
e s t de n o v o e x c o m m u n i c a m u s , a n a t h e m a t i s a m u s , — donee a t tentate 
publ ice r e t r a c t a v e r i n t , r e v o c a v e r i n t , v e l al ias débitant e t cond ignam 
E c c l e s i a e ac nob i s et l iu ic sanc tae S e d i sa t i s fac t ionem in praemiss i s 
praes t i ter int ." 
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tató atya által a censuráktól feloldathatnak. Ezt érti az apo-
stoli leirat : „aut cum partibus concordaverint." 

A dolog természete mondja , hogy ha a gyónó bűn-
telen feledésből a censura alá eső bűntényt a gyónásban 
nem említi, ettől, ennek censurájától jubilaeumi gyóná-
sában, csak ez más ok miatt szentségtörő ne legyen, felol-
datott, mivel feloldoztatik, quantum indiget ; s ezen bűntény 
a jubilaeumi időn túli gyónásban felhozatván, bármelyik gyón-
tató atya hatósága alatt van a feloldoztatásra. Kevesen vol-
tak, J) kik a censurák feloldatását a szentségtörő gyónásban 
is érvényesnek mondták ; de a nem szigorú Ferrar i is mondja : 
„probabilius dicendum est non tolli reservationem per confes-
sionem sacrilegam," 2) mivel a pápa ,contriti et confessi' gyó-
nókról beszél, mivel a feloldatási hatalmat a censurákra te-
kintettel a kiengesztelődésre adja, mivel a feloldás a gyó-
násban oly érvényes, mily érvényes a gyónás a gyónó ré-
széről. Más az, megteszi-e a gyónó a jubilaeumi végzendőket; 
ettől a feloldatás nem függ, mikint a rendes gyónásban az 
elégtételtől. Vétkezik a jubilaeumi gyónó, ha a jubilaeumi 
kegyelmekkel él a gyónásban, és a többi teendőket bűnösen 
elhanyagolja ; de ha feloldatott, feloldva marad, a jubilaeumi 
végzendők vétkes elhanyagolása által a censurákba vissza 
nem esik. A feloldatás föltétlenül adatott, mivel igy kellett 
adatnia, tehát a bűnös fel is oldva marad. 3) 

Nem kisebb figyelmet érdemel a gyóntató atyának ha-
talma a fogadalmak felcserélésére. 4) 

Felcserélni szabad ezeket más jó cselekedetekkel, nem 
pedig egészen elengedni. Az apostoli leirat commutatio-
ról szól, nem pedig dispensatióról, a commutatio pedig 
nem oldja fel a vallásos köteléket a fogadványozón, hanem 
csak egy tárgyról átteszi a másikra. Azért a felcserélés ren-
desen : substitutio operis honesti loco alterius per votum pro-
missi, eodem vinculo voti remanente. A felcserélés egyenlően 
értékes, a fogadványozóra egyenlően fárasztó jó cselekedetet 
követel. Ezt meghatározni nehéz, nemcsak magában, hanem 
a gyónóra nézve is, mi volna reá nézve egyenlően jóságos, 
értékes ? Nehogy tehát a gyóntató atyák jámbor szándéka 
kételyektől gyötörtessék, XIV. Benedek óta a jubilaeumi 
bullák, s az ,Arcano' leirat is „dispensando commutare" szó-
lamot használnak, vagyis bármily kis jó cselekedettel is felcse-

' ) Lugo, Henriquez , Cajetan. 
*) Jubi laeum. art. 2. n. 29. p. 1013. ed Migne. 
s ) Ferrari , Jubi laeum art. 1. n. 79. p. 1000. — Vitapont a j o g t u -

dósoknál , váljon a haeres i s externa által magára vont k iközös í t é s is fe l -
o ldatható-e a jubilaeum alatt ; mivel e z e n k iközös í tés feloldására t ü z e t e s 
felhatalmazás kell, mely az átalános felhatalmazásban nem tekintetik 
bent foglaltnak ; de az ,Arcano' szavai : „quorum absolutio alias q u a n -
tumvis ampla non inte l l igeretur concessa , absolvere v a l e a n t , " a ké t -
séget eloszlatja. 

Előbbi l eve lünkben emi i te t tük, hogy a gyóntató atya a f o g a -
dalmakat jubilaeum ideje alatt gyónáson kivii l is átcseré lhet i . V é l e m é -
nyünket S u a r e z , S a n c h e z , Henr iquez , Bonacina, Layman, Castropalao , 
Diana, Gobât, Lacroix tekintélyén közöl tük. 14 Benedek azt tanítja, 
hogy csak a gyónásban gyakorolhatja a gyóntató eme hatalmat. Ferrari 
mondja, probabilis opinio, de hozzá adja : „ v e r u m de hujus opinionis 
probabilitate alii jud icent ." — C o l l e t , ,de jubilaeis1, nro 8 4 p. 9 - a 
p. 676 írja : „censent plures non requiri praeviam confessionem ad com-
mutat ionem v o t o r u m , " de nro 85 hozzá adja : „verum haec opinio pror-
s u s rejicienda e s t ." Sa.yrus, Azor, S y l v e s t e r g y ó n á s t k ö v e t e l n e k . — 
M e g v a l l j u k , tanácsosabb ha a jubilaeumi atya csak a gyónásban cserél i 
fel a fogadalmakat . Hoc tutius. 

réltethetik a fogadalom, s amiben ez kisebb a fogadalom tár-
gyánál , abban dispensál a gyóntató, csak teljesen dispen-
sálni nem lehet, ugyszinte ezen hatalommal secundum pote-
statem, nem pedig secundum tempestatem eljárni. ') 

Az apostoli leirat kivesz négy fogadalmat, melyeknek 
felcserélésére hatalmat nem ad : castitatis, religionis, accepta-
tum a tertio és poenale, nisi (ezen utolsóra) commutatio fu-
tura indicetur ejusmodi, ut non minus a peccato committendo 
refroenet , quam prior voti materia. Minden más fogadalom, 
volna bár Isten előtt esküvel erősitve, a gyóntató atya felcse-
rélési hatalma alá esik, amit tehet a felcserélésre a püspök 
ezekben, tehet a jubilaeumi gyóntató is, kivéve hol a püspök 
in voto perpetuae castitatis propter periculum infamiae in-
stantis feloldoz, vagy felcserél, ezt mint a pápa megbízottja 
teszi, nem mint püspök, tehát a gyóntató atya nem tehetné. 

Ha a fogadalom valaki által el volt fogadva, itt az Is-
tennek tett Ígéreten fölül az embernek tett igéret is van ; 
ezen igéret természeti kötelezettséget szül , amiben a pápa 
nem tehet semmit, mivel a természeti törvények nincsenek 
hatalmában. „Quae a tertio acceptata fuerunt , semper ex-
ceptis." Az örökös szüzességi, vagy pedig szerzetes rendbe 
belépési fogadalom a jogtudomány minden értelmezési kor-
látolásával vétetik. A szüzességi fogadalom, ha nem örökös, 
ha feltételes, ha eredetében kettős, vagy ez vagy az, a nem-
házasulási fogadalom a gyóntató atya hatalma alatt van. Ugy-
szinte a szerzetes rendekre nézve, hogy ez legyen valóságos 
szerzetes rend , nem pedig egyesület, társulat cum voto sim-
plici, habár külsőleg szerzetes rendnek is vétetik a köz-
beszédben. Csekély itt a kivétel, példa a lazaristák. 

Végre hatalommal bir a gyóntató atya a böjt és a tem-
plomlátogatás felcserélésére más jó cselekedettel, például 
alamizsna vagy imádsággal. E r re tisztességes ok kell , pél-
dául betegeskedés, vagy a fornicatio következménye a férj-
teleneknél stb. Lehet , hogy a gyóntató az ok elégtelensége 
miatt vétkezik, de ha a jubilaeumi teendőket felcseréli, fel-
cserélve maradnak. 

Az ,irregularitas' sok nemei közül 2) csak a papokra 
nézve felállított áll a gyóntató hatalmában, ha a papirendet a 
tiltott esetben gyakorol ják, például in casu ordinationis si-
moniacae, s ez is, ha még a külső törvényszék elé nem került, 
nincs is félelem, hogy hamar oda kerüljön. A többi nemek 
nem esnek a gyóntató hatalma alá, annál kevesbé a restitu-
tio in integrum esetek. Igy szól az ,Arcano' leirat : „Conce-
dimus facultatem dispensandi super irregularitate ex viola-
tione censurarum contracta, quatenus ad forum externum 
non sit deducta, vei de facili deducenda. Non intendimus au-
tem per praesentes super alia quavis irregularitate sive ex 

' ) A fe lcseré lés oly jó c s e l e k e d e t e k r e történjék, mikre a g y ó n ó 
különben nem köte leztet ik ; de ha épen nem volna más jó c s e l e k e d e t , a 
különben köte lesre is történhetik a f e l c s e r é l é s , például a kis papoknál 
a szombati rosarium. Fe lcseré l te tvén a fogadalom, előbbi tárgyára e g é -
s z e n m e g s z ű n i k , még akkor is, ha az uj tárgy lehetet lenné válnék. — 
Ha azon t á r g y , melyre a fogadalom áttétetet t , l ehe te t l enné v á l i k , a 
gyónó az előbbi tárgyra visszatérni s e h o g y sem tartoz ik , mivel azon 
már semmi kötelék nincs . 

*) Infírmus, deinens, vit iatus, foemina, s ervus , 
Infamie, novi i s , ignorans , baptismate p e c c a n s , 
Ordineve, occidens, mutilans, bigamusque, not l iusque 
Haeres i s , obstrictus , pauper, puer, exulat aris. 
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delicto sive ex defectu, vel publica vel occulta, aut nota, alia-
que incapacitate (például a simoniacus ad bénéficia) aut in-
habilitate quomodocumque contracta dispensare, aut aliquam 
facultatem tribuere super praemissis dispensandi, seu habi-
litandi, et in pristinum statum restituendi." (Folyt.) 

BERLIN, mart. 14-én. Mult szombaton és tegnap a 
követek házában vallási kérdés tárgyaltatott. Az úgyneve-
zett „szabad községek" számszerint 44 hasontartalmu kér-
vényei terjesztettek a ház elé, melyekben esedeznek, hogy 
a Poroszhonban létező két más vallásfelekezetekkel egyen-
jogosittassanak. Különösen követelik a keresztelés jogát az 
e községbeli családatyák számára, és érvényességi elisme-
rést az ő községi főnökeik által megáldott házasságokra. 
Aláhuztuk e szót : ,keresztelés' mivel a legjobb akarat mel-
lett is nehéz a Ronge által megindított mozgalom maradvá-
nyaiban keresztény jelleget felismerni. Eme községek alap-
elve: a hitvallást a kor szelleméhez idomítani a többség 
határozata szerint. Szentségekről szó sincs. A kereszténység 
ünnepei természeti, vagy észünnepekké változtattak. Éven-
kint a hitvallás megvizsgáltatik, mint p. o. a kereskedői 
könyvek. Ezen községek tagjai, körülbelől 16,000 szabad-
elvűink szeretett gyermekei, kik bennök a jövő nemzeti 
egyháznak apostolait látják. Nem csuda tehát, ha ez ügy két 
ülést vett igénybe, noha a közoktatási miniszter kijelentette, 
„hogy e szabadközségi mozgalomban csak kórjelenségeket 
lát. A miniszter nyiltan szólott. Az egy élő és személyes Is-
tenre tett hitben, mikint ezt a szentirás tanitja, és a paran-
csai iránti engedelmességben a kormány egyszersmind a 
földi jólét biztosítékait találja." A kormányok jól tennék, ha 
efölött komolyan elmélkednének, és hozzá mérten csele-
kednének. — Különös nyilatkozatok történtek ez alkalom-
mal. Richter, az előrehaladott ! protestáns pásztor azt 
mondá, hogy mivel eddig a vallásnak átalános, és absolut 
eszméje nem létezik, keresztény egyház nem is létezhetik. 
Wagner pedig a conservativ protestánsok feje mondá, hogy 
ő csak egy, átalános, apostoli — néhány részei hozzáadják 
katholikus — egyházat ismer, melyhez tartoznak mindazok, 
kik szertartásilag vannak megkeresztelve. „Távol vagyok 
attól, hogy akármily felekezethez tartozónak valljam ma-
gamat." Érdekes nyilatkozat. — Az elhunyt poseni érsek 
78 éves volt, és 21 évig ült érseki székén. A poroszhoni ka-
tholikusok mélyen sújtattak a két érsekség oly gyors egy-
másutánban bekövetkezett üresedése által. Ha ezen érsek-
ség betöltése, mely annyi politikai, és nemzeti mozgalmakat 
idézhet elő, szintén oly sokáig késnek, mint a kölni, ezt va-
lóban csapásnak kellene tartanunk, tekintve különösen az 
árva megyék katholikus híveinek roppant számát. 

ROMA, mart. 14-én. Ö szentsége mult febr. hava 27-
kén a sz. Rufináról czimzett zárdát látogatta meg, hol a sz. 
szívről nevezett apáczák virágzó leányneveidét igazgatnak. 
A pápa szokott nyájasságával szólott a szüzekhez és növen-
dékeikhez, kiket lábcsókra is bocsátván, megáldott. Midőn 
ő szentsége azután a dohánygyárt vette volna szemlére, Me-
rolli Péter kórodai bizottmány tagjától megkéretett, hogy 
a ,S. Maria e di s. Gallicano' czimü kórházhan az uj építmé-
nyeket, és különösen a Corsi féle hagyatékból épült klinikai 
termeket részesítené magas látogatásában. Corsi Miklós or-
vostudor, ki 1856-ban halt meg, egy volt legtekintélyesb or-

vostudoraink közül, ki a szeretet gyakorlásában is hálás 
emléket vivott ki magának. (Ritkaság!) Vagyonát a ro-
mai egyetemnek hagyta, hogy azon a bőrbetegségek 
számára eddig nélkülözött tanszék állittassék, és a fön-
nevezett kórodában helyiségek az ily betegeknek télen 
általi gyógyithatására. Az e szakra kinevezendő tanárnak 
kötelességévé tétetik az alapító által, hogy az orvosnöven-
dékeket a bőrbetegségek ismeretére és gyakorlati gyó-
gyításába bevezesse. Corsi e czélra 12 ezer scudot hagyott. 
A tanszék fel is állíttatott, és e szak tanárává Manassei 
Kázmér neveztetett ki : ezen fölül a szükséges gőz — és 
egyéb fürdők létesítése is eszközöltetett. A felállított, és ren-
dezett uj kórodai termek ajtaja fölött a jótékonyságot kö-
vetkező fölirat hirdeti : „Pio nono Pontifice Maximo — 
diaeta balneis etiam liiberno tempore — aegrotorum comodo 
parandis — et clinices exercitationibus habendis — quam Ni-
colaus Corsi nosoc. archiator — per collegium advoc. s. con-
sistorii — et testamento exstruendum jussit — absoluta omni-
que instrumento aucta — anno MDCCCLXIII — curante 
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Petro Merolli équité — XII. viro nosocomíis regundis." O 
szentsége tehát, hajolván a fönemlitett kérésre, eljött az inté-
zet látogatására, hol Merolli, Alfieri az irgalmasok rendjének 
romai főnöke, és Manassei tudor fogadták. Minden egyes ré-
szeket figyelemmel tekintett meg, kegy teljesen szólott a be-
tegekhez és ajándékokkal halmozta el őket. Azután a kóroda 
templomába jött az Oltáriszentség imádására. Átment azután 
a női betegek osztályába, hol az irgalmas szüzeket fogadta, 
és szintén minden egyes részeket figyelmesen megszemlélt. 
Végre az irgalmasok főnökét, az irgalmas szüzek főnöknéjét 
az orvosi és sebészi osztályok tudorait és hivatalnokait fo-
gadta a kihallgatási teremben, áldását adta a jelenlevőkre, 
és az épület körül összesereglett nép örömrivalgásai között 
tért vissza a Vaticanba. 

. ROMA, mart. 27-én. A vaticani palotában tartott nyil-
vános consistoriumról jövök, melyet a szentatya egy fölszó-
lalással nyitott meg, melylyel később fogok szolgálni, mihe-
lyest a szöveget megkaphatom, most csak a püspökkineve-
zésekröl teszek rövid jelentést. Melchiták antiochiai patriar-
chájává J u s s e f Gergely acreptolomaisi püspök neveztetett, 
albyi érsekké Francziaországban L y o n n e t Ferencz , or-
vietoi püspökké V i t a 1 i Gesualdo, jaenivé Spanyolországban 
M o n e s c i 11 o Antal, szent-pöltenivé F e s s i e r József, er 
délyivé F o g a r a s s y Mihály, chalonsivé M e i g n a n Vil-
mos , valenceivé G u c u l l e t t e Ferencz, perpignani székre 
R a m a d i o István , a tuyi székre Spanyolországban G a r -
ci a y Antal Raimund,, uj-segoviai székre a Filippinákon 
A r a g o n e s József, a havannai székre M a r t i n e z Jáczint, 
a trieri székre P e l l d r a m Lipót, a gandi székre B r a c q 
Henrik, a paranai székre Buenos-ayresbe G e 1 ab e r t József, 
a punoi székre Peruban H u z c s e 1 a János, a guamangai 
székre Peruban M o r c y r a Ferencz , a huanocoi székre 
V a 11 e Manó, a cuzscoi székre Peruban O c h o a Gyula, az 
arequipai székre C a l i e n es János, a chachapoyasi székre 
R i s c o Ferencz, a paleopoli székre a hitetlenek között Má-
r i á s s y Gábor, tespioi székre a hitetlenek között B a r r u -
t i a y C r o q u e r Manó, guatimalai megye pajjja. Ezen fö-
lül a szentatya tudatta a hitterjesztő egyesület által tett ki-
nevezéseket a hitküldéri állomásokon, úgymint theodosipoli 
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érsekké A m a n t o n Henriket, nazianzoi érsekké S e m b r a-
t o v i c s Józsefet, trebisonti örmény püspökké Gr h i u r e-
g h i a n Jánost, crisopoli püspökké D e p o m m i e r Claudiust. 
Végre az antiochiai melchita patriarchának az érseki palástot 
kiadatni parancsolá, amely kegyekért a jelenlevő patriarcba 
azonnal hódolva hálát adott, elő is adatott az ügynök által a 
kérelem egy érseki palástért az albyi érsek számára. — 
Szombaton mart. 23-án Boldogasszony fogantatása napján a 
szentatya szokás szerint a Minerva templomba ment Carafa 
bibornok, a beneventoi és nápolyi számkivetett érsek kíséreté-
ben. Mise után 12 leány jött lábcsókra, kik 600 közül leg-
erényesebbek a kiosztatni szokott kiházasulási adományo-
zásra méltóknak találtattak. A piaczon, az utczákon, min-
denütt a szentatya kimondhatatlan lelkesedéssel fogadtatott. 
Másnap Laetare vasárnapján a Sixtinában az arany rózsa 
áldatott meg, Panebianco bibornok mondta a szentmisét. 

VEGYESEK. 
A főmagasságu bibornok herczeg-primás a pozsonyi fő-

oltáregyletnek 100 frtot o. é. ez évben is az egylet czéljainak 
előmozdítására ajándékozni, 50 frtot pedig az eszterg. érseki 
cancellaria által, mint a megyében beszedett kegyes adomá-
nyok összegét, ugyanazon egyletnek kegyesen átküldetni 
méltóztatott ; mely jótéteményért, midőn a nevezett egylet 
bizottmánya köteles háláját ezennel leróvná, egyúttal tudo-
mására hozza azon nt. lelkész uraknak, kik szegény egyhá-
zaik számára készletekért folyamodni szándékoznak, misze-
rint illető folyamodványaikat ő főmga rendelete folytán az 
eszterg. érseki cancellaria utján minél előbb beküldeni szíves-
kedjenek. A készletek a jövő hó 21, 22 és 23-án tartandó 
kiállítás után azonnal elajándékoztatnak. 

Lukácsék János, ugodi plébános veszprémi megyében, 
előfizetési fölhívást tesz ily czimü munkára : „Vasárnapi 
leczkék fölötti elmélkedések" Hirscher után magyar fordí-
tásban. A mü nemcsak egyházi szónoklatra, hanem magán-
olvasásra is alkalmas leend ; előfizetési dij 3 frt. küldéndő 
Ugodra Pápán át, vagy Pestre Bartalits nyomdászhoz Li-
pótutcza 5 szám. 

Megjelent, s minden könyvárusnál kapható Balmes 
Jakabtól irt, s Szentklárai N. Jenő csanádmegyei növendék 
pap által magyarra fordított müve „Levelek egy kétkedő-
höz." A tiszta jövedelem a szent-István, — és szent-László-
társulat javára leszen. A munkának ára húsvétig 1 frt. 
azután 1 frt. 35 kr. E fordításnál találjuk Balmes arczképét, 
életrajzát, a kiállítás csinos ; üdvözlet a fiatal munkásnak ! 

A győri növ. papság szent-Imre-egyletének tagjai alá-
írást nyitnak Hahn-fíahn Ida grófnő „Két nővér" czimü, 
magyarra fordított regényére 2 fttal. Az előfizetések május 
közepéig beküldetni kéretnek-

A turini kamarában egy képviselő kérdést tett a sept. 
15 -i nyilt szerződéshez csatolt titkos szerződésről. Lamar-
mora, miniszter-elnök mondá : „ha a kamara szavazatja után, 
melylyel a halálbüntetést eltörülte, még fejemnek valami be-
cse volna, fejemmel biztosithatnám a házat, de biztosítom va-
lami becsesebbel, becsületemmel, hogy semmi titkos szerző-
dés, sőt ennek árnyéka sincs." Lamarmora, mint becsületes 
katona, igazán szólhatott, mivel a titkos szerződést vele nem 
közölték; de Visconti-Venosta, előbbi külügyminiszter, ki-
nek neve a titkos szerződésen áll, érdemesnek sem tartja a 
hirt megczáfolni. — A hazugság, aljas tagadás özönben vi-

tetik, bűnnek, becstelenségnek sem tartatik, ki adna hitelt 
Visconti-Venostának ? Ha az esküszegés erény, hogyan tar-
tózkodnának a hazugságtól ? Es ha épen Visconti-Venosta 
volt, aki a titkos szerződésről Mazzinit tudósította ? Még 
1856-ban Visconti-Venosta vérig mazzinianus volt ; ki biz-
tosit, hogy Mazzinivel egészen szakított, és hogy ily felfe-
dezéssel Mazzini kegyeit nem keresi ? Siralmas királyság, 
melynek miniszterei a titkos társulatok tagjai. 

Newdegate, az anglikanismusban diabolus rotae sze-
repvivője, mart. 31-én kérdést tett a felsőházban Palmers-
tonhoz, mi van abban való, hogy Bonnechose bibornok a 
franczia senatusban oly biztossággal mondta : a pápa Lon-
donban fog lakni? Az öreg kőmives, az európai kőmivesek 
patriarchája eképen válaszolt : „A király kormánya, mikint 
az egész világ, legmélyebb tisztelettel van a pápa személye 
iránt, s örül, ha ezen tiszteletét nyilváníthatja: de hogy a 
pápa Angolországba jöjjön, ez annyi ellenvetést kelt fel, 
hogy politikai anachronismusnak tekinthetjük. Egy év előtt 
a kormány Russel Ede, nem hitelesített (tehát furtivus!) 
ügynöke által tudatta a pápának, hogy ha Romából ki lépve 
Máltát akarná választani lakhelyül, a kormány minden le-
hető tekintettel volna iránta, s mindent megtenne, hogy 
tartózkodása méltó legyen személyéhoz. Ez az én válaszom." 
Csak Napoléon hagyja abba a pápát, Palmerston térden állva 
fog könyörögni a pápa előtt, jöjjön angol földre. Palmerston 
tudja, mily hatalom kiséri a pápát a számkivetésben. 

Makarios, charistiai szakadár püspök az athéni ,Meg-
újulás4 czimü lapban igy nyilatkozik Renan megjelenéséről 
és a király által fényes fogadtatásáról: „Fájdalommal ér-
tesültem, hogy a híres Renan, ez istentelen ember, hitünk-
nek esküdt ellensége, s a Megváltó Jézus Krisztus urunknak 
üldözője Athenében van. Kormányunk legszentebb kötelessé-
gét sértette, mikor e bűnös embert, e veszedelmes szörnyete-
get hazánk területéről eliizni elmulasztotta, sőt engedte, hogy 
szentségtelen lábát a ker. király lakának podozatjára te-
hesse. Fogadtatás helyett tartózkodni kellett ezen sárkány-
tól (inkább büdös féregtől a keresztények között, kiknek 
nyugalmas szent hitét sima szúrással békételeni.) Igaz, hogy 
alkotmányunk megtűr minden vallást ; igen megtűri a val-
lást, de nem a materialismust, az atheismust, mely minden 
vallást alapjaiban tagad." 

Az ,Annunziata' rendet Piemontban VI Amadeus, úgy-
nevezett „zöld gróf" 1362-ben alapitotta azok számára, kik 
a romai szentszék és a kath. hitnek védelmében magokat ki-
tüntetik. Mostan ezen rendet Aziz sultán, Nesser-ed-Dini 
persa schah, és Muschir Essadac tunisi bey mellett a szent-
szék árulói, fosztogatói, rablói viselik. Victor e rendnek mes-
tere ! Garibaldinak megajánltatott, de annyi őszintesége volt 
a kalóznak, hogy el nem fogadta. A nemes rend ezen gyászos 
történetére vonatkozó fölirattal küldetett Turinból a péter-
fillér : „Quum équités torquati quibus Virgo nomen fecit ab 
angelo salutata — legibus dictis ab Amadeo VI Allobrogico 
suam jurejurando fidem obligare teneantur — se regnum di-
gnitatem libertatem pontificis max. adserturos vindicaturos — 
nos imperio laeti augustae domus Allobrogicae — ipso die 
quo Virginem praecipua religione veneramur parentem Dei 
designatam — Pio IX pont. max. piorum munuscula mittimus 
— qui non titulo non insignibus at re animisque torquatos 
équités se ferendo — una et civilem pontificis max. princi-
patum et catholici nominis dignitatem libertatemque tueretur." 
Azok teljesitik az ,Annunziata' rend lovagjainak kötelessé-
geit, akik a rendet nem viselik ; azok szegik meg kötelessé-
geiket, kik ezekre a rendszalag átvételénél a mindenható 
Istennek esküdtek. Ily nemes polgárok az italianissimik ! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 136ó K o c s i Sándor által (Érkövy , Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A hittitkok észszerű természete. (Folyt.) 
— Egyházi tudósítások. — A toscanai püspökség föliratja a 
szentatyához az encyclicáról. — Vegyesek. 

A hittitkok észszerű természete. 
(Folyt . ) 

Sok után v á g y , sokban keresi nyugalmát a 
nyugtalan emberi sziv, s mégis semmi mulandó földi 
tárgy nem adhat neki nyugtot; megszámlálhatlanok 
kivánságaink, tehát a tárgynak is, mely után epe-
dünk, melynek birása kielégithet, kimerithetlennek 
végtelennek kell lenni : igen az emberi sziv szebb vi-
lágot képes alkotni magának képzeletében, mint a 
minőt a föld adhat , hol nyugalom után epedő lelke 
kielégül, hol a hit meggyőző látássá, a remény bol-
dogitó élvezetté válik, s a szeretet lángjait mi sem 
tikkasztja többé. Van a szivnek bizonyos tája, mely 
örökké sivár, kopár marad, hacsak a végtelen be 
nem tölti ; szivünk átadhatja magát a végtelen birá-
sának, csak ugy érzi magát jól, ha véghetetlent 
megragadja, melybe mint partnélküli tengerbe el-
merülhet ; csak ha az igazság ugy lép az ember elé 
mint kikutathatlan mélység s fölérlietlen magasság, 
melyet szellemével meg nem mérhet, gondolatával 
át nem futhat , meg nem foghat, csak ugy érezi s 
tudja, hogy Isten közel áll hozzá mint kimondhatlan, 
végtelen, kétségtelen igazság. Ez a titok. A vallási 
élet mindig s mindenütt titokban gyökeredzik, s kell 
is, ha igazán nagy benső erős, lelkesült s lelkesitő 
akar lenni. Mert oly Isten, minőt az ember kigon-
dolhat , s értelme sziik mértékével kiszabhat, nem a 
nagy örök Isten, ez holt süket bálvány, saját kezé-
nek müve, melyet a sziv nem imádhat. Belátja, érti 
igazságot nyomozó elmém, hogy tehetetlen isten 
volna az, aki mélyebb igazságot nem tudna kijelen-
teni, mint a minőt véges eszem kitalálhat, s aki töb-
bet nem közölhetne, mint amit magam is kigondol-
hatok s megfoghatok. 

Emberre nézve titokteljes minden oly igazság, 
mi értelmén fölül áll, melynek azért biztos megíté-

lésére s megvitatására saját belátásából semmi két-
ségkívüli bizonyosságra nem juthat , sem mellette, 
sem ellene, következőleg egyedüli indok az elfoga-
dásra a csalhatlan isteni igazság, mely nekünk a tit-
kot kinyilatkoztatja. Jó Istenünk sok igazságot kö-
zöl velünk, melyekről az ész eddig mitsem tudott, 
de olyanokat soha sem , melyek a józan észszel el-
lenkeznek; a titkok észfölöttiek, de nem észelleniek, 
mondá Pascal, s hol a tudomány kutatása végpont-
ját elérte, a hit foglalja el szent jogait, a hit, melyet 
a tudomány meg nem czáfolhat. Csakhogy az em-
beri kevélység hamar elmondja arról , mi beszívott 
véleményével nem egyez, hogy az kábaság, tévtan ; 
az oly bölcseség, mely csak merni tanult s önző, 
magára szeret hallgatni, csakhamar kimondja a szi-
gorú »télulet, miszerint a keresztnek bölcsesége ká-
baság. 

Hogy a hitnek is meggyőződésen kell nyugodni, 
jól alapultnak lenni, csak vak nem lát ja, s makacs 
vitatkozik ellene ; meggyőződés nélkül hinni, szinte 
mint kellő ok mellett sem hinni, egyiránt hiba; csak-
hogy egészen más e g y e d ü l az ész elveiből hinni, 
s más egyedül és mindent hinni, mi az észt hitre 
birni elég erős, elég indokolt. Hitt i tkaink, ámbár 
nem az ész elvein alapulnak, mert fölöttök vannak, 
de olyanok, melyeket a tiszta józan fő nem tagad-
hat , sőt elfogadni kénytelen. Épen az által ész az 
ész, hogy mindent oknál fogva cselekszik és paran-
csol , ha máskép tenne, megszűnnék az lenni, mit 
neve mond. Elegendő okból nem tenni, s ok nélkül, 
vagy elégséges ok nélkül tenni valamit az indulat, s 
nem az ész emberének tulajdona. 

A meggyőződés alapszik a tárgy helyes fölfo-
gásán és igaz voltának belátásán ; a fölfogás s belá-
tás főkép szükséges az elvek s alapok biztos meg-
ítélésére , melyekből ered s melyeken nyugszik a 
vélt vagy kétségbe vont igazság. Ha azok valódiak, 
szilárdak, áll a belőlök húzott s rajtok alapult igaz-
ság is, ha talán közvetlenül magának az igazságnak 
belmivoltát nem is látjuk át. Hiszen a természetinek 
nevezett vallás igazságait is elismeri az ész, de azo-
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kat, melyek Isten tökéletességeire vonatkoznak, föl-
fogni nem képes ; az ész elvei szerint is Istent végte-
len, változatlan, szabadnak kényszerül elismerni, de 
a végtelenséget kiterjedés nélkül, ezt anyag nélkül 
fölfogni nem képes, nem tudja egymás közt meg-
egyeztetni ; hanem mert az elvek, melyekből ezek 
erednek, világosak, tagadbatlanok, egyetemes, áta-
lános elvei levén azok az észnek, melyeket csak esz-
telen tagadhat, azért meggyőződésünk is észszerű. 

Csak ismerjük az Istent, ismerjük önmagunkat, 
akkor nem háboritjuk az észt a hit ellen, s ezt amaz 
ellen. Fölvilágosodottjaiuk ugyan szüntelen e szót 
kiáltozzák: ellenmondás; de épen ezen elnevezés 
magában a legnagyobb ellenmondás. Az ellenmon-
dás ugyanis szembetűnő ellentét, melyet oly két 
vagy több tárgy között veszünk észre, melyekről vi-
lágos, tiszta kimeritő fogalmunk van ; már pedig ez a 
titkoknál lehetetlen, teliát lehetetlen valamely szembe-
tűnő ellentétet is felfedezni, s igy lehetetlen megmu-
tatni is , hogy valamely titok észelleni. Isten nem 
volna az, ami, vagy mi volnánk az, ami az Isten, ha 
őt megfoghatnék. Meg kell különböztetni a ,mit' s 
.hogyan'-t? a tárgyat s módot, a megfoghatóságot s 
hitelességet; nagy a különbség a hitelesség, alapja, 
s a megfoghatóság oka között; gyenge észre mutat 
tényeket tagadni csak azért, mert meg nem foghatók. 
A hitelesség indokait kutatni, ez az ész joga, de nem 
a ,hogyant.' Ellenkezni látszik talán az ész a kije-
lentéssel, orvosolni kell a gyengeséget, csatlakozzék 
a gyengébb az erősebbhez, hogy a véges elme s kor-
látolt szabadság, a végetlen észnek s legszentebb 
szabadságnak önjavára hódolhasson. Szellemi részünk 
az ész bizonyos belső törvény szerint gondolkodik, 
elvei szerint itéli meg az igazságot, úgyhogy min-
den állítás, mely amaz okoskodási törvénynyel el-
lenkezik, mint nem gondolható, s átalában semmi, s 
igy lehetetlen, megvalljuk azért, nekünk sem kell 
hinni valamit, mi a józan észnek ellenmond, mert az 
ész és kinyilatkoztatásnak szerzője, jó Istenünk, el-
lenmondó igazságokat nem jelenthet k i , sőt többet 
mondunk, mi nem hiszünk mást, mint amit a józan, 
határait ismerő ész is helyesel, mi kétfélekép lehetsé-
ges , vagy belső mivolti belátás, vagy külok miatt ; 
az utóbbira isteni tekintély elégséges az észnek, 
minthogy a véges szellem nem illetékes mértéke az 
igazságnak átalában, mintha minden igazság csak ő 
benne lenne zárkózva, s ez hozná elő magából min-
den hittárgyainkat, mivel igy nem lenne többé vé-
ges, hanem végtelen, s igy nem emberi, hanem isteni 
ész lenne, pedig az emberi ész, Gőthe szerint is, és 

az istenség értelme két igen különböző tárgyak. *) 
Csak az tagadhatja a titkok lehetségét, aki a szabad 
öntudatu élő Isten létét nem engedi meg, ki a véges 
észt istenségre emeli. Ki a hittitkok lehetlenségét 
állitja, azoknak természetét kell vizsgálnia, s azután 
lényegöket tökéletesen ismernie, de épen azért, mert 
megfoghatlanok, ismeretlenről ismeretlenre kell szál-
longania, s igy mindig alapnélküli légben fog okos-
kodni. Ha Isten valóban az, aminek mi tar t juk , a 
végetlen tökéletességű értelmi valóság, kinek irányá-
ban az emberi ismeret csak árnyék a világosság el-
lenében, ugy az soha kimeritő tiszta fogalmat saját 
erejéből nem nyerhet Isten lényege s tulajdonairól. 
Quidquid scientia aprehenditur, scieutis compre-
hensione finitur ; si eum comprehendis, non est Deus.2) 
Isten természete mindig csak megközelithetlen fény 
marad; s a merész ember azt hiteti el magával, hogy 
e mélységet megmérheti. Ne kivánja a józan ész 
mindenütt a mindennemű megfogást, ne az oly meg-
vitatást, melyet a tárgy nem adhat, hiszen ha ilyet 
kiván, ugy mondjon le bizvást az Isten létéről is. 
Gyenge az ész, ha azon pontig sem juthat el, hol 
megismerhesse, miszerint számtalan tárgyak vannak, 
melyTek tehetsége körét fölülmúlják ! Minél tovább 
halad a gondolkodó lélek kutatásaiban, annál inkább 
kényszerül elismerni, hogy végtelen sok van, init 
nem tud. 3) Két neme van Pascal szerint a tudatla-
noknak, azok, kik egészen ilyenek, s azok, kiket 
csak azért nevezhetni igy , mert a tudás magasabb 
fokáig emelkedve, saját tudatlanságokat annál vilá-
gosabban ismerik föl, s e tudatban mondják: lények 
lénye én nem foghatlak ugyan föl, de magamat előt-
ted megsemmisítem, s ebben helyezem nagyságomat ! 
Aki tudja , hogy az isteni bölcseség végtelenül túl-
haladja a véges okosság határait, az kötelezve érezi 
magát a legfőbb észnek, az élő személyes Istennek 
hit által hódolni. A gyenge s ellenmondásos szel-
lemtől izgatott, elfogult ész sokszor a legszebb igaz-
ságokat badarságokul festi, de hibás szemeink előtt 
csak azért látszanak ilyeneknek, mert megszoktuk 
Isten utait az emberekéi szerint Ítélni. 4) Ne merje 
ember elhatározni, váljon igazak-e vagy nem azon 
elvek, miket a csalhatatlan tekintély előad ; vagy 
vannak, lehetnek-e Istennek más az emberek előtt 

Eckermann Gespräche mit Gőthe 1. s. 227. 
S. August, lib. XII. de civit. Dei. cap. 18 ; sermo 

117. de verbo Dom. c. 3. 
3) Pascal, Pansées II. art. VI. 1. 
4) Ditton Humfreg Demonstr. rel. chr. a resurrectioue. 
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ismeretlen eszközei titkos tanácsainak végbevitelére, melyek 
az emberi ész elveivel még sem ellenkeznek ; mert mint fölül-
múlják az egek a földet, ugy fölülmúlják utaim a ti utaito-
kat , s gondolataim a ti gondolataitokat, mondá az Ur Je-
zaiásnál. ') Majd ha egyszer a gyenge ész Isten kegyelmével 
gyengeségeit belátta, s megszűnik bizakodni önerejében, s a 
legvilágosabb észnek a végetlen bölcseségü Istennek taní-
tására hódolva hallgatand, akkor lesz igazán bölcs, de e böl-
cseségben is alázatos, mert maga az igaz bölcseség világa 
Jézus fogja szelíden, alázatosan világosítani. Esz elleni dölyf 
tehát, önmaga szerint mérni a megmérhetlen Istent, hiszen 
Istenről a végetlenről, s emberről a végesről van szó. Csak-
hogy a rationalismus ravasz angyala ezt felejti, téveszti az 
isteni fönség magasságát saját alacsonyságával, s az absolut 
isteni értelmet saját alanyi ideiglenes határai közé akarja 
szorítani, ez az a rendszer, miről Schelling is azt mondja, 
hogy nem egyéb fogalomürességnél, mely magát fölvilágoso-
dásnak meri nevezni. a) (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir . Fölsége a rosnyői székeskáptalannál következő foko-

zatos előléptetést helybenhagyni : Markovics Márton olvasó- , Groimner 
Alexius éneklő- , S z t r a k a y János ő rkanonokká : az ü re s kanonoki székre 
Hoffmann Vendel gesztetei plébánost s várgedei a lespereste t kinevezni 
legkegyelmesebben méltóztatott. 

PEST, april 10-én. (Jubilaeum.) Elmondván mire van 
felhatalmazva jubilaeum alatt a gyóntató atya, figyelmet 
fordíthatunk azokra, melyeket a hívek, ha a jubilaeumi ke-
gyelmekben részesülni akarnak, elvégezni köteleztetnek. A 
szentatya korunk sebeire orvosságot nyújtott, lássuk miben 
áll ezen orvosság, később becsülhetjük annak értékét. 

„Qui ecclesias bis visitaverint intra illas hebdomadas," 
„qui ecclesias ab ordinariis locorum designandas, vel eorum 
aliquam spatio hebdomadarum bis visitaverint." Igy szól az 
apostoli leirat ezen cselekedetről. Ami a szentmise hallga-
tásnál, ugyanez a látogatásnál is értetik, hogy legyen testi 
és lelki jelenlét, és a jubilaeumi kegyelmek elnyerésére 
czélozó szándék. Mikor tegye valaki ezen látogatást, nincs 
megszabva, csak tegye meg a jubilaeumi idő alatt, gyónás 
előtt vagy után. Egyetlen föltétel, hogy azon templomot lá-
togassuk, mely a püspök által ki van szabva, lia egy egyet, 
ha kettő kettőt, amint a helységben egy vagy több templom 
van, s ezt vagy ezeket kétszer. A nagy népsokaságban, 
mikor a templomba nem férhetünk, elég a templom falain 
kivül állani, mikint nyárban több helyütt népünk tenni 
szokta. Ez a tömeges, s a plébános által vezetett ajtatos 
járdalatnál megtörténhetik. Lehet, hogy a püspök két igen 
távol levő templomot tüz ki a látogatásra, példa lehetnek 
Karinthia több templomai a hegytetőkön ; ily esetben lehet 
szekeren is menni, mivel a látogatás a jelenlétre vonatkozik 
a templomban, nem pedig a gyalogolásra. Az öregek, bete-
geskedők a közeli templomba is szekeren mehetnek. A ki-
tűzött templom látogatása oly szükséges, mikint minden föl-
tétel a viszonylagos kötvényben, itt kedv szerint mást vá-
lasztani nem szabad. A gyóntató atya tisztességes okból 

átcserélheti a kitűzött templomot, de a hivő maga, ezt 
teheti. Mikor csak egy templom van a községben', 's az ki is 
tűzetik a jubilaeumi látogatásokra, rendesen ugy' szokott 
kitüzetni, hogy ebben két oltár jeleitessék ki a látogatásra. 
Ez is szoros értelmezésű, úgyhogy a helyből, melyben elő-
ször imádkoztunk, a kitűzött oltár felé közeledni, vagy for-
dulni kell, ha a föltételnek eleget akarunk tenni. ') 

B) „Ibique per aliquot temporis spatium devote orave-
rint." Ez a második cselekedet a jubilaeumban. Mily hosszú 
legyen az imádság, melyik imádság, szóval vagy csak elmé-
ben végeztessék '? Az apostoli leirat semmit nem határoz. 
XIV. Benedek ,Convocatis' § 51 mondja : „qui sola mente 
ad fines devote orare voluerit, laudandus est : aliquam tamen 
vocalem orationem adjungat." Az ,adjungat' szó mutatja, 
hogy buzdit, de nem parancsol. Ha némely megyékben a 
püspök a nép számára imákat ad, ez legczélszerüebb gon-
doskodás, de csak utmutatást ad ez által, nem pedig köte-
lességet; bár mily más imádságok, Miatyánk, Üdvözlégy, 
zsoltárok stb. alkalmasak e czélra, csak az egyház szándé-
kára diserte aut virtualiter végeztessenek. 

C) „Intra easdem hebdomadas peccata sua confessi." 
A gyónás lényeges föltétel. Megnyerhetik ugyan az egye-
temes búcsút, kik a szent malaszt állapotjában vannak, csak 
a többi föltételeket teljesítsék a búcsúra ; ez adott alkalmat 
némelyeknél azon állításra, hogy ezeknek a jubilaeumi bú-
csút is lehet megnyerni, kik halálos vétek nélkül vannak, 
ha a pápa a gyónást nem szabja ki szükséges föltételül a 
jubilaeumi búcsúra. Nehogy pedig a régibb jubilaeumi bul-
lák szólama „contritis et confessis" kételyre adjon alkalmat, < 
miszerint vagy ,contriti' vagy ,confessi' értetnek alatta, 
XIV. Benedek óta a szólam határozottabb alakot vőn, és 
egyszerűen ,confessi' áll az ,Arcano' apostoli levélben. Más 
jubilaeumi cselekedetet más jó cselekedettel felcserélhet a 
gyóntató, a gyónást semmiképen sem cserélheti fel mással. 
„Cum confessio sacramentalis in hoc jubilaeo sit opus injun-
ctum, peragenda eadem erit etiam ab eo, qui solis peccatis 
venialibus teneatur, si hoc jubilaeum lucrari velit," XIV. 
Benedek nyilatkozatja, hacsak a pápa másképen nem ren-
delkeznék, a jogtudósok megállapodott véleményének lett 
alapja. 2) Miután pedig a jubilaeumi végzendők utolsó-
jának malasztállapotban kell végeztetni ; aki a jubilaeum 
elején gyónt, és ismét halálos bűnbe esett, annak ismét kell 
gyónni a kegyelmek elnyerésére. 3) 

D) „Sanctissimum Eucharistiae sacramentum reveren-
ter susceperint." Az ajtatos áldozás, „reverenter suscepe-
rint," kivéve a fiatalokat, kik erre el nem készitvék, egyik 
föltétel, de nem olyan, hogy elégséges okból más jó csele-
kedetre fel nem cseréltethetnék, vagy pedig egy két nappal 
a jubilaeumi idő utánra nem halasztathatnék. Mert, kik be-
tegségeik természete miatt nem vehetik magokhoz az 01-
táriszentséget, oly készületlenek erre testileg, mikint a gyer-
mekek lelkileg ; s ha ezeknél lehet az áldozást más jó cse-
lekedettel felcserélni, lehetend az emiitett betegeknél is. 

' ) Jesai. 55-
Vorlesungen über die Methode des akadeui. Studien. 104. 

' ) Ferrar i , Jubi laeum ar. 3. n . 1 0 . p. 1024. — Collet, de jubilaeis, 
art. 3. n. 27. 9. 1 5. 

2) Collet, de jubilaeis, art. 1. n 7. p. 641. 
3 ) Suarez, Blasius véleményét XIV. Benedek magáévá tet te . Col-

let , 1. a n. 11. p. 642. 
29* 
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Kiket pedig a gyóntató, mivel consuetudinarii, vagy utolsó 
napon jővén gyónásra, és készületlenek, fel nem oldozhat, 
azok áldozásra sem mehetnek; s ha a jubilaeumi gyóntató 
ezeket a jubilaeumi időn túl is jubilaeumi hatalommal fel-
oldozhatja, jubilaeumi kegyelmek elnyerhetésével menend-
nek ezek az áldozásra is a jubilaeum után, ha ennek lefo-
lyásán, például utolsó napon reggel feledésből ettek, vagy 
halálos bűnbe estek, és már nem gyónhatnak, az áldozástól 
tartózkodniok kellett. 

E) „Quarta et. sabbato unius ex dietis hebdomadibus 
jejunaverint." Nem csak böjtölni, de azon egy hétben szer-
dán és szombaton böjtölni, minden kivétel nélkül a növen-
dékekre , aggokra, törvény , vagy kegyelem által a böjt-
től felmentettekre. Legyen a böjt olyan, mint az egyházi 
böjt rendesen szokott lenni, például nálunk in lacticiniis. A 
gyóntató ebben sokféleképen rendelkezhetik, felcserélheti 
tisztességes okból alamizsnára, vagy imádságra, templomlá-
togatásra, misehallgatásra, vagy ha már a jubilaeum végső 
napjaiban jönne, felcserélheti a szerdai, szombati napot más 
napokra, még ha jubilaeum utánra is esnék e nap ; sőt ha a 
felcserélés nehézségekkel járna, megtörténhetik oly jó cse-
lekedetre is, melyet az ember különben is elvégez, mivel 
köteles, vagy mivel szokta, például a vasárnapi szentmisével. 

F) „Pauperibus aliquam eleemosynam, prout unicuique 
devotio suggeret, erogaverint. " Nincs kivéve ettől sem sze-
gény, sem szerzetes, sem fiu az apai háznál, mivel föltétel a 
jubilaeumra. Legyen bármi, bármily kevés, csak szolgáljon 
a testi szegénység felsegélésére, ruha, étel, pénz. A szerze-

• teseknél, mivel semmit nem birnak, azon összegből teendő 
az alamizsna, melyet némely szerzeteknél kiki a szegénység 
megszegése nélkül birhat, s bir is. Hol ezt a szabályok nem 
engedik, hol szokásban sincs, ott a ház, a szerzet ad, s minden 
tagnak nevében adja az alamizsnát, mert amit kiki magá-
tól megtagad, azt valóban szegénynek adja. Gobatius emliti 
a jezsuitákról, hogy a házfőnök, midőn a teremben mind-
nyájoknak hirdeti a jubilaeumot, akkor azt is mondja, hogy 
mindnyájoknak nevében alamizsnát fog adni, azért is 
az atyák csak a többi cselekedeteket teendik a jubilaeumra. 
Ezt Lugo bibornok szükségesnek tartja a szerzetekben ; 
Maillard pedig okadatolja, hogy az alamizsna erkölcsi tény, 
ez pedig tudást és akaratot feltételez ; hogy ez lehetséges 
legyen a szerzetes tagoknál, mindeniköknek bele kell egyezni 
a házfőnök által teendő alamizsnába. l) Hol rendesen sze-
gények ápoltatnak, vagy ebédkor a szegényeknek étel osz-
tatik ki, ez a jubilaeumi időszakon is tétetvén, a jubilaeumi 
alamizsnát képviselheti. Hol az alamizsna bajos , példa a 
fiatalok, kis tanonczoknál, ott a gyóntató atya más jó cse-
lekedetre cserélje fel a segélyadási kötelességet. — Szegény 
kiki, kinek igazi szüksége van, kin, tekintve helyzetét, ado-
mányunkkal segíthetünk, legyen bár szülénk, fiu, testvér, 
rokon. A legnagyobb szegények sokszor a látszatos birtoko-
sok. A szegények közül kitűnik a szegények, betegek, ag-
gok háza, az óvodák, tápdák, jótékony egyesületek, szerze-
tes rendek, ferencziek, carmeliták, capucinusok, szóval a 
koldulók, kápolnák, templomok, oltáregyletek, végre a szent-

*) Gobat , de jubilaeo tr. 3. c. 29. n. 217. — Fer ra r i , ar t . 3. n . 40 
p . 1029. 

atya ezen időben. ') Gobat, Lacroix, Lugo, Sanchez, stb. 
ilyeseket említ a szegények között, valóban a legszegényeb-
bek, a legszegényebbek legnemesebbjei, legszentebbjei. 
Segélyeztessenek az utczai szegények, segélyeztessenek 
szegénységi intézményeink, templomaink, és a szentatyánk. 
Erről oktassuk híveinket, az elhatározás, kinek, s mily czélra 
adjon, legyen az övé. 2) 

Nagy vita volt a tudósok között, váljon a fönnevezett 
jubilaeumi cselekedeteket egy hét lefolyása alatt kelljen-e 
tenni? A nagy vitából csak az bizonyos, hogy a szerdai és 
szombati böjtöt egy héten kell megtartani ; 3) a többi csele-
kedetek napja, rendje saját kedvünkre van bizva. A tem-
plomlátogatást kétségkívül a jubilaeum helyén kell végezni ; 
ezt végezve, útra indulhatunk, utunkban a böjtöt, a gyónást, 
az áldozást ott végezhetjük, ahol nincsen jubilaeum, mi még-
is megnyerjük a jubilaeumi kegyelmeket, *) csakhogy a 
reservatis, a censuratis másutt, hol jubilaeum nincsen, fel 
nem oldoztathatnánk. Végezzük a böjtöt első héten, a tem-
plomlátogatást második héten, a gyónást, áldozá,st harmadik 
héten, az alamizsnát negyedik héten, mindegy, mily rend-
ben, mily napon végezzük, csak végezzük mindezeket azon 
szándékkal, hogy jubilaeumot nyerjünk. Ha böjtölünk, pél-
dául hol a jubilaeum nagy böjtre van téve, ha gyónunk, ál-
dozunk, ajtatosságból, vagy húsvéti időre eső kötelességből, 
ha a kitűzött templomokban a szentmisét hallgatjuk, s imád-
kozunk, ha a templomból kijőve alamizsnát adunk, mivel 
máskor is szoktuk, vagy épen most gyakoroltuk, a jubilaeum 
minden cselekedeteit megtettük, de lia nem volt szándékunk, 
hogy jubilaeumot nyerjünk, kétség nincs benne, hogy azt 
nem is nyertük meg. Voluntas interpretativa, mikint a jo-
gászok mondják, sem jóban, sem roszban nem része3Ít. 
Kezdje el első napon valaki a templomlátogatást, a többi 
cselekedeteket másutt is elvégezheti; tegye meg ezt valaki 
az utolsó napon, és a gyónást, a többit máskor is elvégezheti, 
mivel a gyóntató atya felcserélési hatalommal bir a tárgyra, 
a napra, a helyre, ha mégis a későbbi cselekvények erkölcsi 
összeköttetéssel vannak a jubilaeummal, ennek helyével, s 
idejével. 5) (Folyt.) 

MISKOLCZ, april 4-én. Örömmel olvassuk a „Religio" 
hasábjain, hogy a lelkes szepsi kerület egyházgyülési indít-
ványa oly gyuanyag volt, mely szendergő lelkeinket ismét 
lángra lobbantá. Az eszme nem uj ugyan, de bizonyára ha 
létesül, az említett derék kerületnek nagy érdeme lesz benne. 
— E napokban olvasám, hogy már 1848-ban egy, jelenleg 
is nagy méltóságban lévő kath. hazafi ur indítványozott, 
sőt amint a kezemnél létező lemásolt levele mutatja, ki 
is dolgozott egy kath. lapprogrammot. Hogy teljesedésbe nem 
ment, hihetőleg a 48-ki események gyors menetének tudható 
be. Igy szól többi közt egy püspök nagyméltóságához írott 

' ) > Q»i pauperem cibat, qui religiosum exeipit hospitio, qui nu-
dum vesti t , qui sepelit inopem mor tuum, qui mutuum dat egeno, immo 
qui vehiculum aut simila eidem commodat, conditionern (jubilaei) ex -
sequ i tu r . " Collet, 1. a . ar t . 4. n. 5. p. 649. 

I ) Gobat , de jubilaeo, tr. 3 . c. 29. n. 222. — Ferrar i , 1. a. n. 43. 
p. 1030. 

3 ) , , Q u a r t a e tsubbato unius ex dictis hebdomadibus je junaver in t . ' ' 
*J Orioli bibornok nyi latkozat ja Décrète, Jubilé, p. 716. Migne. 
s ) Fer ra r i , 1. a. n. 5 3 - 6 2 . p. 1034. 
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levelében: „A világi események jelentékeny soraiban, mi sem 
tűnt annyira fel, mint azon egymás irányában bámulatos ál-
lapot : mely főkép az utóbbi félszázad alatt érleltetve, im ma 
bevégzett tényként áll előttünk : a protestantismus dicséretes 
buzgalma egy részről, más oldalról pedig a catholicismus kár-
hozatos indifferentismusa. — Mily hatást gyakorol a vallá-
sosság a közállományra, azt, ha a százados történetek jel-
lemző példáiból sem látnók, csak az tagadhatná : ki elég 
bárgyú lehetne kétségbe vonni a vallásosság azon fontossá-
gát, melyet az a társasélet minden napi körében tanusit. Mel-
lőzzük most a külföld tapasztalásait, csak hazánkban tekin-
tsünk kissé szét. — Hová jutottunk ? mintegy példabeszéddé, 
többekben erős meggyőződést támasztott, hinni azt, hogy 
Magyarországban a katholikus nevezett azonossá lőn a poli-
tikai tespedéssel, még a protestáns egyelőre a kor intéseit 
megértő haladás emberének tekintetett. — Ezen politikai le-
gyaláztatásnak csak egy oka van, a vallás iránti indifferen-
tismus. Ez többé igy nem maradhat. — Ha e lapnak jöven-
dője nincs, akkor nincs jövője vallásunknak sem ; ez meg-
győződésem. Eu nem szégyenlem vallásomat, én dicsősé-
gemnek tartom, katholikusnak neveztetni. Sok függ a pilla-
nattól, én ki a politikai pályától e perczben visszavonulok, 
megszokott fáradságomat szeretett hazámnak továbbá is fel-
áldozandó, nem félek a szörnyű munkától, tehetségeim fölött 
mások Ítéltek, a közvélemény pedig rectificálni fogja érdem 
szerint a birálatot. — Hogy az első pillanatban a lap a költ-
séghiány miatt felakadást ne szenvedjen, több combinátio 
után abban állapodtunk meg, miszerint e vállalat a külföld 
példájára részvény utján mozdittassék elö s igy 50,000 pp. 
forint alap biztosittassék, kezelése pedig ellenőrség alá he-
lyeztessék. — E lap egyébiránt ezentúl közlendő programmja 
szerint ugy fog szerkesztetni, hogy minden a kor igényeit 
helyesen képviselő szabad szellemben a versenyt mindegyi-
kével, a monarchiai egyesség alapján s jelen átalakulásunk, 
törvényes formái között kiállhassa." stb. E levéltöredékből 
látjuk, mily lelkesen fogá fel a catholicismus korszükségleteit 
hírneves hazánkfia. S mit ? talán napjainkban ez többé nem 
korszerű ? Merem állítani, hogy nem volt a kereszténység 
kezdetétől idő, melyben erősebben kellene sorakoznunk, har-
czolnunk a minden rendet végenyészettel fenyegető vallás-
talanság és hü szövetségese — a vallási közöny ellen. Nem 
állítom én ezzel, mint ha talán a többi lefolyt századok semmi 
kivánni valót nem hagytak volna magok után. Nem, — de 
annyit igen, hogy az indifferentismus még soha sem volt 
annyira elterjedve a társadalom minden rétegeiben, mint je-
lenleg; csak örülni tehát és szivünk mélyéből üdvözleni tudunk 
minden oly indítványt, minden lépést, mely e kárhozatos 
tespedésnek gátot törekszik vetni. — Igaz, hogy e mostani 
időkben nagyon szegények vagyunk anyagilag, de ugy hi-
szem, hol a catholicismus és evvel a világ üdve hiv fel, az ál-
dozattól — tehetségeinkhez képest, — soha nem fogunk visz-
szariadni. A kath. clerus, mely soha semmi kulturai vagy 
nemzeti vállalattól nem vonta meg erszényét, a catholicismus 
fényének emelésére és a szivet — lelket ölő indifferentismus 
gátlására is meghozza filléreit. A nagymélt. püspöki karról 
pedig, mely valamint hajdan, ugy napjainkban is — daczára 

' ) Haza'ukban. Szerk . 

a megváltozott körülményeknek — a keresztény jótékony-
ságban, az egyházi és nemzeti intézetek buzgó pártolásában 
csaknem kifogyhatatlan, nem is kételkedünk, hogy hathatós 
erejével a vállalatot támogatni fogja. — Vidékünkön eggyel 
— mással e tárgyban eszmét, cserélve, azon meggyőződésre • 
jutottam, miszerint e mag, lia elvettetik, kikel és meghozza 
gyümölcseit. Ez — hiszem — különben országos vélemény 
a hithű katholikusok részéről. 

Mi már a laj>ot illeti, arra nézve bátor vagyok megje-
gyezni, miszerint oly erőkkel rendelkezzék, melyek képesek 
legyenek az antikatholikus sajtót, ha nem is tökéletesen le-
fegyverzeni, legalább káros hatását paralyzálni, élét meg-
tompitani. Azonkívül külkiállitására nézve is bármely más 
lappal versenyezzen; mert ismerek embereket, kik minde-
nekelőtt nem a lap szellemi tartalmát, hanem a kiállítás csi-
nosságát veszik bírálat alá. Mi pedig felosztását, anyagi ke-
zelését stb. illeti, azt később egy választmány dolgozná ki. 
Soraimmal különben nem akartam egyebet elérni, mint a 
szepsi nagytiszteletü kerület indítványához egy szavazattal 
járulni és egyszersmind vidékünk papságának érzületét ez 
ügyben némileg jelezni. Isten velünk ! 

ROMA. (Antonelli bibornok, s államtitkár válaszjegy-
zéke Aquilar Ignácz mexicoi császári követhez a romai ud-
varnál. mart. 9. 1865.) 

„A levél, melyet ő fölsége 1. Miksa mexicoi császár 
m. dec. 27-én Escudero igazságügyi miniszterhez intézett, a 
katholikus sziveknek fájdalmas meglepetést okozott, és a 
szentatyára nézve a keserűségek forrása lett. Az apostoli 
nunciaturától érkezett tudósitások, és különösen nagyméltó-
ságod által az alulirt államtitkárhoz érkezett levelek nem tá-
volithatták el a megütközést, melylyel a mexicoi császár-
ságban a katholikus egyház ellen komoly veszélyeket láttuk. 
Alulirt államtitkár ő szentsége parancsa folytán ezért kény-
szerítve látja magát exc. figyelmét ily sajnos eseményre for-
dítani, és reményű, hogy a szentszék igazságos panaszai, és 
jogos követelményei az uj uralkodó által kedvezően fognak 
fogadtatni. — Mindenekelőtt alulirt bibornok nem tartóz-
kodhatik megjegyzéseket tenni két állításra nézve, melyek 
a császári irat előszavában foglaltatnak, s melyek alapul lát-
szanak szolgálni ez okmányban hirdetett egyházellenes ren-
del eteknek, amely állitások egyházunk dicső fejére akarná-
nak ép oly igazságtalan, mint gyűlöletes felelőséget hárítani. 
— Emez állitások elseje Romában a fejedelem és pápa kö-
zötti állítólagos tárgyalásokra vonatkozik „hogy eszközt ta-
láljanak, mely midőn az ország igazságos követeléseit kielé-
gíti, a polgárok közötti békét, és a lelkismeretek nyugalmát 
állitandja helyre." Ha ezen állítást, ugy amint itt áll, vizs-
gáljuk, azt hihetni, mintha Miksa császár és a szentatya kö-
zött Mexico vallási ügyeinek szabályozására tárgyalások 
folytak volna. De ha a szöveget a hirdetett rendszabá-
lyokkali összefüggésében nézzük, a dolognak oly szin adat-
hatik, mintha a tárgyalások épen a császári iratban foglalt 
tárgyakra vonatkoznának, mintha a szentatya visszavonta 
volna beegyezését arra nézve, mi közötte és a császár kö-
zött megállapittatott, és a császár ez által kényszerítve volna 
függetlenül, és önállóan végrehajtani azt, ami Romában a 
pápa közbejöttével, és beleegyezésével végeztetett. 0 fölsége 
el nem felejtheté, hogy rövid tartózkodása alatt Romában 
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Mexico vallási ügyeinek rendezésére nézve semmiféle tár-
gyalás nem történt, legkevésbé pedig az Escudero minisz-
terhez intézett levélben foglalt pontokra nézve. A mondot-
takból nem az következik, mintha a szentatya nem kivánt 

• volna a császárral értekezni az egyházi kérdés főpontjaira 
nézve ; hanem akár ő felségének rövid maradása Romában, 
akár más indok okozta légyen, ö szentsége megértette, hogy 
a császárnak akkor nem volt szándéka érdemleges tanács-
kozásba bocsátkozni, és azért a pápa csak egész átalános-
ságban ajánlotta ő fölsége pártfogásába a katholikus vallás 
ügyét Mexicoban. 

A második állítás, mely által a császár kijelenti, hogy 
a legnagyobb meglepetéssel értesült arról, mikint a nunci-
usnak nincsen utasítása, és hogy ilyent Romából előbb vár-
nia kell, nem kevésbé alaptalan. Ha e szavak természetes és 
határozott értelmére szorítkozunk, anélkül, hogy a szent-
szék bölcseségére tekintenénk, azt kellene hinnünk, hogy a 
szentatya az ő képviselőjét minden határozott küldetés, és 
tekintettel a vallásos ügyek szabályozására, minden utasítás 
nélkül eresztette útnak, hihetné tehát, és következtethetné, 
hogy a szentszék egészen egykedvűen nézi ama szabályzatot. 
Ily feltevés az igazsággal meg nem egyez, és hogy erről 
meggyőződjünk, csak egy keveset eszmélkedni kell azon 
czélról, melyet a szentszék kitűz magának, midőn katholikus 
udvarokhoz követeket küld ; azon szorgoskodásról, melylyel 
a pápák a béke, és a lelkismeretek nyugalmáról intézkednek ; 
az érdekről, melylyel az egyház saját jogait védi, azon elő-
nyökről végre, melyet a nunciusok küldése minden időben 
a kathol. államokban hozott. Ami az apostoli nunciusnál az 
utasítás állítólagos hiányára vonatkozik, nehéz ő fölsége meg-
lepetését érteni, nemcsak azért, mivel e pontok a szentszék 
előtt ismeretesek nem valának, amint fönebb is mondatott, 
hanem főleg azért, mert ő fölsége tudhatta, az apóst, nuncius 
eljövetele előtt, hogy az utasítások, melyekkel ő elláttatott, 
egészen különbözők azoktól, amelyeket a császár várt. Exc. 
emlékezni fog arról, mi foglaltatott az alulirt által kegyel-
mességedhez mult év sept. 26-án intézett jegyzékben, mely-
ben Megliának mexicoi apóst, nunciussá történt kinevezte-
tése jelentetett. Körülményesen kifejtettek abban a szentszék 
követe küldetésének alapjai, melyek a kath. vallás kizáró-
lagos jogai, a püspökök pásztori működéseinek szabadsága, 
a szerzetes rendek visszaállítása, az egyház javainak, és az 
ezekből folyó jogoknak védelme, végre az egyházi fegyelem 
helyreállítása valának. Ezen jegyzék az apostoli nuncius el-
jövetelét egy egész hónappal megelőzvén, a császár tudhatta, 
milyen lehetend lényegben az ap. követ utasítása, és a kér-
désben levő meglepetés különös ellentétben van az emiitett 
jegyzék létezésével. 

Ezen magyarázat után, exc. megértheti, mikint mond-
hatta az ap. nuncius a császár által neki adott első kihallga-
táson ugy, mikint a császárné, és az igazságügyi miniszter 
előtt, hogy a vallási kérdések megoldására a kormány által 
elfogadott alapok lényegesen eltérők a szentszék elveitől és 
reményeitől. Exc. szintén érteni fogja, hogy a nuncius töké-
letesen ismervén a szentatya szándékát, a különféle értekez-
leteken más értelemben nem szólhatott e tárgyról. Egyenesen 
avval bízatván meg a szentatya által, hogy egy kizárólagos 
katholikus birodalomban a kath. vallás kizárólagos jogát vé-

delmezze és fentartsa, a tanácskozás alapjául bizonyosan el 
nem fogadhatta minden vallásgyakorlatok türelmét, miután 
a szentszék a vegyes vallású országok kormányaivali tárgya-
lásoknál is soha elvben ily türelmet ki nem mond, hanem 
arra szorítkozott, hogy követelje, mikint ott ahol ilyenek 
vannak, a katholikus vallásra nézve legalább jogsértők ne 
legyenek. A mexicoi nemzet legnagyobb dicsőségének tar-
totta, hogy csak egyedül az igaz vallást ismerte el, és az 
utóbbi időben csak iparkodtak az egyház ellenei különféle 
ürügyek alatt a cultusok szabadságát becsempészni. Hasonló 
rendszabály, melyet Mexico helyzete nem követel, sőt a nép 
többsége határozottan visszautasít, nemcsak rosz példa volna 
a többi délamerikai nemzetekre és kormányokra nézve, ha-
nem a csapások hosszú sorát vonná maga után, és ahelyett, 
hogy a vallási kérdések megoldását elősegítené, azokat még 
inkább összebonyolítaná, a kath. vallást ott meggyengítené, 
és az egyházi fegyelmet örökre megtörné. — Az egyház ja-
vainak kérdésére térve megjegyezzük, mikint az igazság 
elve követeli, hogy az egyházi örökség és az ehez kötött jo-
gok biztosítva legyenek. Az egyháznak, mint igaz és töké-
letes, s a világi hatalomtól megkülönböztetett, és független 
hatalom természete ezt igényli, a pásztorok szabadsága és 
függetlensége követeli, a szegények gyámolitása kívánja, és 
végre a társadalmi rend érdekei teszik kívánatossá, mert 
eme rend mindenütt veszélyeztetve van, hol a más vagyona 
erőszakos fosztogatásnak van kitéve. Nem lehetséges tehát, 
hogy az egyház a teljes jogot javadalmaira nézve az államnak 
engedje által, és a szentszék bele nem egyezhet abba, hogy a 
szabad és független ellátás helyébe más lépjen, mely a nyilvá-
nos közkincstártól tétessék függővé, és mely Isten szolgáit az 
államhivatalnokok sorsára juttatja. Nem ez az bizonyosan, 
amit a mexicoi püspökség, és papság várt akkor, midőn az 
ország népével együtt imáikat Istenhez intézték, hogy az ál-
talok a trónra meghívott fejedelem megérkezését siettesse, 
kitől reméuylették, hogy a forradalom müvét le fogja rom-
bolni, és az egyháznak megszentelt jogait visszaadni. 

Ami a tizedet, stoláris és hasonló jövedelmeket illeti, 
melyeket a hívek ajtatos lelkülete nyújt a szentségek kiszol-
gáltatása alkalmával, ezek oly jövedelmek, melyeket az egy-
ház a buzgó papoknak mindig meg akart tartatni, és melyek 
gyakorlatát canonok által szabályozta. Ezek a hivek ön-
kénytes nagylelkűségének szabad tért engednek, és a szen-
tély szolgáinak lehetővé teszik, hogy pásztori hivataluk fá-
radalmai mellett élhessenek. 

Hasonló megjegyzéseket tehetnénk a császár által az 
apostoli nuncius elé terjesztett egyéb pontok fölött is, a szer-
zetes társulatokra, kiváltságokra, temetőkre nézve stb. De 
hogy hosszas ne legyek, ettől tartózkodva, alulirt bibornok 
az előterjesztett alapok ötödik pontjára tér á t , melyben a 
császár mondja : „hogy ö és utódai mindazon előjogokkal és 
kiváltságokkal fog bírni, melyekkel egykor éltek a spanyol 
királyok, az amerikai spanyol gyarmatokban levő javadal-
makra és egyházakra nézve." Exc. tudni fogja, hogy a II. 
Gyula pápa által a spanyol királyoknak adott kegyúri jogon 
és más néhány pápai kiváltságokon kivül, minden egyéb az 
egyházi ügyekbe történt beavatkozások bitorlásnak tekintet-
tek a szentszék által, és mindig visszautasítva kárhoztattak. 
Szintén ismeretes leend exc. előtt, a romai pápák mily eré-
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lyésén álltak ellen minden időben hasonló visszaéléseknek, 
melyeket a spanyol királyok ama birtokbani utódjai, és kor-
mányok elkövettek, és mint engedtek végre Délamerika 
több kormányai a szentszék jogos követelményeinek, con-
cordatumokat kötve, melyek a régi visszaéléseket megszün-
tették, és melyek által az uj köztársaságok némely kiváltsá-
gokkal ruháztattak fel. — Kötelessége tehát alulirtnak ki-
jelenteni , hogy az uj császár dynastiája semmiképen sem 
örökölheti az egykori castiliai és leoni uralkodó családoknak 
jogosan adott kiváltságait anélkül, hogy lia erre a szentszéktől 
külön engedélyt nem nyer, és hogy az emiitett visszaélések 
folytatása valóságos bitorlás volna, mely ellen a szentszék 
tiltakozni meg nem szünend, mivel az egyház tekintélyét 
lerontja, és a pásztorok és hivek lelkismereti nyugalmát 
háborgatja. 

Ha azonban a szentatya kényszerítve érzi is magát 
alulirt által eme formaszerinti tiltakozást tenni, azért nem 
idegenkedik attól, hogy barátságos tanácskozásba bocsát-
kozzék az egyház és állam közötti szívélyes egyetértés 
helyreállítására, és a visszaélések meggátlására. Az apostoli 
nunciusnak adott, és az egyházi fegyelem minden pontjaira 
vonatkozó utasításának épen az volt a czélja, és általa elö-
segittetni fog a legnehezebb és legfontosabb kérdések meg-
oldása az egyház és állam jól értett érdekeinek szellemében. 

Ez azon reménység, melyet a szentatya még mindig 
táplál, daczára a legújabb mexicoi eseményeknek , melyek 
annyira megszomoritották. 0 szentsége erősen hiszi, hogy a 
lelkek nyugalmának visszaadására a lelkismeretek nyugal-
mának helyreállítására, és az egyház javának előmozdítására, 
sőt a társadalmi rendnek is megerősítésére nélkülözhetleuül 
szükséges, hogy a két hatalom szövetkezzék egyetértésben, 
és hogy a világi hatalom az egyházit tisztelvén , ebben tá-
maszt nyerjen. 0 szentsége nem hiheti, hogy ő fölsége egy 
katholikus, és az egyház iránt jó érzelmű uralkodó családban 
neveltetvén, félreismerhetné saját érdekét, és Istentől nyert 
küldetését. Eeményli ő szentsége, hogy az Escudero minisz-
terhez intézett levélben kijelelt utat elhagyandja, és megkí-
méli őt attól, hogy a szükséges eszközökhöz nyúljon, az egy-
ház fenséges feje magasztos felelősségének a világ előtti 
megmentésére, mely eszközök legutóbbika bizonyosan nem 
leend a mexicoi nunciusnak visszahívása, ki nem fog tétlen 
nézője lehetni az egyház kifosztásának és legszentebb jo-
gai megsértésének." 

A toscanai püspökség fölíratja 
a szentatyához az encyclicáról. 

„Ne impii ignorantiam simulent, nos a Spiritu Sancto 
atque a Beatitudine Tua positi has oves nostras regere 
omnium rerum nobis dilectissimas, solemniter declaramus : 
errores quos Tu, Sanctissime Pater, damnasti et nos damna-
mus ; novas doctrinas Deo, Ecclesiae ac societati iufensas, 
iniustas, mendaces, libertati qua Christus nos donavit ini-
raicas, iura sanctissima aggredientes, omnia profanantes, 
sordideque turpantes, detestamur et reiicimus : sacrilegia, 
iniurias, rapinas, infandaque omnia contra Christi sponsam et 
istam apostolicam Sedem verbis operibusque patrata repro-
bamus et damnamus. Haec fidei nostrae confessio, sed nedűm 
nostrae, immo etiam fidelium nobis concreditorum, qui ipsi 

veritatis cathedrae obsequentes, semper et toto corde earn 
venerantur. — O vere nunc tempóra illacrymanda ! episcopi 
auctoritate destituti, sacerdotes in vincula coniecti, sacrae 
virgines, a suis penetralibus avulsae, monachi e coenobio 
pulsi, sacramentum magnum probrose foedatum, Ecclesiae 
bona direpta ; ubique mendacia, ubique humanae, divinaeque 
auctoritatis despectus, ubique eífraenatae turpitudines, ubi-
que intoleranda superbia. Ecquis enim e tam foedo horribili-
que barathro christianam societatem tandem eripiet? Tu, 
Pater Sancte, divino quo donatus es magisterio. Tu qui 
Christi es vicarius in terris ; qui turbinem ab inferis susci-
tatum, omniaque iam miscentem impavido cernis animo ; q.ui 
aemulator existis invictissimorum pontificum Bonifacii VIII. 
et Gregorii VII; Tu es spes nostra. Nos in Deo confidimus 
et in Te. Perge igitur, precamur, falsas et perniciosa« pro-
fligare theorias quae despumantes in Deum superbiam, eius 
revelationem pessumdant, populisque specie libertatis illu-
dentes eos crudeliter opprimant atque miserrime perdunt; 
perge oves agnosque pane veritatis pascere et aqua potare 
sapientiae coelestis, quia Tu es magister sanae doctrinae, 
Tu unitatis centrum, Tu Ecclesiae Jesu Christi petra et 
fundamentum. 

Pedibus Tuis obvoluti humiliter petimus, ut nobis fide-
libusque curae nostrae commissis apostolicam benedictionem 
impertire digneris, quae dolores nostros mulceat, infirmitatem 
erigat, labores foecundet atque Ecclesiae Dei res secundas 
imploret ac festinet. Beatitudinis Tuae mense februarii, anno 
1865. Humillimi, obsequentissimi et addictissimi famuli ac 
filii." Következnek az aláírások, 4 érsek, 11 püspök, 8 káp-
talani helyettes. 

VEGYESEK. 
Ugyrokoni tudomásul, mások által értesítésül közölte-

tett velünk Károlyi István, Cziráky János grófok, Biró László, 
Szabó József kanonokok stb., ö méltóságaik aláírásával el-
látott, s mikint tudjuk, a hazában szétküldött felhívás, az 
,Idők Tanuja' újságnak önkénytes segélyezésére 100 vagy 
50 forinttal évenkint, három évre felvállalt kötelezettséggel. 
Magunk levén 

a) kik a lelkesek felszólalásainak, anélkül hogy a do-
log érdemében még nyilatkoztunk volna, egy kath. politikai 
lapnak megalapittatásáról szerény lapunkban helyt enged-
tünk ; magunk levén 

b) kik az isteni gondviselés, az égi malaszt, a testvéri 
kölcsönös buzdítás gyümölcseiről a tavaszi koronákon nem 
gyenge érvek nyomán, a szabad elhatározást testvéri gyen-
gédségből minden magasabb tekintély befolyásától menten 
tartani akarván, nem gyenge reményre jogosíttattunk , jól 
tudván , hogy ami hosszú időn át lehetetlen , egy szerencsés 
pillanatban, ha az ügyet Istenben kezdjük, igen lehetséges; 
magunk levén 

c) kik az ,Idők Tanuja' becsét, veszedelemmel, hogy t. 
olvasóink némelyike ellent mondand, a legszélesebb lehető-
ségben, mint alig valaki más, méltányoltuk, s emelkedését 
erőben, hatásban, tekintélyben, boldogulhatását minden te-
kintetben, ohajtottuk; magunk levén egyedül 

d) kik a nem általunk tervezett, de mégis, személyes 
tekinteteken fölül emelkedve, szivünk áldó óhajaival üdvö-
zölt lap megalapittatása által mindenről, mit a földi hiúság, 
és földi érdek kisértet gyanánt sugalhat, mert helyzetünk 
parancsolni fogja, e téren lemondani kénytelenek leszünk, 

tehát legkevesbé sem gyanusittathatunk ; azért leik-
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ismeretünk parancsának, hogy ily lap megalapittatását, 
hazai s egyházi ügyünkre szükségest, újra kimondjuk, az 
eszmét föntartsuk, ápoljuk, egyházunkat minden ember fö-
lött szeretvén, és egy kerület nemes lelkű papsága, s min-
ket tudósitásaikkal megtisztelő paptársak iránti tiszteletnek 
engedelmeskedve, kinyilatkoztatjuk : 

1) hogy eme felhívást, vagy segélyadományozást szük-
ségképen sem összekötetésben, sem ellenkezésben nem te-
kintjük a tervezett lap megalapittatásával, habár a felhívás 
szövegének egyik alineája minket igen érint; 

2) hogy a nemes felhivóknak a segélyezésre, neveik-
hez oly mély tisztelet levén csatolva mindenütt, szándékuk 
sem lehetett a tervezett lap megalapittatásának akadályt 
tenni, vagy a nyiladozó áldozatkészséget más irányra vezetni; 

3) hogy, hol az őszinte keblek az ügyek összetalálko-
zása által netalán megilletődnének, az ego sum Pauli, ego 
autem Apollo, ego vero Cephae meghasonlásra, vagy a pénz-
erők szétforgácsolására, mely oly gyászos volna, maga után 
oly szomorú következéseket, az okozóra pedig oly súlyos 
felelősséget vonna, mi indokot nem látunk, s óhajtjuk, hogy 
senki se lásson, jó lélekkel mindent összeegyeztethetvén, s 
bármint vélekedjünk, az áldozatkészséget irányozhatjuk, de 
ne fojtsuk el ; 

4) hogy, midőn a magán- és a közvállalat, a ma-
gán- és a közbirtok, a személy- és tárgybiztosság, az 
időközi toldozgatás és a maradandó megállapodásnak egymás 
közötti igen különböző becsét ezután is szem előtt tartjuk, 
távol van tőlünk a gondolat, mintha a nemes felhivók egy 
lapot kegyesen pártoló szándékának ellent állani, vagy a 
készséget a lap önkénytes segélyezésére apasztani akarnók, 
miután a nagy készség egy magányvállalat segélyezésében 
csak .nagyobb készségre biztathat, hol egy közvállalatról 
lesz szó ; 

5) hogy magunk mondtuk : „mig ily megállapított, is-
kolává emelt lap nincs, addig a létezőt kell felkarolni," mely 
nyilatkozatban, mikor világosan az Idők Tanuját érthettük, 
más rokonszenvü lapokat ki nem zártunk, például a ,Hirnök' 
az, melynek védszavainál, hol kath. érdekről van szó, rög-
tönebb, talpraesettebb, kedvesebb nyilatkozatot másutt 
alig találtunk ; 

6) hogy mindazon mélyen tiszteltek, kik a nemes grófok 
és kanonokok, ő méltóságaik felhivását megkapták, nem 
értve a nagym. püspökséget, melynek bölcs Ítéletéhez köze-
ledni sem akarunk, csekély személyünket, mely úgyis e 
tárgyban kérdésen kivül van, elejtve, saját bölcseségük s 
pénzerejük szerint, egyedül a közjót tartva szem előtt, teljes 
szabadsággal tárgyalhatnak, tanácskozhatnak, határozhat-
nak , lapmegalapittatást, erre uj szervezetet kívánnak-e, 
vagy pedig a felhívásban említett pénzsegélyt, vagy egyet 
sem, vagy a pénzsegélyt azon esetre csak, ha az egy kerület 
által tervezett lap megalapittatása bár mi okból nem jöhetne 
létre, mivel megközelitőleg ezek lehetnek az esélyek ; 

7) hogy, mi minket illet, tisztelt testvéreink határozat-
ját e tárgyban az Isten titkos rendelete gyanánt fogjuk fo-
gadni ez időre hazai és egyházi helyzetünkben, mivel non in 
commotione, nec in furore Dominus, nem is tartjuk csekély-
ségünket olyannak, ex quibus salus in Israel, s ha a csapástól 
az Isten megóv, a kath. politikai lap három év múlva is meg-
alapittatván, addig csak a megérlelés nyerne : azért mind az 
alapítás megpenditése, mind a közbe hozott önkénytes segé-
lyezés, habár költséges lenne is, mindig hasznos okulást fog 
szülni, egynek helyt adva, a másikat el nem ejtjük, a mos-
toha körülmények között szebb jövőn dolgozunk, sok jót ad-
hat még az Isten, bonum est in silentio praestolari salutare 
Dei, fájlalván az elveszett időt, annál erélyesebben szólha-
tunk később ; 

8) hogy a megalapítandó lapról, akik csak fölötte elmél-
kedtünk, magasabb eszmék, hogy kath. lehessen, szigorúbb 
követelések, hogy a lapnak tekintélye, az alapitóknak pedig 
felőle biztosságuk legyen, tüzetes szabályok lebegtek sze-
meink előtt, semminthogy ezeket valamely magányvállalatu 
lapban eddig feltalálnék, vagy bár mily Ígéretek után is va-
laha feltalálhatnék ; 

9) hogy amennyire az egyetemes segélyezés, saját ter-
mészetében, solidaritást rejt, szül, állapit, a segélyezést bár 
mily kikötés mellett megadni, testvéreink bölcs határozat-
jától fog függni; az eszmeközlés, az akarat nyilvánulása, 
mikor Istenben történik, csak üdvös lehet mindenkor, mert 
tájékozás arra, mit tehetünk, s mit kell tennünk ; s ha Pestről 
nem tetszenék az irány,Pest fog fogadhatni kérelmet; „mél-
tóságok , kegyes felhivóink ! ti segítsetek, mi alapítást aka-
runk ! a pénz a miénk, önöké a felkarolás, a foganatosítás ! 
könyörgünk! örök hálát ígérünk; üssük már egyszer nyelre 
a fejszét !" 

10) hogy amit irtunk, a megalapittatandó lap által „nem 
veszít senki, nyerni fog mindenki, legtöbbet kath. életünk 
disze, joga, becsülete," ma is állítjuk, s csak is az önhittség 
veszthetne általa, de semmi más ; felkeltetik a közérdek, 
aminek csak örülhetünk ; 

11) végre pártatlanok, nem érdekeltek levén az ügy-
ben, a nemes felhivók magas személye és testvéreink hatá-
rozatjainak szabadsága, kebleinek nyugalma iránti tiszte-
letből, e tárgyról a folyó félévben hallgatni, nem zászlót vive, 
nem tekintélyt hordozva, szent ügyeinknek az isteni malaszt 
sugalma szerint szolgálni akarunk; a nyitra megyei, szempczi, 
az erdélyi, az egri, és két kispap tudósitása, kivált a nyitrait 
és szempczit fájdalommal tartjuk vissza változván a helyzet, 
közlés nélkül maradand, legfölebb valamely kerületnek, ha 
a kerület kívánni fogja, röviden fogalmazott határozatját ez 
ügyben készek leszünk közölni. A tervezett lap megalapitta-
tásában nem lenne semmi érdemünk, szervezésében, magasabb 
tekintélyekhez tartozván, vagy semmi, vagy igen kevés sza-
vunk lett volna ; ha pedig tiz, ha húsz esztendőre visszaesik, 
ha több áldozatba fog kerülni, nem lesz a mi számadásunk. 
Istentől várunk minden jót, miénk a fáradságos munka ; sta-
bimus omnes ante tribunal Christi; igy állunk, igy szólunk, 
semmiről, mi lesz, mi nem lesz, felelősek nem leszünk. — 

Cliffton Károly irt Newdegate, dühös anglikán lordhoz, 
felvilágosítván őt az ő húgáról mondott állításairól, mintha 
a leány erőszakkal vitetett volna a kolostorba, s kérte, vonná 
vissza a téves, és a leányra, a családra sértő állítást. New-
degate válaszolt, hogy sajnálja, ha szavai sértették Clifftont, 
de azokat vissza nem vonja. Clitfton a lapokban nyilatko-
zott, tiltakozva a lovagiatlan makacsság ellen, mely az igaz-
ság előtt sem akar meghajolni. 

Rémig, sz. Benedek rendű Győrött, tudatja a magyar 
papsággal, hogy aki Suarez 28 negyedrét kötetét, és Celli 
15 kötetét, mely munkák ujabban Francziaországban ki-
adattak, megvenni akarná, ő szívesen ajánlja fel erre szol-
gálatját, miután a kiadókkal összekötetésben van. Suarez 
összes munkái 400, Cellié 150 frankért kaphatók; egy 
frankot 52 kr. számítva, a küldemény bérmentve jövend 
Győrig, s a vállalkozó csak a Győrtől számított küldetési 
bért vjselendi. 

Kegyes adomány. 
Simróröl a szentatyának 1 arany. 
A chinai gye rmekekre 3 húszas . 

Szerkesztői tudósítás. 
B . . . R. . . A lengyel saecularis igy hálálkodott : grazias ! fuisli ora-

tor pro eo, qui fuit ecribator. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy , Galgóczy és Kocsi nyomdájábanJ Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



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

I küldéssel 5 f r t . 25 kr., 
^he lyben 4 fr t . 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, április 15-én. S O . I. Félév. 1865. 

TARTALOM : A szentatya allocutioja mart. 27-i con-
sistoriumban. — Főpásztori levelek a dec. 8-i encyclicáról. — 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A szentatya allocutioja 
mart. 27-i consistoriumban. 

Venerabiles fratres. Omnium ecclesiarum cura, 
et sollicitudo Nobis divinitus commissa postulat, ve-
nerabiles fratres, uthodierno die vobiscum remcom-
municemus, quae ad orientaient pertinet ecclesiam. 
Venerabilis fráter Clemens Bahus, Antiocbenus 
Graeco-Melchitarum patriarcha, plures per annos 
gravissimo suo munere egregie perfunctus, a Nobis 
enixis precibus efflagitavit, ut ipsi veniam tribuere 
vellemus, qua se patriarchatu abdicare posset. Nos 
eximias, quibus idem praestat, dotes prae oculis ha-
bentes, ac propterea optantes, ut in patriarchali di-
gnitate, et munere permaneret, huiusmodi abdicatio-
nem diu multumque detrectavimus, eumque exhor-
tati sumus, ut pergeret patriarchalis illius ecclesiae 
regimen, procurationemque gerere. Verum ipse pro-
positi tenax, et humillime de se sentiens, ac vehe-
menter cupiens pristinam monasticam, et abscondi-
tam vitám denuo agere, divinisque rebus liberius 
vacare, ita apud Nos etiam atque etiam instare, et 
urgere non destitit, ut illius votis tandem annuen-
dum esse censuerimus. Quamobrem venerabili fratri 
Iosepho Valerga, patriarchae latino Hierosolymitano, 
ac Pro-Delegato apostolico Syriae commisimus, ut 
eiusdem venerabilis fratris Clemcntis dimissionem 
Nostro, et huius apostolicae Sedis nomine et aucto-
ritate admitteret, exciperet, ratamque haberet, eum-
que a vinculo, quo commemoratae Antiochenae pa-
triarchali Graeco-Melchitarum ecclesiae obstringe-
batur , plane solveret. Ilinc illius nationis episcopi 
ab ipso venerabili fratre demente convocati post 
abdicationem in eodem conventu ab ipso factam et a 
Nobis per eumdem venerabilem fratrem Hierosoly-
mitarum patriarcham admissam, ad novum illius ec-
clesiae patriarcham eligendum convenerunt. Itaque, 

collatis suffragiis, venerabilem fratrem Gregorium. 
Iussef, episcopum Ptolemaidensem tam insigni di-
gnitate ornandum existimarunt. Quae electio episco-
pis, monachis, et primoribus eiusdem nationis, ac 
universo populo grata admodum fuit, propterea quod 
egregiae virtutes, quibus electus patriarcha excellit, 
Graeco-Melchitarum nationi iam notae erant. Ipse 
vero venerabilis fráter Gregorius Iussef obsequen-
tissimis ad Nos datis litteris suam electionem signi-
ficans, luculentissimis verbis declaravit, nihil sibi 
potius esse, quam summa fide, observantia et obe-
diéntia Nobis, et huic Petri cathedrae firmiter adhae-
rere, ac vehementer Nos rogavit, u teum patriarcham 
Antiochenum Graeco-Melchitarum apostolica Nostra 
auctoritate confirmare, ac sacri pallii honore deco-
rare vellemus. Rebus igitur omnibus a Nobis, et a 
congregatione VV. FF . NN. S. R. E. Cardinaliüm 
fidei propagandae, qui sacris orientalium ecclesiarum 
negotiis praesunt, accurato examine perpensis ac 
probatis, ex eiusdem congregationis sententia hanc 
electionem seu postulationem eo libentius confirman-
dam censemus, quod noscamus, ipsum venerabilem 
fratrem Gregorium Iussef singulari religione, pie-
tate, prudentia, aliisque praeclaris dotibus esse orna-
tum. Ac propterea in earn profecto spem erigimur 
fore, ut idem summa cura, industria, studioque 
omnes amplissimi, aeque ac gravissimi muneris 
partes explere, ac maiorem Deig lor iam, anima-
rumque salutem indesinenter procurare contendat. 
Quocirca eumdem venerabilem fratrem Gregorium 
Iussef a vinculo, quo episcopali Ptolemaidensi eccle-
siae obstringitur, absolvendum , eumque in patriar-
cham Antiochenum Graeco-Melchitae nationis con-
firmandum, ac sacri pallii honore decorandum, aliis-
que omnibus privilegiis ditandum existimamus, qui-
bus eius praedecessores ab hac apostolica Sede or-
nari consueverunt. Hoc enim pacto rem faciemus 
ipsi summopere gratam, et acceptissimam inclytae 
Graeco-Melchitarum nationi, quam haec apostolica 
Sedes singulari semper benevolentia merito est pro-
sequuta et prosequitur. 

26 
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Quid vobis videtur? 
Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum aposto-

lorum Petri et Paul i , ac Nostra confirmamus, et ap-
probamus electionem, seu postulationem a venerabi-
libus fratribus Grraeco-Melchitarum nationis antisti-
tibus factam de persona praedicti Grregorii Iussef 
episcopi, quern a vinculo, quo tenebatur ecclesiae 
Ptolemaidensis, absolvimus, ac transferimus adcom-
memoratam patriarchalem Antiocbenam Graeco-
Melchitarum ecclesiam, praeficientes ipsum in pa-
triarcham et pastorem eiusdem nationis, prout inde-
creto et scbedula consistorialibus exprimetur. 
In nomine Patris -f- et Filii -j- et Spiritus -j- Sancti. Amen'. 

Nunc autem ex veteris instituti more loquentes 
de acerbo clarae memoriae Maximiliani secundi Ba-
variae regis illustris interitu, vobis manifestamus, 
venerabiles fratres, maximo Nos affectos fuisse dolore, 
ubi primum accepimus, ipsum ex hac vita decessisse. 
Namque in eo principem amisimus, qui suis populis 
carissimus, ac pietatis, prudentiae, aliarumque virtu-
tum splendore clarus impensissimo Nos, et hanc 
apostolicam Sedem studio ac reverentia prosequeba-
tur. Etsi vero mors pientissime ab eo obita sperare 
Nos iubeat, eum aeterna iam perfrui beatitate, tamen 
eximiam vestram religionem excitamus ad illius ani-
mam coram Deo precibus expiandam. Nos quidem 
id privatim age re haud omisimus, et publicis etiam 
exsequiis in pontificio Nostro sacello die sexta pro-
ximi mensis április facturi sumus. 

Iam vero quamquam acerbissimum Nobis attu-
lerint moerorem tristissimae sane res, quae in Mexi-
cano imperio recens evenerunt praeter omnem opi-
nionem, exspectationemque Nostram, et filialis obser-
vantiae significationes Nobis a carissimo in Christo 
filio nostro Maximiliano Mexici imperatore variis 
temporibus exhibitas, tamen de eisdem rebus in 
praesentia sermonem habere minime existimamus. 
Ea enim spe sustentamur fore, ut idem imperátor 
proprii officii, bonique memor, ac serio considerans 
catholicam religionem, eiusque salutarem doctrinam 
imperiorum felicitati, stabilitatique, et temporariae 
quoque populorum prosperitati, ac tranquillitati ma-
xime conducere, velit a via misere inita pedem re-
ferre, et iustissimis Nostris desideriis, ac postulatio-
nibus obsequi, et illius catholicae nationis votis, ac 
reclamationibus satisfacere, et in suo imperio gra-
vissimas Ecclesiae reparare ruinas, eiusque vene-
randa iura, libertatem, sacrosque antistites, ministros, 
et instituta tueri, ac singularem cum episcopis prae-
sertim concordiam servare, quemadmodum religio, 

ac iustitia omnino postulat, et catholicum principem 
plane decet. 

At nullo modo temperare Nobis possumus, quin 
hac etiam occasione in amplissimo vestro consessu 
méritas summasque laudes tribuamus venerabilibus 
fratribus catholici orbis sacrorum antistitibus, qui 
in tanta contra divinam nostram religionem coniura-
tione, tantaque multorum hominum depravatione lu-
culentissimam Nobis solatii, gaudii, et consolationis 
causam quotidie magis suppeditant inter gravissi-
mas, quibus affligimur, acerbitates. Siquidem iidem 
venerabiles fratres Nobis, et huic Petri cathedrae 
omnium ecclesiarum matri et magistrae miro sane 
amore et obsequio ex animo obstricti, nullisque de-
territi periculis, aerumnis, et omni humano respectu 
posthabito, planeque neglectis iniustis decretis a ci-
vili auctoritate contra Ecclesiam editis, catholicam 
veritatem, et unitatem, ac supremam Nostram, et 
Ecclesiae, atque huius apostolicae Sedis potestatem, 
auctoritatem, libertatemque, et iura qua voce, qua 
scriptis animo invicto tutari , ac vindicare summo-
pere gloriantur, ac simul recentissimis etiam suis 
litteris tum ad Nos, tum ad fideles eorum curae 
commissos datis laetantur palam publiceque ea omnia 
reiicere ac damnare, quae a nobis damnantur, neque 
omittunt sacerdotali robore obsistere nefariis inimi-
corum hominum consiliis, conatibusque, ac fideles 
sibi traditos sana doctrina imbuere, et ad salutis se-
mitas perducere. Quo iustissimarum laudum praeco-
nio in primis dignissimi sunt venerabiles fratres Ita-
liae sacrorum antistites. Etenim ipsi quamvisgravio-
ribus adversantium iniuriis, et insectationibus obno-
xii, omnibusque modis exagitati, tamen ministerium 
suum strenue implentes numquam destiterunt, nec 
desinunt singulari animorum consensione episcopa-
lem attollere vocem, ac vehementer reclamare, etpro-
testari contra singulas reprobandas, iniustissimas-
que leges a Subalpino gubernio adversus Ecclesiam, 
eiusque sacra instituta, ministros, ac iura latas, et 
adversus innumeros fere ac prorsus sacrilegos ausus 
ab eodem gubernio admissos. Atque iidem Italiae 
episcopi admix-abili sane virtute et constantia pro 
Christo, eiusque Ecclesia fortiter dimicantes, ac de 
proprii gregis salute solliciti exsilium etiam, et car-
cerem, et aspera quaeque tolerare non pavent, illu-
stria apostolorum vestigia sectantes, qui ibant gau-
dentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti 
sunt pro nomine Jesu contumeliam pati. *) Quapra-

') Act. Apost. c. G. v. 41. 
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p te r d u m g r a v i s s i m o s e o r i i m d e m v e n e r a b i l i u m f r a t r u m 
a n g o r e s ex corde d o l e m u s , e o r u m q u e pass iones No-
s t ras p r o p r i a s a r b i t r a m u r , N o s t r a s q u e l a c r i m a s c u m 
e o r u m lac r imis c o m m i s c e m u s , h u m i l l i m a s aman t i s -
s imo m i s e r i c o r d i a r u m P a t r i , ac Deo to t ius consola-
t ionis a g i m u s g ra t i a s , quod v i d e a m u s s i n g u l a r i d iv i -
n a e suae g r a t i a e auxi l io ca thol icos ep i scopos Nobis , 
et h u i c sanc tae Sedi add ic t i s s imos , et fidei sp i r i t u 
v e h e m e n t e r vigere , et p ro Ecc les iae suae sanc tae de-
fens ione v i r i l i te r p u g n a r e . 

Vos in t e r im, venerab i l e s f r a t res , i n t a n t a t empo-
r u m a s p e r i t a t e , i n t a n t o a n i m a r u m d i sc r imine pe rg i t e 
p r o eg reg i a ves t ra re l ig ione fe rven t i s s imas u n a No-
b i s c u m Deo s ine in te rmiss ione a d h i b e r e p r e c e s , u t 
h a n c apos to l i cam Sedem to t in iu r i i s d i v e x a t a m , E c -
cles iam tot v u l n e r i b u s l ace ram, et c h r i s t i a n a m , civi-
l e m q u e r e m p u b l i c a m tot c a l a m i t a t i b u s a f f l i c t am 
omnipo ten t i sua v i r t u t e a d i u v e t et console tur , a t q u e 
d iv inae suae g r a t i a e , et mise r icord iae d iv i t i as s u p e r 
omnes p rop i t i u s e f fundens , efficiat, u t o m n e s popu l i , 
gentes , na t iones I p s u m , et q u e m misi t , U n i g e n i t u m 
F i l i u m s u u m D o m i n u m N o s t r u m J e s u m C h r i s t u m 
agnoscan t , d i l igan t , v e r e a n t u r , c o l l a u d e n t , et o m n i a 
m a n d a t a E i u s d i l igen te r s e rvan te s earn in s t en t v i am, 
q u a e duc i t ad v i t am. 

Főpásztori levelek a dee. 8-i encjclicáról. 
(Folytatás . A zágrábi . Vége.) 

„Non minori cum animositate impetitur encyclica obtutu 
eorum, quae relate ad institutionem juventutis, scolasque 
publicas, in ea memorantur. Incunctanter asseveratur per 
ejus impugnatores, quod Sedes pontificia scolas penitus 
ecclesiasticae jurisdictioni subjicere, et regimen civile omni 
in eas influxu privare velit. Sed nec huic accusationis puncto 
plus inest veritatis, quam insit ceteris superius memoratis 
insimulationibus. Immo tam parum subsistit haec accusatio, ut 
potius in ipsos recidat accusatores. Numquam etenim incidit 
Ecclesiae catholicae, gubernium civile a directione scola-
rum publicarum, justoque in eas influxu velle arcere, sed ipsi 
potius, qui talia Sedi pontificiae, et Ecclesiae improperaut, 
reapse volunt, idque omnibus, directis et indirectis viis ac 
artibus, Ecclesiam hoc natural! suo, saecularique usu robo-
rato jure exuere. Ecclesia non aliud sustinebat, actuque sus-
tinere pergit, quam sibi quoque in educatione et institutione 
juventutis, competere partes, et quidem virtute concessae 
sibi ab ipso divino Ecclesiae fundatore auetoritatis, impositi-
que muneris. Illud enim Salvatoris ad omnes apostolos, 
eorumque successores directum mandatum : docete omnes 
gentes servare omnia quaecumque mandavi vobis, non mi-
nus succrescentem juventutem respicit, quam aetatem adul-
tiorem. Immo potiore etiam ad illam refertur jure : siquidem 
nemo negare possit, tenellis juventae cordibus injectam fidei 
et morum probitatis sementem, profundiores passim agere 
radices, salubrioresque subin operari fruetus, quam si adul-

torum, non raro induratis jam, variisque zizaniorum generi-
bus infectis pectoribus admoveantur. Et id quidem a fidei 
christianae ineunabulis prineipii instar obtinuit, nec cuiquam, 
longo saeculorum lapsu incidit, hanc juris praerogativam 
Ecclesiae controvertere. Haec gloria reservata est novis 
istis aevi nostri reformatoribus, qui eo magis humani generis 
prosperitati consultum iri existimant, quo longius sacerdo-
tium ab influxu in mentes cordaque studio literarum operam 
navantis juventutis successerit removere. Nec inconsequens 
dici potest haec eorum cogitandi ratio. Cum enim maximam 
humani generis prosperitatem in omnis, ipsius adeo divinae 
auetoritatis depressione, inque libertate, omnibus repagulis 
soluta, reponant ; cum multi ipsorum e publici ordinis per-
turbatione non modica in se sperent promanatura emolu-
menta; cum parte ab altera probe norint, his suis finibus 
succolandis nulla se aptiora reperire posse instrumenta, quam 
sit juventus omnis religionis sensu expers, ac in iis, quae 
falso libertatis compellatione soient insigniri, prineipiis edu-
cata : nil antiquioris habent, nil majoribus animis agunt iidein 
religionis et Ecclesiae inimici, quam ut Ecclesia, omni in 
publicas scolas influxu exuatur. Liceat mihi in hujus meae 
assertionis confirmationem, inter multa, quae possem allegare, 
unum, idque non minimi sane ponderis adducere argumen-
tum. Legi recentissime in certis bonae notae pagellis publi-
cis : liberos murarios in Belgio, firmum concepisse proposi-
tum, cum adjutorio regiminis, ab ipsorum, ut scitur, arbitrio 
hoc momento dependentis, in vicém adhucdum illic subsi-
stentis liberae scolarum frequentationis, obiigatoriam indu-
cere sic, ut cuncti regnicolae sub reclusionis, aut mulctae 
pecuniariae castigatione, proles suas ad publicas, regiminis 
impendiis sustentatas, scolas mittere obligentur. Inter sta-
tuta sic constituendarum scolarum, puncto 2. disertis verbis 
exprimitur : dehinc omnem religiosam institutionem cessare 
debere. Quales ex idgenus scolis emersuri sint juvenes, 
qualesque ex iis subinde exstituri patriae cives ? nullus pru-
dens vel momento potest ambigere. Ego plane mihi persua-
deo, et vos quoque, fratres et filii dilectissimi, haud dubito 
ejusdem mecum esse opinionis : prodituros, paucissimis for-
tasse exceptis, juvenes nonnullis qwidem rerum notitiis su-
perficialiter tinctos, sed vero fide Christiana destitutos, mente 
praejudicatis opinionibus turgida, corde omni teneriori affectu 
vacuo, moribus si non penitus adhuc corruptis, admodum 
saltem dubiis, et procul a vitae puritate et innocentia remo-
tis. An vero ex his elementis patriae, atque adeo humanitati 
lucra speranda sint, vel potius praesentissima pericula me-
tuenda V cuivis, qui adhuc serenos habet mentis oculos, judi-
cio decernendum tute relinquimus. Loquuntur sic dicti libe-
rales nostri de intolerabili sacerdotii jugo, e cujus Servitute 
scolas emancipandas esse, ipse cultior, et illuminatior saeculi 
genius suo jure deposcat. Sed vero Salvator dixit : jugum 
meum suave est, et onus meum leve. Qui suave hoc jugum 
fidei et pietatis christianae excutiunt, proprio corruptae na-
turae liumanae pondéré incidunt sub jugum superbiae, con-
cupiscentiae carnis, omnisque generis corruptelae. Tenet hoc 
relate ad omnes hominum classes. Sed tenet potissimum 
relate ad teneram aetatem, quam ipse juvenilis sanguinis 
ardor, imaginationis vivacitas, passionum, nulla adhuc ex-
perientia mitigatarum, aestus, in aberrationes corpori non 
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minus, ac animae perniciosas abripiunt, nisi beneficentissi-
mis religionis frenis contineantur. Consideremus studiosam 
aevi nostri juventutem, et plenam de assertorum veritate 
acquiremus convictionem. Quae enim est principalis tristis 
ejus, in quam juventutem nostram passim incidisse videmus, 
dissolutionis causa, nisi quod in familiis, ipsisque scolis, 
etiam catholicis, religiosa ejus institutio et educatio in dies 
extenuetur magis ? Et, si jam relaxatio hac in parte, tam 
acerbos générât fructus : qualis subsequeretur desolatio, si e 
systemate educationis scolastico, ut saeculi poscit impietas, 
religio penitus eliminaretur ? Sane emancipatio talis, deplo-
randam, ut pontificia nostra encyclica non obscure arguit, 
pareret impietatis, ac vitiorum omnis generis servitutem. 

Quae cum ita sint, iis, quae encyclicis summi pontificis 
nostri, hoc sub obtutu depromuntur, homo bonus prudensque 
tam parum potest offendi, ut potius tenera se gratitudine, hoc 
quoque nomine, Suae Sanctitati obstrictum debeat confiteri. 

Hanc Sanctissimi Patris in tuendis Ecclesiae, suisque 
juribus, ac légitima prorsus proprietate firmitatem, inimici 
religionis gravissime subsumunt, obstinationis, obscurantismi, 
et variis idgenus sibi familiaribus compellationibus eam ho-
norantes ; egregie in hoc liberales, eo tantum cum discrimine, 
quod liberalitatem ex aliéna non sua exerceant bursa, e qua 
ne obulum umquam in religionis fines impenderunt. 

Permulta in hanc rem dici possent ; sed, hac vice, suf-
fecerit paucas fecisse observationes generales, quarum pon-
dus omnis, vel tantillo justitiae et aequitatis sensu praeditus, 
agnoscat est necesse. 

Possessorium summi Pontificatus totius per orbem ter-
rarum sparsae Ecclesiae catholicae proprietas est ; idem 
peculiari divinae providentiae suam debet originem ; est mille 
et quod excedit annorum legitimo usu roboratum, totius Eu-
rópáé, innumeris vicibus declarato consensu stabilitum, tam-
que in praesentibus rerum adjunctis necessarium, ut sine eo, 
Ecclesiae universae caput sublimis sui muneris partes nec 
cum dignitate, nec cum requisita libertate, sed nec débita 
cum efficacia possit adimplere. Et quaerere licet : si quis li-
beralium, melius dixerim libertinorum, qui inimica idgenus 
erga Ecclesiam fovent principia, assultu praedonum sua pri-
varetur proprietate ; num is acquiesceret dato sibi responso : 
novos possessores jam cuncta ad suam instruxisse commo-
ditatem, factum completum esse, nec eos, citra ordinis pa-
cisque convulsionem in sua posse turbari acquisitione ? Non 
acquiesceret profecto inique despoliatus idgenus homo, suae-
que proprietatis restitutionem omni, quo posset, meliore modo 
porro postularet. Turpe, et illiberalis animi est, alia uti men-
sura dum de propriis, alia dum de alienis agitur commodis 
et juribus. 

Nec allegatae illae, e consideratione pacis ac prospe-
ritatis publicae, completique facti argumentationes aliquam 
merentur attentionem. Facta enim, quae e peccaminoso ini-
quitatis promanant fonte, veram pacem et prosperitatem po-
pulorum numquam possunt operari. Neque rapinae et iniqui-
tates complemento facti, diuturnitateque sua possunt excu-
sari; immo culpa et malitia earum tanto increscit magis, quanto 
earum reparatio in longius tempus protrahitur : perduratio 
enim in commisso flagitio, nova quodammodo in singula 
momenta ejus est renovatio. Et paene inauditum est crude-

litatis genus, summusque tyrannidis gradus, iniquitate prae-
donum despoliato ipsos, de illata sibi injuria justissimos que-
stus, vitio vertere, ac iniquis exprobrationibus ei silentium 
velle imponere." (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, april 13-án. A zsinatok, mint az egyházi élet 

felujulásának egyik hatalmas tényezői, üdvözöltettek a ve-
szély idején. A fegyelem szakadozott, a tekintély omladozott; 
a társadalom oszladozott, a lelkesek megemlékezvén a mult 
időkre, tartományi, megyei zsinatokat ajánlottak, kértek. A 
szentatya nem szűnt buzdítani azokra. Az idők mostohasága 
akasztotta meg ezeket egész Európában. A pápai államok-
ban 1848 előtt bizonyára senki nem tett akadályt a zsina-
tok ellen, még sem tartattak meg. Ujabban egyetemes óhaj-
tás visszakívánta ezeket más és más indokokból. Ahol meg-
tartattak, vészt nem hoztak. Az 1848-i értekezleteket ha-
zánkban zsinatnak nem mondhatjuk. Valami tanácskozásnak 
kellett lenni, volt tehát értekezlet a megyékben kisebb na-
gyobb robajjal, kisebb nagyobb, gyászos, gyászosabb jele-
netekkel. Az áldásos indítványokat a túlkapás, a szenvedély 
áradó hulláma elfedte. Gyászos helyzetünknek tanúsága, s 
adja az Isten, hogy soha vissza ne térjen. Szakadás, felfor-
gatás nem orvoslás, hanem gyilkolás a nemes testületünkben. 
Az értekezletek gyengeségeink bizonyítványai ; zsinatra 
képtelenek valánk. Az Isten meggyógyított, vagy legalább, 
ha akarjuk, a gyógyulhatást megadta. 1848 és 1865 között 
nagy a távolság ; nem mintha javitani való nem volna, nem 
mintha gyúlékony anyag hiányzanék, mely főpásztoraink 
komoly gondjainak lehet tárgya, de az időnek két határa 
között a távolság, más sok jelenség mellett, a zsinatok meg-
tarthatása, épületes volta. Szoknunk kell hozzá, szemmel 
tartva saját és a világ tévelyeit, van, lesz mindig, quod era-
dices et plantes. Az okossággal, a hatalom bölcseségével 
vetélkedik az élet álnoksága. Erőnk az egyesülésben van. 
Fölöslegesnek a zsinatot senki sem mondta, nem is mond-
hatja ; áldásosnak senki sem tagadta. 

Az esztergomi tartomány első tartott zsinatot, utána a 
kalocsai egyházi tartomány 1863 sept. 8—20-án tartotta a 
tartományi zsinatot, melynek a szentszék által helybenha-
gyott határozatjai most napvilágot látnak fényes nyomta-
tásban. E dicsősége hiányzott a nagy érsekségnek, s kiki 
tudja, a nagy érseknek is, s ezen dicsőség meglett. Áldott 
legyen az Ur mindörökké eme szent malasztért ! 

A határozatok okmánya, a könyv minden okmányok-
kal együtt teljes 49 iv, a kalocsai egyházi tartománynak 
dicsemléke Kunszt József érseksége alatt. 

A zsinati okmányok három részre osztvák : 1) acta con-
cilii ; 2) décréta concilii ; 3) documenta, quae ad concilium 
referuntur. Az első részben azon levelek olvashatók, melyek 
a zsinat megtartását előkészítették, a zsinati névjegyzék, az 
átalános és a nyilt gyűlések jegyzőkönyve, a zsinati szabá-
lyok, az érsek levele a szentatyához a zsinatról, a szent-
atya válasza. Második részben állanak a zsinati határozatok 
hét czim alatt, mindenik czim, mint a tárgy kívánta, több 
fejezetben. T. 1. de fide et doctrina Ecclesiae ; t. 2. de po-
testate sacra et gubernatione Ecclesiae ; t. 3. de sacramentis ; 
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t. 4. de perfectione cleri ; t. 5. de regularibus ; t. 6. de pro-
vehendis populi moribus ; t. 7. de disciplina. — A harmadik 
rész a határozatokra, a szabályokra vonatkozó okmányokat 
tartalmazza, mely által a zsinati könyv valóságos codicillus 
gyanánt üdvözölhető, a) a concordatumra, b) a zsinati ha-
tározatokban emiitett okmányokra, c) a szentszéki törvény-
szék eljárására nézve a házassági ügyekben. 

Az átalános áttekintés is kedvessé teszi a zsinati köny-
vet : de erre, hogy belőle és általa okuljunk, tanulmányozás 
kell. A plébánosok kötelessége és öröme lesz nocturna ver-
sare manu, versare diurna. Mivel tartományi zsinat határo-
zatjai, szükségképen az átalánosság, az elviesség szinét 
viselik, de elég indpontokat, eléggé kitűzött ösvényt mu-
tatnak mint a megyei zsinatokra, mint az egyesek tanul-
mányozásaira. 

Az első czim 2 fejezetje „de Domino nostro Jesu 
Christo," 5 fejezet „de quibusdam erroribus hujus temporis," 
„de libris scriptisque malis ;" a tit. 2. 1 fejezetje „de Romano 
pontifice," a tit. 4, 6. egészen eléggé bizonyítja, hogy a zsi-
nati atyák bölcsesége, gondossága mai korban szólt, rendel-
kezett, határozott. 

„Nihil enim esse potest ita insanum et absurdum, quam 
18 saeculorum fidem aereis marmoreisque vetustatis monu-
mentis, quae nova jugiter de martyrum sepulchris in lucem 
protrahuntur, in hanc usque diem tutam et oculis manibus-
que eontrectabilem, fallacibus conjecturis et praeconceptis 
opinionibus posthabere : synodus haec plena fide profitetur 
Jesum Christum Deum verum de Deo vero; damnat vero 
illos, qui negant hanc esse vitám aeternam." (p. 48, 49.) Az 
5 fejezet kárhoztatja a materialismust, a communismust, so-
cialismust, rationalismust, a nazarenus uj sectát. (p. 55. 56.) 
A nazarénusok tanait igy adja elö a zsinat : „Ea, quae reli-
gio suggerit, ut plurimum rejiciunt, et suo dumtaxat sensui 
innixi s. scripturarum effata ad suorum phantasmatum suc-
colamen detorquent, atque perversitatem suam per exitiale 
odium exhibent, quo a sacerdotio Jesu Christi abhorrent, 
illamque nefariam aversionem, qua sacrificium incruentum 
refugiunt ac cultum publicum divinum contemnentes privata 
dumtaxat conventicula sua adeunt. Beatam Virginem tam-
quam mulierem ceteris Adae filiabus prorsus aequalem tra-
ducunt, impie blasphémant. Sacramentalem confessionem 
aversantur, ipsumque regenerationis fontem cum animae 
prolium suarum periculo vel ad longius tempus differendum, 
vel prorsus negligendum impie statuunt ; legem denique pro 
justo non esse positam, seque justos et Spiritu Dei singula-
riter illuminatos jactantes, civili ac sacrae reipublicae bel-
lum indicunt." Ezek után buzdítja a zsinat a lelkipásztoro-
kat, hogy e titkos sectát minden telhető móddal gátolják 
terjedni, az elcsábitottakat pedig az igaz egyházba vissza-
hozni iparkodjanak ; mely buzgalomhoz csatolandó az imád-
ság is, mivel megrögzöttek, és felfuvalkodottak. Folytatja a 
zsinat : „Quoniam vero infelices tales seductores exinde so-
lent ad decipiendas animas laqueos extendere, quod mentien-
tes asserant, se per istiusmodi novae consociationis ligámén 
obtinuisse, quod a gravioribus quibusdam criminibus, uti 
furto, blasphemia, ebrietate abstineant, quibus antea irretiti 
vixissent : quasi non sua culpa peccaverint, sed defectu fa-
vorum Ecclesiae, quos numquam in suum usum converte-

rant; agendum cumprimis, ut non modo veritates fidei, sed 
et ut virtutum peccatis actu vigentibus oppositarum splendor 
in fidelium grege manifestius compareat, unde etiam ii qui 
stant ex adverso, videntes opera fidelium bona, glorificent 
unum Patrem quem nobiscum communem habent, per aucto-
rem nostrae fidei, cujus virtus ex fructibus optime noscitur." 
A mételyes sajtóról a zsinati atyák 12 Leo, 16 Gergely, IX. 
Pius pápákkal nyilatkoznak, s az egyház fegyelmét az ősca-
nonok szerint visszaállítják, teljesen érvényesnek nyilatkoz-
tatják. (Folyt.) 

KASSA, april 5. — Tudomásul vévén sooki T ó t h 
István nyugalmazott cs. kir. huszárőrnagy urnák, f. h. 2-án 
reggeli 2 órakor, életének 70 -dik évében — melyből 36 évet 
tényleges szolgálatban, 36 évet pedig kiérdemlett nyugalom-
ban töltött, — végelgyengülésből a halotti szentségek ajtatos 
fölvétele után történt kimultát : sietünk az ősz bajnok iránti 
kegyeletességünknek emléklapot adni. A szomszéd, tör-
ténelmi nevezetességű R o z g o n y helysége, fényes katonai 
eltakarításnak volt tanuja. Az e tisztségben járók egyike al-
kalmat vesz magának, szerény közleményével a vidéki tudó-
sítások rovatait odább fűzni. A legjobb gleba sokszor, a föl-
dolgozandó anyag keresetlensége ; eszmetorlaszokat szül nem 
ritkán a gondolatforrás bősége. — Mars fiaiban a haza vé-
dőit, a személy és vagyonbiztosság őreit tiszteljük ; hábo-
ritlanul üdvmunkálatainkban sem járhatnánk el nélkülök. 
A tábori jelvényekben díszes koporsónál a hadtestületek ér-
deme, becse, fénye, szükségessége, életviszontagságai ujultak 
meg. A katonatartás közteherviseléskép nehezül reánk. De 
ez is igazolja : ,si praecepta Christi servarentur : nec judice, 
nec milite opus esset.' Ki fékezné elleneink dulakodásait ? 
,Si vis pacem, para bellum.' E nyűg is egyike az ősbün szo-
morú következményeinek. A katonai pályán vérnyomok nél-
kül előtörtetni alig lehet. Életének vérével áldozik a bajnok ; 
rangfokozatával emelkedik tiszteletünk. És az aggkor, nem 
a hosszas és hűséges szolgálatok jutalma-e V Kit Isten a csata 
vészei közt megóv, előléptet, s végperczeit édes szülőföldjén, 
öslakában, övéinek gyöngédeden ápoló karjai közt engedi 
tölteni ; mindez, váljon nem az ég különös kegyelme, áldása, 
kedvezménye-e '? — Urunk kínszenvedése évfordulati nap-
jain szenvedettnek, a jubilaeum alatt teljes bűnbocsánat bu-
csúengedély idején keresztényileg meghalálozottnak áldásban 
maradjon emléke ! Hült tetemei halottas pompával vitettek a 
templomba, hol a temetési tisztet végző ft. K r a u s z János 
kanonok s papnöveldei igazgató ur tartotta a ,Requiemet.' 
Jól hatott ránk a tótajku híveknek összhangzatos szép ma-
gyar éneke. A borús ég lassú csöppekben hullatta bánatkö-
nyüit. A temetőn, a családi sírbolt beszentelésnél, a gyászolók 
könybe fulladt szava, s a végtiszteletadásra megjelent had-
fiak diszlövése, zenéje, megható zajjal töltötte be Rozgonynak 
harczneves téréit, hol R ó b e r t K á r o l y 1311 pártos ellenét 
Csák Mátét legyőzte. 

BÉCS, mart. 31. Az austriai birodalom püspökeinek a 
pápai körlevélt kisérő iratai egymás után jönnek. H a u 1 i le 
bibornok és zágrábi érseknek ez alkalommal adott értekezése 
a tekintélyről valóban időszerű. — A s e c k a u i herczeg-
püspök különös nyomatékkal emliti, hogy Jézus helytartója 
iránti hódolat és engedelmesség a katholikusnak legszentebb 
kötelmei közé tartozik. A kárhoztatott tévelyek egy része 
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úgymond mutatja, mikint az egyházban vannak még mindig 
olyanok, kik csak névlegesen katholikusok, de kik lelkökből 
régen kitagadták Krisztust. — A brüni püspök különösen 
kikel a lapok tudatlanságának vagy rosz akaratának felro-
vandó téves magyarázat ellen. A forradalmi sajtó talán soha 
sem töltötte be hivatását annyira, mind a dec. 8-i körlevél 
alkalmából. Ismeretesek a rágalmazások és vádak, melyekkel 
az utóbbit illették. Legújabban azon hazugsághoz folyamod-
tak, mintha a szentszék megijedve a körlevél által idézett 
hatás fölött, visszavonást, a hatás gyengitését maga eszkö-
zölné. Igy a túldemocraticus ,Neue freie Presse' azon liirt 
hozta, hogy Falcinelli bécsi nuncius Mensdorf külügyminisz-
ternek egy jegyzéket nyújtott volna át, mely a syllabus ér-
telmezését tartalmazná, és arra volna számítva, hogy az oko-
zott hatást meggyengitse. A többi lapok mindezt természe-
tesen utánirták, sőt még a párisi,Pays' cziniü lap is ebből 
védveket merített a,Monde' elleni vitájában. Mondanunk sem 
kell, hogy az emiitett jegyzék nem létezik, és igy át sem is 
adathatott. Azonban a közvéleményt ezen urak megcsinálják, 
az előfizetők drága pénzen veszik meg a hazugságok tárházait, 
és ráadásul egekig magasztalják ama lapok szerkesztőinek 
nemcsak szabadelvüségét, hanem mig jóértesültségét is. 

BERLIN, mart. 28-án. Az utolsó időben keleti Porosz-
országban, és különösen Grumbinnen városában több adó-
megtagadási eset fordult elő. Azon kerületek, hol ez történt, 
leginkább kitűnnek ellenzéki szellemök által. Megjegyzendő, 
hogy eme kerületek lakói nagyobbrészt ivadékai azon salz-
bux-gi kivándorlóknak, kiknek elferdített története még mai 
nap is fel szokott hozatni a katholikusok rágalmazására. 
1729 és 1731 évben a salzburgi érsekség területén, melynek 
főpapja egyszersmind világi fejedelem is volt, izgatók által 
forradalom gyújtatott. A Firmián grófi családból származó 
erkölcsös és igazságos érsek minden szelid eszközöket fel-
használt, hogy az eltévedt juhokat ismét a jó útra terelje. 
De ezek nagy része a porosz király fényes Ígéretei által el-
csábíttatva, megmaradtak ellenkezésükben, és protestánsok-
nak vallák magokat, anélkül, hogy igazán tudták volna, mi-
ben áll eme vallás ? Az érsek azért a törvény erejénél fogva 
kényszerité őket a fejedelemségét elhagyni, engedvén három 
évet, hogy ezalatt birtokaikat eladhassák. A határon porosz 
ügynökök fogadták őket, és az ehez tartozó egykori Lithvá-
niába, mely járvány következtében elnéptelenedett, vezették. 
Ide érkezvén körülbelől 12 — 15000-en, ellenkezési viszke-
tegök itt is még oly nagy volt, hogy katonai zárvonalt kelle 
húzni, hogy a rend fentartathassék. Amint a fönebbiekből ért-
hető az „evangelikus hit eme vértanúinak" ellenzéki szelleme 
mai napig sem változott. A Darmstadtban megjelenő „Hessi-
sche Landes Zeitung" meséli, mikint hire jár, hogy Mainz kör-
nyékén egy 10 éves gyermek a katholikus lelkész által meg-
büntettetett, mivel idősb testvére egy protestáns leányt vett 
nőül. Noha a mainzi katholikus újság felszólítja a nevezett 
lap szerkesztőségét az eset határozottabb megjelelésére, a 
szabadelvű lapok ezen hírt utánirják. — Frankfurt váro-
sának tanácsa a német lovag rend papjának, Niedermayer 
urnák, megtiltotta, hogy a niederradi kápolnában kath. isteni-
tiszteletet tartson, mert ez szerintök megháborítaná a vallási 
békét. Nassaui herczegségben egyik képviselő, Schenk a 
rüdesheimi törvényszék által két heti fogságra ítéltetett, mi-

vel a kath. vallást nyiltan gyalázta. — A badeni nagyher-
czegség összes katholikus templomaiban a freiburgi érseknek 
egy körlevele olvastatott fel, melyben a kormány-iskolák-
bani minden részvételt, és azok látogatását határozottan 
megtilt. A harcz tehát megindult a katholikus lakosok, és a 
miniszterialis szabadkőmivesek között. 

MANHEIM, april 10. „A vándorló casinók, igy ir a 
badeni Beobachter, a keresztény népnek, az ország katholi-
kusainak mintegy védelmi ténye, mert ez idő szerint nincs 
számokra igaz jogvédelem. Az érsek, a katholikus papság, 
és a katholikus hivek az uj iskolai törvény ellen hasztalan 
tiltakoztak. Hasztalan bizonyították, hogy általa a katholi-
kusok biztosított jogai, és lelkismeretszabadságuk sértetnek. 
Minden eredmény nélkül maradt, és az iskolai törvény a nép 
nagy többségének ellenére erőszakkal vitetik gyakorlatba. 
A katholikusok nemcsak vallási, hanem politikai és polgári 
jogaikat is védik. Ezen küzdelemben csak azok vehetnek 
részt, kik igaz katholikusok, azaz kik a pápával és érsekekkel 
az egyház jogaiért helyt állanak. Ezen katholikusok mind-
inkább nagyobb számmal gyülekeznek, és az alkotmányos 
egyesülési joggal élnek. Ez által erejöket és a jog védelmé-
beni kitartásukat bizonyítják. A szabadelvű párt „alkot-
mánysértésről" beszél, jó lesz tehát a durlachi határozatokat 
ide igtatni, melyek majd minden casinóban elfogadtattak. 
Ezek következők : 1) az isk. törvény és az ennek keresztül-
vitelére megszabott eszközök mélyen sértik a katholikusok -
nak alkotmányszerüleg biztositott jogaikat. Az isk. reform a 
kath. egyház létele, a lelkismeret-, és vallásszabadság ellen 
intézett támadás. 2) A katholikusok kivánják, hogy a kath. 
iskolai ügy vagy az egyházzal kötendő egyezmény utján 
rendeztessék, vagy teljes tanitásszabadság adassék. 3) A 
katholikusok az uj isk. törvénynek alkotmányos utoni meg-
szüntetését kérik. 4) Az ellennyilatkozatok az uj isk. törvény 
javára, melyek ellentétben az egyházi legtöbb tekintélyekkel 
katholikusok, vagy nemkatholikusok által történtek, nem 
bizonyíthatnak a kath. jogszempont ellenében. 5) Az állam-
miniszterium határozata, mely szerint épen a katholikusoknak 
saját legfontosabb érdekeikben tiltatik jognyerés végett a 
fejedelemhez folyamodni, a régibb sérelmekhez csak ujab-
bakat csatol, melyek az alkotmánynyal ellenkeznek. 6) Baden 
katholikusainak kötelességük, tekintettel a vallási jogaik ve-
szedelmére, védelem tekintetében szorosan egyesülni. Jel-
szavuk legyen : kitartás a törvényes munkában a jogért ! 
Ebben az értelemben történtek a nagyherczeghez intézett 
kérelmek is." — Ugy látszik, hogy a Manheimban történt 
vad kihágásokat arra akarják majd felhasználni, hogy a ván-
dor* casinókat végleg letiltsák, legalább egy kormánybaráti 
lap nyilatkozata ezt engedi sejteni. Ez a gothai liberalismus-
nak türelme Badenben. Végre figyelem nélkül nem hagyhatjuk 
a „Schwäbischer Mercur" következő denunciatioját. „Ez al-
kalommal is, igy ir a lap, mint máskor, észre lehetett venni, 
hogy a katholikus mozgalom vezetői az osztrák követséggeli 
bensőbb szövetség után törekszenek. A jelen körülmények 
között természetesen épen nem alkalmas eme viszony arra, 
hogy a nagy-német Bajorország politikának délnyugoti Né-
metországban követőket szerezzen." Igaz, hogy déli Német-
ország katholikusai Austriának mindig hü barátai voltak, de 
ezen rokonszenv miatt a nevezett szabadelvűeknek legkisebb 
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joguk sincs panaszkodni, miután ők a Poroszországbai beol-
vadást majdnem nyiltan elömozditják. Illoyalis szövetségrőli 
vád ellen pedig nem szükség védeni sem a badeni katholiku-
sokat, sem a carlsruhei osztr. követséget. 

VILNA, mart. 1-én. A „Vilnai futár" czimü orosz lap 
a páli szent Vineze egyletnek MouraviefFáltal történt felosz-
lattatásáról különös czikket hoz. A szerkesztőnek, de még 
inkább a lithvániai kormányzónak szemeiben lengyelül be-
szélni, és alamizsnát szedni, nagy bün. Sajátságossága a 
zsarnokságnak, hogy mindenütt összeesküvést lát. Ime a 
czikk szövege. „Buczynska Mathild özvegy, 1859 vége felé 
Párisból hazatérvén, a vilnai hölgyek között páli sz. Vineze 
egyletet kivánt alakítani, és e czélból engedelemért a kor-
mányhoz fordult. Az engedelem meg nem érkezvén, az előbbi 
katholikus püspök Krasinski közbenjárását kérte ki. A püs-
pök az alapszabályok tervezetét fel is terjesztette a hatósá-
gokhoz, és Zylinski érsek közbejárásra szintén megkéretett. 
Midőn azonban az érsek tudatta, hogy a belügyminiszter 
nincs azon helyzetben, hogy ily nemű társulatot engedélyez-
zen, Bucsinska asszonyság elhatározá magát, hogy a társu-
latot hatósági engedély nélkül létrehozza. Krasinski az előbbi 
püspök (most is az ő, habár működését akadályozzák) tevé-
keny részt vett ebben. Jótékonyság volt az egylet bevallott 
czélja ; de csak hamar kitűnt, hogy más mellék czéljai is 
vannak. A hatóságok figyelmeztetve lőnek, hogy a társulat 
alamizsnát osztogatván a szegényeknek, ezeknek meghagyta, 
hogy nemzeti gyászt viseljenek, és minden segélyt megtaga-
dott azoktól, kik ama föltételnek eleget tenni vonakodtak. 
Egyébiránt az is észlelhető volt, hogy a szegények legtevé-
kenyebb részt vettek a nemzeti énekeknek a templombani 
éneklésénél, ami nem történhetett külbefolyás nélkül, és mivel 
az egyesület nekik segélyt nyújtott, méltán ennek lehetett a 
befolyást tulajdonítani. (Ez muszka logika.) Hogy ennek vége 
vettessék, Bucsinska asszonyság elküldetett jószágára, és a 
társulat feloszlattatott, azonban ez nem szűnt meg azért lé-
tezni, és igazgatása Szylisko áldozárra bízatott. A társulatnak 
okmányban meglevő tudósitványa, szerkesztve Lopacinska 
kisasszony által, bizonyítja, hogy ezen egyesület Krasinski 
püspöktől nemcsak erkölcsi támogatást, de anyagi segélyt 
is nyert, és 1862 január havában tartott gyűlésen is jelen 
volt. Ebben, miután a püspök a havi jelentést meghallgatta 
volna, a társulati tagoknak bűnbocsánatot adott. (Mily felfe-
dezés ?) A társulat törvénytelen fönállása bizonyítja, hogy 
tagjai a jótékonyság örve alatt a szegényekrei befolyás által 
titkos czélokat akartak elérni. Ismervén a lengyel hölgyek 
vakbuzgóságát, a kath. papok a tagok mindenikének 
Szylisko igazgató és Bucsinska Matild asszonyság által aláirt 
okmányt adott. Az okmány hátsó oldalán a tagok kötelessé-
gei vannak feljegyezve, és IX-ik Pius pápa által 1850 jul. 
16-án adott bűnbocsánat á jótékony hölgyek számára. Azért 
ezen egyesület, mely hatósági engedély nélkül létezett, és 
veszélyes tevékenységet fejtett ki, az 1863 év vége felé hi-
vatalos vizsgálat folytán megszüntettetett. Legbefolyásosabb 
tagjai pedig, részesei levén a felkelésnek, száműzettek." Az 
orosz hivatalos lap tudósitmánya nem is fejeztethetett volna 
be méltán, ha erőszakoskodások, száműzetések, vagy elkob-
zások benne hiányoznának. 

BRUXELLES, april. 6-án. A gandi hospiciumok bi-

zottmányának szabadonczai folytatják pusztitási müveiket. 
Elhatározták a „kék leányok" árvaházát eltörülni. A „Bien 
public" tudosit, hogy a nevezett intézet bútorai elárverez-
tettek. Nem lehet a fájdalom érzete nélkül eme lap je-
lentését olvasni. „Jelen akartunk lenni — mond — a 
vandalismus véghezvitelénél, mely történetünk leggyászo-
sabb napjait idézte emlékünkbe. E régi menhelynek, 
melyben századok óta a katholikus szeretet nevelt árvákat, 
tekintete szomorú, lehangoló volt. Az udvarban ágyak, szé-
kek, padok, ajtók voltak összevissza hányva. A termek üre-
sek, saeculárisálták már a falakat, leszakgatván azokról 
mindent, mi Istenre és a vallásra figyelmeztetett, a szent ké-
peket és feszületeket. — A kápolnában az oltáron a taber-
naculum felforgatva. Azt hitted volna, hogy rablóbanda 
pusztított. Az árverelés az árvaház egy nagy teremében 
tartatott. Itt hosszú asztalokon edények, és konyhaeszkö-
zök voltak elhelyezve, — továbbra egyházi diszitmények, 
lámpák, virágtartók, kelyhek, szentségtartók, ciboriumok, 
szent képek és szobrok. Sok nép, különösen katholikusok 
számosan jelentek meg a vásárra, és szitkokat lehetett hal-
lani a városház jacobinusai ellen. 11 óra felé kezdődött a 
papi öltönyök és diszitmények eladása. Félni lehetett, hogy 
ezek kőmivesek kezeibe ne kerüljenek, és majd orgiáikban 
meg ne szentségtelenittessenek, azért jelent meg annyi jó 
katholikus. Az eredmény kielégítő volt, mert semmi sem ke-
rült ellenséges kézbe. Szomorú volt azonban látni, az inasok 
a többi edényekkel együtt mint dobták össze-vissza a kely-
heket is, melyek annyiszor tartalmazták urunk Üdvözítőnk 
drágalátos szent vérét. Az egyházi öltönyök, diszitmények 
jobbára templomok és kápolnák számára vásároltattak meg. 
A nép tanuja volt ezelőtt, mily szeretetteljesen működtek az 
apáczák, és gyermekeiket mily istenfélően nevelték, a fáj-
dalomtól áthatva e pusztítás miatt szabad menetet engedett 
nem épen kíméletes nyilatkozatainak; mi pedig, habár nem 
kevésbé sújtva éreztük is magunkat az istentelenek e 
pusztításai által, örvendtünk mégis, hogy megmentettük, amit 
menteni lehetett. 

KONSTANTINÁPOLY, mart. 17-én. Azon cselszö-
vények, melyeket az itteni görög n. e. patriarchatus véghez-
visz a katholicismus terjedhetésének meggátlására, valóban 
kell, hogy illető helyen figyelembe vétessenek. Nem keve-
sebbről van szó, minthogy a katholikusokat a hatt-i-humajum 
által nekik biztosított lelkismeret-szabadságtól megfoszszák, 
és akadályoztassák egyházuk terjesztésében. A görög pa-
triarhatus szeretné világi joghatósága alatt megtartani azo-
kat a görög községekben, kik tőlük elpártolván a kath hitre 
tértek. E különcz kivánat nemcsak létezik, hanem a porta 
részéről utóbbi időben mutatott kedvezések által még han-
gosabban is nyilatkozott. Szorítani akarják kivétel nélkül 
az egyházi adó fizetésére mindazokat, kik valaha a görög 
egyház tagjai voltak, ha többé nem is azok; mivel pedig ma-
gok be nem hajthatják, a török kormány által akarják be-
hajtatni, és nem is igen valószínűtlen az utóbbi fondorkodá-
sok után, hogy végre erre rá veszik a török kormányt. A 
hattihumajum mintegy függelékét képezi a párisi békének, és 
azért kivánatos, hogy az utóbbit aláirt kath. hatalmasságok 
erélyesen tiltakozzanak a jogsérelmek ellen, és az elvállalt kö-
telezettségek pontos teljesítése fölött szigorúan őrködjenek. 
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VEGYESEK. 
Az esztergomi főmegyében a jubilaeum mult héten 

véget ért. Tanúi voltunk a pesti hivek ajtatosságának, kik 
buzgó lelkipásztoraik vezetése mellett, ajtatos járdalattal, 
énekelve a kiszabott templomlátogatást középülésre végezték. 
A gyónások, áldozások az utolsó két hétben szaporodtak ; a 
megtérések titkai az örök élet könyvébe irvák. — Emlités 
nélkül nem hagyhatjuk a buda-pesti lelkipásztorok, káplánok 
jeles tettét a farsang utolsó napjaiban, kik, az Oltáriszentség 
a belvárosi templomban ki levén téve, az imádási órákat, 
közmegállapodással ugy felosztották magok között, hogy, 
segélyül véve a lelkipásztorkodáson kivüli papokat is, orán-
kint az Oltáriszentség előtt imádásban térdepeltek. Non erat 
Dominus sine servo, non thesaurus sine custode. 

A ,P. Lloyd' vezérczikkezője (82 sz.) irja : „Ha a pápa 
Romából eltávozik, ennek az egyházra nézve semmi ki-
hatása nem lesz. Váljon Romában van-e a pápa, Majorkában, 
vagy pedig Velenczében ? az egyházra nézve közömbös do-
log." Ha a czikkiró családatya, családja sem gondolna semmit 
avval, Pesten van-e az atya, vagy Caylonban ? kivált ha 
Pestre, mikor akarna, sem jöhetne. Ha az atyát saját házából 
kiűzik, ha saját birtokából kifosztják ; evvel sem törődnének 
a jó gyermekek. Egy lloydos izü feltétel felőlünk, kik a 
Lloydot irják, a világ katholikusairól ily fogalmat csináltak 
magoknak. Kár hogy nem adta még hozzá : ha a catacombák-
ban lesz a pápa, ez is közömbös dolog a kath. világra ! Gondol-
juk mi is, hogy ha a tisztességes pesti rabbi a városból erősza-
kosan kiűzetnék, ez a héber községre semmi kihatással nem 
volna, mivel mást tennének helyébe ; de a pápa egészen más ; 
azért itt egy mértéket használni csak a korlátoltak szokása. 

A győri püspök ő mélt. mart. 15-i körlevelében ritka 
tudományossággal adja elő a kátékhoz csatolt nagy horderejű 
érdeket, az esztergomi tartományi zsinat értelmében a re-
gensburgiról igy rendelkezik : „Hunc catechismum cum 
exordio anni proxime futuri in omnibus scolis elementaribus 
inducendum, et catechesibus in ecclesia haberi. solitis sub-
sternendum, praescribimus, mandamus, exclusis et abolitis 
quibusvis aliis hactenus usitatis." 

Napoléon császár nagy költséggel diszittette fel újra 
Lacroix festész által az elyséei palotának kápolnáját. A 
ker. művészet minden telhetőt megtett, hogy az Isten haj-
lékát oly fényessé tegye, mikint ezt a császár bőkezűségétől 
várni lehetett. Legyen az Isten őrző angyala a palotának 
ura fölött, hogy a balesetek legsiralmasabbikától, mely az 
egyház szomoritása, őt megóvja. Szent Lajos, valahányszor 
belépett a tuileriák palotájába, kalapot emelt, mivel lakó szo-
báiba a kápolna alatt ment át. Legyen ez ajtatosság az elyséei 
palota lakójának is lelkében, aki valószínűleg a korona örö-
kös herczeg lesz. Pothinus, Blandine, Iréneus, Symphorianus, 
Diénes, Márton, Genovéva, Remigius, Klotild, Claudius, 
Nagy-Károly, s Lajos szentek állanak művészi ecsettel festve 
a nagy-ur szemei előtt. Vonzzanak e példák. I Napoléon 
ezen palotában irta alá az első lemondást a koronáról, Wel-
lington, Sándor czár itt szálásoltak ; a napoléonidákra intés 
az egekből 

Turinban az egész kath. népség megbotránkozott a 
kormány szentségtöréseinek látásán. Mindazon kelyheket, 
szentség-tartókat, ciboriumokat, füstölőket, melyeket a olasz-
országi templomoktól a kormány elrabolt, Turinba hozatta. 
Ezek között voltak a szentelt olajok tartói is, magával a szen-
telt olajjal. A religio megszentelt tárgyaival, még ha elra-
bolná is, Dahomey fetisch vallású zsarnok sem bánnék más-
képen , mint az erkölcsrontó, olasznak nevezett kormány 
cselekszik. A kőmives és a forradalmár barbárabb minden 
barbárnál, mikint Fumel, Pinelli, Garibaldi stb. 

A hü, a kitűnő kath. jó tiroli nép Zallinger Károlyban 
támaszát, vezérét, minden jóban buzditóját vesztette. Hazája 
érdekeinek legbuzgóbb védője, a kath. hitnek legjámborabb 
fia, a cs. háznak halálig feláldozó hive volt. A nép egyete-
mesen gyászolja, egy szivvel, egy lélekkel értté imádkozik. 
O volt, aki a tiroli küldöttséget Trientbe Reisach bibornok 
elébe vezette, s kérte, hogy a szentatya vesse magát közbe, 
nehogy a vallásos egység és béke más vallások betódulásával 
a jó tiroli nép között felzavartassék. 

Saintes városban Francziaországban, mart. 25-én sz. 
Eutrope templomában rögtöni gyógyulási csuda történt. 
Lefèvre nő La Rochelleben szélhűdés következtében sem 
szólni sem járni, sem kezével vagy lábával mozdulatot tenni 
nem tudott. Az orvosok felhagytak minden kísérletekkel. A 
nőnek rokonai sz. Eutrope templomában kilencz misét mon-
dattak a betegért, utána a nő kívánkozott a templomba. 
Nagy bajjal lehetett elvinni a beteg nőt, ki sz. Eutrope sír-
jára tétetve imádkozott. Gyónt, mikint a néma szokott, je-
lek által ; áldozáskor mindnyájok meglepetésére kezét emelte, 
hogy a fehér kendőt ajkai alatt tartsa. Mise után vezetés 
mellett már saját lábain ment ki a templomból, hazatérve 
teljesen meggyógyult volt. A plébánosok mind a két helyen 
jegyzökönyvet készítettek a tényállásról, mindenik jegyző-
könyv 60 esküdt tanú által van aláírva. L' Indépendance 
de la Charente Inférieur irja : „nem szükség mondanunk, 
hogy e csuda 19-ik század második felében történt; láttuk, 
tudtuk, tanuskodunk felöle." 

Mily mély gyökeret verhet az emberi szivbe az elő-
ítélet, példa egy lyoni rentier, kinél minden hetes számban 
állott. Jövedelme 77,777 frank volt, többet el nem fogadott 
volna, hét háza, lakása hét szoba volt, hét kutya, hét madár, 
hét házi szolga, minden szobában hét kép volt, hét óra, ebéd-
hez hét vagy 77 vendéget hivott, hét tál ételt adatott, ezt 
évenkint hétszer tette, naponta hétszer evett, hét órát aludt, 
maga hét idegen vitézrendet viselt. Nőtelen volt, mivel 7 fe-
leséget nem vehetett. Nagyon szomorkodott, ha valamely 
cselekedetében a hetes számot nem láthatta. A gondviselés 
akarta, hogy 77-ik évében, mart. 7-én haljon meg; végren-
deletében hét pontban hét örököst rendelt, hét ajtatos ala-
pítványt tett. Csak egy nem említtetik felőle, habár hihetni, 
hogy megtette : imádkozott-e naponta hétszer hét Miatyán-
kot, jelen volt-e naponta hét szentmisén; gyónt-e min-
den hetedik napon, héten, hónapon V legalább hét misét 
alapitványozott. 

A linzi püspök a nagyböjti főpásztori levelében a pápai 
körlevélről a többi bözött igy szól : „A pápa fellépése annál 
dicsőbb, minél pulyább ami korunk ; oly kevesen vannak, 
kik az igazságot bátran kimondják, többen pedig, kik szi-
vökben tisztelik, de a közéletben ugy viselik magokat, 
mintha azon igazság iránt megvetéssel volnának, csakhogy 
a hangadó csacska hősöknek vissza ne tessenek. Ezen aljas 
tettetésen elundorodunk, a pápai körlevél bátor szaván mi is 
felbátorodunk. A törvényhozás mestersége kiveszett az em-
beri társadalomból ; nem is csuda, miután az elmék oly vég-
hetetlen zavarba jutottak, hogy fölsőbb törvényt, mely nekik 
utmutatóul szolgálna, nem ismernek többé , azért a hozott 
törvények nem az igazság szava, hanem a többség szava-
zatja által e világra halottan született gyermek." — Valóban a 
pápai körlevél alkalmat adott, hogy a kath. püspökök a tár-
sadalmi bajokat a helyzetek fenekéről napfényre hozzák. 
Mily nagy társadalmi tan legszélesebb és legbiztosabb isme-
reteit birná, aki a pápai körlevél alkalmával kiadott főpász-
tori levelek egész gyűjteményét megszerezhetné! 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM: A hittitkok észszerű természete. (Folyt.) 
— Hatalmas gyógyszer. — Főpásztori levelek a pápai ency-
clicárol. (N-váradi.) — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A hittitkok észszerű természete. 
(Folyt.) 

Hittitkaink ellen vetett nehézségek egyedül az 
ész korlátoltságát, de nem azoknak lehetlenségét mu-
tatják. Mi az ugyanis, mit a titokban föl nem fog-
hatunk, s mit amig csak szellemünk e porhüvelyben 
lakik, tiszta derületben át nem láthatunk? Azon mód-
nak magyarázása, mely annak belmivoltát érinti; de 
jogosítva van-e valaki, hitét azoktól megtagadni, 
melyeknek léte nem tagadható csak azért, mert ho-
mályosak, melyeket át nem láthatunk? Oh ekkor 
nem lesz hit a világon, és ismeretünk vajmi szegény ! 
Ne akarjuk büszke bó'szültséggel áttörni a kellő' ha-
tárokat, melyeket egy hatalmasabb kéz tűzött ki, 
inkáb higyjük el, hogy minden színleges ellen-
mondásos lehetlenség, mely bennünket most talán 
megzavar addig, mig e tökéletlenség honában sze-
münk előtt homályfellegek lebegnek, és sürü köd 
borítja a tiszta igazságot, azon pillanatban eltűnik, 
midőn a tárgyakat égi fényű tiszta színben látjuk. 
Videbimus sicuti est. Ugyanis nézzük, mennyire ter-
jed a lélek megfoghatási köre ? A szerény természet-
búvár vizsgálja az egyes anyagi tárgyakat a lát-
ható mindenségben, beszél az észleletek után azok 
tulajdonairól, törvényei- s miveleteiről; fog is fe-
lelni kérdéseidre, de minden megoldás uj kérdést 
idéz elő, uj talányokat állit föl. Megfogta-e a tárgyak 
belmivoltát? Semmikép sem, látott ugyan mutatót a 
világóra számlapján, de a legbenső végső inditó erőt 
nem látta, mi tulajdonképen a mííködő erő, ő nem 
tudja. Valóban, sok és ezeknél nagyobb dolgok el 
vannak rejtve előlünk, mert csak kevés müveit ismer-
jük. 1) Az ember, mond Grőthe, oly homályos lény, 
aki nem tudja, honnét jön, sem hová megy, keveset 
tud a világról, legkevesebbet pedig önmagáról. Előt-

tünk a természet félig homályos, félig világos tükör 
gyanánt áll, egészen kifejtve semmi, amik kifejtvék is 
roszul, csak félig meddig rendszerezvék, sok tévesztve, 
több balul fogva föl, sok felejtve, legtöbb, mi már fölfe-
dezve volt, ismét behomályosulva a vélemények s el-
lenvélemények ködtáborával. A yvioaig és a oo<pia mél-
tóbb nevezettel igy állhatna : ayviuoig és aoocpia. Hol a 
tudós, kinek minden legtitkosabb rejtekeibe is a tudo-
mánynak elhatnának saspillanatai, ki bár legszebb 
tehetségekkel megáldva, a lelkesedés pillanatában az 
ismeret és tudás netovább fokára emelkedhetnék ? ily 
szerencsés halandónak csak ezután kellene születnie, 
legalább a történet könyve ilyent nem mutathat föl. 
Az örökön s mélyen elmélő, nemesen érező válasz-
tottjai az emberiségnek, kik az igaz, szép és jónak 
eszméit a magasztosult lélek fölemelkedettségében 
vizsgálták, megvallják, miszerint földöntúli s anya-
gon fölüli emelkedett boldog helyzetök csak pilla-
natnyi átlebbenés egy perez boldogitó villanása volt, 
ismét földre hulltak vissza. Spiritus promptus, caro 
infirma. A természettudós az Isten nagy müvének a 
mindenségnek testén érezi ugyan az ütérverést, de 
az éltető, elevenitő szellemet eddig még nem fogta 
föl, a dolgok bellényegébe nem hatolhatott be. 

A titkok megfoghatlansága csak bizonyság ér-
telmünk véges mivoltára, mely Aristoteleskint ugy 
viszonylik a természet legvilágosabb tárgyaihoz is, 
mint a bagoly szeme a naphoz. ') Csak a mindenek 
szerzője bir teljes lényegismerettel, az embernek kel-
lene föltétlen teremtő lénynek lenni, hogy tökéletes 
tárgyismerettel birjon. Csak amit valaki teremthetne, 
azt foghatná föl s érthetne kimeritőleg. Belátja a 
művész órája gépezetét, mert ez saját csinálmánya ; 
a boneztanár metszheti a holttestet, szétaprithatja 
részeire, de az élet elvonul kezei alól, mert nem tőle 
van, csak holttest az, mi kezében merevül, az élet 
reá nézve titok marad. Ha egészen fölfoghatná az 
élőtest lényegét, ugy teremteni is tudna, müve lenne 
az. Azért nevezheti csak Isten igazi kimeritő jelen-

!) Sirach. 43, 36. 
« 

') Metaph. II. 1, 3. 26 



tőségü néven a tárgyakat , mely lényegöket is kife-
jezi , mert csak ő ismeri belmivoltokat, melynek te-
remtő oka ő maga, mondá Platon.1) Azt, mit mi nem 
ismerhetünk, s föl nem világosithatunk, meg nem 
magyarázhatunk, természetnek nevezzük, ugy mond 
Fichte ; igen, mert embernek nem tulajdona a töké-
letes tudás, reá nézve csak utóelmélkedés tárgya az, 
mit Isten örök eszméiben forgatott, csak akinek Isten-
ről teljesen kimeritő fogalma volna, csak az láthatná 
be, ismerhetné föl bellényegök szerint benne mint 
tükörben a létező tárgyakat. De itt alant Isten látása 
nem osztályrészünk, azért ismeretünk is csak talány-
szerű, többé kevesbbé hiányos, de mindig tökéletlen. 

Valóban, minél többet tanulunk, annál inkább 
meglepetve állunk itt az ég s a föld között, sokat 
nem foghatván föl, zavarodottabban minmagunkban, 
a könnyen érthetőség csak kivétel, a titok szabály, a 
nagyság elmét haladó tulajdonával átalános, kissze-
rűség csak látszólagos ; lia csak a természeti világba 
tekintve, leszállsz annak mélységébe, oly megfejt-
hetlen talányra akadsz, oly sok a homályfödte, csak 
igen gyenge világsugaraktól megszürkült titok, hogy 
a nagy elmék is a széditő mélységek közelébe jutva, 
s beláthatlan setétébe tekintve, alig találnak vala-
mit , miről teljes határozottsággal mernék állítani, 
hogy az ugy vagy nem ugy volt, vagy lehetetlen.2) 
Nem tudom fölfogni, miből származott az anyag, 
múlékony az s nem örökkévaló. A szellem egészen 
más természetű s lényegü, hogysem belőle az anyagi 
eredhetett volna; azt kell tehát föltennem, hogy sem-
miből veszi származását ; de épen itt zavarodik meg 
az ész; és csak mert szemeimmel látom az anyag 
való létezését, mint tényt kell megengednem a te-
remtést , mi szintoly megfoghatlan titok, mint más 
hitünk titka. Ki is ismeri a természeti anyagnak 
minden tulajdonait kimeritő alapossággal, ki hatott 
lényegének minden alkatrészeibe elég mélyen be? 
Ha valamit lehetlennek akarunk nyilvánitani, ki 
kell mutatnunk, hogy előttünk ismeretes tulajdonaik 
ellenkeznek egymással, vagy egyik a másikat meg-
semmisiti; de a tárgyak eredeti elemeik, mint elrej-
tett tulajdonaik s más módositásaik, melyekre a min-
denható erő alatt képesek, emberre nézve titok, e 
pontban a teremtőnek fátyol alá rejtett hatalma veti 
magát szemünk elé mindaddig, mig mindent föl nem 
fedeztünk. Magyarázz nekem s tégy érthetőkké 
minden földi dolgokat itt alant, s hinni fogom, hogy 
képes vagy minden magasabb isteni tárgyakat meg-

J) Cratyl. p. 438. 
Balmes egy kétkedöhez lev. 25. Andrássy ford. 

fejteni, mondá sz. Ágoston. Mi sokszor beszélünk az 
életről, világosságról, meleg- s erőről ; de mik ezek, 
voltaképen nem tudjuk ; szavak, s minden szó egy 
titok. Tudom, mondja Newton, a vonzás törvényeit, 
de ha kérdeznek, mi tulajdonképen a vonzás, nincs 
reá feleletem; miben áll az életerő, megjegyzi Bur-
meister, oly kévéssé tudjuk, mint mi az erő magában 
véve, s megelégszünk a silány magyarázattal, mi-
szerint az erő minden jelenet-tüneménynek oka az 
anyagban.1) Mi oly természetes, mint a világosság '? 
csak ennek segélyével látjuk az általa föltünte-
tett benne levő tárgyakat , de mi tulajdonkép a vi-
lágosság maga, ki ad kimeritő meghatározást ? A vi-
lágosság , e legismertebb tünemény, mely a jelenet-
nek világát először tárja föl előttünk, s igazán szólva 
voltakép egyedüli tünemény, egyszersmind alapja-
s lényegére nézve a legismeretlenebb tünemény. Igy 
látunk mi is mindent Istenben, ő általa s tőle birunk 
minden igazságot, s erre megkívántató ismerettehet-

t rr 
séget, de mi O a legfőbb személyes igazság maga, 
ki mérheti meg? A teremtmény soha be nem hathat 
a dolgok belmivoltába, nem önmaga lényegébe, s 
hogy meri hinni, hogy valaha Isten lényegébe hat-
hat. 2) Látod-e testi szemeiddel, érzed-e benső esz-
mélő érző valódat ? csak működéseiből tudod, hogy 
van valami benned, mi nem test, s azért testi sze-
mekkel nem is látható, a tiszta szellemű fölényt 
akarod-e csekély fényű szemeddel látni? Senki a 
bölcsek közül lelkünk lényegét, mi által pedig élünk, 
melynek működéseit naponkint lá t juk, nem érti, 
mert Isten képe s hasonmása, és szerzett ismeretünk 
az érzéken át, mint ajtón jön hozzánk, és pedig nem 
közvetlen, hanem képek által, Isten végetlen, nem 
csuda, lia nem jöhet be e szűk nyíláson ; csak azokat 
értjük teljesen, melyeknek kimeritő képét valahogy 
megszerezhetjük; Isten sokkal fönségesebb, hogysem 
tökéletesen valósitott képét lelkünkbe irhatnók. Kéz-
zel tapintjuk müveit, és nem foghatjuk föl, hogyan 
reméljed, hogy a legszellemiebb lényt fölfogod ? ki 
végtelenül fölebb áll teremtményeinél. Az ok min-
dig nagyobb az okozatnál. Lelked zavarba jön egy 
vércsepp vizsgálásánál, mely ereidben forog, mikép 
hitetheted el valakivel, hogy az ég semmi titkot 
nem adhat ? (Folyt.) 

Hatalmas gyógyszer. 
Hogy korunk beteg, s igen beteg, ezt mind az látja és 

érzi, ki látni akar és érezni tud. Vessünk csak egy rövid 

') Geolog. Bilder I. 257. 
2) Ulrici, Gott und Natur s. 71. 



-m 243 <— 

pillantást az országok, községek, családok és egyesek éle-
tére, ime mindenütt de mindenütt a betegségnek csalhatlan 
tüneményeire akadunk. A nyilvánosan vagy alattomosan 
lázangó népek, elaljasult községek, tönkre jutott családok, 
zilált házassági viszonyok, visszás gyermeknevelés, a szent-
nek megvetése, az erkölcsök sülyedése, mind ez hangosan 
hirdeti, hogy a világ nemcsak beteg, sőt nagyon beteg. Ha 
a bajon segitve nem tesz, ugy mit várhatunk a jövőtől? 
Aetas parentum pejor avis túlit nos nequiores, mox daturos 
progeniem vitiosiorem. Igy fog majd a következő nemzedék 
felsóhajtani; minek aztán siralmas vége leszen, bizonysá-
gunk erre a történelem. Már ezen átalános betegséggel 
szemközt mi természetesebb, mint e szivből fakadt felkiáltás : 
hol az a hatalmas gyógyszer, mely óriási bajunkon segíthet ? ! 

Az isteni gondviselés ugy rendelte, hogy Krisztus egy-
háza legyen az irgalmas samaritan, ki a nagy beteghez rész-
véttel közeledik, s a veszélyes sebekre biztos gyógyszereket 
rak. Egyházunk gazdag gyógyszertárában a legbiztosabb 
szerek egyike — a népmissió. Kinek szerencséje volt, mint 
ez igénytelen sorok Írójának, több missión jelen lehetni, az 
ismeri a népmissiók nagyszerű horderejét, s bizonyára azon 
meggyőződésre jutott, hogy korunkban a népmissiók tartása 
égető szükség, mert siralmas állapotunk felsegélyezésére 
leginkább megfelel és legbiztosabb gyógyszer. Nem szándé-
kom a népmissiók üdvös eszméjét fejtegetni, csak arra szo-
rítkozom, mire többé-kevesbé mindnyájunkat a tapasz-
talás tanit. Quotidiana vilescunt. Megtörténik, hogy még a 
legbuzgóbb lelkész sem képes híveire ugy hatni, hogy ba-
jukon segitve lenne. Mig a missió már csak rendkivüliségé-
nél fogva is igen nagy képességgel bir hatni, hódítani. Lát-
tuk mi ezt a nem rég lefolyt napokban. Az öröm és hála 
kettős érzetével említem meg, hogy a győri mélt. főpásztor 
bölcs intézkedése folytán Mosony megye Boldogasszony 
nevü mezővárosában, hol a boldogságos Szűz kegyképe 
évenkint ezerektől szokott látogattatni, nagyböjt 3-ik vasár-
napjától kezdve a 4-ikig bezárólag népmissió tartatott. A 
missió vezetője és éltető lelke a hazaszerte ismeretes Dank 
Agapius, a szent ferencziek pesti zárdájának főnöke volt. 
Daczára a zordon időjárásnak nemcsak a helybeli hivek, 
de az egész környékről oly nagyszámú népség jelent meg, 
hogy a tágas Mária templom nem volt képes az összesereg-
lett ajtatoskodókat befogadni. Minek láttára azon gondo-
latra jöttem, hogy maga a nép is érzi, mire van szüksége ; 
érzi, hogy a missióban lelki sebeire gyógyszert talál. Talál-
tak is sokan, igen sokan. Qui vidít, testimonium perhibet, et 
verum est testimonium ejus. Naponkint nagyobb áhítattal, 
mondhatni, szent epedéssel hallgatták a hivek az Isten igé-
jét, mely naponkint négyszer apostoli lelkesedéssel hirdette-
tett. A gyónszékek töredelmes látogatói, az Ur asztalának 
ajtatos vendégei igen nagyszámnak voltak. Százak meg 
százak szemeiben láttam a megindulás könyeit, s nem két-
kedem, hogy azokat őrangyalok vitték a Mindenható trón-
jához, honnét éltető harmatkint hullanak vissza a megindult 
szivekre. — De tán azt mondja valaki, hogy a missiók ha-
tása csak pillanatnyi, nem tartós. Valahányszor ilyesmit 
hallok, mindig eszembe jut édes Üdvözítőnknek szelídeden 
feddő szava : „modicae fidei, quare dubitatis ?" Ne kívánjunk 
többet, mint kívánnunk lehet. A tartósság, a növekedés az 

Isten müve. Qui incrementum dat, Deus est. Ne feledjük, 
hogy a beteg csak lassankint gyógyul fel. Az elveszett erők 
csak lassankint térnek vissza a bágyadt tagokba. Mint a 
természet világában, ugy az erkölcsi világban is áll : saltus 
non est. Még senki sem lett egyszerre nagy szentté. A mis-
siók megkezdik a nagyszerű munkát, a szunnyadozó bete-
get fölkeltik, az enyésző erőket uj életre serkentik ; a to-
vábbi működés az illető lelkészekre vár. Ezeknek kell gondos 
kertészkint az elhintett magvat öntözgetni, a mármár nö-
vekedő fácskát támogatni, kártékony befolyásoktól meg-
őrizni. Ily módon a népmissió nem marad, nem maradhat 
hatás nélkül. Meggyőződésem gyémántszilárd, hogy a nép-
missióban valami gondviselésszerű rejlik, egy hatalmas 
gyógyszer, melynek használata által beteg korunk felüdü-
lend, et renovabitur facies terrae. Ugy legyen ! 

Caritas. 

Főpásztori levelek a pápai encyclicáról. (N-váradi.) 

„Nóvum, quem Deo propitio ingressi sumus, annum, 
quemve nobis et vobis venerabiles fratres et filii in Christo 
dilectissimi ! fausto felicique decursu coronari peroptamus, 
actorum pontificiorum nobis in originali textu submissorum 
promulgatione auspicamur. Enimvero quo magis illa in di-
versis versionibus, partim ob latini sermonis ignorantiam, 
partim ob pessimam conjuratorum apostolicae Sedis adver -
sariorum voluntatem in perversum sensum detorquentur ; 
tanto magis opus est, ut verum genuinumque summi poníifi-
cis nostri sensum ex ipso puro fonte hauriamus, intelligamus 
et fidelissime teneamus. Nostis autem, etiam me tacente, de 
encyclica sanctissimi domini nostri PII IX-i pontificis maximi 
epistola et praecipuorum nostrae aetatis errorum syllabo 
esse sermonem. Sicut autem heroico-apostolicus spiritus, quo 
Sua Sanctitas animata contra nefanda hujus seculi principia 
exsurgit, intimo corda nostra replet gaudio et consolation e 
afficit maxima ; ita videmus in castris alienis consternationem 
in rabiem verti, dum vexilla incredulitatis suae tanta impu-
dentia, quanta temeritate in altum sublata mirum in modum 
decussa et in terram prostrata eontemplantur. 

Illi religionem et Ecclesiam Christi suis assultibus, 
scommatibus, millenisque artibus et violentiis jam jam peni-
tus depressam et conculcatam arbitrabantur, atque de mise-
rando triumpho quasi jam relato gloriabantur. At vero Deus, 
qui deponit potentes de sede et exaltat humiles, in Christi 
vicario suam splendescere fecit potentiam et virtutem, atque 
per Petri successorem religioni et Ecclesiae suae monu-
mentum erexit aere perennius. Postquam enim illi id, quod 
Christi vicarius prius brevissima sua „non possumus" pro-
testatione interposita, vetitum, injustum, irreligiosum, erro-
neumque déclara vit, non intellexissent, vel intelligere noluis-
sent, id ipsum nunc elevans vocem suam expressis verbis et 
edito erroneorum principiorum syllabo cunctorum auribus 
speciatim intonat „non possumus haec et haec sentire, non 
possumus probare, immo illa palam ac publice reprobamus," ut 
videntes videant et audientes audiant, quae sit fides et sen-
tentia nostra, immo non nostra solum, sed etiam sanae rationis, 
religionis et Ecclesiae catliolicae. 

Quod quidem nostris hisce calamitosis temporibus pu-
31* 



— 244 . 

blici juris facere tanto fuit consultius opportuniusque, quanto 
latius ac confidentius cum quadam quasi veri ostentatione 
grassantur undique, propaganturque latissime principia sanae 
rationi, religioni, publico, privatoque societatum emolumento, 
et ipsi recto rerum et jurium ordini inimica. Ia vanum la-
mentantur, hic et ibi secundum sua principia jam constitutas 
esse publicas et privatas societates, introductos mores, per 
quos derogatum esset prioribus, et facta illorum mutatione 
exoriri posse tumultus, et rerum publicarum non secus ac 
privatarum perturbationem. Sed quis sanae mentis existima-
bit : furtis, homicidiis, ebrietatibus, luxuriae, injustis adgres-
sionibus et occupationibus rapinisque, vel quibusvis aliis 
publicis 'et privatis vitiis, erroribusque ultroquoque aperien-
das esse portas jam vel ideo, quod errores hi vel illi, vitia 
haec vel illa jam invaluerint et quasi civitate donata sint ? 
Profecto sicut justum et aequum est, ut errores et vitia, quo-
cumque usu donata sint et invaluerint, suis tarnen signentur 
nominibus, suamque ferant etiam post secula reprobationem, 
neque quoad illa um quam praescriptioni locus esse possit; ita 
necesse est, ut bonis honestisque moribus et veritati in qui-
buscumque temporum rerumque adjunctis sua semper prae 
corruptis moribus et erroribus constet publica privataque ad-
probatio et condigna existimatio, 

Ac ideo acta pontificia in comitatu epistolae eminen-
tissimi domini Cardinalis Antonelli nobis submissa in sequen-
tibus publici juris facimus." 

Közli ez után a nm. püspök ur a ,Quanta cura' pápai 
körlevelet, a syllabust, és az ,Arcano' apostoli leiratot ; me-
lyek következtében febr. 2-ról igy rendelkezik : (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. k i r . Fölsége Kubinszky Mihály kalocsai székeskáplalani 

kanonoknak a B. Mariae V. de Hatvan préposti czimet legkegyelmeseb-
ben adományozni méltóztatot t . 

Cs. ap. kir . Fölsége Lipovniczky I s tván esztergomi kanonokot, 
s apátot a magyar királyi táblához főpapnak (praela tus) legkegyelme-
sebben kinevezni méltóztatott . 

PEST, april 20-án. A kalocsai érseki tartományi zsi-
nat határozatjainak 2-ik czime 9 fejezetben az egyház kor-
mányzatáról szól. Az l-ső fejezet a romai pápáról az 1682-i 
gallican tanokról igy nyilatkozik : „Unde propositiones cleri 
gallicani, (annak tartatnak, pedig a 180 püspök közül csak 
37-en voltak, kik ama 4 tételt készítették, sőt ezek sem ké-
szítették, hanem a miniszter Colbert püspök készítette ; nem 
is a papság, hanem a laicus kormány nyilatkozatja volt, 
mikint ma nem a papság, hanem a császári kormány szeretne 
azokkal élni. A clerus gallicanus nem gallican, hanem ka-
tholikus.) anno 1682 éditas, quas jam piae memoriae Geor-
gius Szelepcsényi archi-episcopus Strigoniensis una cum ce-
teris Hungáriáé praesulibus eodem adhuc anno publice 
proscripsit, itidem rejicimus, proscribimus, atque cunctis pro-
vinciáé hujus fidelibus interdicimus, ne eas legere, vel tenere, 
multo minus docere auderent." A pápai fejedelemségről pe-
dig igy nyilatkoznak az atyák : „Quamvis autem Salvator 
noster claves non terrenae sed coelestis potestatis Petro 
ejusque successoribus tradiderit, singulari tarnen divinâ Pro-
videntia factum est, ut terra ac regio, quam apostolorum prin-

cipum ac martyrum in spirituálé incrementum Ecclesiae 
profussus humectaverit sanguis, subin etiam ceu terrestris 
principatus successoribus s. Petri obtingeret, quo cum ne-
cessitatibus Ecclesiae universalis, ut oportet, provideretur, 
tum dignitati divinitus acceptae, humanae quoque veneratio-
nis congruum tribueretur homagium ; atque ut ii, quos uni-
versa Ecclesia veneratur patres, non servorum instar pen-
derent ab aliorum arbitrio, sed magis pro sui ratione muneris 
omnibus humanis altiores respectibus in suis ferendis decre-
tis nec spe nec metu moveri debeant, neque in suis exse-
quendis consiliis ullo detinerentur externo imperio. Quare 
concilium hoc provinciale non sufficit cum Beatissimo Patre 
satis ingemiscere super illatis recentissimo tempore s. Sedi 
apostolicae, ipsique Petri successor! universae Ecclesiae irro-
gatis gravissimis injuriis, quibus contra jus naturae, quod 
suum cuique relinquere praecipit, contra jus gentium, quod 
régna aliéna invader e vetat, contra jus ecclesiasticum, quod 
bona Ecclesiae rapere prohibet, et contra jus sacrum et di-
vinum , quo rem Deo dicatam profanare sacrilegum est, ne-
fando scelere insurgitur. Contra hujusmodi ausus concordia 
pastorum omnium suffragia, cunctorum ecclesiarum décréta, 
atque universorum christifidelium mens et sententia clamant. 
Damnat proinde synodus haec in Spiritu Sancto congregata 
nefarium sacrilegium, quo capiti Ecclesiae ea surrepta sunt, 
quae ad majorem Dei gloriam consecrata, absque immani 
scelere gravissimoque crimine rapi, raptaque teneri nequeunt ; 
una attamen orat, ut sit omnipontens Deus misericors atque 
propitius infelicibus sanctae matris Ecclesiae filiis, quorum 
sacrilega manus in patrem optimum extensa est, quatenus 
superno irradiati lumine suorum delictorum serio et sincero 
dolore contriti poenitentiam agant matrique Ecclesiae, cui 
perduelles intulere manus, compuncti reddantur." Az emlitett 
nagyszombati zsinatnak határozatját, illetőleg nyilatkozat-
ját a kalocsai zsinati könyvnek csatolványai között a 265-ik 
lapon találjuk. Jeles okmány ez hazánk főpapjainak hűsé-
géről, ragaszkodásáról a szentszékhez, s hatályos tiltakozás 
volt akkor a napvilágra jött gyászos irány ellen a kath egy-
házban. Az állami hatalom volt, mely a franczia püspökség-
nek ama gyászosan emlékezetes nyilatkozatját kivánta, ki-
sajtolta, föntartotta, s e nyilatkozatnak, mikint a szerencsétlen 
gallican szabadságoknak csapásait a püspökök érezték leg-
inkább. A gallican szabadságok nem a püspökök joga volt a 
szentszék ellenében, hanem a mindenhatóságra törekvő ál-
lam beavatkozása, hatalmaskodása az egyházban. Colbert 
püspök és miniszter készítette, sürgette, Bossuet az ő tekin-
télyével megtisztelte, de lángelméjével átlátva a követke-
zéseket, nemes lelkében elpirulva az elvállalt szolgaságon, 
egyik barátjához irta: „ne emlegesd nekem e szabadságo-
kat, veszszenek el." Mit ohajtott, két század múlva történt, 
a mai napokban. Meghaltak ezen szabadságok, folyó évben 
a franczia senatus eltemette őket. 

A püspökről szóló nyilatkozat inkább mint határozat 
magasztos, az egyház hagyományos szavaival van össze-
állítva. A 4-ik fejezet ,de canonicis' a káptalani tagok jogait, 
kötelességeit előadván a canonicus theologusról igy nyilat-
kozik : „Patres Tridentini inculcant : ut canonicus theologus 
per seipsum, si idoneus fuerit, alioqui per idoneum substitu-
tum, ab ordinario eligendum s. scripturam exponat; una 
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praecipiunt, ut praebenda hujusmodi nonnisi idoneis perso-
nis, et quae per seipsos idmodi munus explere possunt, con-
feratur ; neque ad hujusmodi lectionis officium admittatur, 
qui prius ab episcopo loci de vitae moribus et scientia exa-
minatus et approbatus non fuerit. Potest vero theologalem 
praebendam obtinens compelli, ut muneri per se non per 
substitutum satisfaciat. Quihus omnibus synodus morem ha-
bens vult" etc. A canonicus poenitentiarius kötelességeit, 
„debet vero matutino tempore etiam non vocatus sedere in 
confessional i, temporibus ab episcopo designatis, uti : adven-
tus, quadragesimae, quatuor temporum, item diebus festis 
solemnioribus praesertim cum indulgentiarum sit copia in 
cathedrali. Synodus canonicos poenitentiarios obtestatur et 
obsecrat in Domino, ut recogitantes corde, quod secundum 
omnium piorum persuasionem quidquid adhuc sanctitatis, 
pietatis et religionis in Ecclesia conservatum est, id magna 
ex parte sacramenti poenitentiae virtuti tribuendum sit de-
mandai sibi muneris partes omni diligentia et animarum 
zelo implere satagant." A plébánosok, a káplánok c. 8 és 9 
Ígérik az atyák : „sacram synodum in Domino indiximus et 
celebravimus, sed et futuris vicibus eamdem in hac metro-
poli celebrandam decernimus." „Et si vero pro paterno affectu 
sacerdotum consilium episcopus exquirat : noveriiít tamen 
sacerdotes se in synodo nullum jus habere qui debeant ab 
episcopo consuli, multoque magis se carere omni pot estate 
sive voce deliberativa sive decisiva decernendi ; contrariam-
que huic sententiam tum saepius fuisse ab Ecclesia reproba-
tam, tum a summo pontifice Pio VI. diserte rejectam. Cura-
bunt episcopi, ut saluberrimum synodorum dioecesanarum 
institutum omni meliore modo reflorescat, et statuta pro dioe-
cesi rogata salutarem effectum nanciscantur." 

Tit. III-us a zsinati határozatok között a szentségekről 
szól. A kath. hittannak rövid, velős kivonatjai ezek. A plé-
bánosnak tanulmányozásul, a kath. hagyománynak tanusá-
gaul szolgál. Hivatkozunk mink az ős tartományi, megyei 
zsinatokra; tanúság leend a korunk zsinatainak nyilatko-
zatja is a késő utódok előtt. Ezen becse van az ily actáknak, 
melyek előttünk kisszerűeknek látszanának, de ha nem vol-
nának, a kath. hagyomány lánczolatjának a századok lefo-
lyásán egy hézagot látnának a jövő századok fiai. A vegyes 
házasságokról igy rendelkezik a szent zsinat : „Reprobat 
haec synodus in Deo congregata conjunctionem partium in 
statum vitae, dum haec conjunctio non in unione animarum, 
non in una vera religione sua fundamenta quaerit. Horret 
Ecclesia, haec felicitatis aeternae non secus ac temporalis 
custos, inter personas diversae religionis vitae consortium, nec 
aliter patitur, nisi ex dispensatione apostolica paemissis cau-
tionibus, non modo ut conjux catholicus ab acatholico perverti 
non posset, quin potius ille teneri se sciretad hunc pro viri-
bus ab errore retrahendum : sed insuper proles utriusque se-
xus ex hisce conjugiis procreanda in catholicae religionis 
sanctitate omnino educaretur. Si has cautiones pars acatho-
lica non serio pomittat, nec quidem pro dispensatione in im-
pediment mixtae religionis recurrere licebit. Quodsi sponsa, 
non obsante eo, quod sponsus acatholicus requisitam ab Ecc-
lesia cautionem non praestiterit, mixtum matrimonium inire 
paret, in trina promulgatione nulla fiat religionis sponsi men-
tio, institutione tamen consueta privari non debet, immo omni 

cum caritate et mansuetudine pro more instruenda est ; in 
hac vero erga Ecclesiam inobedienti dispositione et salutis 
incuria constituta, cum ante contractum matrimonium ad 
confitendum acesserit, gratiâ absolutionis indigna censebitur ; 
at si contracto matrimonio de hoc suo facto sincere doleat, 
malumque pro viribus reparare et Ecclesiae reconciliari stu-
deat, absolutio llli deneganda haud erit. — Si talis sponsa, 
spreta parochi admonitione, ad nuptias coram alterius confes-
sionis ministro contrahendas dimitti petat, monenda erit de 
censuris, quas incurrit, ') et non dimissoriales sed testimoni-
ales dumtaxat litterae de praemissis tribus promulgationibus 
eidem dandae erunt. Sponsam vero (ezen szomorú esetben 
is) de obligatione circa suam sponsique nec non generandarum 
vel maxime prolium salutem opportune edocere, parochus ad 
praecipuas officii partes referat. Neonupta, quae sine rever-
salibus mixtum matrimonium iniit, non introducitur, at puer-
pera post partum prolis, quae apud catholicos baptisata est, 
introduci debet, quia proles Ecclesiae nascitur. — Porro sol-
licite invigilabunt animarum curatores, ne proles catholicae 
religioni addictae alibi, quam in Ecclesia catholica baptisen-
tur, neve scolas vel oratoria acatholicorum frequentent, 
omnemque dabunt operam, immo, si necessum fuerit, etiam au-
ctoritatem jurisdictionis civilis interpellabunt, ut hujusmodi 
proles secundum legis quoque civilis tenores in religione ca-
tholica débité edducentur et instituantur. Si autem pastoralia 
curatorum conamina in irritum reciderent, ejusmodi casus 
pro medela ordinariatui erunt substernendi. Denique si mixti 
conjugii partem catholicam aegre decumbere Contigerit, paro-
chus, etiamsi non fuerit vocatus, illam adeat, in aegritudine 
consoletur, ad officia hominis catholici cumprimis in infirmi-
tate explenda reflectat, et si necessum videbitur, etiam ad 
moribundorum sacramenta pie suscipienda disponat, ne quo 
casu inprovisa e vivis decedat ; si autem defuncta fuerit, pro-
lium, quae fidem catholicam sequi obligantur, catholicae edu-
cationi eo magis intendat, quo minus hanc ii, qui a sacris ca-
tholicis alieni sunt, etiamsi vellent, iisdem prolibus impertiri 
possunt." (Folyt.) 

BÉCS, april 4-én. A bécsi képviselő testület házá-
ban a dalmatiai ferencziek kérvénye ügyében Greuter 
tyroli áldozár és képviselő, ki fővárosunkat a napokban 
meglátogatta, azokat az államminiszter ellen, ki őket 
osztrákellenes irányról vádolta, többszöri helyeslések által 
félbeszakított beszédben védelmezte. Kifejti e beszédében, 
hogy a ferencziek Dalmatiában 500 év óta résen álltak, és 
hogy főleg nekik köszönhető, hogy az Islam itt tovább nem 
terjedett, e szerzet a keresztény polgáriasodást e vidékeken 
nemcsak fentartotta, de még a szomszéd török tartományokba 
is átültette. Ami e szerzetben uralkodó szellemet illeti, melyet 
gyanúsíthatni véltek, arra figyelmeztettek, hogy 1797-ben fe-
renczrendü atya volt, ki egy küldöttség élén a császárnak 
Dalmatia városai önkénytes hódolatát megvitte; hogy 1809-
ben a hódolati küldöttség élén ismét egy ferenczrendü atyát 
szemlélünk, és hogy, midőn ez évben a francziák visszatér-
tek , e szerzetből 18-an halálra ítéltettek. E szerzet 1854 
óta egy felső gymnasiumot és hittani intézetet tart fön, mely 
az államnak egy fillérébe sem kerül. A ferencziek 130 ple-

' ) Excommunica to , p rop te r communionem insacrisalienis. Szerk. 
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bániát látnak el , melyeket magok alapítottak, és az Islam 
ellen vérökkel megvédettek. Ideje, hogy utódokról gondos-
kodhassanak , mert az ország szegény, amiért is azon ifjúk, 
kik papi pályára szánvák, kell, hogy 17 éven át nemcsak 
szellemileg, de testileg is tápláltassanak. Szónok ezután utal 
a sok pásztornélküli nyájakra, és azt mondja, ha a néptől 
még a vallás vigasztalásait is megvonják, a socialis kérdés 
meg fog oldatni, de oly értelemben, hogy ezt kívánni senki-
nek sem lehet érdekében. Azt kérdem tovább, hogy miben 
rejlik alapja a szerzet ellen felhozott vádaknak ? Nem tu-
dom, mikor készítette a kormány a költségvetési tervet, de 
azon időben, midőn e szerzetesekre költetni szokott összeg 
még ebben benn volt, a ferencziek politikai magaviseletük-
nek egészen szabályosnak kelle lennie , mert összeesküvők-
nek részére remuneratiot nem indítványozhattak. Látom a 
szerzeteseket még most is a tanodákban működni, és nem 
hihetem, hogy a nevelést izgatóknál meghagyják. Ily vád a 
büntetőtörvény alá tartozik, de hol vannak a pöriratok, hol 
a törvényszék, mely az egész szerzetre kivétel nélkül ki-
mondta volna ítéletét ? Vagy alaptalan a vád, vagy az igaz-
ságügyminiszterre hivatkozom, a törvényszék nem teljesí-
tette kötelességét. Volt ugyan vizsgálat, egy szerzetes atyát 
négy hónapon át a tolvajok között fogva tartottak, és négy 
hónap múlva ártatlannak nyilvánítottak. Ha valaki a jelen 
körülmények között a bureaucratia elleni vétség ügyében a 
törvényszékektől felmentetik, ezt én politikai szenttéavatta-
tásnak tekintem. (Hosszan tartó helyeslések és tapsok a ház-
ban és a miniszteri padon.) Az egész ügyben nemcsak sze-
gény segélyre szoruló szerzetesekkel, hanem a legnemtele-
nebb eljárás áldozatával állunk szemben, mert valóban nem 
tudom, ezen férfiak mi által vonhatták volna a kormány ne-
heztelését magokra, minthogy a mult évi augustus hónapban 
történt választásoknál 15 atya a kormány jelöltjeire szava-
zott , mások a szavazástól tartózkodtak, 25 pedig azon 
bűnt (! ?) követték el, a hazafiuságot nem egyedül abba he-
lyezni , hogy anyanyelvöket megtagadják , és szavazatukat 
a kormánynak tetsző jelölteknek adják. Ezért lőnek a bu-
reaucratia áldozatjai, és a szabad (!) választási jog illustra-
tiojakint tűnnek fel. Mi nekünk nem lehet nem kárhoztatni 
ezen eljárást. Nem teszek indítványt, mert ez sértés volna 
a házra nézve, hanem csak a jogérzetre hivatkozom. Hol té-
nyek szólanak, ott én nyugodtan leülhetek és hallgathatok. 

BASEL, april 9-én. Svájcz katholikus hivei roppant 
veszteséget szenvedtek Theodosius atya halála által, mely 
febr. 14-éu hirtelenül történt. Theodosius atya a szónoklat 
kitűnősége mellett roppant tevékenységet fejtett ki. Jobbára 
rögtönzött beszédei a protestánsok és a műveltebb világiak 
által is mindig nagy érdekkel hallgattattak a közhaszon elő-
mozdítását czélzó svájczi társulat üléseiben. A Pius egylet-
nek ő volt lelke. „Theodosius atya megjött," e szavak elég-
ségesek voltak arra, hogy a legrövidebb idő alatt a tagokat 
mind egybegyüjtsék. Ezen egylet körülbelől 4000 tagot szá-
mított, midőn ő Einsiedelnben kimutatta, hogy e szám egy év 
alatt megkétszereztethetik, s nem kell egyéb, mondá, minthogy 
minden tag szerezzen egyet a társulatnak. A keresztény 
szeretet müveinek terjesztése volt legtöbbször szónoklatainak 
czélja, melyekben bizalmas, sokszor tréfás modorában, de 
mindig szép, kellemes nyelvezeten ragadta el, és villanyozta 

fel hallgatóit. Szép tulajdonai által Theodosius atya közbe-
csülést, és szeretetet vivott ki magának minden részen. Mind-
annyiak szemében Theodosius rendkivüli embernek látszott, 
és az is volt, amint ezt a legradicalisabb lapok egyike a szent-
galleni újság is bevallja. „Főtörekvése — úgymond — oda 
irányult, hogy az ujabbkori társadalmi haladást a katholicis-
mus befolyása alá helyezze, és katholikus ipart teremtsen, 
azért minden nemes és közhasznú vállalatnál feltalálhattuk 
őtet." — Egész hosszú sorát a jótékony intézeteknek neki 
köszönhetni, ki azokat alapitá, fentartá, segélyezé folytonosan, 
és hogy müvei halála után is fenmaradjanak, három biztosító 
társulatnál biztosította életét egész 120,000 frank összegig, 
mely összeg a nevezett intézetek javára fog fordittatni. Már 
is alakult egy bizottmány egyházi és világi férfiakból, mely 
Theodosius atya müveinek fentartását tűzte ki czélul. — A 
Theodosia női egyesület czéljai: tanítás, és betegápolás 321 
tagot számit és el vannak terjedve: Schvytz, Uri, Unterval-
den, Luczern, Sz. G-allen, Thurgau, Appenzell, Solothurn, 
Freiburg, Grraubünden kantonokban, sőt kivül is. — Theodo-
sius atya Heidenben Appenzell kantonban halt meg. A szo-
morú esemény, mely gyászszal töltötte el az egyház és az 
emberiség igaz barátait, eme kis helységet egy drága ereklye 
birtokába helyezte, — és ez azon ágy, melyen Theodosius 
atya lelkét teremtőjének adta vissza. Épületes volt látni azon 
vetélkedést, melylyel a legnagyobb áldozat árán is iparkod-
tak megszerezni az alázatos capuczinustól maradt emlékeket. 
Ne essünk kétségbe egy század, és egy ország fölött, ahol 
még tudnak tisztelettel meghajolni egy szegény szerzetes 
lángesze és szive előtt, ki halhatatlan müveiben, melyek életét 
jellemzik, a tudományt a vallással, az ipart az erénynyel ipar-
kodott kiegyeztetni, és a szeretetet a legnemesb önzéstelen-
séggel gyakorolni. Maradna bár — mond egy appenzelli lap 
— azon ágy, melyen Theodosius kiszenvedett, és szeretet-
teljes életét bevégezte, közöttünk drága ereklyekint, hogy 
nemzedékeken át hirdesse az igazán keresztény és áldásos 
eszméit e nagy férfiúnak, kit Svájcz és a külföld, az egyház, 
és a szegények soha sem fognak elfelejteni." 

BRUXELLES, april. 11-én. A parlementben a hadi 
költségvetés tárgyalása után az egyházak és az istenitisztelet 
költségeire vonatkozó törvényjavaslat került tárgyalásra. 
Ezen törvényjavaslat a kőmives páholyokból került ki , és 
ugy tekinthetni azt, mint a kath. cultus függetlenségének ki-
tagadását. A tárgyalás alkalmával visszatérhetünk az egyes 
paragraphusok vizsgálására ; mostanra elég leend megemlí-
tenünk , mikép ama törvényjavaslat többek között ezeket 
ajánlja : a tartomány kormányzója és a püspök mindegyik 
felét választhatja az alakítandó egyháztanács tagjainak. Ha az 
utóbbi vonakodnék , a kormányzó maga fogja kinevezni az 
összes tagokat. Hogy ezen utóbbi eredményre, mely Bel-
giumot a josephinismus szomorú emlékű idejére vinné vissza, 
a parlement szabadelvűinek nem kell mást tenni, mint ama 
törvényjavaslatban foglaltakat érvényesíteni, az világos, 
mert ezen esetben a kath. papság lelkismeretben kotelezvç 
volna a dolgok uj rendjét visszautasítani. Az emiitett javaslat 
a cultusköltségvetést és számadásokat a községtanácsokra 
bízza. A kőmiveseknek a választási census alászállitásával, a 
sör és pálinka segélyével sikerült eme községtanácsokba 
majd legtöbb helyen maga embereit beválasztatni. És ily 
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községtanácsokra, melyek 1857-ben a katholikus miniszté-
rium elleni lázadást szerezték, a temetők világiasitását meg-
szavazták , ahol lehetett a keresztény iskolatestvéreket az 
elemi tanodák vezetésétől letiltották, elűzték, az úgyneve-
zett népkönyvtárokat megszavazták , hol Renan, Sue, Kock 
regényei terjesztetnek, ily községtanácsokra bizatnék a cul-
tusköltségvetésének ellenőrzése ! Figyelemmel kisérendjűk 
az egyház függetlensége ellen intézett emez uj támadásnak 
folyamatát. — A nevezett javaslat után a választási törvény 
reformja kerül tárgyalás alá, melynek minden tervezett pa-
r a g r a p h i a oda törekszik, hogy a katholikusok végkép min-
den eszközöktől fosztassanak meg, melyek által még valaha 
többséget szerezhetnének az országban. — Jan. 17-én Duc-
pétiaux urnák a malinesi katholikus gyülekezetek alapitójá-
nak és titkárának tiszteletére fényes lakoma rendeztetett. 
Több beszéd is mondatott, melyek között leginkább báró 
Gerlaché figyelemre méltó. — Perrin Károly lőweni jogtanár 
a karácsonyi szünnapok után tartott előadásain a rendes 
hallgatókon kivül mások is nagy számmal voltak jelen. Kü-
lönben nem ő az egyedüli jogtanár, ki a pápai körlevél mel-
lett nyiltan szót emelt, ügytársai mindannyian , kiknek tár-
gyaik a syllabusban kárhoztatott tételekre közelebbről vagy 
távolabbról is vonatkoztak, lelkesen szólaltak föl védelmére, 
az ifjúság pedig öröme és ragaszkodása hangos jeleit adta. 
Ha egyébkint szükség volna fiatalságunknak buzgalmáról 
és szent érzelmeiről tanúságot tennünk, hivatkozhatnánk bá-
mulandó magokviseletére szemben azon szentségtörő tettel, 
mely Lőwenben a karácsonyi szünidő alatt elkövettetett. 
Ugyanis hat fiatal kereskedő segéd fogadott, hogy egymás-
után három templomban fognak áldozni. Ezen urak a soli-
dárisok és kőmivesek társulatának fő előmozditóikint ismer-
tettek már régóta. A szentségböli csuffáüzésre azon időt vá-
lasztották, midőn a tanuló ifjúság távol van, mert csak igy 
vélték észrevétlenül teljesíthetni gazságukat. A malinesi 
bibornokérsek e hó 21-re három napi engesztelődési ajtatos-
ságot hirdetett. Mantaignon atya a jézustársaságából, és 
Souillard dömés franczia nyelventartották aszónokiatokat. Az 
egyetemi rector végezte a szentmisét, mely alatt az egye-
temi ifjúság testületileg áldozott, hogy Isten irgalmáért kö-
nyörögjön, és bocsánatért az elkövetett bűntény és szentség-
törésért. Áldja meg az Isten lelkes ifjúságunkat ! 

LONDON, mart. 10-én. A követek házában f. hó 4-én 
tartott ülésben Newdegate a képviselők figyelmét a szerzetes 
társulatok és rendek rendkívüli szaporodásának jelenségére 
forditani iparkodott. Több eseteket idézett, melyekben állitása 
szerint mindkét nembeli kiskorúak erőszakkal (! ?) vonattak 
be a zárdákba. Hivatkozott Olaszországra, mely noha katho-
likus, mégis már több izben a közerkölcsiség(! !) érdekében 
zárdákat eltörült, és most mindannyit eltörülni készül. — Az 
irhoni katholikus Hennesy derekasan felelt a rágalmakra, és 
becsmérlésére azoknak, kik a keresztény szeretet minden-
nemű müveit oly nagy feláldozással gyakorolják. Hiszi, hogy 
nemcsak a parlementben nem fog visszhangra találni New-
degate kiilöncz kivánata, de az országban sem. Sir Grey 
maga is ellene volt Newdegate kivánatának. Nem látja sem 
czélszerünek, sem időszerűnek. Ha valóban történtek volna 
erőszakoskodások, törvényeink elégségesek arra, hogy min-
denkinek szabadsága, és különösen a személyes szabadság 

erélyesen megvédethessék. Ha neki elégségeseknek nem tet-
szenek, szabadsága van törvényjavaslatot indítványozni, de 
erőszakot ne javasoljon. En, mint protestáns, nem helyesel-
hetem, hogy egy fiatal ember, vagy leány fogadalom által 
lekösse magát egész életre. Mindamellett igaznak kell val-
lanom, hogy ezek között sokan életüket a szeretet oly müve-
inek gyakorlatában töltik, melyek nálunk is követésre mél-
tók volnának. Vagy azt akarja talán Newdegate, hogy vizs-
gáltassék meg, váljon minők emez intézmények czéljai, és 
mi okozza oly gyors terjedésöket ? De ezen esetben váljon 
hogyan kellene a vizsgálatot intézni ? A biztosok zárdáról 
zárdára járjanak-e, vagy a szerzetesek és apáczák Londonba 
jöjjenek-e kikérdeztetni magokat és számot adni ? Vagy hi-
szi-e, hogy ezen esetben csak egy is fog találkozni, aki kivánná, 
hogy az állítólagos rabságból kiszabadittassék ? Van törvé-
nyünk 4 György korszakából, mely a szerzetesi együttélést 
tiltja, és Angliában a zárdai életet, és fogadalmakat meg nem 
engedi. De azt tapasztaltuk, hogy azóta a törvény ellenére 
szaporodtak. Uj törvényt alkossunk azért, hogy ez is a régi-
nek sorsára jusson ? Igy Grey a kormányférfiu. Scully irhoni 
követ szintén szólott még Newdegate nem kevésbé oktalan, 
mint sértegető kivánata ellen, iparkodván egyúttal a felho-
zott hamis állításokat czáfolni. A többség úgymond a házban 
nemkatholikus, és azért megszavaztathatik Newdegate ur 
kívánságának teljesitése, de ekkor sérelem fog elkövettetni 
az irhoni katholikusok ellen. Különösen szavazásra kerülvén 
a dolog, Newdegate indítványa 106 szavazattal 79 ellenében 
elvettetett. 

LONDON, mart. 15-én. Bibornok érsekünk temetése 
óta csendes nyugalomnak adtuk magunkat, mely a nagy fáj-
dalom természetszerű következménye. Ellenségeink legyő-
zetve azon diadal által, melyet az elhunyt a népben kivívott, 
ez idő alatt kímélni látszattak fájdalmunkat, de talán csak 
azért, hogy azután ismét egész erővel rohanjanak reánk. 
„Népgyűlés tartatott, melyben a szerzetes társulatok ellen 
történt az izgatás. Newdegate ur ezt a parlementbe átvitte, 
hol azonban indítványa megbukott. A birminghami püspök 
ennek következtében felszólította, hogy jönne el személye-
sen, és vizsgálná meg a püspök társaságában az általa rágal-
mazott zárdákat, és győződjék meg a felhozottak valótlansá-
gán. A tisztes gentleman erre takarodót fúj t , amivel még 
azon csekély bizalmat is elvesztette, melylyel eddig bírt. Be-
bizonyíttatott az oratorianusok által, hogy a Mac Dermott 
féle ügyben is rágalmat követtek el a ,Protestant Associa-
tion' emberei, mert a nevezett hölgy csakugyan elérte azon 
törvényes kort, melyben önmaga felől szabadon hatá-
rozhat, és egy kegyetlen anya elől biztos helyre, legyen 
az bár zárda is, menekülni akart. Ideje volna, hogy a pro-
testánsok megszűnnének a katholikusok belügyeibe avat-
kozni, most különösen, midőn a legveszélyesebb vészhozó 
társadalmi válság előtt állunk. Bukások napirenden vannak, 
m u n k a megszüntetések , és vagy 70,000 ember South-Staf-
fordshire-ben kenyérkereset nélkül. Mondják különben, hogy 
Éjszak-Amerikában keresnek nagy számmal gyármunká-
sokat. 

Bibornokunk halála az ő és a katholikus ügy jelentő-
ségét fényesen tanúsította. Az angol sajtó lelkesedéssel szó-
lott a temetési szertartásokról, a gyászmise, a közel három-
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száz áldozár által énekelt, „Dies irae" nagyszerű benyomá-
sáról. Vagy félmillió ember szemlélte a legnagyobb csendben, 
és bámulatra méltó rendben a hosszú halottas menetet és 
földi maradványait azon nagy férfiúnak, kit 1850-ben is a nép 
vak dühének akartak feláldozni. A királynő testörségé-
ből több katholikus vitéz önkénytes gyászkiséretül ajánlko-
zott. A rend fentartásáról 250 irhoni gondoskodott a temető-
ben, miután a londoni rendőrség főbiztosa embereit már csak 
azért sem akarta működtetni, mivel a sok áldozár, mind 
egyházi öltönyben jelent meg, ami a törvény szerint csak 
magány helyen van megengedve. — Azon aláírási összeg, 
melyet néhány hónap előtt kezdettek gyűjteni, hogy a bold, 
érseknek 25 éves püspöksége alkalmára valami megfelelő 
ajándékot, emléket szerezzenek, most oly czélra fordittatik, 
melyet az elhunyt bizonyosan csak helyeselni tudna. Az 
akkor nevezett bizottmány elhatározta ugyanis, hogy amaz 
összeg a westininsteri megye uj székesegyházának építésére 
fordittassék, mely sz. Miklósnak, a bibornok védszentének 
tiszteletére fogna felszenteltetni. E czélra 200,000 font ster-
linget akarnak gyűjteni. Bizonyos vagyok róla, hogy Wise-
man bibornok tisztelői Anglián kivül is számosan levén, ezek 
az ő emlékének ily méltó megörökítésében szívesen fognak 
részt venni. Anglia és Irhon több helyein fényes gyászszer-
tartások tartatnak, az elhunyt üdveért. Sevillában, születés-
helyén ugyanez történt, hol a gyászmisén a város polgári és 
katonai hatóságai, és roppant néptömeg jelent meg. Lastra 
bibornok, sevillai érsek maga pontificált. A sevillai városi 
tanács ez alkalommal elhatározta, hogy azon utcza, mely-
ben a szeretett bibornok születési háza van, ez után : „Calle 
del Cardinal Wiseman" azaz ,Wiseman bibornok utcza' 
nevét viselje. 

VEGYESEK. 
Tisztelt olvasóink közül sokan eddig már gyönyörködve 

olvasták Mindszenty Gedeon által fordított „kilenczedik Pius 
jellemrajzát." Veuillot Lajos a kath. nagy férfiak jellemraj-
zait irja; eddig közel 30 ily rajzot adott, senki sincs, aki ille-
tékesebben és kedvesebben ecsetelné a nagy lelkek jellem-
vonásait. Ö maga nagy lélek, felismeri azonnal a fővonáso-
kat. A szentatya személyének előadásához későbben fogott, 
mivel félt, nehogy jeles tolla e tárgynál a szolgálatot megta-
gadja. Nemcsak az örvendetes, hogy e munkácska le van 
fordítva, de az is, hogy Mindszenty fordította. Az egri nyom-
dának kiadványai között egyike a legjelesebbeknek és leg-
kedvesebbeknek. 

A cs. belügyminisztérium által 1859-ben kiadott, s 
1857—1858-ban tett összeírás szerint, mely e czim alatt áll: 
,Statistische Ubersicht über die Bevölkerung und den Vieh-
stand von Oesterreich, herausgegeben von k. k. Ministerium 
des Innern, Wien 1859" a birodalomban volt 26,704,552 
latin szertartású, 3,526,954 görög, 9,737 örmény szert, ka-
tholikus, összesen : 30,241,243 katholikus ; görög n. e. volt : 
2,918,127, örmény n. e. : 3,513 ; ágostai v. 1,218,856, helvét v. 
1,963,887; unitárius 50,874; héber 1,050,420. Tisztán Magyar-
országban : 4,195,468 latin sz. kath.; 673,929 g. kath. 233 
örmény kath., összesen: 4,869,630 romai kath. Azonfölül 
volt 403,842 görög n. e.; 505 örmény n. e. ; összesen: 404,347 
g. n. e. Erdélyben 237,742 1. sz., 674,654 g. kath., 5633 ör-

mény kath.; 679,896 g. n. e., 276 örmény n. e.; 196,375 ág. 
312,223 h. v. Bánát, mint vajdaság, külön összeirás alá vé-
tetett, hol 698,189 1. sz. kath., 26,126 g. k., 118 örmény 
kath.; 691,605 g. n. e., 223 örmény n. e.; 56,871 ág. 
29,281 h. v. találtatott. A birodalomban tehát 30,241,243 
romai kath.; 2,921,640 g. n. e.; 3,182,743 prot.; vagy 30 
milliom katholikus 7 milliom nemkatholikus arányában. A 
birodalom tehát négyszernél több kath. népességet számlál 
más vallásuakhoz, méltán kath. birodalom, kath. hatalmasság. 
A magyar korona, Erdélyt, Bánátot, Slavoniát, Dalmátiát, 
ide számítva 8,664,918 romai katholikust, 5,209,640 gör. n. 
e. és protestáns arányában ; a magyar korona alatt tehát 
J
 3-ával erősebb a kath. népség a nemk. ker. vallásúak 

összegéhez. 
III Napoléon, Julius Caesar' czimü müvéből Ponsardnak 

egy példányt ajándékozott. Ponsard e verssel köszönte meg 
a küldeményt : ,Mortuus est vivus ; narrat de Caesare Caesar.' 
A latinság e versben rosz, nehézkes, francziás : azért egy 
másik versben, melyet az előbbinél jobbnak gondolt, fejezte 
ki köszönetét : ,Vivus defuncto narrat de Caesare Caesar.' A 
,vivus' a ,defuncto' ily szerkezetben nem classicus, mivel a 
,defungor' ablativust követel, ,vivus' helyett pedig Horatius 
igy irt: ,Praesenti tibi maturos largimur honores.'Egy romai 
költő e tárgyról következő változással mutatta a tiszta la-
tinságot a franezia caesaristák ellen : 

Praesens antiquo narrat de Caesare Caesar. 
Vivens exstincto narrat de Caesare Caesar. 
Vivo vita redit : loquitur de Caesare Caesar. 
Vivere rursus habes praesenti a Caesare Caesar. 
Digerit história Caesar res Caesaris alter. 
Vivus apud Gallos Caesar de Caesare narrat. 
Spirat Komanus Gallorum in Caesare Caesar. 
Caesar adest, referens seriptore a Caesare vitám. 
Caesaris alterius calamo fert vivere Caesar. 
Spirat adhuc Caesar seriptore in Caesare vivens. 
Caesar adest, vita de munere Caesaris auctus. 
Caesaris arte novi Caesar vêtus orbe revixit. 
Vir novus arte nova res gestas Caesaris eifert, 
Historicus, judex, imitator, denique Caesar. 

Az élez nemcsak érezhető, de kézzel is fogható. 
A spanyol államtanács első határozatában a pápai kör-

levélről, beszélt a korona jogainak védelméről, mart. elején 
már nem látja a korona jogait veszélyeztetve, s a pápai kör-
levelet teljes szövegében kihirdetni megengedi. A püspökök 
még januárban mindnyájan kihirdették , az államtanács ha-
tározatjának más értelme nem lesz, mintsem hogy a pápai 
körlevél a kormánylapban ki fog nyomatni, s ez által állam-
törvénynyé lesz. A portugalli kormány még nem nyilatko-
zott, a püspökök is hallgatnak. Kedvező határozat csudához 
hasonlítana, mivel a miniszterek mind angol kőmivesek, ha-
zájokat régen a páholyoknak eladták, a püspökség, a papság 
pedig sok részben még a mult századi jogi nézetekben él. 

Parisban a persa követségi palotában mart. 21-ire, mi-
kor a nap egyenlítő vonalon átlép, Nuruz sultanich,,császári 
uj év' ünnepre készültek. Djemchid a pisdadienek családjá-
ból harmadik király, Persepolis építője hozta be ez ünnepet, 
hogy a nép a napvallásnak örömeit élvezze. Az arabok ele-
get törekedtek ez ünnepet elfojtani, de nem lehetett, mig 
végre Djallal-eddin, tekintve a kiirthatatlan népszokást, ün-
nepélyesen helybenhagyta. A persa nép 10 napig örömben 
tombol, mivel a nap visszatér, s mindent újból felelevenít. A 
legszegényebb is ekkor uj ruhába öltözködik, azért is az ün-
nep az uj ruhának is ünnepe. — Kik a testi vágyokon fölül 
nem emelkednek, a napot legnagyobb jótevő gyanánt tiszte-
lik ; pedig a nap a szolga, az ember az ur. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM: A hittitkok észszerű természete. (Folyt.) 
— Egyházi tudósitások. — Könyvészet. — Vegyesek. 

A hittitkok észszerű természete. 
(Folyt . ) 

Ami a testi szem az érzéki világban, az a lélek 
a szellemi igazság honában. Az erős látású tovább 
hat , mint a gyenge szem, a fönkelt gondolkozású 
lélek többet ismer, mélyebbre hat, mint a gyenge ér-
telem. Különbözők ismereteink fokai. Lám a termé-
szet egyiránt fekszik kitárva az őt és csudáit szem-
lélő milliók előtt, s mégis, mily máskép okoskodik 
róla; mást lát benne a tejutban ezer-ezer világokat 
sejtő csillagász s az egyszerű pór, kinek a fiastyúk 
s gönczöl szekere legfölebb is az előhaladt éj órái-
nak meghatározására szolgál irányul. A gyermek 
könyvet lát, nem érti, mivel a betűk jelentőségét 
nem tudja, a semmi oktatást nem nyert ember leve-
let kap, melyben csak papirt és téntátlát, az olvasni 
tudó benne szavakat talál, ezek által a távoli személy-
lyel gondolatait kénye-kedve szerint közölheti. Va-
lamint ha a könyvben némely helyek homályosak, 
mások világosak, fölteszszük, miszerint a szerző-
nek, aki ezt érti, mind az előttünk világos, mind 
homályos tárgyak czéljára nézve szükségesek; ugy 
Isten előtt mind világos, mit kijelentett, s üdvünkre 
nézve hasznos. Ha csak azt hiszem, mit magam be-
látok , s más jobb szemnek a hibátlan látást megta-
gadom, s igy , habár Isten kezeskedik is az elrejtett, 
kikutatliatlan igazságról, makacsul elvetem, mert 
be nem látom ; ugy jogszerüleg s okosan tagadja a 
tudatlan az általa be nem látott számtani müvelete-
ket, s daczczal lökheti el magától az ezeket hasznára 
elébe terjesztő mennyiségtanárt. 

Bármily gyakorlott is testi szemünk, akármily 
erős is lelki látásunk, van neki határ szabva, melyen 
túl semmi halandó pillanat nem juthat, a legmélyebb 
elmélő is eljuthat végre a ponthoz, hol a kétség s 
nem tudás kezdődik, a legalaposabb tudós is elér 
azon megvitathatlan kérdéshez, hol a hit kezdődik.1) 

') Sir. 18, 2. 

Vannak titkok a hamis vallásokban is, csakhogy 
ezek merő képtelenségek. Melyik bölcseleti rendszer 
bizonyithatja ugyanis be, hogy ő teljesen tiszta, vi-
lágos igazságot tanit? Az Istent tagadó, mivel az 
örökkévaló, mindenütt jelenlevő lény létét meg nem 
foghatja, tagadja azt; de nem nagyobb, megfejthet-
lenebb talány-e az egész mindenség Isten nélkül? 
Az anyagvitatók, mivel a semmiből kihozott valósá-
got meg nem foghatják, tagadják a teremtést, de 
megfoghatóbb-e állításuk, midőn az anyagot örökké-
valónak , s igy szükségesnek mondják , mely mégis 
esetleges tulajdonokkal bir ; az összetett elosztható 
tárgynak oly hatást tulajdonítanak, melyet épenség-
gel csak szellemi lény eszközölhet? Fogja meg ezt 
aki tudja. Hittitkainkat, mivel föl nem foghatók, el-
vetik, s magok nagyobb, érthetetlenebb, következet-
fen, önkigondolta, lehetetlen tanok között vakoskod-
nak! *) A megfogás tulajdonlcép oly ismeret, mely-
nek a kérdéses tárgy belmivoltába való behatását 
egy alkatrésze sem kerülheti ki. 

E meghatározás szerint csak arra nézve nincs 
ismereteiben határ szabva, kinek értelme végetlen, 
ki maga az igazság oka, forrása, maga a megtestesült 
igazság. Ez nem emberi, sem más teremtett ész, mert 
ez fogalmában már véges; hanem a végtelen korlát-

rr a , 
lan örök ész, az Isten. 0 állítja lelkünk elé a titkot, 

J) Félix atya folyó évben tartott böjti beszédjeiben az 
atheismus minden dívó árnyalatairól szónokolván, mindenütt 
azt bizonyítja, hogy ez midőn a tudomány nevében kerüli az 
Istent, rontja, lehetetlenné teszi a tudományt, az észt, a sza-
badságot, az erkölcsiséget, a műveltséget, a haladást. Har-
madik böjti beszédjében szólt Félix atya a bölcseleti, a cos-
mologicus, physiologicus, biologicus s történelmi atheismusról, 
melyek mindenike, hogy az Istent kikerülhesse, esztelensé-
get fogad, vitat, hordoz, amire felkiált a szónok : „Ah ! laissez-
moi ma création, laissez-moi mon mystère, et gardez cette 
absurdité flagrante, où l'être et la vie sortent du néant par la 
seule puissance du néant. Entre vous et nous i 1 y a l'abîme 
qui sépare l'absurde de la vérité et l'infini du néant : votre 
axiome créateur n'est qu'une métaphore dérobée à la science 
pour foire au spectre du néant un manteau scientifique." Monde 
83 sz. 25 mart. 1865. 
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melyet értelmünk fölismer, de föl nem fog, melyet a 
hit által megért, mivel kinyomata, szózata az észnek, 
és pedig a legmagasabbnak, a mely azért észfölötti, 
de nem észelleni. Elménk gyengesége tudatában igy 
okoskodik: Isten semmit ki nem nyilatkoztathat, mi 
az észszel ellenkezik, de ő a hittitkokat vagy kinyi-
latkoztatta, vagy nem; lia kinyilatkoztatta, észsze-
rüek; alapos okunk van, hogy kinyilatkoztatta: 
tehát mint a legfőbb igazság nyilatkozatai észszerüek. 
Az isteni jóság és bölcseség soha sem kötelezheti te-
remtményét önmagával ellenkezésben levő képtelen-
séget hinni, de kötelezheti olyanok elfogadására, 
melyeket föl nem foghat, ezt kivánja a mindenható-
ság, mely parancsol, s azon pillanatban engedelmes-
kedik a természet, legyen fény ! Ki kivánhat tehát 
rendithetlen hitet? kinek szólani s teremteni ugyan-
egy. Hódoljunk az igazságnak, mely oly biztosan 
áll előttünk, visszataszítani mentség s gyógyítás 
nélküli veszély, elfogadni legszentebb kötelesség, s 
legnagyobb szerencse. Deum aliquando mente attin-
gere, summa est beatitudo, comprehendere autem 
omnino impossibile. 1) Semmi mást el nem fogadni, 
mint amit megfoghat az ember, annyit tesz , mint 
nincs igazság azon kivül, mit fölfoghatok, ez pedig 
nem mást jelent, mint értelmem végtelen, határtalan, 
alapja s elve minden létnek ; ez ismét mi más, mint 
azt hinni, hogy én végtelen, korlátlan lény vagyok, 
én isten vagyok. Ezt pedig csak az mondja, kinek 
a józan ész a szolgálatot megtagadta. 

A mondottak szerint minden titokteljes, elég 
hitelesség indokkal támogatott tan méltó emberhez, 
s hódolatteljes elfogadása az ész törvényén alapszik. 
De ez még mindig nem egyedüli meggyőző végső 
ok. Ha van Isten, s ez magát kijelentheti, ugy kell 
hittitkoknak lenni; szükséges, mellőzhetlen tárgya a 
kinyilatkoztatásnak a titok, s csak ennek hite adhat 
szükséges elevenitő isteni alakot a vallási életnek. 
Minden hitbeli ismeret tárgya ugyanis Istent s örök 
létét, végetlen természetét, benső kikutathatlan éle-
tét, örök végzéseit, s különösen természetfölötti czé-
lunkat , mire az isteni szeretet méltatott s teremtett, 
tartalmazza, mire a természet soha föl nem képesit-
hetne, melyeket csak gyaníthatunk, kivánliatunk, 
de biztossággal meg nem határozhatunk. Mindez, 
mi eddig elrejtve volt az ember elől, a kinyilatkoz-
tatásban tudtára adatik, Istennek természete, ez az 
elérhetlen magasság, kikutathatlan mélység megfog-
hatlan, megvitathatlan a véges elmének; öröktől 

') S. Aug. Serm. 117. de verb. Dora. c. 3. n. 5. 

fogva elrejtett tanácsai, tervei a Mindenhatónak mind-
annyi titkok. Ha a kinyilatkoztatás valóban az, mit 
neve jelent, ugy megfoghatatlanokat kell Istenről az 
embernek előadnia, melyeket véges természet ki nem 
gondolhat, szavaival kimeritőleg ki nem fejezhet, 
titkokat kell tartalmaznia. Az isteni élet s lényeg 
belmivoltáról szóló kinyilatkoztatás, mely az em-
berrel semmi titkot sem közölne, tagadná Isten vég-
telenségét. „Ha lehetséges és szükséges a kinyilat-
koztatás, mondá Lessing, ugy az észre nézve inkább 
annak igazsága bebizonyításául, mint ellenvetésül 
szolgál, ha benne tárgyakat talál, melyek fogalmát 
fölülhaladják ; ki ilyeneket hitéből kitagadna, semmi 
hite sem lenne, mert mi az a kinyilatkoztatás , mi 
semmit sem nyilatkoztat ki? Az értelemnek a hit 
szolgálatára való foglyul vitele alapszik a kinyilat-
koztatás lényeges fogalmán, vagy inkább az értelem 
önkint, szivesen adja át magát foglyul, s átadása 
nem más, mint határainak megismerése, mihelyt a 
kinyilatkoztatás valódiságáról biztositva van. 2) 
Már az emiitett tudós előtt mondá Leibnitz : „aki az 
isteniekben semmit sem hisz mást, mint amit eszével 
megmérhet, lealacsonyítja a legfönségesebb eszmét 
az Istenről." A titkokat hivő lélek átengedéssel 
fizeti le Istennek legnemesebb adóját, imádata, hódo-
lata jeléül megadja Istennek az őt megillető tisztele-
tet, elismeri gondolat világában is annak legfensőbb-
ségét; legszebb, egész egekig emelő ékességét, szel-
lemi létének koronáját, értelmét, lángeszét, szabad-
ságát, tudományát teszi a legmagasabbnak zsámo-
lyához. E tudat az, mi fogva tartja az észt és szivet 
az isteni tekintélynek szent lánczai között, melynek 
hódolni az észnek dicsőség, mert kutforrásánál ma-
rad , a szivnek pedig üdv, mert áldásteljes béke s 
nyugalom ölébe jut. Nem hiszem , hogy legyen oly 
ember a világon , kit komoly megfontolás után oly 
vallás kielégíthetne, melynek semmi tiszteletet pa-
rancsoló titka nincs, titoknélküli vallásra nézve az 
embernek nincs igaz tisztelete ; nem ismerik az em-
beri természetet, kik titoknélküli vallást akarnának 
reá erőszakolni. Ha a religiot megfosztod titokszerü 
alakjától, kiveszed dicsfényéből, mi leend, mi a né-
pet hozzá bilincseli, s ha szétszakgatod a szemnek 
kiállhatlan buroklepelt, honnét szerzed a kegyeletet, 
melylyel a kebel vallása iránt hódolni tartozik? A 
bölcselet sokszor rejtélyt csinált már a nyilt igaz-
ságból is, s az okoskodás hideg hófödte hegyére ve-

») Col. 1, 26. 
2) S/im mtl. Werke 29 Bd. S. 20. 
3) Disc, sur la conformité delà foi avec la raison §. 46. 
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zette a nyugtalan elmét, ha mégis képes volt öt követni, szé-
dülés vagy megfagyás veszélyének egyiránt kitéve. 

A kétkedés ösztöne a legegyszerűbb igazságoknál is 
megszokta szállani az emberi kebelt, birói széke elé idézve 
mindent, mit csak fölfoghat, s hatalma erejével átölelhet; 
beereszkedik az eszmék mélyébe, itél, taglal, kétkedik, elfo-
gad, elvet, amint eszmesitése rostáján át meg át szűrte tár-
gyát ; igy perczenkint hanyatlik azon tisztelet hatalma, 
melylyel az igazság iránt voltunk, ha az leleplezve fölfogha-
tóságában áll előttünk. Talán lehetséges, hogyha benső lé-
nyegükben a kereszténység minden igazságait fölismerhet-
nők, csak ideiglenesen becsülnők a drága kincseket ; ha merő 
fölfogható eszmékből áll a hit tárgya, ugy a tudósok előtt 
nem gerjesztene maga iránt kellő tiszteletet, a tudatlanokra 
nézve pedig, kik még a fölfogható egyszerű igazságokat is 
nehezen fogják föl, ismét csak titok maradna. Alázatot ki-
ván a vallás, az ész szűk határait fölülhaladó igazságok a 
kevélységet alázzák meg, s a vallásnak erre kitünőleg kell 
hatnia, az ész pedig nem szokta magát megalázni a már bir-
tokába jutott átlátott eszme előtt ; ha a hit minden igazságait 
benső lényegeikben megismernők, ugy a hit fölé emelkednék 
az ész. A religio egy felsőbb lénytöli függés érzetét tételezi 
föl, itt minden titok, a függés , a lény is, ki az emberi nem 
irányában oly magasan áll. Igazán, csalhatatlan bizonyítéka 
a titok hitünk isteni voltának, nélküle csak emberi mü volna, 
s mint ilyenen a gyarlóság bélyegei sem hiányozhatnának. 
(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, april 24-én. Bármelyik törvényszerű zsinatnak 

cselekvényeit, végzéseit olvasni, mindig különös öröm. Az 
egyház ébresztő, újjáalakító szelleme szól belőlök hozzánk. 
Ismervén az egyház az igazságot, a törvényt, a mi betegsé-
geinket, az üdvös orvosságot, rendelkezik, mint az Istentől 
küldött orvos az égi orvossággal. Az elmék betegségei a té-
velyekben, az akaratok betegségei a bűnökben, a rosz erköl-
csökben ; az elmék betegségeire az igazságot hozza meg or-
vosságul; a bűnök, a rosz erkölcsök ellen pedig az örök, az 
isteni törvényt, és hogy ez könnyebben, biztosabban, ered-
ményesebben megtartassék, rendeleteket hoz, szabályokat ál-
lapit meg, mivel erre hatalma vagyon. 

Ily szinben olvassuk a kalocsai tartományi zsinat vég-
zéseinek okmányait a tit. 4. de perfectione cleri ; tit. 5 de re-
gularibus ; tit. 6. de provehendis populi moribus ; tit. 7. de 
disciplina. 

,De perfectione cleri' czim alatti rendeletek a papi 
életszentségre vonatkoznak. Az egyház ős atyáinak, az ős 
zsinatok buzgalmának szavait találjuk e fejezetekben. Cap. 
1. Destinatio et gravitas muneris sacerdotalis, kitűnően jeles 
bevezetés az egész tárgyalásba; cap. 2. de seminariis mino-
ribus. Itt megemlékezvén a zsinati atyák a trienti zsinat és 
IX Pius szavaira, igy nyilatkoznak : „Hujus sollicitudinis 
gravissimas rationes in praesenti rerum conditione cernimus. 
Neglecta domesticae pietatis cura, religioni inimicus saeculi 
genius, rarior, frigidior sacramentorum frequentatio, pauper-
tas, propter quam miserorum parentum filii scolas publicas 
adire nequeufct, item illicia mundi adolescentulos quosdam 

jam in tenera aetate ab atrio Domini retrahunt. Praeterea 
quum gravissima sacerdotalia officia longam et exactam prae-
parationem, item débité formátum caracterem, mentemque 
omni scientiarum sacratiorum genere subactam merito po-
stulent : necesse est, ut adolescentes jam tenera aetate a mundo 
segregati in ministros Jesu Christi formentur. Finis hie per 
seminaria puerorum facillime obtineri potest. Quapropter 
haec seminaria minora quantocyus in alma hac provincia 
partim erigenda, partim stabilienda et in pleniorem formám 
deducenda decernimus." — A cap. 3. de seminariis majoribus 
a hittanulmányoknak mély tudománynyal előadott összefog-
lalatja; cap. 4. de seminariorum moderatoribus ; cap. 5 de 
honestate clericorum, az első fejezetnek de perfectione cleri 
bővebb előadása ; cap. 6. de studiis in sacerdotio prosequendis, 
tanulmányozást sürget a papnál, kivált tudományt a hitta-
nári testületnél, az alesperesteknél ; cap. 7. de pietatis studio ; 
cap. 8. de meditatione; cap. 9. de offerendo missae sacrificio ; 
cap. 10. de breviario, „quod quidem non monet dumtaxat 
synodus, sed in virtute sanctae et salutaris obedientiae, sa-
crorum canonum sanctionibus innixa pijaecipit quoque et 
mandat, sub peccati mortalis reatu obstrictos declarans omnes 
in majoribus ordinibus constitutos, maxime beneficiatos, qui 
et ordinis et beneficii ratione obstricti sunt ad.horarum cano-
nicarum persolutionem, qua neglecta beneficiati jure excidunt 
proventus beneficiales pro rata temporis suos faciendi. Stringit 
vero restitutio indebite perceptorum beneficialiumproventuum 
in conscientia et ante sententiam judicis, neque suppleri pot-
est per quascumque elemosynas, quas antea beneficiatus de 
fructibus sui beneficii fecerit. — Informentur clerici in se-
minariis de persolvendi breviarii momento, utilitate et neces-
sitate , instruantur ad psalmos recte intelligendos, utque 
exerceantur practice in isthoc pietatis officio rite absolvendo. 
Con tendant vero vel maxime neopresbyteri, ut has preces 
Ecclesiae mox cum exordio suae vocationis sancto cum amore 
ac eo diligentius persolvant, quo magis ceiL novelli in agro 
Domini operarii precum subsidio indigent." — Cap. 11. de 
sacris exercitiis; cap. 12 de coelibatu; cap. 13 de canonica 
obedientia; cap. 14 de beneficiis; cap. 15 deemeritis presby-
teris : „providebunt praesules, ut iis de fundo ad hoc conflato 
prospiciatur. Quos vero culpa sua officio privatos esse con-
tingeret, eorum mansioni et correctioni destinetur locus, ad 
quem pro tempore defixo relegati, aut emendati et compuncti 
ad sacrum ministerium redeant, aut sapere nolentes a mundi 
hujus oculis prorsus remoti, in solitudinis sacro silentio aeter-
nitatem efficacius meditentur." 

A tit. 6. de provehendis populi moribus, miután a pap-
ság erkölcsi javításáról volt szó, természetes következéssel 
jön. A szabadosság, a vallástalanság, a fényűzés, a szülék 
gondatlansága a gyermekek erkölcsössége iránt, a házassá-
gok miatti hitehagyások, a mértéktelenség, a pénzvágy, ha-
szonlesés, öngyilkosság, párviadal azon bűnök, melyek fölött 
és miatt a zsinati atyák feljajdulnak, melyeket kárhoztatnak ; 
a káromkodás (cap. 2.) elleni buzgalom, a házi ajtatosság 
(cap. 3.), az Isten igéjének hirdetése, az elemi oktatás, a 
gymnasiumokban az egyháznak üdvös működése, a mester-
képezdék ügyes vezetése, a templomlátogatás ünnepnapokon, 
a gyakori gyónás, áldozás, az Oltáriszentség imádása, tiszte-
lete, a bold. Szűz Mária iránti ajtatosságok, egyletek, test-
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vérületek, a búcsúk körüli buzgalom, a missiók, és az egy-
ház áldó szertartásai azok, melyeknek helyes, buzgó hasz-
nálata az uralkodólag dúló rosz erkölcsöket megszünteti, 
szent erkölcsökkel felcseréli. Azért a lelkipásztorok magas 
hivatásuknak öntudatára jönnek, buzgalomra gerjednek, eze-
ket olvasva, midőn látjuk, hogy a zsinati atyák a kor se-
beire orvosságot nyújtván , ezt a plébánosok bölcseségébe 
ajánlják. ,Monemus, hortamur, obsecramus animarum cura-
tores' ezek az atyák szólamai. 

A tit. VII de disciplina több fejezetet, és a közéletre 
bölcs rendeleteket tartalmaz. Igy például a cap. 2. de com-
munione cum acatholicis, mely ünnepélyes vallomásul, nyil-
vános okmányul szolgál, mennyire szeretetteljes a kath. 
egyház, mily gyengédek a zsinati atyák a nemkatholikusok 
iránt. Türelmetlenségről panaszolkodnak a türelmetlenek, 
tiszteletről beszélnek azok, kik saját hitvallásuk dogmáit 
sem tisztelik : a kath. egyház szilárdan, hűségesen megtartja 
az őrizetére bizott igazságokat, akik ezeket nem vallják, té-
vedőknek tekinti, helyzetüket könyörületességgel kiséri, 
hogy mennél hamarább az igazság ösvényére térjenek, for-
róan óhajtja. „Ecclesia catholica, igy szólnak az atyák, a 
Christo Jesu constituta magistra veritatis se solam salvificam 
esse aperte profitetur et sincere exoptat, ut omnes in ma-
ternum suum sinum confluant, atque ad metam perveniant 
salutis. Erga eos attamen, qui secum uniri et sibi reddi no-
lunt, sinceros caritatis et compassionis affectus exhibet, et 
dum diversarum sectarum placita ac errores damnat, errantes 
omni prosequitur patientia et benignitate, pro omnibus orat, 
et ardenter petit, quod Filius a Patre suo coelesti petiit, qua-
tenus agnoscant omnes Patrem et quem misit Jesum Chri-
stum." Ez a szeretet, ez a türelem. De hogy az közönyösséggé 
ne fajuljon el, kimondják az atyák : „fidelibus inculcat, ne 
ritus aut consuetudines religionis catholicae vel nunc negli-
gant, quando cum sectarum asseclis versantur, ne illorum 
sacra frequentept, ne matrimonia mixta contrahant ; mo-
nentur parentes, ut proies suas, quae famulari coguntur, 
quantum fieri potest, ad catholicas solummodo familias col-
locent; cautum quoque sit proles catholicas ad scolas aca-
tholicorum mittere, aut quod non minus periculosum foret, 
munus nutricis, praecipue vero moderatoris aut gubernatricis 
concredere individuis a sacris catholicis alienis. In genere 
volumus, fideles ab omni ejusmodi cum acatholicis commercio 
abstinere, per quod illi fidei jacturam possent facere." 

A bölcs rendeletek közül a temetőre nézve, ezeknek 
vallásos jellemét előadva, igy intézkednek az atyák : „In 
coemeterio solummodo catholicorum in communione eccle-
sias tica defunctorum corpora adhibitis sacris ritibus inhu-
mentur. Amtiquae Ecclesiae praxi conforme est, ut sacerdotes 
a laicis seorsive sepeliantur. Optandum, ut consociationes 
defunctorum dictae „de agónia Christi" vel „S. Josephi ab 
Arimatliia" aut „S. Josephi" coalescant, et praeter funeris 
expensarum provisionem pro animarum requie orent, ac 
Missae sacrificia offerri curent. Sacris canonibus sancitum est, 
ut quibus non communicavimus vivis, non communicemus 
defunctis, careant ecclesiastica sepultura, qui prius ab eccle-
siastica unitate erant praecisi, nec in articulo mortis fuerunt 
reconciliati, careant perinde eâdem omnes non baptisati, hae-
resi item aut schismate ab Ecclesia alieni, necnon apostatae, 

excommunicati, qui in peccato gravi impoenitentes decedunt, 
qui per annum non confitentur, qui in articulo mortis mori-
bundorum sacramentis provideri pertinaciter reluctantur, qui 
seipsos voluntarie occidunt, nisi fortassis aliquo tempore su-
perstites poenitentia tacti fuerint ; qui in duello, vel e vulnere 
in duello accepto occumbunt, etiamsi haud incerta poeniten-
tiae signa dederint, atque a peccatis et censuris absolutionem 
obtinuerint ; qui quacumque ratione vita privatus reperitur, 
huic ecclesiastica sepultura deneganda non est, nisi manifeste 
constet, quod semet mente sana et sponte occiderit. Relate 
ad sepulturae denegationem, si fieri potest, or dinarii judicium 
praevie requiratur." 

A zsinati határozatok könyvén végig menve felkiálthat 
a jó sziv : semper antiqua, semper nova ! felkiálthat az ide-
genkedő : a kath. egyház mindig a régi ! Igen, a régi, s di-
csőségét is abban keresi, hogy az igazságban mindig régi 
legyen. A tévely kavarog, változik, az igazság mindig 
ugyanaz. 

A zsinati határozmányokhoz okmányokat is találunk 
csatolva: az austriai concordatum ; fm. Rauscher levele Viale-
Prela bibornokhoz ; ennek válasza ; a szentatya allocutioja 
nov. 5-én ; apostoli levele az austriai birodalmi püspökökhez 
1856 mart. 17. ; V Pius rendelete a breviárium elmondatá-
sának kötelességéről, s hanyagsági esetben a restitutioról ; 
az 1682 gallicán nyilatkozat; a nagyszombati zsinat ellen-
nyilatkozatja; XIII Benedek rendelete a theologalis prae-
bendáról; XIV Benedek rendelete de stipendiis missarum; 
de application e missae parochialis ; a pistoji zsinat tételeinek 
kárhoztatása VI Pius által ; XVI Gergely ,Mirari' körlevele ; 
a vegyes házasságokra vonatkozó brevéje ; IX Pius körlevele 
a szerzetes rendekhez ; a dogmatica definitio de Immaculata ; 
1862 jan. 9-én tartott allocutio; végre instructio pro judiciis 
ecclesiasticis quoad causas matrimoniales. 

Coufirmet hoc Deus, quod operatus est in nobis ! amit 
a nm. érsek a zsinatot hirdető levelében mondott : „ad Synodi 
provinciális celebrandae usum a Beatissimo Patre nostro Pio 
IX idemtidem commendatum confugimus ob tristes rerum ac 
temporum vicissitudines non sine gravi rei catholicae damno 
longissima annorum serie omissum, et in vetusta nostraque 
usque tempóra multo ampliore atque nunc est, hac provincia, 
quoniam históriáé monumenta eatenus nil certi produnt, 
adusque vix adhibitum" ; mely czélból a tartományi papságot 
imádságra felhivta; melyet a szentatyához irott levelében 
a zsinati atyák emiitettek : „nostris temporibus reservatum 
est, ut Deo propitio restituta Ecclesiae in Austriae imperio 
libertate, quae imprimis Sanctitatis Vestrae sollicitudini et 
Augustissimi Imperatoris regisque nostri apostoliéi pietati 
non minus ac aequitati inacceptis est referenda. Cujus causa 
isthic jam congregati, antequam illam in Domino ordiremur, 
ad cathedram Petri, in qua est sita Ecclesiae unitas, confu-
gimus, ut Sanctitatis Vestrae paternam benedictionem filiali 
cum veneratione exoremus ;" melyet végre az elnök-érsek 
megnyitó beszédjében, a történeti áttekintés után, hogy „mi-
rum videri debet, quod celebratarum seu Coloczae, seu in 
Bács 8ynodorum provincialium nulla prorsus exstent vestigia ; 
tuto nihilominus praesumi potest episcopos in hacce provin-
ciáé metropoli crebrius convenisse mutuaque consilia de 
sancto fidei deposito strenue inivisse," az ajtatosság minden 
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meghatottságával e szavakban kifejez : „lorica igitur justitiae, 
scuto fidei, galea salutis, et gladio spiritus communiti opus 
provinciali huic concilio praestitutum auspicemur, flectentes 
genua nostra ad Patrem D. N. I. Christi, ut emittat in nos 
septiformem Spiritum suum Sanctum paraclitum, actiones 
nostras aspirando praeveniat et adjuvando prosequatur, at-
que per intercessionem Sanctissimae Virginis ab origine Im-
maculatae, cujus nativitatem hodie recolimus, omniumque 
tutelarium provinciáé Colocensis sanctorum, cuncta synodi 
conamina ad laudem et glóriám nominis sui et ad utilitatem 
Ecclesiae suae sanctae directa praepotenti numine suo propi-
tius confirmet, et quos hodie uno pane coelesti satiavit, sua 
faciat pietate concordes. Amen." Amen ! 

A SZOMBATHELYI MEGYE VENDSZLÁV VI-
r r rr r 

DEKEROL. April elején. (Életrajz.) Avatatlan tollal, baráti 
fölszólításnak engedye, igyekszem néhány vonásban életem 
legnagyobb jótevőjének, Sbüll Ferencznek, közönséges fa-
lusi plébánosnak életrajzát adni. A hálás kegyelet vezérlőm, 
hogy amit saját szemeimmel láttam, egész őszinteséggel 
közöljem. 

Sbüll Ferencz született 1825 évijulius 26-án Zalame-
gye Turnischa vendszláv mezővárosában. Középsorsu föld-
mivelő szüleitől korán megválván, a kőszegi árvaházban 
nyert nevelést ; itt végezte az elemi és a középtanodai osz-
tályokat. Ezen Kelc-Adelfi-féle árvaintézetnek mostani föl-
ügyelője, nagyon tisztelendő Tóth József ur, a mult év de-
rekán egész lelkesedéssel beszélt nekem Sbüllnek, egykori 
növendékének először alig szembetűnő, de lassankint bá-
mulatosan fejlődő ritka észtehetségéről, melylyel az kitűnő 
szorgalmat is párosított. Azután Szombethelyen végezvén a 
7 és 8-ik osztályt 1844-ben Bécsbe küldetett a Pázmáneumba. 
Itt töltött négy évéből az utolsó nevezetes; erről legörö-
mestebb hozakodott elő. Rendes tanulmányait kitűnő siker-
rel végezvén, fönmaradt idejét arra fordította, hogy az egy-
házirodalmi iskola ügyében próbálta irói erejét. Tetemes 
részt vett a Goffine magyarításában. Az akkor (1847-8) 
átalános nemzetségi versenygés az iskola falai közé is fúró-
dott és testvérsziveket egymástól elidegenítette volna, ha 
Sbüll F., ki ezen tanévben az egyház irodalmi egyletnek 
jegyzője volt, a mármár lángra gyúló tüzet el nem fojtja. 
A többi közt a magyarnyelv behatóbb tanulására és átalá-
ban komoly tanulmányozásra, mely nélkül irói kísérletek 
sem lehetők, serkenté hathatósan társait ; de a nemzeti szép-
irodalom elfajulásáról oly szónoki irályban oly mély gondol-
kodással értekezett. 

Sbüll kilépvén 1848-ik év végén a lelkipásztorkodás 
mezejére, első állomásán Mura-Szombatban (Olsnitz, Vas-
megyében) a szent buzgóság egész hevével kezdett hivatá-
sának élni. Itt valamint Viz-Lendván is, hol másodszor káp-
lánkodott, a Sbüll név hallatára megszólal mind, aki csak 
ismerte, és dicsérésében kifogyhatlan. Sbüll egy lépést sem 
tett, mely a valódi buzgóság nyilatkozványát nem mutatná 
föl. Mint hitelemzőt a tanulók epedve várták az iskolába; 
szerették is rendkívüli módon, és hő szeretetök nemcsak 
egyik és másik helyről távoztakor nyilatkozott, hanem most 
is folyvást legszebben ugy nyilatkozik, hogy egykori tanít-
ványai, jelenleg már fölserdült hajadonok többször szent-
mise-áldozatot mutattatnak be az elhunyt Sbüll boldog nyu-

galmáért. Szentbeszédre s hitelemzésre mindig lelkismere-
tesen készült, és minden szentbeszédjét irásba foglalta ; előbb 
átérzett és azért mindig lelkesedéssel előadott beszédjei min-
dig épülést szültek ; mert beszédjéből még a legegyügyübb 
is jelelt meg magának valamit, és most 10 —16 év midva is 
sok ember tudja elmondani az erkölcsi példákat, melyeket 
ő predikáczióiban használt. Sbüll meg volt győződve és élő 
példák fönnen hirdetik, hogy Nogáll János (,Kalauz a lelki-
pásztorkodásra' czimü könyvében) mily életre való szabályt 
adott, midőn állitá, hogy a népszónok, ha használni akar, 
alkalmas elbeszélés nélkül egy predikácziót se mondjon, 
mert a hat napig keze munkája után látó ember a hetediken 
csupán elvont tanokat nehezen tanul be, hacsak példák-
ban személyesitve nem adatnak elő. ,Példa kell a népnek/ 

A gyóntatószék Sbüllben a kulcsok hatalmának pap-
sága kezdetétől végéig egyformán buzgó és lelkismeretes 
kezelőjét birta. Ennek bebizonyítására nem hivatkozom sze-
mélyekre, kik áldják működését ; tanúskodnak erről „a meg-
rögzött bünösökkeli bánásmódról a gyóntatószékben a ,Re-
ligió'-ban közzétett (70 és 71 szám 1855. II. félév a-b alá-
irással) czikkei. 

A szentmise-áldozatot mindig a lehető legnagyobb áhí-
tattal igyekezett bemutatni, s azért papsága első éveiben a 
szórakozások elleni küzdelme miatt félóránál jóval tovább 
misézett. Fáradhatlan buzgalma leginkább abból tűnik ki, 
hogy nyári sétái alkalmával legtöbbnyire a pásztorgyerme-
keket kereste föl és őket a hit elemeiből kikérdezte és ok-
tatta. Nagyon adakozó volt és a szorgalmas és jó-viseletű 
iskolás gyermekeket próbatétek alkalmával jó irányú köny-
vekkel szokta jutalmazni. Káplán korában irta szintén a 
fönnemlitett értekezésen kivül a vendszlávokról szóló, kö-
vetkező-tartalmú czikkeket : ,a vendszlávok rövid egyházi 
története, akkori hitélete és népszerű vallási irodalma/ 
(melynek szánandó ügyében a sz.-István-társulathoz fordult 
segélyért, azonban siker nélkül) és végre, a vizlendvai fára 
ajtatos egyletei/ mely czikkekben különösen a keresztúti 
ajtatosság mikinti végzéséről s az ajtatos egyletek szembe-
tűnő hasznairól szépen értekezik. (Lásd Rel. 25, 26 és 28 
szám. 1855 évi II. félévben.) 

1858 évben Nagy Dolinczra (Vas megy.) neveztetvén 
ki plébánossá, valódi lelkiatyja volt a gondjaira bizott hí-
veknek. Most mindenek előtt az éneklő mester énekgyüj-
toményét vizsgálta át, és a szenthely méltóságával ellenkező 
énekeket vagy az énekekben előforduló, előbb jelzett kife-
jezéseket elvettette és jobbakkal cseréltette föl. Sbüllnek 
lelkipásztori gondja oda is kiterjedt, hogy népe a templomon 
kivül is szép erkölcsös dalokat énekeljen, mivégből részint 
maga szerzett, részint fordított népdalokat és dallamaikat 
mester által a néppel betanittatta. Igy már kiki elképzelheti 
rendkívüli meglepetésemet, midőn az ismeretes pápai hym-
nust Sbüll fárájában hallottam gyönyörű szabatossággal mun-
kásoktól vendszláv nyelven énekeltetni. 

Nagyon épületes volt a dolinczi fárában az urjöveti és 
húsvéti szent gyónás. Minden korosztálynak neme szerint 
volt külön határozott ideje, melyben köteleztetett gyónás-
hoz és áldozáshoz járulni ; ez több oknál fogva a lelkipász-
torságtani könyvek is ajánlják. Szóval mit Sbüllnek káplán 
korában a sz. buzgalom sugalt, ugyanazt most is csakhogy 



fokoztatott hévvel teljesítette. E falusi magányában irta a 
pesti hittani kar által jutalmazott pályamunkát, melyben a 
patronatusi viszonyokról történeti és jogi szempontból jele-
sen értekezik. A Deharbe-féle német katekizmust is lefor-
dította vendszláv nyelvre, mely kiadóra vár. Nyavalyatörés 
volt a betegség, mely az egyház ezen munkás szolgáját oly 
korán sírba ejtette. Mivel nyavalyája ágyhoz nem kötötte, 
minden teendőjét rendesen végezte. Halála előtti napon 
Szent-Grotthardra készült gyónását végzendő, de már lehe-
tetlen volt elmennie. April 12-én 1864 délután még egy 
leánykát oktatott, hogy elkészitse a húsvéti sz. gyónáshoz, 
és estve már befejezte alig 39 éves pályáját. — 

Egy káplán. 
BERLIN, april 10-én. Különböző okokból a pápa kör-

levele Németországban nem idézhetett fel akkora mozgalmat, 
mint Francziaországban. A katholikusellenes lapok nem 
csinálhattak belőle tisztán politikai kérdést, mivelhogy egy 
német kormány sem követte el azon hibát, hogy a kihirdetést 
eltiltsa. Egyébkint is a syllabusban idézett több okmány 
különösen Németországban már előbb kihirdetve és meg-
hányva levén, csak előkészitésül szolgálhatott a legfőbb ta-
nító legújabb okmányainak tiszteletteljes fogadására. Ez 
természetesen a némethoni katholikusokra vonatkozik. A 
protestánsokat illetőleg némi eltérésekre akadunk. A hivők, 
vagy mint a szabadelvűek nevezik őket, az orthodox pro-
testánsok, és közegeik, p. o. a Keresztes újság, a „Berliner 
Revue" méltányosak voltak ez irányban, és egyúttal óhaja-
ikat fejezték ki, bár az „evangelikus egyház" is felemel-
kednék, és hasonló tényre erősödnék. Érzik ők is egy leg-
főbb egyházi tekintély szükségét, habár nem barátjai is a 
katholicismusnak. Tudják hogy végre is minden politikai, 
erkölcsi, és társadalmi kérdések alapjokban vallásiak is, 
vagyis hogy máskép szóljunk, érzik, hogy a felforgató elvek 
nyilt és határozott kárhoztatása megerősíti a népek hitét, és 
a fejedelmek trónjait, melyeknek védőiül akarnak tekintetni. 
Igy akaratlanul is bevallják, mikint a közerkölcsiség, társa-
dalmi rend, és politikai jog fentartása a szentszék, a legfőbb 
vallási biró határozataitól függ. — Hányszor nem hallottam 
a pápai körlevél kihirdetése óta a nevezett irányú protestán-
soktól, mily bámulattal telnek el IX Pius törhetlen erőssége, 
a kath. tan változhatlansága iránt ! Közülök nem egy mond-
ta, hogy csak ily ténynyel szemben lehet érezni a protestan-
tismus semmiségét, és benne minden megállapodás hiányát. 
Ezen irányú protestánsok most inkább mint valaha érzik 
egy legfőbb vallási tekintély hiányát, midőn látják, hogy 
Strauss, a badeni neveldeigazgató Schenkel és más Renán-
féle Krisztustagadók nyiltan, és a német kormányok átnézé-
sével vagy helyeslésével óriási lépésekkel haladnak a vallási 
nihilismus felé. Igy Baden nagydierczegség 300 prot. lelké-
szei között csak 119 találkozott, kik kárhoztatták Schenkel 
müvét, mely Jézus istenségét tagadja, két harmada nem 
csatlakozott a tiltakozókhoz. Igen, főkép ez időkben érzik a 
prot. orthodoxok, mi hiányzik nekik. Bár jutnának tömege-
sen azon meggyőződésre, hogy a dogma változhatlansága, és 
egész volta csak isteni tekintélyen alapuló hatalom által tar-
tathatik fel ott, hol Péter utódja tanit legfőbb tekintélylyel, 
mert Udvözitőnk imádkozott érte, hogy hitte meg ne fogyat-
kozzék soha, hanem testvéreit is ő erősítse meg a hitben. 

PARIS, april 6-án. A „Revue indépendante" f. e. febr. 
1-én kiadott számában! „Francziaországról és a protestan-
tismusról" egy prot. irótól érdekes történelmi tanulmányt 
találunk, melyet sok napi ferde nézetek, előitéletek eloszla-
tására közölni méltónak tartunk. „Minden időben — irja — 
a prot. párt állandó gondolata és törekvése volt, magát mint 
elkülönített politikai pártot köztársasági alapokon szervezni. 
Nem egyedül vallási türelmet és szabadságot akart, hanem 
államot alakitani az államban. Coligny admiral iratai halála 
után a Louvre-ba vitetvén, ezekből kiderült, egy foederativ 
köztársaság terve, mely szerint Farcziaországot újra akarta 
alakitani. A királyság e terv szerint 80 compartiment-re, és 
16 katonai kerületre lett volna felosztandó. Pár évvel ké-
sőbb a reformáltak Damville tábornagynak adtak át egy 
nyilatkozatot, mely Francziaországnak 18 kerületre leendő 
osztását, és uj állam alapításának eszméjét fejtegette. 4-ik 
Henrik halála után e párt uj követelésekkel lépett fel. Ro-
han herczeg a reformált egyház seregeinek fővezérévé ne-
veztetett, egy u j szabályos szervezet kisértetett meg foede-
rativ köztársaság alakjában. A tartományokat kerületekre 
(cercles) osztották, melyek mindegyike az átalános gyüle-
kezetre követeket küldött volna, és e gyülekezet gyakorolta 
volna a fölségi jogokat. Ez határozta volna meg a közigaz-
gatási, rendőrségi, pénzügyi szabályokat, nevezte volna ki a 
tartományi főnököket. Végre ugyanazon gyülekezet kül-
dötte volna a küludvarokhoz a képviselőket, határozandott 
béke és háború fölött, szerződéseket kötött volna. Képzel-
hetni mily ellenkezésre talált e terv, mely nemzetünk egysé-
gét rontotta volna meg. Az ellenkezés annál nagyobb volt, mi-
vel a huguenotteák, hogy tervüket kivihessék, külhatalmakra 
támaszkodtak, és ezekkel szövetkeztek a törvényes kormány 
ellen. Es ez volt valóban ama párt állandó törekvése. A hu-
guenotteák feje a condéi herczeg nem átallotta az angol 
Erzsébettel szövetséget kötni, melynek erejénél fogva Havre, 
Rouen és Dieppe az angolok birtokába adatott. 0 pedig 
140,000 aranytallért kapott a polgári háború viselésére. 
Ezen nemzetellenes tény, mely oly méltán ostoroztatott az 
utókor által, még az igazságosabb érzelmű protestáns neme-
sek körében is roszaltatott. Eme magaviselet szokásossá 
vált a huguenotte pártnál. D' Aubigné Agrippa, ki halálra 
ítéltetett, mert Francziaországot az idegeneknek megnyi-
totta, evvel emlékirataiban még dicsekedik is. Az árulás a 
dicsőség czimjévé lett náluk. 4-ik Henrik, ki előbbi hitsor-
sosainak érzületét jól ismerte, tudta, hogy azok a külellen-
ségekkel titkos szövetséget szőnek. Hogy őket megnyerje', 
e jeles fejedelem szivrehatólag szólott hozzájuk. „Felszólí-
tunk titeket, és kérünk" — igy ir — azon szeretet nevében, 
melylyel hazátoknak tartoztok, hogy mindenek előtt arról 
gondolkodjatok, hogy az idegeneket visszanyomjuk, azután 
elég idő leend, hogy kérelmeitekkel foglalkozzunk." Henrik 
azt hivé, hogy a nantesi békekötésben adott lelkismereti 
szabadság által megynyerendi őket. Hamar észrevette 
azonban, hogy csalatkozott, mert minden forradalomban 
személye ellen is látta őket felfegyverkezni,miről pa-
naszolkodott is egy izben a hesseni őrgrófnak, és halála 
előtt is azon veszélyekkel, melyeket utódának fognak 
hozni. „A huguenotteák — ugy mond — Francziaország 
ellenségei és fiamnak bajt fognak okozni." És csakhamar be 
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is teljesedett e szomorú jóslat. 4-ik Henrik halála után a hu-
guenotteák első gondja volt az alkalmat felhasználni „a ki-
rály kiskorúságát nagygyá tételünkre kell fordítani." Sze-
rencsére Richelieu lángesze gátot vetett tervöknek, La 
Rochelle ostroma és bevétele megzavarta őket. Legyőzetve, 
ismét a külföldhöz folyamodtak. Rohan herczeg spanyol 
zsoldba állott seregével. E hatalommal kötött szerződés sze-
rint 600,000 aranyat kapott azon feltétel alatt, hogy 12,000 
főnyi seregével hazája ellen működjék. Később Cromwel vé-
delme alá készültek magokat helyezni. A bourgognei her-
czegnek e pontra vonatkozó bizonyítványa Bayle által is 
megerősíttetik. Vannak más okmányok is, melyek a hugue-
notteáknak a haza ellenségeiveli szövetkezését bizonyítják. 
14-ik Lajos, ki a bonyolodott kérdéseket megoldás helyett 
sokszor keresztül szokta vágni, a folytonos kihívásokra, a 
nentesi edictum visszavonásával felelt, és a protestánsok két 
századon át követett nemzetellenes törekvéseknek lehet 
tulajdonítani, hogy e rendszabály akkor az egész országnak 
helyeslésével találkozott. Azon időben mindenki, ki szavát 
emelhette, és bármily czimen a közvélemény tolmácsának 
tartathatott, helyeslését fejezte ki ezen jelen korunkban oly 
élesen megítélt tény fölött. Le Tellier, az államkanczellár, a 
visszavonási okmányra az állampecsétet nyomván, az öreg 
Simeon énekét hangoztatta. Bossuet, Massilon, Fléchier 
nem máskint nyilatkoztak, sőt még a jansenisták is tetszé-
söket nyilvániták, épen ugy mint az akadémia. Az érzelmek 
ezen egyöntetűsége is összhangzása forrását egy nemzeti 
veszély elhárításának hitében leli, és ép ugy sugaltatott a 
hazafiúság, mint a katholicismushozi ragaszkodás által." 

TURIN, april. 6-án. (Az egyház szabadsága ! a piemonti 
kormány alatt.) A királyság minden kormánykerületeiben 
avval foglalkodtak, hogy a mindkét nembeli szerzetesekre 
vonatkozó statisztikai adatokat összeállítsák. Polgárnagyok, 
birák, rendőrök, pol. hivatalnokok, pénzügyérek mind e 
szükséggel (!) tépelődtek, s noha az e körüli munkák ki-
sebb nagyobb buzgósággal már 18 év óta folynak, mégsem 
vitték odáig, hogy a különböző szerzetek, és rendek egy-
másközti különbségeit pontosan meghatározhatnák, oly any-
nyira korlátoltak ismereteik. — A parlement nagyszámú 
kérelmezéseket kapott, a szerzetes testületek eltörlésére vo-
natkozó törvényjavaslat ellen, és ugy hiszszük Olaszhon leg-
több városai e példát követni fogják, noha nem reméljük, 
hogy az igazi népvélemény eme szava képes leend megaka-
dályozni az elkövetni szándékolt bűntényt. A forradalmi 
lapok e tekintetben a minisztereknek hatalmas segélyt nyúj-
tanak, és a talán félénkeket is bátoritják. — Midőn Ricasoli 
még miniszter volt, foglalkoznunk kellett vele, és bemu-
tatni őt olyannak minő volt. Ezen florenczi ember veres pa-
rókájával, kit a „Conte durante" gunyoros szerzője (Madda-
loni, volt képviselő) oly hiven festett, elnöke volt azon bi-
zottmánynak, mely a Vaccaféle törvényjavaslat megvizsgá-
lásával megbízatott. Vacca az egyházi javak lefoglalását 
azért kivánta, hogy a kincstárba pénzt kaparjon, Ricasoli 
azért akarja, hogy a papságot reformálja ! A pénzügyi ter-
vezet helyett ime kálvinista javaslat keletkezett. — A 
„Tromba cattolica" czimü újság arról tudósít, hogy Nápoly-
ban a forradalmárok a pápa és az encyclica elleni gyűlölet-
ből a körlevelet és a syllabust Bruno Jordán szobránál nyil-

vánosan megégették. — A keresztény-iskolatestvérek ellen 
intézett üldözés sincs még szűnő félben. Azt akarják, hogy 
a Re galantuomo által kormányzott területen egy se marad-
jon közülök. Natoli közoktatási miniszter köriratot menesz-
tett a tartományi hatóságokhoz kívánván, hogy tudtára 
adassék, vannak-e még eme „tudatlanoknak" házaik, 
melyek léteztek azelőtt, és mily okokból távoztak, vagy 
űzettek el ? — Florenczben a szerzetes házak egymásután 
lefoglaltatnak, és az érseki papnevelde is elvétetett, hogy 
oda a hadügyminisztérium tétessék. Az érsek tiltakozott, és 
nem tudja, hol helyezze el a hittanhallgatókat. Amint előre 
láttuk, Nápolyban is Victor király — a jó király — rende-
letére a papneveldék erőszakosan lefoglaltattak. Nevetséges 
sokszor, a forradalom ostobasága mennyire halad. A nápolyi 
községtanács legutóbbi üléseinek egyikében Ricciardi képvi-
selő sz. Januarius csudájának eltörlését indítványozta. — A 
,Stendardo cattolico' jelenti, hogy Calabria Reggio városá-
ban két családapa elfogatott, és mint bűnösök Nápolyba vi-
tettek, hogy ott a börtönben vár ják az ítéletet azért, mivel 
— egy föliratot írtak alá a szentatyához, melyben a romai 
katholikus és apostoli hithezi tántorithatlan ragaszkodásu-
kat jelentik. — A „Firenze" czimü lap arról értesül, hogy 
Pelieri hadnagy egy szegény ferenczreudü szerzetest, ki 
épen koldulásból tért vissza, agyonlövetett azon ürügyből, 
hogy az összekoldult kenyeret a brigantiknak készült el-
vinni. Az efölött elszörnyedt nép kivívta, hogy a gyilkos 
vád alá helyeztetett, a vádló ügyvéd 16 évi várfogságot kí-
vánt, de a törvényszék a gyilkost egyszerűen felmenté. Va-
lóban elég adat annak bebizonyítására, mikint az egységes 
Italia létesítése mellett Olaszhonban a katholikus vallás ellen 
kíméletlenül irtó háborút viselnek. 

KÖNYVÉSZET. 
32 m á j u s h a v i s z e n t b e s z é d . Irta Z á d o r i Já-

nos. Pest. 
A bold. Szüzanya Máriának pártfogása alatt álló né-

hány országban, pl. a kis, de annál bensőbb érzelmű Bel-
giumban, a lelkesült Francziaországban, az át meg át ka-
tholikus Spanyolhonban a szeplőtelen Szűz tiszteletére, 
fönkelt lélekkel irt jelesbnél — jelesb irodalmi termékekkel 
találkozunk, melyek Szűz Mária virágzó tiszteletének meg-
annyi tanúi : májushava ez országokban, egy oly kedélyes, 
oly magasztos ünneplánczolat, a szent Szűznek tisztelete 
azokban oly átalános, oly vonzó, hogy a hivő kebel önkén-
telenül is elragadtatik, és benne a Szüzanya iránti gyermeki 
szeretetnek tüze meg újra fölélesztetik. És váljon Magyar-
ország nem liivatik-e Mária országának ? Oh, bár ne csak 
hivatnék, hanem lenne is az ! Máriának egyéb országai az 
egész éven át, de főleg május havában mutatják meg, hogy 
magas pártfogása alatt állnak, s e pártfogásra méltók is 
lenni törekszenek ! A belga, spanyol, franczia áldozárok a 
szeplőtelen Szűz iránti tiszteletnyilvánitásaik által érvénye-
sitik azon oly kedves mottójukat : „Ad Jesum cum Maria !" 
Oh bár a mi hazánk is ne csak hivatnék, hanem lenne is 
Mária országa ! Hogy lesz, hogy kezd lenni azzá, hogy első 
apostoli szent királyának végakaratát az élő unokák tiszte-
letben akar ják tartani : erről tanúskodik a mária-havi ked-
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ves ajtatosság, mely hazánk róna és hegyes, magyar és más 
ajkú vidékein áldásdúsan terjed mindenfelé : ez hála a jó Is-
tennek ! megnyugtató jele annak, hogy mi még élünk, hogy 
a hold. Sziizanyának jó gyermekei, sz. Istvánnak méltó uno-
kái lenni és maradni akarunk ! Szívélyes örömmel üdvöz-
löm tehát a fönjelölt munkát, nemcsak azért, mert az egy 
buzgó lélek, Szűz Mária egy hő tisztelője elmélkedéseinek 
és szép olvasottságának becses gyümölcse, hanem azért is, 
mert a hazai irodalmunk terén a maga nemében a legelső 
munka, az a kelő tavasznak, a Sziiz Mária iránti tiszteletben 
megujuló élet tavaszának tárt karokkal fogadott hirnöke, 
ibolyája! Kár, hogy egykét értelem-zavaró hiba csúszott 
belé! Egyébiránt az úttörő valóban igen kedves munkát, 
melynek a bold. Szűz élete fölötti szép, és nemcsak május 
havában, hanem Sziiz Mária egyéb ünnepein is használható 
beszédeibe sok gyönyörű példa van beszőve, Magyarország, 
Mária országa nemes keblű áldozárainak a lehető legmele-
gebben és legőszintébben ajánlhatom. A. M 

VEGYESEK. 
A romai lapok irják, hogy az idegenek rendkívüli szám-

ban érkeztek a nagyhéti ájtatosságra Romába. Vannak ezek 
között deisták, eretnekek, szakadárok, vallástalanok is, ki-
ket csak kíváncsiság vezetett Romába ; de ezen kíváncsiság 
is a pápaság dicsősége, a romai népnek haszna. Miért nincs 
e kíváncsiság I I I Napoléon, vagy Victor-Emmanuel iránt ? A 
pápaság stupendum prodigium mundi; a tuileriák, és a flo-
renczi palota deploranda miseria mundi. A pápaság Romának 
dicsősége, varázsa, gazdagsága. I l í l n c z e a Guiscardolc pusz-
tításai után csak 35,000 lakost talált Romában. XI Gergely 
Avignonból hazatérve csak 17,000 lakost talált. Minden 
pusztult, mikor a pápák távol voltak. Mikor VII Pius fog-
ságba vitetett, Romának 165,000 lakosa volt, mikor visszatért 
123,000 lakost talált. 1849-ben szinte kisebb lett a lakosság ; 
ma több idegen tartózkodik Romában, mint lakos lenne Ro-
mában, ha Victor elfoglalná az örökvárost. 

A bécsi ,Hansjörgel' zuglap Gatscher és Feyerfeil papok 
megválasztatását megtámadó Umlauft ellen igy ir : „Umlauft 
jól tudja, hogy aki Bécsben népszerűvé akar lenni, csak a 
kath. egyházat támadja meg, s eléri czélját. Bécsben bátor-
ság szükséges arra, hogy valaki a kath. papságot védelmez-
ze. Mi védünk mindenkit, lenne bár kath. pap." ,Lenne bár 
kath. pap!' Ha történeti összeállitást akarnánk írni, monda-
nánk, hogy Austriában csak 15 év előtt is más vallás szolgái-
ról íratott volna : ,védjük, habár ezen vagy ezen vallásnak 
a szolgája Ie Nagy változás Austriában ! Facti sunt novissimi 
primi. — Énekeltük : ,Servi dominati sunt nostri : non fuit qui 
redimeret de manu eorum.' 

Édes kötelességünknek látjuk, minden felszólítás, min-
den megkeresés nélkül, tek. Kiss István (Ilméri) szerkesz-
tősége, és István Bácsi (Mayer István) kürti plébános fő-
munkatárs felügyelete alatt Heckenast Gusztáv által kiadott 
,Képes Újságot' nt. paptársaink előtt megnevezni, hogy ezt, 
mint épületes, hasznos, csekély áron, inert félévre csak 1 fttal 
megszerezhető olvasmányt a népnek ajánlják. Közel lesz 
már egy éve, hogy e szerény, de tartalomdús, számonkint 
két ívben, fametszetekkel, nagyképekkel diszitett újság 
futja a pályát; mindeddig csak jelesnek, kitűnőnek bizonyí-
totta magát, ami, ha a szerkesztésben változás nem történik, 
csak jelességét jósolja jövőre is. 

Megjelent m. s ft. Roskovány Ágoston nyitrai püspök 
ur által készített s kiadott okmánygyüjteménynek : „Mo-

numenta catholica pro independentia potestatis ecclesiasticae 
ab imperio civili" 5-ik és 6-ik kötete; kapható Braumüller 
bécsi könyvkereskedésben, vagy nt. Szabóky Adolf urnái 
Pesten. Ára a két nagy kötetnek 5 ft. 

Turinban az ,Unità cattolica' a közmegbotránkozásnak 
adott szavakat, midőn a virágvasárnapján és a nagy hétben 
ülésező olasz képviselőkről mondá, hogy ezt tennék a zsidók 
is, ha Palestinájok, és ottan képviseleti törvényhozásuk 
lenne. Raboa Izsák rabbi eme czélzást igazságtalannak ta-
lálván, nyilt levelet küldött Margottihoz, irván, hogy a zsi-
dók a szombatot legvallásosabban tartják, tehát nem lehet 
mondani, hogy ugy tennének, mikint Olaszország képviselői 
tesznek, akik farsangon felfüggesztik az üléseket, de vasár-
napokon megtartják épen azért, mivel vasárnapok. Hivat-
kozott Rotschildra, aki nem fogadná el az állami vasutak 
eladásáról szóló kamarai határozatot, ha ez szombaton sza-
vaztatott volna meg. Margotti ezen levélre következő meg-
jegyzéssel válaszolt : „Megtartották az ős zsidók az ünnepet, 
azért siettették Krisztus felfeszittetését az előtte való napon: 
vallásosságból-e, vagy más indokból, az irás mondja : non in 
die festő, ne forte tumultus fieret in populo, amire sz. Jeromos 
irja : non student devotioni, sed facinori. Ha azonban Rabao 
rabbi ur bizonyítani akarja, hogy az olasz miniszterek ki-
tesznek a zsidókon, ebben teljesen megegyezünk vele." 

Cuza fejedelem a görögkeleti egyházat teljesen függet-
lenítette a constantinápolyi patriarchától ; rendelt zsinatot, 
mely vallásos ügyekben a püspökök fölött Ítéljen; ő nevez 
minden főpapot a nemzet fiaiból. A szakadásban tehát a sza-
kadás tovább folyik ; sine patriarcha non est monarcha. Ezen 
rendelkezést fejedelmi hatalmának teljéből tette, megegyez-e 
bele a bizanzi patriarcha, ezt nem kérdezte ; egykor a muszka 
czár ily beegyezést szükségesnek tartott, meg is nyert jó 
móddal. Azalatt a szentszéknél lépéseket tesz egy concor-
datum létrehozásán, s jó szándékát a katholikusok iránt 
már tanúsította is, midőn az állam költségén kath. papne-
veldét állított. — Á hütelen anyát elhagyják a fiak. 

Az 1858-i összeírás szerint a cs. k. hadseregben van 
486,912 1. sz. kath. , 58,695 g. kath. 324 örmény kath. , ösz-
szesen 545,931 romai kath.; 40,670 g. n. e. 510 örmény n. 
e., összesen 41,180 g. n. e. ; 16,411 ág. 37,359 h. v. 1,667 
unit. 9,850 héber; vagyis 545,931 romai kath. 106,467 nem-
kath. arányában, ötszörnél több. — Arányban kath. hitre 
legnépesebb Velencze, 2,301,838 katholikussal 5,037 nemka-
tholikus arányában; Tirol 864,889 kath. 664 nemkath. ; 
Salzburg 140,132 kath. 63 nemkatholikus arányában. 

Az angolországi kath. püspökök következő rövid kör-
iratot menesztettek a plébánosokhoz : „A püspökök egyhan-
gúlag roszalják a prot. egyetemeknél felállítandó kath. inté-
zeteket, s azon utasítást adják, hogy a szülök ne küldjék ily 
egyetemekhez fiaikat. Ezen Ítéletet hozták a püspökök a 
boldogult bibornok elnöklete alatt tartott értekezletben; s 
hozták ezen ítéletet az anyaszentegyház örök elvei szerint 
a nevelésben." 

Felhívás. 

Mindazokat, kik 1861-ben Pesten a hittani tanfolyamot 
befejezték, bizalommal bátorkodom felkérni : miszerint jelen-
téseiket kötelezvényünk Vl-ik pontja szerint hozzám kül-
deni szíveskedjenek. (Madaras Bácsv . megyében u. p. Mély-
k ú t . ) Láng Márton. 

Kegyes adomány. 
Veszprémből egy növendékpap a szentatyának . 50 kr . e. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, (Jalgőczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
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RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, április 29-én. S 3 . I. Félév. 1865. 

TARTALOM : Nyílt levelek <1 „Religio" szerkesztőjé-
hez. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Nyilt levelek a „Religio" szerkesztőjéhez. 
I. 

Ft. szerkesztő ur ! Minden félreértések kikerü-
lése és azon indoknál fogva is, hogy a csekélységem-
hez intézett különféle kérdezösködéseknek rövid 
uton véget vethessek, kénytelenittetve érzem magam 
a szóba hozott s különféle oldalról vitatott kath. po-
litikai lap érdekében addig is, mig ez iránt ne talán 
bővebben kifejthetném nézeteimet, a következőkben 
oda nyilatkozni: 

Csak fájlalnom kell, hogy az Idők Tanuja elha-
markodott föllépése által akaratlanul is egy oly eszme 
mielőtti megtestesitésének gát vettetett, melynek va-
lósítása ma már nemcsak szorosan egyházi, de társa-
dalmi tekinteteknél fogva is égető szükséggé vált. 

Oly időben, minő a miénk, az erőket nem for-
gácsolni, hanem összpontosítani kell, és az, ki nem elég 
erős személyes érdekeit a közügynek alárendelni 
akkor, midőn ezt épen azon magasztos érdekek han-
gosabban követelik, melyek szóvivőjéül akar feltűnni, 
legkevesbé sem lehet erős a r ra , hogy ezen érdeke-
ket férfiasan megvédje, sikerrel előmozdíthassa. 

Nem szándékom ezzel az I. T., helyesebben an-
nak általam is tisztelt szerkesztőségének érdemeiből, 
melyekre igényt tar that , legkisebbet is levonni ; de 
lelkismeretem benső sugalmánál fogva ki kell nyi-
latkoztatnom, mit különben szóval is már nem egy-
szer, nem egy alkalommal szemtől-szemben, minden 
utógondolat nélkül , már jóval ezelőtt, mondhat-
nám évek előtt is kijelenteni szerencsés vagy sze-
rencsétlen lehettem, a jó akarat egymagában legke-
vesbé sem elégséges azon nagy czél elérésére, mit 
magának korunkban egy a katholikus érdekeknek 
megfelelő politikai lap kitűzhet. 

Ha a szellemi erők hiányoznak, a legtetemésebb 
anyagi áldozatok sem vezethetnek czélra. Tekintélyre 
van szűkségünk. Tekintélyre, melyet nem a puszta 

kath. czim, nem a nagy szavak és Ígéretek, mellékes 
eldicsérések és kitüntetések, hanem a múltban már 
kivivott név, tudomány, ész és bebizonyított ügyeß 
tapintat, mélyebb combinatio s politikai felfogás köl-
csönözhetnek. 

Mindenesetre azon erők, melyek eddig és külö-
nösen az utóbbi évnegyedekben az I. T. mellett mű-
ködtek , mint másodrendűek igen haszonvehetők le-
hetnének egy uj, czélszerübben szerkesztett lap mel-
lett, de a mostaniban alig. E n n e k , tekintve múltját , 
ismert el járását , modorát, szervezetét, combinatióit, 
az egésznek összeállítását, nem akarom mondani te-
temesebb botlásait, sokban a tapintat és mélyebbre-
látás hiányát, stb. ; legkevesebbé sem nyúj tha t néze-
tem szerint biztos reményt, hogy az a jövőben tete-
mesebb anyagi áldozatok mellett is megfelelhessen 
méltókép ama nagy katholikus érdekeknek, miket 
mégis képviselnie kellene. 

U j lapra van nekünk szükségünk ujabb és ha-
talmasabb szellemi erőkkel rendelkezhető szerkesz-
tőség mellett, olyanra, mit a leghatározottabb ellenfél 
se ignorálhasson. Ha ilyen előállítására képesek nem 
vagyunk, (mit én határozottan tagadok) jobb hall-
gatnunk, mintsem a legszentebb ügyet roszul, hely-
telenül s nem méltókép védve, nyomorultan compro-
mittálnunk. Magasztos a kath. ügy, a nemzetek, az 
emberiség legszentebb ügye ez ; a védelemnek is te-
hát hasonlónak kell lenni ; a legszentebbet koczkára 
tenni nem szabad. 

Ez az én egyéni nezetem, meggyőződésem ; tisz-
telem mások véleményét, de a magamét nyil tan ki-
mondani ott és akkor , hol és midőn magasabb néz-
pontok követelik, azok ellenében is, kiket különben 
szivemből tisztelek, legszentebb kötelességemnek 
tartom. Mindenek fölött az igazság és a szent czél az, 
mit elérni akarunk. (Pesten, apr. 25.) Kováts József. 

II. 

Midőn a katholikus politikai nagy lap megala-
pittatása iránt, kerületi jó paptársaim által helyeselt 
czikkemet szerkesztő ur lapjába elküldém, azon re-
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mény vigasztalt, hogy a nap terhét vivő társaknak, 
az evangeliumi szegény özvegy filléres adományá-
hoz hasonló áldozatait, a jó Isten sikerre vezeti. — 
Midőn pedig czikkem nemcsak közölve lett, de szer-
kesztő urnák szivből eredt, szivhez szólt, és az 
ügyünkre tett ostromrohamokat földeritő szavai ál-
tal én is, és a rokonérzetü társak kitartásra bátorit-
ta t tunk; a kitűzött czélt előmozditani akarólag elha-
tározám, a lenyomott czikket a lelkipásztorságban 
fáradozó társakkal közleni, miután olvastam, hogy 
a ,Religio' nem mindenik alesperesthez jár. Kiknek 
a jelen ünnepi teendők által igénybe vett időm irni 
engedett, irtam, vagy legalább kiknek lehetett, a czik-
ket elküldöttem azon reményben, hogy akiknek 
reményeink és aggodalmaink egyek, sziv- és lelkünk 
az áldozatkészségben is egy leend. — De kerületem 
szerény inditványa ellen, fájdalmunkra, ellenindit-
vány tétetett, mely a megalapittatást vagy örökre, 
vagy legalább egyidőre megakasztja, anélkül, hogy 
a pénzáldozatot megszüntetné. Isteni Üdvözítőnk 
halálának emléknapján vettem ünnepelt nevü lelkes 
honfiak m. gr. Károlyi István, nm. gr. Cziráky Já-
nos, m. és ft. Biró László és Szabó József kanonok 
urak neve alatt egy felhivást, mely t. Lonkay Antal 
ur lapjának, három évre tervezett segedelmezését 
ajánlja. Ez meglepett, mert a felhivás, a kath. poli-
tikai nagy lap megalapittatására tett, és a ,Religio' 
által felkarolt inditványt egy árva szóval sem emiit-
vén, ezen hallgatással velem együtt mások is félre-
vezettetni fognak abban, hogy a központi hangulat 
egy önálló lap megalapítását sokalja, és kevesebbet, 
egy létező lapnak segedelmezését akar ja ; s ennek 
elérésére, mellőzvén a 10 frtra tervezett kisebb dija-
ka t , most nagyobb, 100 illetőleg 50 frtos segedel-
mezést k i v á n , hogy a többel kevesebbet érjen el, vagy 
ha kisebb adakozást is elfogad, ezt egy magányvál-
lalatu lapra vezeti, midőn mink egy közvállalatu 
lapról tettünk inditványt. A személy és az ügy fel 
vannak cserélve, mi az ügyet, a felhivás a személyt, 
mi a közbirtokot, a felhivás a magánbirtokot hozza 
előtérbe; mink magunk részére akartunk adni, a fel-
hivás pedig másnak részére kéri a pénzt. Én félek, 
hogy a felhivás, midőn a lap megalapittatását aka-
dályozza , Lonkaynak inkább ártani fog, mivel, 
daczára a czilckezéseknek, mi is tudunk, mi is aka-
runk itélni. Szakadozunk, megoszlunk, nem szer-
kesztő urnák nyilatkozata, de ily előtolakodások 
által. E^ fájdalmas gyümölcse lehet a felhívásnak. — 
De hogy a meglepetés párosával jöjjön, e napon (april 
16.) vettem szerkesztő urnák, a ,Religioban' felka-

rolt kath. politikai lap megalapítására vonatkozó 
nyilatkozatát, mely szerint a társak szabad nyilat-
kozhatása iránti tiszteletből, e folyó félév eltelte 
előtt az egész ügymenetről hallgatni akar. Minda-
kettő Hiób posta. Szerinte hát az eszme meghalt 
volna ? Adja Isten, hogy talán a félreértésen alapult 
halála utáni feltámadásának allelujája oly hamar 
következzék, mint Udvözitőnk halálára hamar kö-
vetkezett föltámadása. Bár mennyire óhajtanám, nem 
tehetem, hogy ezen meglepetéseim tolmácsául szer-
kesztő úrtól egy kis helyet ne kérjek ott, hol első 
czikkem megjelent; ön tehette, hogy akarjon hall-
gatni , én, legalább ez alkalommal szólani akarok, s 
öntől remélem, hogy midőn paptársai iránti tisztelet-
ből hallgatni akar, engemet ép ezen tiszteletből hall-
gatásra kényszeríteni nem fog. 

Mi az elsőt illeti, a honszerte elterjesztett felszó-
lítás, oly ünnepelt honfiak neve alatt történt, kikkel 
minden jó ügy pártolásánál találkozhatni örvendünk. 
Áldom vallásos honfiúi készségüket, s ha szerénysé-
gük miatt méltó magasztalásukat elhagyom, nem 
azért teszem, mintha talán csekély szavamra lauda-
tos tentaret elatio ; de azért, nehogy látszassák, 
mintha laudantem moveret adulatio. S azért, habár 
ünnepelt személyök iránti mély tiszteletem hallga-
tást parancsolna is, de a katholikus nagy érdek, 
mely előtt kell, hogy minden háttérbe vonuljon, kész-
tet, hogy a nevük alatt közlött felliivástól eltérő né-
zetemet nyilvánítsam. Magam nézeteit közlöm, de 
biztos lehet, hogy nem egyedül magamé. — Tehát 
igazán átok fogta volna meg a magyart , hogy az 
soha össze nem tar t? — Igazán, Isten akarná, hogy 
a társak fillérei által felvirulható üdvös vállalatunk 
tönkre silányuljon ? Borzadok a gondolattól. Ekkor 
valóban misericordiae Domini, quod non simus con-
sumpti. De én ezt mind nem hiszem, hanem, bocsá-
nat hitemért, hiszem azt: hogy a felszólítás, terve-
zett lapunk nem eltemetésére, de egy fáradozó mun-
kás felsegélésére irányult. En itt nem akarom tudni, 
váljon maguktól tették-e a méltóságok ezen felhi-
vást, vagy pedig t. Lonkay, vagy Lonkaynak vala-
mely híve által felszólittatva ; azt azonban szabadjon 
kimondanom, hogy a felszólítást czélszerübb leen-
dett akkorra halasztani, mikor lapunk megalapításán 
akár sikerrel, akár sikeretlenséggel túlestünk, mivel 
ez sokakat tétovázó kételybe sodort azért, mert la-
punk még meg sem alapíttatván, mintha muri Jeru-
salem aedificati forent, már is a megalapítást emésztő 
segélyre vétetik igénybe jótékonyságunk. Félek, ne-
hogy erőnk elmorzsolódjék, testületünk ketté sza-
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kadjon, a ,Religio'-ban megpendített szent ügyünk 
eltemettessék! — Azután pedig a curta supellexféle 
ellátású lelkészkedó' papoknál ki sem vihető, mert 
100 illetőleg 50 forintot áldozhatók, s hozzá még az 
előfizetési dijt is fizethetők száma köztünk igen cse-
kély: ellenben az eredetileg tervezett 10 forintos ala-
pittatást többen megbírják, s hihetőleg a több kéz-
adta kévésből nagyobb összeg kerül, mint a kevesek 
többjéből, nem is számitva, hogy magunk magunk-
nak többen és készebbek vagyunk adni , mint más-
nak. T. Lonkay és a kath. ügy, két dolog, igen, igen 
két dolog ! Ha nekünk akarná a lapját adni ; kérdés, 
elfogadnók-e? és ha igen, mást teremtenénk belőle. 
De ki higyje azt , hogy a nevezetes subventiora fel-
hivottak, jól meg ne gondolnák, mire adják , ha ad-
hatnák a körülményeik szerinti nevezetes összeget? 
Annyi bizonyos, hogy áldozatával mindenki oly la-
pot kivánna megalapitani, mely lenne édes mindnyá-
junkké aképen, hogy irányára befolyjunk, csak 
ugy mint pénzünk kiadására befolyásunk nem mel-
lőzhető. Oly lapot kívánnának a kevés áldozattal 
sokat összehordható társak, mely bár a legvalláso-
sabb és legtiszteltebb egyén személyes körülmé-
nyeitől független legyen. Mindenek fölött garantia 
kell, és ekkor nem leszünk tapasztalni kénytelenek, 
mi 1848-ban történt, midőn pénzünkkel feltartott 
egy lap, társulatunk- s ügyünket feketitő szándékla-
tok szolgálatára virradott egy szép, de gyászosnak 
is beillő reggelen. Nem akarok czélozni, csak a tör-
ténetet emliteni. — Ehez még azt is hozzá tehetni, 
hogyha három év alatt beleszólhatás nélkül fizet-
nénk, kik fizethetnénk, pénzünk pedig nem a lap 
megalapítása, de kiadása, és mint a felhivás e) pont-
jában áll, derék kath. journalisták képzése s begya-
korlására fordíttatnék ; nem akarván vitatni, képes-e 
az I. T. tulajdonosa ily vállalatra? ezen idő eltelté-
vel, biztosak nem levén abban, hogy a pénzünkön 
képzett derék kath. journalisták nem forditanák-e 
ellenünk képzettségüket? ott volnánk mégis, hol 
most, sem lapunk, sem pénzünk. Tehát alapítsunk 
előbb ami szükséges, ezután subventionálhatunk, 
ami hasznos. Ezen rendet az áldozathozásban meg-
tartani pedig szerintem még azért is jó volna, mert 
szint vallani, saját nevünk alatt lapot birni, férfia-
sabb , mint talán más nevét félelemből zászló és ta-
karóul használva, azon gyanúra adni okot, hogy lá-
bunkon járni nem tudó, tutelára szorult nép va-
gyunk. Ezt voltam bátor a subventionkat igénybe 
vevő, ünnepelt honfiaink neve alatt közlött felszólítás 
tartalmára nyilvánítani. 

Ami pedig szerkesztő urnák a ,Religio' 29 szá-
mában foglalt nyilatkozatát illeti, hogy a folyó fél-
évben hallgatni akar, ne vegye rosz néven, ha nyil-
tan szólva kimondom, hogy azt hinnem, és önnek 
tenni nem szabad. — Egyetlen katholikus papi la-
punk van, hát még ez is a passiv-hallgatásra 
magát kárhoztatva, egyházunkat és önnek szer-
kesztő ur paptársainak pénzét igénybe vevő, előt-
tünk a vidéken, a két ellenkező, egymást keresztbe-
szelő ügyben, bocsánat, ha ön ellen is szólok, szavát 
ne hallassa? Ezerszer mondom, az nem lehet. Szer-
kesztő urnák szólni kell, mert az egyes igénytelen 
alesperesi kerületnek, a jobb jövő elővarázsolásán me-
rengő vágyait becses lapjában nemcsak a nyilvános-
ságnak adta; de bátoritó biztatásaival sokakat azon 
gondolatra hozott, hogy Isten után magunk lábain is 
megállhatunk, és igy most a hallgatás az ügy elejtése, 
az eszme életre-valótlanságának bevallása volna; ez 
pedig igen veszélyes eljárás, mert az eredetileg igen 
kiskörű ü g y , most már ha nem is mindnyájunk, de 
igen sokaknak, nevezetesen azoknak ügye lett, kik-
hez szerkesztő ur lapjában szólni szokott. Közönsége 
pedig ft. úrtól testvérileg annyit kérhet, sőt követel-
het, hogy a központból, hol nyitvák szemei előtt 
azok is, miket mi vidékiek meg sem gondolunk, vi-
lágosan szóljon. Bár tehát értem, hogy csak a félre-
értés kerülése tekintetéből határozta magát a hall-
gatni akarásra ; de egy magasabb érdek, mindnyá-
junk ügye az egyes félreértők ügyénél többet nyom, 
az ügyünket eltemethető ellenjavaslatok felmerülte 
alkalmából legyen szives felvilágositó, homályt osz-
lató szavával el nem maradni, nehogy a jó szándoku 
társak akaratjuk ellen is oly útra térjenek, melyre 
nem akar tak; ez pedig azért is hihető, mert a sokunk 
által tartott Idők Tanujának ez ügyben tartott czik-
kezései, a Religioban megpendített katholikus nagy 
lapunk megalapítása ügyének jelen állását felderí-
teni nem, sőt egészen megzavarni képesek. Azután 
pedig lehet, akadhatnak olyanok is, kik az eredeti 
tervet mellőző ellenjavaslat felléptetésében a függö-
nyök mögötti titkokra is gondolhatnak, s bár ezek 
kevesen lennének is, de hitem szerint ft. urnák a do-
log valódi helyzetét felderitő szavára azért is mél-
tók volnának, hogy a netaláni gyanakodástól eltér-
vén, az ügy jelen állásának színvonalán álló gondo-
latokra vitessenek. A lap megalapítása úgysem egy 
heti munka, tisztelt paptársaim a kerületi gyűlések-
ben végleges határozattól tartózkodva, önnek teljesen 
felvilágositó szavaira várni fognak. De különben ft. 
ur, mint a jelesen iskolázott, s csakis az általa védett 
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municipalismus terén hazánkat a felvirágozhatásra juttatható, 
szükségben a katholikus ügyet jól védő Pesti Hirnök, mint pe-
dig az Idők Tanuja iránti jó akaratának lapjában világos jelét 
adta ; józanul tehát ön a rivalitási kiesinyded, de nagyon árt-
ható aprehensioval nem vádolható ; de mivel a hallgatás is sok-
szor nem pártolásnak vétetik, ki tudja, nem lesznek e gyen-
gék, kik a figulus figulum odit-féle érzelmekkel fogják hallga-
tása miatt ft. urat gyanúba venni ? Amennyire tiszteljük önt, 
oly erős követeléssel lépünk föl ön iránt. Tehát saját magán 
ügye csak ugy, mint a tervezett nagy lapunk java hozza magá-
val, nemcsak hogy szóljon, felvilágosítson, homályt oszlasson ; 
de a fiókba rejtett nyitrai, sempczi, stb. szózatokat is nap-
fényre hozza, és ezt azért is, mivel még a tervezett lap meg-
alapítva nem lévén, a helyzet — mint nyilatkozatában 
mondja — nem változott ; hanem a helyzetet, a hallgatás ál-
tal veszélyesen változtatható, mert az ügyet eltemethető uj 
körülmények jöttek közbe. Hadd oszoljon tehát a homály, 
és a rokon érzetüek sorakozzanak. Mivel pedig szerkesztő 
ur a tervezett lap ügye iránt melegen lelkesülő szivéből, 
csak is az ügyet pártoló szavak jöhetnek ; meg lehet győ-
ződve, hogy a rokonérzetüek felvilágosító szavait nemcsak 
örömmel fogadják, de czéluk elérésében a szerint tenni ké-
szek is. Emelkedjék ki a személyes tekintetek bilincseiből, 
szóljon világosan, részletesen. Hallgatási szándéka sugalni 
látszik nekünk, mintha ön félne : hiszen csak nem darázs-
fészek a dolog ? A nemes grófok és kanonokok nyiltan szól-
tak, nyilt szó ellen kifogást tenni nem akarhatnak. Hallga-
tással a „divide et vinces"-t jut tatná érvényre ; ezt pedig ft. 
ur nem kívánja, hanem ekkor, bár april 12-i nyilatkozatá-
ban mondja „semmiről, mi lesz, mi nem lesz, felelősek nem 
leszünk" — a felelősség egy része a feltett hallgatásban ft. 
úrra nehezednék. Csalódik, ha gondolja, hogy ft. ur felelős 
nem lesz ; a mi pénzeink, a mi zavarunk, a mi reményünk, 
hogy minket homályban, bizonytalanságban nem hagyand, 
önt felelőssé teszik. Szóljon, s szava után bármit cselekszünk, 
ekkor, csak ekkor lehet nem felelős. 

Mivel a kath. nagy lap megalapításának régi kérdé-
sét becses lapjában feleleveníteni szerencsés lehettem, meg 
fog bocsátani, hogy az ügy jelen mibenlétéről tudakozódó 
soraimnak becses lapjában nemcsak helyet kérek ; de a kellő 
tájékozás elnyerhetése végett , testvéri érzettel a követ-
kező kérdésekre kérek felvilágositó választ : 

1-ör. Mit kelljen tartani a katholikus nagy lap meg-
alapítását mellőző, és csak is az ,Idők Tanuja ' újságnak se-
gélyzését szorgalmazó felhívásról? 2) mily nehézségek jöhet-
tek közbe gátul a kath. lap megalapittatása ügyében ? 3) 
mit nyerünk, ha 3 évig segélyezve, ez idő múlva megint lap 
nélkül leendünk ? 4) mit nyernénk a tervezett lap megala-
pítása által ? 5) mit kell tartani az „Idők Tanújában" ez 
ügy iránt folytatott hosszú, ismételt czikkezésekröl ? 6) mint 
kell venni szerkesztő urnák a ,Religio' f. é. 29 számában 
megjelent nyilatkozatát? 7) mily garantia, mily tekintély 
volna T. Lonkay Antal ur részéről szükséges, hogy a terve-
zett katholikus lap neki általadatnék ? 8) végre szerkesztő 
ur az alapitandó lap szervezése- és irányáról is jó volna egy 
pár szó, mely legalább távolról is némi tájékozást nyúj-
tana nekünk, kik az ilyesekben avatatlanok vagyunk. Hi-
szem, hogy ez az áldozati készséget még magasítani fogja. 

Ne vegye rosz néven szerkesztő ur, hogy szándéklott 
hallgatása ellen felszólalok. Méltánylom hallgatásának ne-
mes indokait, de szerkesztő ur is méltányolja a közös 
ügyünk kívánalmait, és azt : hogy a passivitás szótlansága 
ily nagy ügyben, használni nem fog. Nem mondá, hogy hall-
gatni fog, de csak, hogy érdektelenségét bebizonyítani akarva 
hallgatni akar, e kettő pedig nem egy, tehát magán érde-
keit felejtse el, midőn a közérdek szóra hivja. Ugy is csak azt 
óhajtjuk, kik lelkünk melegével a kath. nagy lap megalapí-
tása után esengünk, hogy az ügyünket becsületes fáradság-
gal szolgálóknak egyike se veszítsen, de az összetartás ál-
tal nyerjünk mindnyájan ; ennek zálogául tehát a pax Do-
mini, quae exsuperat omnem sensum, repleat corda et in-
telligentias nostras. 

Gabányi Tamás, 
czimz. kanonok, szepsi alesperes. 

Nem hogy a felelősséget magunktól elhárítsuk, akar-
tunk mink hallgatni ; de hogy a magas méltóságú felhivók 
iránt, még akkor is, midőn szerintünk háladatlan vállalatra 
adták ünnepelt nevöket, tiszteletünket, s a tisztelt paptársa-
ink iránt, mikor határozni akarnak, gyengéd figyelmünket 
bebizonyitsuk. Mondtunk annyit a szétküldött segélyezési 
felhivás után, mennyit, a tájékozásra ez ügyben szükségesnek, 
s hol testvéreink pénze vétetik igénybe, czélszerünek tar-
tottunk. Nyilatkozatunk elégtelennek, mivel homályosnak 
találtatott. Ha kevéssel sokat akarunk mondani ; ha a prae-
missákat előadva, a lehozást tiszteletből az olvasóra hagyjuk, a 
kis homály elkerülhetetlen. Talán is az adott nyilatkozatunk-
ban csak az összlet látszott homályosnak, mialatt a pontok 
egyenkint igen világosak lehettek. Azóta a helyzet változott. 
Hallgatásunkban felelősséggel fenyegottetünk, szólásra fel-
veretünk ; azon fölül az I. Tanujában, mely iránt oly kegye-
letesek valánk, mondatott, minek ellent mondani, — előre to-
latott, minek útját állani, — előadatott, mit, nehogy testvére-
inknél, kik távol levén nem látnak oly világosan, mint mi 
itt, tévedésre adhat alkalmat, kiigazítva saját mivoltában 
felmutatni köteleztetünk. Ma már nem a segélyezési fölhívás 
szövege áll, hanem a segélyezésben az alapítás, az alapitás-
ban a segélyezés, egyik is másik is (sem egyik sem másik) 
összezavarva tétetett az olvasó közönség elé. Es ez paptár-
saink pénzerejére ! egy nagy gondolatnak tényleges akadá-
lyára ! Nemcsak a formen álló felszólítás, hanem paptársaink 
iránti tiszteletünk parancsára szólani köteleztetünk, szólani 
fogunk. Gondoltuk mink, hogy t. Lonkay A. ur a nemes mél-
tóságok tekintélyét a segélynyerésre elégségesnek fogja te-
kinteni ; gondoltuk, hogy miután az alapítás kizárásával a 
segélyezési fölhívás szétküldetett, köteles szerénységet fog 
tartani, időt engedve az adományozónak a meggondolásra, s 
ezt agyonbeszélni nem fogja akarni ; gondoltuk, hogy a 
magas méltóságok neveinek szabad hóditást engedve, a fel-
hívást tevő méltóságok közé, annál kevésbé elébe nem fog 
lépni ; úgyis, mit adott, mit adand valaki, az nem az I. T-já-
ban ismételve közzé tett czikkezés, hanem egyedül, kizáró-
lag a felhívó méltóságok neve nyerte el: ma tehát a helyzet 
változott, a nemes felhivók tekintélye az ujabb felszólalások-
kal elfedetett, kinek érdekében a segélyezési felhivás történt, s 
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ki a felhivás mögött állott, az most előtérbe lépett, a segélye-
zés mellett, a felszólítás szövegét, a kapott nyilatkozatok 
nyomán, módosítva, alapításról, alapittatásról szól ; hatá-
rozzanak a testvérek, amint jónak találják, ezt nem 
akadályozzuk, de hogy tudják, mit tettek, mit teendnek, s 
hogy setétben ne tegyenek, felvilágosítási kötelességünket 
testvérek előtt testvérileg teljesitendjük. Nehézségektől soha 
vissza nem rettenünk, a félreértéseket sajnáljuk, de ha elke-
rülhetetlenek, a jól értők érdekében magunkra vállaljuk. Ez 
a szerkesztőnek, ez a társnak sorsa a társak előtt. Szólni 
fogunk, mivel hallgatásunkért árulással fenyegettetünk ; 
szólni fogunk, mivel paptársaink verítékének, s önmegta-
gadásának szerzeménye, s jó szándékú áldozatkészsége fo-
rog kérdésben ; szólni fogunk ugy, hogy nemcsak ezen, de 
más hasonló alkalmakra is elégséges legyen. Nem siettünk a 
követelt válaszszal, mivel csak a nemes méltóságok neveinek 
tekintélyét láttuk, tekintélyünk nem levén, a tekintély elle-
nébe fel nem léphettünk : de szavunk van, ezt a közlött szó 
ellenébe jogosan tehetjük, s tenni is fogjuk. Lonkay lapja 
segélyeztethetik,aki akarja segélyezni, de megalapittatni soha 
nem fog, mert lapot mindenki magának alapit, nem pedig 
másnak, és ha a magyar kath. polgárvilág alapit, t. Lonkay 
A. ur iránt, ha szükségesnek találja, lehet méltányos, de sem 
Lonkaynak, sem Lonkay lapját alapítani nem fogja. Lonkay 
szólhat alapításról, de a fővárosban lakó magas egyházi mél-
tóságok, a testvérfővárosi lelkipásztorkodó papság, a hittani 
kar, és, ha szabad mondani, a ,Religio' szerkesztője nélkül, 
bár ki legyen ez, alapitani nem fog, mivel erre igen igen ki-
csiny, s a magyar kath. világ követelheti, hogy mikor pénzét 
veszik igénybe, minél szélesebb körben, minél komolyabb ta-
nácskozás, tárgyalás után tegyék ezt, hogy teljesen nyugodt, 
s lehetőleg biztos lehessen; s a magas méltóságú felhívok, mi-
kint a szövegben mondták, nem alapítást, hanem idöközi segé-
lyezést akarnak, söt az alapítás ellen némileg nyilatkoznak is. 
Van szükségünk egyesülésre, de erre saját zászlónkat fogjuk 
kitűzni; ki lesz ennek a hordozója"? nem tud juk ; de hogy t. 
Lonkay A. ur nem lesz, ezt a magyar papság méltósága iránti 
tiszteletből kimondhatjuk. Viheti ő saját zászlóját, nem is 
mondjuk, hogy ne vigye, kaphat segélyt, nem is mondjuk 
hogy ne kapjon ; de a felelősség, a solidaritás érdekéből 
mondjuk, szerénységben tartsa meg mindig mint saját zász-
lóját. Egykét nap múlva többet. Szerkesztő. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége nm. Kunszt József kalocsai érseket a kir. 

Hétszemélyes tábla közbirájává (cojudex) legkegyelmesebben kine-
vezvén, ő nagyméltóságához következő sajátkezű iratot méltóztatott 
küldeni : 

„Kedves Kunszt Érsek ! Önt kegyelmesen ma-
gyar hétszemélyes táblám tagjává nevezem ki. Bécs 
april 18-án 1865." 

PEST, april 27-én. Parisban Ségur kanonok, kit olvasó-
ink magyar lapjaink után is ismerni fognak, piczi röpiratot 
adott ki a pápai körlevélről „minden józan eszű becsületes em-
berhez" tett felhívással, e czim alat t : „Népszerű ellenvetések 
a pápai körlevél ellen." Alakja piczi, 16-od rét, ára 15 centime, 
nálunk 7 krajezár, hangja bizalmas, irálya egyenes, az egész 

valóban franezia éllel, franezia Ízléssel, egyenesen a dolognak 
ront, in médias res prosilit. Első kérdés : ,mi a pápai körle-
vél ?' „Látta-e ? olvasta-e az encyclicát ? igy kezdi. A lapok 
keresztül-kasul beszélnek róla. Ez természetes. Ha kérde-
nők : becsület szavára kérdem, mondja meg, mit ért a pápai 
körlevélről ? Száz közül kettő nem tudna helyes feleletet adni. 
De hagyján, minél kevesebbet értenek belőle, annál többet 
lármáznak felöle, ellene ; az olvasó közönség még kevesebbet 
ért, felzúdul, neki ront a pápának, mint közös ellenségnek, 
aki a közbékét háborgatja. Mi a körlevél ? Ne féljünk, ne 
ijedjünk meg, itt semmi cabalistai büverő nincs. A körlevél 
nem más, mint a pápa levele, küldve a világ minden püspö-
keihez, tehát annyi, mint egyetemes, mint nyilt levél. Ily le-
velet a pápa csak ünnepélyes alkalomkor küld, s mindig a 
közjóra. A pápa Jézus Krisztus helytartója, az egyház leg-
felsőbb és csalhatlan mestere, a püspökök püspöke, a ker. 
világ főpásztora, mit szóval vagy írással tanít, annak meg-
tartására minket lelkismeretben kötelez. Megvetni a pápát 
annyi lenne, mint megvetni Jézus Krisztust. Qui non credi-
derit, jam judicatus est. Ez a körlevél." 

Második ellenvetés : ,a pápa túlmegy az ő jogain, s politi-
káról beszél/ „Látszólag politikáról, valósággal pedig kath. 
hittanról beszél. A pápa főtanitó, ő tudja, miről szóljon, mi-
kor tanit. Tehát ha a körlevélben valami fölött oktat, joga 
van oktatni. A pápának minden alá van vetve, mondá Bos-
suet ; minden, királyok, népek, pásztorok, nyájak. Quod-
cumque ligaveris. Ligaveris, azaz, mit kárhoztatsz, kárhoz-
tatott, mit elvetsz, el van vetve. Senkinek nincs joga mondani: 
pápa, erre nincs jogod, olyanról beszélsz, mihez semmi közöd, 
mert a ,ligaveris' mindent, mindent magában foglal. Ha poli-
tikáról szól, szól vallásos tekintetből, keresztény igazság érde-
kében ; igy a politika nem politika, hanem erkölcs, és hittárgy. 
Semmi sincs avilágon, mi a lelkismeretet nem érintené. Ezen 
pontról semmi sincs, miről a pápa nem szólhatna. Mi is inkább 
világi, földi, mintsem enni, inni? A pápa erről is szól, mikor 
mondja: böjtölj. A pápa ilyenkor nem a konyhába avatkozik, 
hanem a poenitentiát rendezi. A politikáról is igy van. Van 
egy király, kinek kormánya parancsolja, mit az Isten tilt, s 
tiltja, amit az Isten megparancsolt ; a pápa felszólal, hogy ne 
rontsák el a ker. népet. A politikának elvei igazságok, vagy 
tévelyek ; ezekről szólhat a pápa, s kötelessége is szólani, s 
mikor ezt teszi, kötelességét teljesiti." 

Harmadik ellenvetés : ,a pápai körlevél időtlen ; 
nem használ, hanem inkább árt a hitnek. ' „ Igazán! 
időtlen , alkalmatlan ! Alkalmatlan az egyház ellensé-
geire, alkalmatlan, mivel a kormányokat kötelességre 
hivja. Ez mindig alkalmatlan, de időszerű is. Alkalmat-
lan; lármáznak ellene. Pedig a benne foglalt tanok oly 
régiek, mint a ker. hit. Ez ellen a protestánsok, legisták, a 
gallicanok, a volt arianusok fellázadtak, ellene előítéleteket 
terjesztettek, a vész nőtt, a baj sokasodott, a seb ég, mély, 
fájós, a pápa orvosságot hoz ; mily alkalmatlan az orvos a be-
tegnél ! a beteg ordít, sivít, nyugalmát veszti. Tehát igen ide-
jén jött a pápai körlevél. Köszönjük a hitetlen lapok gondos-
ságát hitünk javáról, mi már ismerjük ezen gyengédséget, 
mennyire tudnak ők sajnálkozni, ha valami történik, mi a 
hitnek árt. IIa sajnálkoznak valami fölött, mi azonnal tud-
hatjuk, hogy ép ez, mi fölött sajnálkoznak, a hitnek használt. 
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Ök hitetlenek, sajnálkoznak hitünk károsodásán, lármáznak 
a körlevél ellen ! Felfalnának minket, s kárunkon siránkozni 
mernek ! Krokodil-könyek ! Romának okossága már példa-
beszéd, ha a pápa sujt, tudjuk, hogy könnyelműen nem teszi 
ezt. A pápa a Szentlélek sugallatából szól." — A negyedik 
ellenvetés: ,a pápa elfojtja a korszellemet.' ,,Hiszed-e? Mi a 
korszellem ? Tudod-e ? Fogadok, hogy nem tudod. Ez nem 
meglepő. Ami jó van a korszellemben, a pápa azt el nem 
fojtja, mivel ő az igazság őre a földön ; de ha a kor ellenséges 
a szent hitünkkel, adjunk hálát, hogy szólott. A pápa el akar ja 
fojtani, amit a mi hitetleneink egy század óta korszellemnek 
mondanak, t. i. a hitetlenséget, az istentelenséget. Szép neve 
van a korszellemnek, de nem más a hitetlenek szájában, mint 
lázadás az Isten ellen, lázadás a törvényes hatalom ellen, a 
hitetlenségnek elmélete, szabadosság a biinben, zsarnokság 
az államban, romlás a családban. Ez korszerű, ez neveztetik 
korszellemnek; mai korú, azért ellenkezik a kétezer éves 
kath. hittel. A korszellem a forradalom minden körben min-
den irányban, a pokoli erőknek coalitioja az egyház ellen. 

,Különös-e, ha a pápa ezen forradalmat elfojtani akarja ? Ugy 
hivatkozzál a korszellemre." — Az ötödik ellenvetés : ,a kör-
levél kárhoztatja az uj intézményeket.' „A körlevél nem tá-
mad senkit, semmit. Megmondja, mi igaz, mi téves, ez az 
egész körlevél. Ne beszélj intézményekről, hanem igazság-
ról, tévelyről. Mondod, hogy vannak alkotmányok, melyek 
meg nem egyeznek a pápa csalhatatlan tanitásával mindenben. 
Tehát amennyiben meg nem egyeznek, az Isten törvényébe 
ütköznek, következőleg mennyire lehet, javítást kell tenni 
az alkotmányokon. A nemzetek ép ugy köteleztetnek jót 
cselekedni, mint egyesek, ez az erkölcsi törvénynek abc-éje. 
Félreismerhetik ugyan a ker. tanítást a nemzetek ; de sa-
ját kárukon tanulják meg annak sérthetetlenségét; mikint az 
egyes ember az örök halálra megy, ha ellenkezik az Isten 
törvényével, ugy a nemzetek is. Meghalt nemzetek fel nem 
támadnak soha. (Ezt a magyarok szivükre vehetnék.) Mindig 
csak uj alkotmányokról beszélnek, s feledik az Isten örökös 
alkotmányát, s ennek örökös törvényét. Itt Jézus Krisztus a 
király. Nincs király, nincs nemzet, mely ezen alkotmányt 
bün, s büntetés nélkül megszeghetné. Azonban a pápa nem 
tiltja meg a katholikusoknak, hogy ily tökéletlen alkotmány 
alatt ne éljenek, melyben a jó a roszszal vegyítve van ; csak 
ezt, hogy ne mondják azt jónak, ami rosz." — A 6-ik ellen-
vetés : ,a körlevél sérti Francziaországot.' „Ne szeressük ma-
gunkat az igazság ellen. Azt gondoljuk, hogy Francziaor-
szág az egész kath. egyház. A pápa szeret minket, a mi jó 
tulajdonságunk miatt ; de nekünk hiányaink is vannak, te-
hát mi okulhatunk elsők a körlevélből. Francziaország nem 

csalhatatlan ; a pápa pedig az. Tehát " A 7-ik ellenvetés : 
,a pápa elnyomja a világi hatalmat.' „Szegény állam, kit a 
bárány fenyeget, emiatt neked rettegni kell ! A pápa oly 
kevéssé akarja elnyomni az állami hatalmat, mint az atya az 
ö fiait. A királyok a pápa fiai, a pápa szeretete a királyok 
biztossága. Mikor az államfők az igazságtól távoznak, az 
atya őket figyelmezteti, az igazságra visszahívja. A pápa 
jól tudja, mennyire függ a népek boldogsága attól, ha az ál-
lamfők az Isten törvényét megtartják. Pius szerető atyja a 
királyoknak, a népeknek, mindnyájokat Jézushoz vezeti, 
hogy mindnyájan boldogok legyenek. A szolgaság, a zsar-

nokság a forradalomban van; ez durva, baromi, nem retten 
vissza semmi istentelenségtöl ; láttuk hazánkat 1793-ban, 
látjuk ma Italiát ; ez elnyom, elfojt, eltipor mindent, a tiarát, 
a koronát, a nép szabadságait. A forradalom ma mondja, 
hogy a pápa azt teszi, mit a forradalom mindig, mindenütt 
tett. Különös felfedezés, ha ostobaságban el nem fulladna." 
A 8-ik ellenvetés : ,a pápa ellensége a haladásnak ?' „Bor-
zasztó dolog ! Min a pápaság mindig munkálkodott, mit nagyra 
nevelt, azt ma elfojtja. Ki látott ilyet? A forradalom álnok, 
csakhogy álnokságát már ismerjük. Előttünk a haladás nem 
más mint fokonkinti javulás, a jónak szakadatlan fejlődése, 
a nyomornak kisebbítése, a boldogságnak gyarapodása. Egy 
szóval : az Isten országa. A forradalomra a haladás a nyo-
mornak terjesztésében, a rosznak előmozdításában, egy szó-
val abban van : keresztény ember, ker. társadalom mondj le 
az Istenről, Jézusról, keresztségedről. Én ilyeseket nem 
akarok többé, ebben haladok. A király ne ismerjen maga 
fölött semmiféle urat ; az állami kormány semmiféle törvényt, 
az állami törvény vad erőn kivül semmiféle alapot; egy szó-
val haladás : egyesek, és államok apostasiája Jézustól. Szép 
haladás!" — 10-ik ellenvetés : ,a pápa kényszeriti a kormá-
nyokat, hogy a hitetleneket, a protestánsokat, a zsidókat ül-
dözzék, hozzák vissza a dragonnádokat, gyújtsanak mág-
lyákat. ' „Akik ezt mondják, magok legkevesebbé sem hiszik. 
A pápa sem többet, sem kevesebbet nem mond, mint : egy az 
igaz religio, s ez a kath. religio. Ha valahol szerencsétlen-
ségre oly viszonyok vannak, hogy az igazat a nem-igazzal 
kell egyenlővé tenni, legalább sajnálkozzunk eme helyzete-
ken, s no tartsuk ezt rendes állapotnak, legjobbnak. A kor-
mány könnyitse a püspökök szent hivataloskodását, hogy a 
tévelygők könnyebben, és hamarább térjenek meg ; s ameny-
nyire az okosság engedi, akadályozzák a tévely terjedését, 
mivel a religioi egység legfőbb társadalmi jó. Ily dragonná-
dokat, ily máglyákat akar a pápa, az igazság szabad szavát, 
a szeretet intézkedéseit az igazság érdekében. Az egyház a 
lelkeket nem a máglyákon, hanem az igehirdetés székénél 
keresi. A forradalom türelmetlen, mivel nyaktilót emel azok 
ellen, kik másképen gondolkodnak." „Midőn Olaszországban, 
Romában voltam, sétára Latin hegy felé mentem. Kérdeztem 
egy pásztortól : mi a pápa ? ő válaszolt : Krisztus Jézus a 
földön. Igaz, Krisztus Jézus közöttünk az ő helytartójában. 
A sok istenkáromlás, a sok eretnekség között ne feledjük 
ezen főigazságot; minden ettől függ, mivel a pápával lenui, 
annyi, mint Krisztus Jézussal lenni." 

P A R I S , april 4-én. A „Pays," mint tudva van, legú-
jabban az encyclica alkalmával hittudománynyal is foglalko-
zik, a maga módja szerint természetesen. Ezen mód nemcsak 
a katholikusokat sérti, hanem még a töröknél is ellenkezésre 
talál. Igy eme lap canonistája a török követtől is szellemdús 
választ kapott, és leczkét a keresztény türelemről és sza-
badságról. Ez valóban jellemző. íme Rustem-bey levelének 
kivonata : „Munkatársának ama állítása, hogy a katholikus 
vallás Törökországban üldözve van, hamis állítás, melyet 
barátom uramtól, ki kitűnő tehetségeivel szép ismereteket pá-
rosít, nem vártam volna. Azok, kik Törökországot az utóbbi 
években meglátogatták, és kik előítélet nélkül vizsgálták 
jelen állapotainkat, megmondhatnák, mikint a kath. vallás 
Törökországban nemcsak nem üldöztetik, hanem tök élete-
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sen szabad. A kath. istenitisztelet oly szabadon, és tán sza-
badabban gyakoroltatik, mint más államokban. Igy hogy 
csak egy példát idézzek, az urnapi ünnepkor a kath. körme-
netek zászlókkal haladnak az utczán, a papok egyházi öl-
tönyeikben, elöl egy török ezred katonai zenéje kíséretében, 
és midőn katonai őrállomások mellett haladnak, a szokásos 
tisztelgések megtörténnek, mint bármelyik kath. országban. 
Nemcsak a kath. templomok szabadok és függetlenek, ha-
nem vannak kath. tanodák nagy számmal, zárdák, és inté-
zetek. Midőn nem régen a magas porta némely túlbuzgó pro-
testáns küldérek elé akadályokat gördített, mivel nyilvános 
helyeken bántalmazták és kigúnyolták a musulmann vallást, 
talán emlékezni fog az angol lapokban közlött felszólítá-
sokra, melyekben számokra ugyanazon szabadságokat kö-
vetelték, melyekkel Törökországban a kath. vallás bír. A 
császári kormány olyannyira nem viseltetik ellenséges indu-
lattal a kath. vallás irányában, hogy megengedi, mikint ma-
gas tisztviselők azt nyiltan valhassák ; hogy csak két példát 
idézzek, Daud basát Libanon kormányzóját, és magamat 
nevezem. Nem lehet ön előtt ismeretlen, hogy több tartomá-
nyainkban kath. népeink szabad vallásgyakorlattal bírnak. 
Ideje lenne, hogy több, országunkra vonatkozó, előitéletek 
végre megszűnjenek." A „Pays" váljon észreveendi-e, mily 
gonddal iparkodik a józanul itélő török kimutatni, hogy Tö-
rökországban nincsenek ama megszorítások, melyek az úgy-
nevezett szervezetes czikkelyekben feltalálhatók. Adják 
meg az egyháznak csak azon szabadságot, melylyel sok te-
kintetben Törökországban bir. 

COLOMBO, (Ceylon szigetén) november végén. Cey-
lon szigete, melynek közép részei Sillani püspök joghatósá-
ga alá tartoznak, ennek két év előtt történt püspökké szen-
teltetése óta valóban csudálatosan halad előre a hitéletben. 
Egy három emeletes nevelőintézet, mintha csak a földből 
emelkedett volna, oly gyorsan épült, az anglikán hitügynö-
kök boszuságára, kik eddig az ifjúság nevelését majd egye-
dül kezelték. Nem sokára nőizárda is lesz a leánykák neve-
lésére. Epen most értesülünk, hogy egy Skocziai kisasszony 
ki 5 év előtt tért át a kath. hitre, saját költségén indult An-
gliából, hogy nálunk ugyanazon czélnak szentelje fel ma-
gát. Helyettnökségünk 1,194,411 lakost sziámit, legnagyobb 
része muhamedán vagy Buddha vallását követi, katholikus 
körülbelöl 100,000. A protestánsok alig vannak 7000 és 
ezek is több felekezetre szétosztva, pedig tudni kell, hogy 
különösen az anglikán igehirdetők dúsan fizettetnek kormá-
nyuk által. Az anglikán püspök 30,000 forintot, a lelkészek 
6—12 ezer forint évidijt húznak, mely a szigeten befolyó 
adókból fedeztetik. — Ezen évben kereszteltünk 4,935 gyer-
meket, és 485 felnőtt protestánst, és 608 pogányt. Az áldo-
zók száma felment 38,547-re, bérmáltatott 526, házasodott 
1257, meghalt 1792. Az ajtatos társulatok tagjainak száma 
6545. A tanodákban a hazai nyrelven kivül taníttatik min-
den ami az elemi iskolákban taníttatni szokott. Legközelebb 
hiszszük, h o g y k a t h . l a p o t is a l a p i t h a t u n k, kaptunk egy 
egészen uj sajtót e czélra. Sillani püspök és 27 áldozártársai-
nak munkája tehát nem eredménytelen. A megtérések rendkí-
vüli számát nagy részben az apostoli helyettnök buzgalmá-
nak köszönhetni, ki a legtöbb helyen a nyilvános lelki gya-
korlatokat maga vezeti. Szent Katalin napján a portugalli 

templomban, mely az én gondomra van bizva, ő méltósága 
az első áldozáshoz járuló leánykáknak az ur testét nyúj-
tandó, szép és megható beszédet mondott indo-portugal 
nyelven. — Az anglikán, methodista ügynökök roppantúl 
erőködnek, hogy meghiúsítsák fáradalmainkat. Bocaccio 
Decameroné-jét ind nyelvre lefordították, és ingyen oszto-
gatják, hogy az ártatlan lelkeket megrontsák. — Éghajla-
tunk kedves, a vidék valóban paradicsomi és minden termé-
nyekben dúsgazdag. Adjon az ur a földi áldások mellett 
mennyeit, hogy minden akadályok leküzdésével Isten orszá-
gát terjeszthessük, a hitetleneket megtéríthessük, a hívőket 
pedig, kik gondunkra bizattak, a jóban megtarthassuk. 

IRODALOM. 
Levelek egy kétkedőhöz. Irta Balmes Jakab. Magyarra for-

ditá Andrássy Kálmán, egri főmegyei áldozár ; Pest Emich 
Gusztávnál 1865. Ára 1. f. 50 kr. 

A jeles irók egyik csillaga újból élénk fénynyel árasztá 
el az egyházirodalom láthatárát. Csak imént gyönyörköd-
tünk, épültünk, a sz. ügyért hőn lángoló fiatal hitbajnoknak 
Krisztus Jézus istenségét tárgyaló, s ritka elmeéllel s finom 
tapintattal szerkesztett értekezletében, már is uj, szinte nagy 
horderejű munkával, nem annyira meglepett, mint inkább 
megörvendeztetett bennünket. Szerencsés választást tett a 
forditó, midőn ezen Europa majd minden nemzeteinél meg-
honosított Spanyol növényt, hazánk irodalmi kertjébe is át-
ültette. Balmes enyliitő balzsam a sajgó sebekre, hatalmas 
óvszer a positiv kereszténységet mindinkább aláásó scepti-
cismus, s társnője a hitetlenség ellen. Azért koránsem ámit-
gassuk magunkat ; ha elfogulatlan lélekkel körültekintünk, 
sajnosan fogjuk tapasztalni, hogy a kétkedés szelleme hit-
beli határozatlanság, közöny, hitetlenség igen is lábra kap-
tak családi tűzhelyeinknél, — főkép — tisztelet a kivéte-
leknek — az úgynevezett értelmi osztályban, ezek mint a 
89-i elvek mindannyi szülötttei be-bejárják európai körut-
jokat, s mindenütt lobogtatva a botor észistenités zászlóját ; 
nyilván s titokban hangoztatják : Quiescere faciamus, omnes 
dies festos Dei in terra. Ligna nostra non vidimus, iam non est 
propheta, et nos non cognosce! amplius (Zs. 73. 8 — 9.) Qui-
net szerint istálló szaga van a keresztény vallásnak, nem 
hiába jött alapitója jászolyban a világra ,• a zsoltáros ama 
mély politikai vallásos problémájának: „Quare fremuere 
gentes" itt rejlik megoldása. 

Duo mala fecit populus meus : me dereliquerunt fontem 
aquae vivae, et foderunt sibi cisternas, cisternas dissipatas, 
quae continere non valent aquas. (Jerem. 2. 13.) Ignis ac-
census est in Jacob, et ix-a ascendit in Israël, quia non cre-
diderunt Deo, nec speraverunt in salutari ejus. (Zs. 77. 
21 — 22.) És különös, hogy nemcsak egyesek, de egész nem-
zetek közös szerencsétlensége az, hogy más kárán nem 
okúinak, pedig felix, quem faciunt aliéna pericula cautum ; 
s csak vallásos nép lehet boldog : beata gens, cujus est Do-
minus Deus ejus. (Zs. 32. 12.) 

Kik talán hinni látszanak is, tulajdonkép nem tudják 
mit hisznek, s mennyiben legyen igaz az, amit talán hisznek, 
avval ők nem sokat törődnek. Imájuk ! ama kiművelt fran-
czia tudóséhoz hasonlít : „Isten ! ha vagy, segítsd szegény 
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lelkemet, menyországba, ha az is van." Pedig semminemű 
társadalom — mint Thiers minapi beszédében megjegyzi 
— meg nem állhat szilárdul meghatározott eszmék nélkül. 
Sokan, irja Champagny készek a ker. hitnek erkölcsi fön-
ségét, társadalmi hasznait, művészeti fényét s történeti nagy-
ságát elismerni ; de az ilyen merő szépművészeti és irodalmi 
kereszténység csak a képzelet és szemlélődés üres já téka ; 
mig mások mohon rohannak e kétkedési viszketeg kar ja iba , 
csak azért, hogy kiküszöbölvén szenvedélyeiknek nem töm-
jénező tételeket, az igazság megismeréséből származó kö-
telmektől szabaduljanak, mint már Julius Caesar fölemlíti, 
quae volumus, etiam credimus libenter. A beteg lelki állapot 
eme különféle kórjeleit tartá szem előtt a lángeszű spanyol 
bölcs, ; midőn ezen örök becsű leveleit fogalmazá s a szel-
lemdús szerzőnek szemeivel látá, saját hazája-é-it is, a fárad-
hatlan fordító, midőn egyéb teendőitől megtakarított drága 
idejét, ezen oly lélekben járó tartalmú s költséges mű áttéte-
lére szentelé, mert méltán oszthatjuk t. ez. fordítónak e le-
velekről tett eme nézetei t : „E levelek hasonlítanak egy 
gazdag bányához, melybe e mély érzelmű sziv, s magas-
röptű lélek összhalmozá legdrágább kincseit, hitét, reményét , 
szeretetét, melyekből a hitetlen kétkedő, s áhítatos hivő 
egyenlően merítheti a lelki állapotának megfelelő táplálé-
ko t ; — s melyek egy — a hitetlenek megtérítésén, kétke-
dők fölvilágositásán fáradozó s e czél elérését Isten kegyel-
mével reménylő erős akara t eredményei. 

„E levelekben összesitvék a kor égető társadalmi, böl-
csészeti, vallásos kérdései. A mindig csak a jövőről ábrándo-
zóknak, és tudákos hangon a katholicismus helyét pótolandó 
„jövőkor bölcsészetét" hirdetőknek, oda mutat ja a multat, 
melyből a józan elme csinálja a jelent, s veszélyesen fölfedi 
a jövőt : azon vérmes reményű prófétáknak, k ik a katholi-
cismusban egy önmagát túlélt roskatag intézvényt képzelve, 
elég vigyázatlanul annak közeli végenyészetét jósolgatták, 
— ez óriási kősziklán nyugvó épület kétezredéves múltját 
mutatja elő. E múltból, s annak jelen állapotából bizton 
igér, hosszú jövőt a katholicismusnak, mely jövő csak az 
Ítélet napján leszen múlttá." 

Miért is saját s embertársainknak üdvét szem előtt 
tartva, kedves kötelességünk közé sorozzuk ezen eszmegaz-
dag mű fölött legméltányosb elismeréssel nyilatkozni, nem-
csak, hanem mindenkinek, főkép a műveltebb osztálynak 
különös figyelmébe ajánlani, legőszintébben óhajtván, hogy 
minél szélesebb körökben a hithidegség jegét fölolvaszt-
ván , Isten sz. malasztjával vallásos eleinkhez méltó hit-
buzgalomnak legfényesebb jeleit adhassuk. 

Gerlach Fer en z. 

VEGYESEK. 
Walsh, kildarei püspök tudósításából nov. 7-éröl tanul-

juk , hogy a karlowi papneveldéből 33 fiatal pap ment 1864-
ben különböző hitküldéri állomásokra, úgymint : Loughran 
Ferencz Littre-Rochba Arkansasban, Doherty János Saint-
Lousisba Missouriban, O' Reilley Patr ik Melbournebe Aus-
traliában, Copan David Littre-Rockba, Stolhan Howart-

Townba Van-Diemenben, Brennan San-Franciscola Califor-
niában, Wall József Pit tsburgba Pensylvaniában, Pit ts 
Halifaxba Uj-Skotcziában, Norris Samu Uj-Seelandba, Fitz-
gerald Vilmos Glaskowba Skotcziában, Moore Jónás Shrews-
burgba, Mac-Glynn Hugo Philadelphiába, 0 ' Donnel David, 
0 ' Donnel Patr ik, Phelan Vilmos papoknak hitterjesztői 
állomásuk nincs kitéve. 

A bécsi sz. Mihály-egylet gyűlésén Rauscher bibornok 
és érsek nagy hatású beszédet tartott az egyházi birtok és a 
szabadelvüségről. ,,A pápai fejedelemség megtámadása al-
kalmat adott az egylet létrehozására. A forradalmi Italia az 
ö védurának oltalma alatt a kikötött részt megkapván, az 
utolsó rész után leskelődik. A szabadelvűek az egyháznak 
a birtok helyébe állami fizetést Ígérnek, hogy ezt megtéve, 
a fizetést későbben megvonják, midőn a nép erre is elké-
szítve leend. De a nép, látván egy helyütt a birtokelkobzást, 
vezetőinek testén át más kobozásokhoz nyul." Ezek után 
ecsetelte a bíboros szónok a szabadelvűek aljas mestersé-
geit a csábításban, a rémitésben. — A bibornok után gróf 
Thun Frigyes ő nmltsága szónokolt a kath. helyzetről áta-
lában, különösen az austriai birodalomban. Különös szak-7
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avatottsággal adta elő a napisajtó aljas mesterkedéseit. „Es 
ily emberek által fogjuk mi legszentebb érdekeinket vezet-
tetni engedni ? Két tuczat irkafirkáló fogja a birodalom val-
lásos nézeteit képviselni 35 milliom kath. ellenében ?" Ezek 
voltak a grófnak szavai. 

A szentatya második apostoli leiratot küldött a bajor-
országi püspökökhöz, melyben dicséri a püspökök erélyessé-
gét a kath. egyház jogainak föntartása érdekében, és a con-
cordatum egyoldalú értelmezése ellen tett együtties nyilatko-
zatát megdicséri, s kijelenti, hogy a szentszéknek V I I Pius 
alatt, mikor a concordatum köttetett, szándékában nem volt 
a trienti zsinat canonjai ellen valamit tenni ; aspeyeri püspök 
ellen mutatott kormány-intézkedés pedig ezen zsinat canon-
jaiba ütközik. 

A lőveni hitterjesztő intézet mult évben nyolcz papot 
küldött Amerikába ; dec. 14-én Havreban Lafayet te gőzösön 
a lyoni intézet Mexicoba hét papot küldött. Milánóból janu-
árban öt pap s két szeretetnéne indult Chinába és keleti In-
diába. — A bengali állomás lelkes apostolát elvesztette Pari-
etti atyát, aki nov. 30-án Bankiporeben Patna mellett meg-
halt ; a bosniai missionak igazgatója, Frankovich Sebestyén 
oct. 30-án meghalt, helyét ideiglenesen Josié Balázs fog-
lalta el. 

Svajczban az encyclica minden cantonban kirhirdet te-
tett, kivéve Tessint és Baselt. A baseli katholikusok föliratot 
adtak a püspökhez, melyben kijelentik, hogy ők nem kiván-
j á k némely ünnepnapok eltörlését, amint ezt a cantoni ha-
tóság mondta, és tiltakoznak a placetum ellen, melyet a két 
canton bitorolni akar . 

Nagy panaszt tesznek a forradalmárok mindig a legi-
tim királyok tartományaiban levő tömlöczök ellen. Gladstone 
levele, Silvio Pellico története ismeretes. La Gala, kit a tu-
rini forradalmi király örökös fogságra kegyelmezett, Deila 
Foceben tömlöczszobája 3 röf hosszú, két rőf széles, vilá-
gosság csak az ajtó lyukján jön belé ; ott ül L a Gala 30 fon-
tos lánczon, mely csak másfélrőf hosszú, s falhoz van akaszt-
va ; ágya kőpad, lábai alatt lyuk van, melyen a piszok kihűli, 
az őr sem szólhat vele, étele kenyér, viz, egy font rizs. — 
Ez humanitás ! 

Kegyes adomány. 
Roth János a szentsíi ' őreinek 50 kr . o. é. 

„ ,, Jézus gyermekségéről nevezet t társulatnak . 50 kr. o. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgdczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, május 3-án. 34. I. Félév. 1865. 

TARTALOM : Havi szemle. I. — Nyilatkozat. — Egy-
házi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Legnagyobb, legélesebb, a diplomaták, az álla-
márok , a tanács- s törvényhozótestületek, minden 
komoly elme eló'tt a legérdekesebb, nemcsak egye-
dül nagy, egyedül érdekes kérdés, hogy sz. Cyprián 
szavait használjuk, ,durissima quaestio' : mivé lesz a 
pápaság, mivé a kath. egyház két év múlva ? Az 
elvtelenség homályaiban, mit a hitetlenség és az Isten 
örök törvényei iránt botrányosan mutatott engedet-
lenség az államvezetésben szült, holnapra sem gon-
dolnak, holnapig sem látnak az elmék ; a romai kér-
dés ' ösztönszerűleg vészt sejtet, gondot ébreszt. Mi 
kérdezzük: mivé lesz Europa , mivé lesznek társa-
dalmi intézményei, műveltségének, szellemi nagysá-
gának szüleményei, mikint lesznek fejedelmei, népei 
két év múlva ? Az egyház nem keresi a viszályt, mi-
vel a kiengesztelődésnek, a békének angyala egyes 
kebelben, családban, államban, az egész társadalom-
ban ; de nem retteg magáért a viszályban. Az egyház 
nem hivja föl a küzdelmeket , a béke olajágával áll 
a meghasonlott a tya és fiu, a mérges szomszéd és 
szomszéd, a nyugtalan nép és fejedelem, a vasat fenő 
nemzet és nemzet között; nem ad okot, hogy őt meg-
támadják ; de hogy megtámadtatik, előre tudja, hogy 
győzni fog, előre látja ; fél és ret teg, de támadóiért, 
de ellenségeiért, s kikkel ma nem kivánt küzdelem-
ben van, holnap kivánt, imával esdeklett szeretetben, 
szövetségben lehet. A pápaság önmagáról biztos, őt 
az Isten alapitotta, az Isten tart ja fön, ha üldöztetik, 
magasztosabb, ha csúfoltatik, kedvesebb, ha balsorsu, 
keresettebb. ,Omne quod natum est ex Deo , vincit 
mundum.' Félhet k ik i , aggódhatik mindenki , a pá-
paság nyugodt , a pápaság biztos; kétezer éves ta-
pasztalat a múltból, isteni Ígéretek a jövőre az ő tá-
maszai, az égi malaszt, a fiak hűsége az ő vigaszta-
lásai ; sok nép halt meg a kőszirt alatt, sok korona 
pattant azon szét, a pápaság fönmaradt. Péter utódja 

vasban, számkivetésben hatalmasabb volna a kö-
nyező, az imában térdre borult kath. világ fölött. E u -
ropa ezen megindulást nem állaná ki : a kath. világ 
felzúdulása, a forradalom öröm-tombolása, annak tör-
hetlensége, ennek féktelensége sokat, ami á l l , elte-
metne, saki a romok közül felemelkednék, az a pápaság 
volna, és al ig, vagy senki más. Ne kérdezzük tehát, 
mivé lesz két év múlva a pápaság? inkább féljünk, 
mivé lesz Europa, mivé lesz az, aki miatt e tá rgyban 
két évről beszélünk? „Non vincetur Ecclesia, non era-
dicabitur, non cedet quibuslibet tentationibus, donec 
veniat saeculi finis." v) Nem tétlenségre, hanem tevé-
kenységre buzdit e biztosság. Amely sereg ismeri az 
ellentábor erejét, és biztos a győzelemről, az rettent-
hetlen, az fárad, az harczol, az a vezér szaván min-
denre indul. Loretto temploma előtt van négy bronz-
szobor, a pápaság emléke, e fölirattal egyenkin t ; 
„nescia falli," ez a fides ; „nescia flecti," ez a spes ; 
„nescia scindi," ez a Caritas; „nescia frangi," ez a 
Providentia jelvény-szobrán. E g y szerencsétlen pap 
merte i rni : ,Pius megmenthette volna az egyházat , 
de nem tette;' midőn ezt a szentatyának mondták, a 
szentatya felsóhajtott: „imádkozom, hogy ő mentse 
meg a lelkét." "2) K ik a szenvedőnek fájdalmain, kik 
a győztes feltámadónak dicsőségein elmélkedtek, a 
feltámadottnak legyőzetésére nem is gondolnak. 
„Nem hogy elmerüljön, hanem hogy emelkedjék a 
hajócska, engedte az ur ezen zivatart," a szentatyá-
nak szavai. „A romai forradalom 1848-ban, igy ir 
egy conspirator, Piusnak erkölcsi tekintélyét Euró-
pában csak emelte, mondom, emelte a szent életű 
pápának, az emberséges fejedelemnek, a szabad ren-
dek megalapítójának." 3) Küzdelmekben , válságok-
ban mindenki veszthet, — az egyház nyerni szokott. 

Másutt van ok a félelemre, nem pedig Romában. 
Portugalban Loulé kormánya megbukott. UIdőzte, 
kiűzte a szeretet-nénéket,4) perbe idézett egy plebá-

') S. Aug. Enarr. iu Ps. 61. n. 6. T. 4. p. 587. Gr. ed. 
Ven. 1730. 

Currier du dimancheból Unità catt. 25 sz. 26 nov. 1863. 
3) Farini, Stato Romano, Vol. 4 p. 317. ed. Torin. 
4) Monde, 204 sz. 24 jul. 1861. 
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iiost, mivel az ajtatos járdalatban Szűz Máriának 
szobrát merte körülhordoztatni, egy másik plébánost, 
mivel a templom ajtajánál képeket, olvasókat áruita-
tott; viszálkodott a bragai érsekkel, mert ez a kath. 
iskolákra oly szabadságot követelt, milyet ott a be-
csempészett anglicánok élveznek; illemtelenül felelt 
Lemos Manuel coimbrai püspöknek, mivel a prot. 
propaganda ellen szót mert emelni, a macaoi püs-
pökség miatt viszályt kezdett a szentszékkel.2) Ült 
Loulé a kormányon, mig a kath. egyház ellen vitt 
merényei miatt a kó'mives conspirationak tetszett. 
Helyét Sa da Bandeira, a belga önkényteseknek 
1833-ban az algarvi lázadók ellen vezére, foglalta 
el, ki ha többet nem mer, sokáig nem országol. A 
király más szolgát nem fogadhat, mint olyat, ki a 
páholyoknak tetszik. — Madridban april 10-én ki-
ütött lázadás ismét a gyúelemek sokaságát bizo-
nyitja. Collantes, Prim megtámadta a kormányt, 
hogy a lázadók ellen fegyvert használt; ó! a láza-
dókat nem szabad bántani ! A nép mindenütt jó, inog 
a körmány, mivel irányai a nemzet érzelmeibe üt-
köznek ; :i) kevés a remény, mivel a határozott aka-
ratnak a felsőbb körökben nincs támasza. Romlik az 
erkölcs, hanyatlik a religio, a rex catliolicus, rex fi-
delissimus utódjainak nincsenek régi tanácsnokai, 
X. Leo , XIV. Benedek pápák reményei az adott 
czimhez sem teljesülnek. *) A szabadelvüséges izgal-
mak rontják a nemzeteket, a czélra is hozattak, hogy 
megrontsák. „Ős fejedelmi házunk eltévedett, igy 
szólt Gromes d 'Abren; de ne zavarjuk össze tévedé-
seit az ő hagyományaival. Nincs Portugalban egy 
katholikus sem, aki meg nem siratná, nem kárhoz-
tatná e tévedéseket, mikint kárhoztatja a forradalom 

') Armonia 217 sz. 18 sept. 1863. 
3) Monde 330 sz. 2 dec. 1864. 
3) Osservatore Rom. 87 sz. 17 apr. 1865. 
4) „Nos sperantes, quod gratia divina assistente cariss. 

in Chr. f. n. Carolus Hispaniarum rex virtutes Ferdinandi 
regis et Elisabeth reginae imitabitur, in virtutum exercitio 
per amplius proficiet." X. Leo 1517. april 1. — „Haud satis 
aptis verbis explicare possumus paterni animi nostri alacri-
tatem, studiosamque ad majestati tuae amplius gratificandum 
voluntatem : sed tibi persuasum esse volumus, nos, qui maje-
statem tuam praecipua caritate complectimur, paterna solli-
citudine affici, ut insignem honoris titulum, qui majestati 
tuae de cath. fide bene mereri pergenti ad majorem glóriám, 
et successoribus tuis ad luculentissima pietatis et virtutis 
tuae potissimum exempla imitanda et pro cath. fide pari via 
ac ratione adlaborandum perenni deinceps esset incita-
mento." XIV. Benedek 1748. dec. 23. — Roskovány, Monu-
menta T. 5. pag. 105 ed. Pest. 1865. 

merényeit. Ami azon katholikusokat illeti, kik téve-
déseikben nem hallgatnak a kath. egyházra, mivel 
magokat tartják csalhatatlanoknak, ezek kevesen 
vannak. A hatalom mégis kezökben van, mivel a vá-
lasztások , mint a pogány jósok, mindig oly választ 
adnak, milyet tőle kívánnak." ]) Elnyomatnak a ka-
tholikusok , mivel engedik magokat elnyomatni ; ez 
a helyzet titka. Máig sem hallani semmit, kihirdette-
tett-e a pápai körlevél és a tévelyjegyzék Portugal-
liában. A közlekedés mai eszközei mellett együtties 
életet élünk; a nagy tevékenység mellett más orszá-
gokban, a tétlenség Portugalliában szomorú sziliben 
tűnik fel. Nincs is remény, hogy a ,Quanta cura' ki-
hirdettessék ; egy plébános kihirdette, a merényért 
a plébánost a bragai érsek megfenyítette. 2) Ma 
mindent látunk, mindenen épülünk vagy botránko-
kozunk, örülünk vagy siránkozunk. „Fájdalommal 
látjuk a siralmas helyzetet, melyben az egyházi 
ügyek állanak Portugalban, igy irt IX. Pius 1862-
ben a püspökökhöz, s eddig semmi jelét nem adtátok 
pásztori őrködésteknek s erélyeteknek. Féljetek, ne-
hogy az Urnák szava sújtson: ,quod infirmum fuit, 
non consolidastis ; quod aegrotum, non sanastis ; 
quod confractum, non alligastis ; et quod abjectum, 
non re&uxistis ; et quod perierat, non quaesivistis.' 
Ne ijedjetek meg némely tekintetektől, bátran lépje-
tek az Urnák harczaiba; lia tik az istentelenektől 
féltek, a püspökség erő nélkül marad." a) A portu-
gali kormány a forradalmi merényeket Italiában el-
ismerte ; Narvaezről hamisan írták a lapok, mintha 
a pápai nuncius előtt félelmét nyilvánította volna, 
ha a pápa nem egyezkedik. Nem a pápa van veszély-
ben, hanem azok, kik neki veszélyt készitenek, kik 
őt a veszélyben elhagyják. Hol az egyház üldözte-
tik, nem az egyházért, de azon országért rettegünk. 
„Christianos imperatores non ideo felices dicimus, 
quia diutius imperarunt ; sed si suam potestatem ad 
Dei cultuni maxime dilatandum, majestati ejus fa-
in ulam faciunt, si haec faciunt non propter ardorem 
inanis gloriae, sed propter caritatem felicitatis ae-
ternae." „Utraque dignitas, irja Damiani, alter-
nae invicem utilitatis est indiga;" 5) „Petri uterque 
est glaudius, alter suo nutu, alter sua manu, quoties 
necesse est, evaginandus." ") „Regiam potestatem 

Armonia 245 sz. 21 oct. 1863. 
2) Vaterland 92 sz. 22 apr. 1865. 
3) Armonia 220 sz. 23 sept. 1862. 
") S. Aug. de civ. Dei 1. 5 c. 24 T. 7 p. 141. ed Ven. 1732. 

Ep. 6. libr. 3. 
«) S. Bern. ep. 265 ad Eugen. 
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non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesia prae-
sidium esse collatam", irja sz. Leo. *) Aki vétkezik, az bűn-
hődik. Sokszor kényszerittettek a pápák távozni Romából, 
mindig visszatértek. Távozott sz. Kelemen krimi számkive-
tésbe, távozott VII. Gergely, III . Sándor, VII . Pius, a vissza-
térés dicsőségeit IX. Piusnak is 1850 apr. 12-én a gonoszok 
bünbánata készítette. Pius derült, nyugodt, biztos. Biztosab-
ban egy korona sem áll, mint a pápai. Az erőszak tehetetlen 
az igazság, a jog, az életszentség ellen. Pius a vértanúságot 
mint legdicsőbb koronát fogadná. Elődjei tudtak szenvedni, 
küzdeni, halni, tud ő is. Pius érzi, hogy minden ellenségei-
nél erősebb ; ezeknek gyengeségeit biztos szemmel méri, fe-
nyegetés, kifosztatás, gúny, megvetés, alkalmatlan tanács 
meg nem zavarja őt. Persigny, Vegezzi ajánlhatott 20 mil-
liomot, Pius nagyböjt első vasárnapjának evangéliumával fe-
lelhetett : vade retro. Kérdezzük : mi lesz két év múlva Eu-
rópával , intézményeivel, kormányaival ; nem pedig mi lesz 
a pápasággal. 

Palmerston a kőmivesek nagymestereinek legfőbb 
nagymestere politikai anachronismusnak mondta, hogy a 
pápa Londonban lakjék. Minden fejedelem, mikor számki-
vetésben keres menedékhelyet, ily anachronismus. Európá-
nak 1789 óta igen sok ily anachronismusa van, s épen azért 
szenved annyira. Hova a pápa megy, koronáját is viszi, két 
korona egy területen ellenmondás. X Károly, Lajos Fülöp 
távozott Párisból, az olasz fejedelmek elhagyták országaikat, 
de koronáikat is ; Pius ahol van, ott van a romai fejedelem 
is, ubi Papa, ibi Roma a rendkivüliségekben, Pius mindenütt 
csak mint fejedelem lehet. Mikor Gaetában volt, Ferdinand 
király azonnal kézcsókra sietett. „Quia pro anima^us regum 
pontifices sunt reddituri rationem, insinuans illis verbis : 
pasce oves meas, etiam reges et imperatores Petro fuisse 
subjectos, quia sub Christi ovibus comprehendi debent, ergo 
etiam debent pasci et regi a Petro," mondja Suarez ; J) 
anachronismus lenne, ha a pápa Londonban van, mikint 
anachronismus volt, mikor Fontainebleauban lakott. Constan-
tin Bizanczba ment, mivel a pápai korona Romában diszlett ; 
a nyugoti császárok Milanóban, Ravennában laktak ; Teodo-
rik Italiát birta, de királyi udvarát Paviában ütötte fel ; a 
német császárok hadjáratokat vittek, hogy a félszigetet meg-
hódítsák, de hogy Romában lakjanak, vagy a pápát Spe-
yerbe, Achenbe vigyék, eszökbe sem jutot t ; Romának utolsó 
királya Romát nem látta. Anachronismus, ha a pápa Román 
kivül, anachronismus, lia valamely király koronával fején 
Romában akar -lakni ; a vicariatusok elmélete mai nap agy-
rém. Victor Romának ura Florenczben, a pápa, Romának 
nem ura, Romában, szinte agyrém. Elválasztva a két hata-
lom, egy helyen, egy területen nem maradhat. I I I Napoléon, 
fogadva a törvényhozótestület föliratját, april 17-én azokra 
hivatkozott, kik emlékeznek, kik értenek, kik olvasnak. A 
történet az ő törekvései ellen szól Italiában ; azért mondá 
Thiers : ,mit a szentszék ellen tettek, azt minden becsületes, 
minden komoly ember kárhoztatja! ' Kilenczedik századtól 
11-ig pártok uralkodtak, az egyháznak gyászos napjai vol-
t ak ; 1303—1492-ig siralmas számkivetés volt. Regnum me-

' ) Ad Leonem ep. 75. 
De leg. 1. 4. c. 9. 

um non est de hoc mundo, azt mutatja, hogy a pápa válasz-
tásába, a szellemi kormányzatba a világi hatalom ne avat-
kozzék. A hatalom természetfölöttisége az eredet természet-
fölöttiségét megzavarni tiltja. Mivé lesz az egyház, ha a pápa 
nem független, az avignoni időszak bizonyítja. Szép Lajosnak 
álnoksággal, I Napoléonnak erőszakkal sikerült a pápát Ro-
mából kivinni. A pápák, a bibornokok elbájoltattak a pro-
vencei éghajlat kelleme, a troubadourok korcsunokáinak 
már nevetségessé lett, de a magas udvarokban mégis szoká-
sos énekei által. A romai pártok erőszakoskodásai ellenében, 
az avignoni csend, a vidék gyönyöre kedves volt, Romára 
senki nem gondolt, a pápa a nápolyi Johannától nehéz pén-
zen vásárolt saját várában, saját városában lakot t , de oly 
vaskeretben, minőt ma a filius devotissimus IX. Piusnak ké-
szített. V. Kelementől XI . Gergelyig francziák léptek a pá-
pai t rónra, a legmagasabb méltóságokat franczia fiak bír-
ták , az egyetemes egyház franczia nemzeti szint öltött. 
Az avignoni jövedelem kevés volt, a mai péterfillér helyett 
születtek az annaták, a commendák, a reservaták. Lett pa-
nasz. A pápák, a bibornokok rokonai az udvart népesítették, 
a fegyelmet, az erkölcsi szigort lehetetlenitették. Lett pa-
nasz. Panasz Avignonban, panasz Avignon kivül, veszély 
mindenünnen. Hiában ! Mit a vértanúk vérein pirosló rózsák 
Romában megőriztek, a puha földből nőtt provencei rózsák 
elcsábítottak. A vértanúk pora, az ős idők komolysága Avig-
nonban hiányzott; fényes volt az udvar, gyászos volt az 
egyház. Ailly bibornok, Petrarca a tollat könybe mártották, 
a jó szándékhoz szenvedélyt vegyitettek. Minden választás-
nál ki volt tűzve : a pápa Romába megy ; minden u j pápát 
fényes küldöttség hivta Romába, de a választott pápa más-
képen gondolkodott mint a választó bibornok. Negavit Pius 
II, quae asseruit Aeneas Silvius. Két szent nőnek, Birgitta, 
Katalin, sikerült a pápát Romának, Romát a pápának, Péter 
utódját a franczia udvar békóiból, az avignoni szük keretből 
kiszabadítva, uj schisma veszélyével az egyetemes egyház-
nak visszaadni. Ez mutatja, hogy a pápának fejedelmi terület 
kell, mely őt terjedelmével el ne nyomja, de kicsinysége 
miatt pénzhiányban se hagyja, függetlenségét, szabadságát 
belülről kívülről biztosítsa. A franczia kormánynak leggya-
koribb érve az : ,tegyünk próbát, tud-e a romai kormány 
magától élni ?' Oly helyzetben, mely kis területjén a világtól 
elzárja, mely forradalmi elemekkel körülrakja, sem a világi, 
sem a szellemi fejedelem nem élhet, nem maradhat. Adják 
vissza a területet, melyet ezer év adott, s tegyenek próbát. 
A szentszék mai gyengesége nem az élhetetlenséget, de el-
lenségeinek gonoszságát bizonyítja, melylyel neki tarthatlan 
helyzetet adtak. Hogy Victor Romába soha nem megy, vagy 
ha megy, magának, s családjának halálára megy, ő tudja 
legjobban. ') Piusnak legújabb levelén zokogott, mikint 
Persigny neje a szentatya fogadtatásáról távozva. Beszélnek 

„Borna b fatale ai rè ; Roma non fii mai vista daU'ultimo suo 
rè, e voi dovete renderla meno funesta all'attuale família regnante ." 
(Ferrari mart. 26-án 1861. Atti uff. n. 41. pag. 145. — Unità Catt. 84 
sz. 7 febr. 1864.) — Maistre is irta : „Soha egy király sem uralkodott 
szerencsésen, aki kezét a pápa ellen emelte." (Lettres et Opuscules T . 

1. p. 241.) — Lajos Fülöp i s : „Nem volt király, aki roszul nem járt 
volna, miután a pápákkal viszálkodott." (Diet. hist. T. 2. pag. 602 
not. 2.) 



IX. Pius számkivetéséröl a londoni, a párisi kamarákban, 
mikint beszéltek VI Pius halálán az utolsó pápáról. Csalódtak 
a számítók, a csalatottak unokái nem merik a csalódást utá-
nozni. VI Pius Romában uralkodott mint caesar, Valenceben 
mint hitvalló ; Napoléon durva kedélye fölött a legyözhetlen 
szelidségü VII Pius ; minden ellenségei fölött uralkodik a 
bölcs, a szent IX Pius. Megengedte az Isten, hogy a mult 
századok fejedelmi udvarainak bűneit XVI Lajos, VI, VII 
Pius, a királyok legnemesebbjei expiálják ; a társadalom, az 
államok bűneit IX Pius hordozza, peccata omnium túlit, et 
dolores omnium portavit; ki lesz vele a sorsban, quis erit 
vir mecum ? nem tudni, de I I I Napoléon fél, Victor király 
zokog. Nem az a kérdés tehát, mivé lesz a pápaság két év 
múlva, de mivé lesznek a fejedelmek, kik a pápaságnak vészt 
akartak ? Pius biztos magáról, biztos utódjáról, kivüle senki 
sem biztos. Bármi jöjjön, a pápa király lesz, nemcsak leikeink, 
de Roma királya is. Fejedelemségét követeli szellemi ha-
talmának függetlensége, Eui-opának szabadsága, a lelkisme-
retek sértetlensége. Szellemi hatalma dönthetetlen ; az egye-
temes egyház nyilatkozatja szerint szellemi hatalmához fe-
jedelemség szükséges ; ha szükséges, meg is lesz. „Halleluja 
modo cantat amor esuriens, tunc cantabit araor fruens." 2) 

Mexico, Belgium, Italia az egyház birtokait, több, az 
egyház birtokolhatási jogát tagadja. Guéroult is a franezia 
törvényhozó-testületben. 3) Aki a birtokolhatási jogot tagadja, 
az egyház létét támadja. Birtok nélkül egylet nincs. A romai 
Caesarok el nem ismerték az egyházat, javait is rabolták, 
legalább őszinték voltak, mint a jacobinusok. Mikor a Cae-
sarok tűrték az egyházat, tűrték a birtokolást is. Az egyház 
mindig birtokolt ; a pápák nagy pénzösszeggel rendelkeztek, 
igy sz. Péter, igy sz. Pál. Aki elismeri az egyházat, termé-
szeti jogát is kell elismernie. Solon sem tagadta az egyletek 
birtokolási jogát ; az ipar, a cassino egyletek mindenütt bir-
tokolnak. Aurelius caesar Samosatai Pált a püspöki lakból 
kiűzte, az egyházi birtokot, mikint mondá, a romai püspök 
rendelkezésére hagyta, A birtokjogot a ker. állam az egy-
háznak nem adta, de nála elismerte, mikint kötelessége, ál-
lamtörvénynyé emelte. A kőmives szabadelvüség ezt tagadja 
Mexicoban, Belgiumban, Italiában. E szerint az egyház nem 
létezik, csak vallásos polgárok, kikről az állam gondoskodik, 
hogy legyen helyük, hol ajtatosságukat együtt végezzék, de 
a hely nem övék, a hely az államé, melyet ma kath. cultusra 
engedvényez, holnap, mint sajátját, kőmives páholylyá fel-
ruházhat. A belgák küzdenek, mit a kamarai többség meg-
szavaz, nem lesz igazságos törvény, de törvényes igazságta-
lanság. 4) Thiers veszélyesnek tartotta az egyház és Fran-
cziaország közötti viszályt, veszélyesnek lia a császár kath. 
világ rokonszenvét elvesztené. A forradalom nem gondol 
vele, erőszakra támaszkodik. De „az erőszakos, a kérlelliet-

J) Lajos Fülöp a fennidézett helyen irja : „Csudálatosabb, hogy 
Romának csak apostoli tisztkedése van, mégis tekintélye előtt a legha-
talmasabb fejedelmek is fejet hajtanak," — Ez 1836-ban 16. Gergely-
hez íratott, mire Gergely felkiáltott . „Voi vedele che non bisogna 
mai desperare nemmeno de'più incrednli : essi hanno sempre un 
rcsto di buono " (Crétineau-Joli, Histoire de Louis-Philippe d'Orlé-
ans, T. 2. p. 49, 50.) 

*) Aug. Serm. 255. n. 5. T. 5. p. 1052. E. 
3) April 8-án. Monde 99 sz. april 10. 1865. 
*) Mémorial Belgiqueből Journal de Br. 93 sz. 3 apr. 1865. 

len eszközök, mondá Vuitry april 10-én, az egyház ellen si-
keretlenek. A religio nagy erkölcsi erő, a kényszer mit sem 
tehet ellene." ') „Meg vagyok győződve, igy szólt Thiers 
april 13-án, hogy a viszály az egyházzal minden rendes 
kormányra nagy veszély, nagy csapás. Az egyház ugyan 
csak erkölcsi erő, de oly erő, melynek hatását időmultával min-
denki érezni köteles." 2) Nizza és Savoya népei, felmentetve 
törvényes királyuktól, örömmel csatlakoztak Francziaország-
hoz ; a belga nép fárad a kőmives kormány kihívásain ; Italia 
népeit csak a rettegés tar t ja együtt. Es a pápaságról aggód-
nak, mi lesz belőle két év múlva ! Richmond april 3-án be-
vétetett, Lee april 9-én a fegyvert letette, Seward államtit-
kár diadalmámorban igy szólt a néphez : ,nem bántjuk Ca-
nadát, ha Angolország becsületesen viseli magát ; Napolé-
onnak izenjük, hogy Richmondból haza vitetheti dohányát, 
ha azt a richmondiak még ki nem szívták'; 3) Mexicora 
mindenki vészt lát tornyosulni, s az uj császárság a forra-
dalmat ki nem engesztelte, a kath. papságot elidegenítette, 
kívülről fergeteg, belül zavatar, földingás, a pápai nuncius, 
mint hírlik haza hivatott, Arrangoiz, császári követ Lon-
donban lemondott, 4) Murpliy Bécsből távozik, a küldöttség 
Romában nem is ismertetik. Mivé lesz a pápaság két év 
múlva? Ne kérdezzük, ne aggódj unk e fölött, a pápaság 
mondhatja : „filiae Jerusalem, nolite flere super me, sed super 
vos ipsas flete, et super filios vestros," nem engemet, hanem 
titeket fenyeget a veszély. Szabadelvüsdiség rontott orszá-
gokat, nem alapított, nem tartott fön soha trónokat, sem al-
kotmányokat. 

A déli államok töredékei hamar elenyésznek, a rab-
szolgaságnak, mint mondják, vége lesz. Hogy a durva yan-
keék ily ker. magas eszmeért áldoztak volna 600 ezer ha-
lottat, 800 ezer sebesültet, 3 milliárd dollárt, b) a szentírás 
szavain kételkedni kellene : animalis homo non percipit illa 
quae spiritus sunt. Vae victis ; talán a rabszolgák sorai mel-
lett a rabszolgák urai is szolgák lesznek. A rabszolgák nem 
tudnak rögtön urak lenni ; a rabszolgák urai nem tudnak szol 
gák lenni; lehet rabszolgaságnál aljasabb helyzet. Csak a 
religio szabadit fel. Francziaország azért nem tarthatja bé-
kében Algiert, mivel a religiohoz nem folyamodik. A spanyol 
királyok, Las Casas első tette volt az indusokat a religionak 
megnyerni ; megnyerték, 300 évig nyugodtan uralkodtak ; 
mig Gallia Kabyliában, Anglia Indiában, Cafriaban, Holland 
Javában csak addiglan uralkodik, meddig fegyvere terjed. 
„Kívánjuk, igy irt Isabella, hogy az indusok ker. hitre tér-
jenek, ebben oktattassanak, s e czélra a keresztények társa-
logjanak, házasodjanak velölc ; parancsolom, hogy az indusok 
mint szabadok szolgáljanak, nem pedig mint rabok." 6) 

'),, Les moyens violents impitoyables sont mauvaises, et encore 
seraient inefficaces. La religion est une grande force morale ; la con-
treinte et la violence sont de mauvais moyens à invoquer contre elle." 
— Union 102 sz. 12 apr. 1865. 

2) ,, Je suis convaincu qu'une collision avec l'église sera toujours 
pour tous le gouvernement régulier un péril, et un malheur." Monde 
104 sz. 15 apr. 1865. Rendes kormány-e tehát a turini-florenezi, a me-
xicoi, mely a viszályt Keresi ? 

3) P. Lloyd Abbl. 90 sz. 20 apr. 1865. 
4) Journal de Br. 111. sz. 21 april 1865. 
*) Osservatore R. 124 sz. 4 jun. 1864. 
") „Y porque nos deseamos, que los dichos indios se conviertan 

a nuestra s. fe católica, y que sean doctrinados en las cosas délia : y 
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,,Pontifex judicavit non modo religionem, sed etiam naturam 
reclamitare servituti, egitque cum Ferdinando Hispaniarum 
rege, ut ne quid inhumane, ne quid injuste iis in regionibus 
colonorum avaritiâ fieri pateretur. Pari studio egit cum Lusi-
taniae rege," igy ir Roscoe. Mit az éjszakiak akarnak, a 
pápák, kath. királyok régen megtették, nem vért öntve 
mérték nélkül, de szeretve mérték fölött. Csak a ker. kath. 
religio gyarmatosít, alapit, hódit századokra. „Ma a polgári 
törvény nem ismer Istent, mondá Kolb-Bernard mart. 30-án 
a képviselők házában. Nem veszik észre, hogy ha kiküszö-
bölik az isteni fölséget, helyébe a korlátlan emberi fölség 
lép, mely nem más mint fejetlenség, s ennek utolsó szava . . . 
az erőszak. A kormányok oly erősek, a férfiak oly okosak, 
oly ügyesek ; mégis egyet nem tudnak elérni : a biztosságot, 
a szilárd maradandóságot." ') A déliek szabad kereskedést 
akartak, hogy Londonból, nem pedig az éjszaki tartományok 
gyáraiból vásárolhassák szükségleteiket. Protectionisták vol-
tak a déliek a rabszolgaságra, protectionisták voltak az éjsza-
kiak a vámtariffára ; abolitionisták voltak a déliek a vámra, 
az éjszakiak abolitionisták kezdtek lenni a négerekre. A 
rabszolgaság eltörlése eredménye lehet a háborúnak, de 
czélja nem volt ; czégérnek vétetett, mikint a polgáriasodás 
Muszkaországra a krimi háborúban, s a muszkák müveitek 
lettek, mikor a Duna torkolatjánál néhány négyszögölet át-
engedtek. Olcsón vásárolt műveltség ! Ayankeék oly kévéssé 
akarták a négerek jobb sorsát, mikint a nyugoti hatalmak 
Muszkaország műveltségi emelkedését. 

Pétervárott a siberiai dögvész fenyeget. ,Ab aquilone 
fumus veniet, et non est qui effugiet agmen ejus.' ,Ab aqui-
lone pandetur malum super habitatores terrae. ' Enjpz ostor 
hiányzott még az aláaknázott európai társadalomra, hogy 
semmi se maradjon meg lábon. A szakadár egyháznak nin-
csenek irgalmas szerzetei, nincsenek szeretet-nénikéi ; irtja 
a religiot, mely a szenvedő emberiségnek ezen angyalokat 
küldi, helyökbe az Isten dögvészt küld. A halál meglátogatta 
a turini, a lisaboni királyi házat ; Napoléonnak legfőbb em-
bereit elvitte, látogatja a Romanowok házát, a trónörökös 
szüleinek s Dagmár arájának karjaiban april 23-án Nizzá-
ban meghalt. Részvét a kesergő szülék fájdalmaiban! Miklós 
trónörökös Romába akart menni, atyja nem engedte: letilt-
hatta, hogy a Megváltó helytartójának kezet ne csókoljon, 
de hogy Az elébe ne menjen, kinek IX. Pius helytartója, a ha-
talmas czár nem akadályozhatta. Igy intézkedik az Isten, 
kit IX Pius e földön képvisel, s kérdik : mivé lesz a pápaság 
két év múlva ? Kérdjük : mivé lesz Europa ? A kő, melyet a 
pápaságra dobnak, a koronákra, a népekre esik vissza. Mi 
még érez, mi még lelkismeretes, legyen bár protestáns, török, 
vagy zsidó, a pápaság mellett nyilatkozik. Roma, a sírok, az 
emlékek városa, a rendnek utolsó kapcsa, a szabadságnak, 
a műveltségnek menedéke, az élet, a halál titka a társada-
lomra. Ha Roma elvétetik, erőszak uralkodik Európában 

porque esto se podrú niejor hazer communicando los diclios indíos con 
los cliristianos, y andando y tratando con ellos y ajnntando los nnos à 
los otros ; tnando — lo quai hagan et cnmplan como personas libres, 
como la son no como siervos." Herrera, Dec. I libr. 4. c. 11. — Civiltà 
catt. Vol. 2. p. 149. 1865. 

1 ) Monde S9 sz. 31 mart. 1865 
1 ) Is. 14, 31. J e r . 1, 13, 

vérben, testhalmon. Akarja-e ezt Europa? A visszahatást 
legelőször Napoléon érezné. Ezt ő tudja, azért beszél embe-
rei által az egyház és állam közötti viszonyról, mint a pápai 
encyclica. Gallia a pápát védi, mégis nem a pápát, hanem 
magát és Európát védi. 

Ft. szerkesztő ur ! Noha erősen feltettem ma-
gamban, hogy a kath. politikai lap érdekében tett 
múltkori nyilatkozatom után ez ügyre vonatkozólag 
mindaddig mélyen hallgatok, mignem egy kedvezőbb 
alkalommal eziránt nézeteimet bővebben kifejthet-
ném ; miután azonban ugyanazon általam is mélyen 
tisztelt méltóságok, kik az Idők Tanuja felsegélye-
zésére nemrég a lelkesebb hit- és elvrokon hazafia-
kat nemes lelkük sugallatát követve, felhivni köte-
lességöknek ismerték, arra látták magokat ösztönöz-
tetve, hogy a Religio f. é. april 29-ki számában meg-
jelent nyilt levelezéseket az I. T. legutolsó számá-
ban megjelent együttleges magas nyilatkozatukkal 
tiszteljék meg, hacsak a kellő figyelem és tisztelet 
megtagadásának gyanújába esni nem akarnék, köte-
lességnek érzem föltevésemtől eltérni, s a nagybecsű 
nyilatkozatra némely szükséges megjegyzéseimet 
egész tisztelettel megtenni. 

Senki közülünk konkolyt hinteni nem akar, de 
még kevesbé egy nagyszerű testimonium pauperta-
tist egész ünnepélyességgel önmagunkról a világnak 
kiadni. Ha biztos remény lehetne arra, miszerint az 
I. T. mostani szervezete és szerkesztősége mellett oda 
nőhetné ki magát , hogy ez — mikép a nyilatkozat 
mondja — a kath. magasztos érdekeket minél hatha-
tósabban képviselhesse, és a politikai lapok legjobb-
jaival erőteljesen versenyezve működhessék : ám én 
lennék az első, és velem nézet- és értelemben osztozó 
ezerek, kik a Lonkay által kitűzött s előlvitt zászlót 
egész lelkesedéssel követve, férfias elszántsággal küz-
denénk ama óriási tévtanok ellen, melyek ma mái-
magát a társadalmat lételemében támadják meg. De 
ez mostan nincsen igy! Maga a legbecsületesebb 
liadfi sem követi örömest a hadvezért, ki csak a csa-
tavesztések által lett nevezetessé; főleg lia még ala-
pos reménye is van, hogy egy más sokkal ügyesebb 
és szerencsésebb vezénylet alatt győzhet is ! 

Ama nemes jellemvonások, melyekkel és méltán 
megtiszteli az I. T. szerkesztőjét a nyilatkozat, arra 
intenek ugyan, hogy irányában minden tekintetben 
méltányosak legyünk, de indokul legkevesebbé sem 
szolgálhatnak arra , hogy egy szent ügyet miatta 
koczkára tegyünk. A jóakarat, mikép már a múltkor 
is kijelentettem, s ehez véve még az egyház ügye 
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körül kifejtett buzgalmat, önfeláldozást, sok nélkü-
lözés és küzdelem között tanusitott kitartást stb.; 
más szükséges qualificatiok nélkül legkevesbé sem 
elégséges azon nagy czél elérésére, mit magának ko-
runkban egy a kath. érdekeknek méltókép megfe-
lelni akaró politikai lap kitűzhet ! 

Es ezt a nagybecsű nyilatkozat sem látszik félre -
ismerni, midőn állítja : „hogy tisztán kezelt anyagi 
segedelmek által melléje (az I. T. szerkesztője mellé) 
szellemi erőket gyűjteni és még több j ó v e z e t ő - és 
munkatársakat szerezni nem lesz nehéz feladat" . . . 
Csakhogy azt nem tudjuk : hajlandó volna-e Lonkay 
a vezényletet kezéből kiereszteni, megtartva a tulaj-
doni jogot ?, és ha nem, hajlandók lennének-e mások, 
nálánál sokkal magasabb capacitások alatta a másod-
rendű vezérszerepet elvállalni '?, ha igen, kik volná-
nak ezek? Mindezt tudnunk kellene, hogy az Idők 
Tanuja jövője iránt kecsegtetőbb remény keletkez-
hetnék az egyház és társadalom legszentebb ügye 
iránt méltán aggódó keblünkben! Mig erről tisztá-
ban nem leszünk, részünkről hajlandók semmi 
áron nem lehetünk, tetemesebb áldozatokkal sub-
ventionálni akkor egy oly lapot, mely eddig életre-
valóságának oly kevés jeleit adta, midőn megtakarí-
tott filléreinket egy sokkal biztosabb reménynyel ke-
csegtető lap mielőbbi megalapítására fordithatjuk. 
Mert hogy ez oly messze távolságban és csakis mint 
jámbor óhaj tűnnék föl előttünk, azon több rendbeli 
nemes keblüek nyilatkozatai után, mikről tudomá-
sunk van , állítani részünkről legkevesebbé sem 
mernénk. 

Arról meg voltunk győződve, tekintve a nyilat-
kozatot közrebocsátó vallásos keblű s minden tekin-
tetben mély tiszteletünkre érdemes méltóságok kath. 
érzelmét, hogy az ő neveik alájegyzésével kibocsá-
tott felszólalásuk országunk mélyen tisztelt áldor-
nagyától nyert előleges helyeslő s buzditó jóváha-
gyásának kifolyása volt : de valamint ezt hittük, ugy 
azt is, hogy a közösen mélyen tisztelt bibornok her-
czeg-primás ő eminentiája eme előleges helyeslő s 
buzditó jóváhagyásával legkevesbé akart, akarhatott 
pressiot gyakorolni egy oly magasztos eszme mielőtti 
megtestesitése irányában, mely az ő nagy lelkének 
is régtől táplált nagy gondolatja ! 

Végül meg kell jegyeznem, ha bár soha szem 
elől téveszteni nem akarnám én sem az egyház nagy 
doctorának sz. Ágostonnak ama bölcs és mély ke-
resztény értelmű intelmét: in necessariis unitas, in 
dubiis l ibertás, in omnibus autem Caritas : de azt 
sem, mit e nagy egyházatya kor és kartársa sz. Am-

brus a nagy milanói érsek szinte oly jelesen ejtett 
k i : „Nihil tam turpe in sacerdote, quam quod sentit 
verum, non edicere." Es ez, azt hiszem eléggé iga-
zolja nyilt és őszinte fellépésemet e g y oly szent 
ügyben, mi minden tekintetben komolyabb figyel-
münkre méltó. Vajha félre ne értenénk egymást ! 

Pest május 1. Kováts József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége Szuppan Zsigmond esztergomi székesegy-

házi kanonok, s a nagyszombati nevelde igazgatójának Spiritus Sancti 
de Madocsa czimzetes apátságot legkegyelmesebben adományozni mél-
tézta tott. 

BALÁSFALVA, cipril 20-án. A Religio 2ö-ik számá-
ban egy czikk van átvéve a román Gazetából, melyben az 
iró tudósitja a Qazeta olvasóit, hogy „Balásfalván beszélik, 
miszerint kevés idő múlva bekövetkezik Fekete János ka-
nonok urnák praeconizálása mint szamósujvári püspöké, 
mely hir mennyivel inkább bizonyosul, annyival nagyobb 
örömöt gerjeszt" stb. Magam is örvendek e hirnek, s óhaj-
tóm, hogy ft . Fekete kanonok ur elnyerhesse ezen nem cse-
kély gonddal járó egyházi méltóságot, mert benne a kathol. 
egyház egy erélyes föpásztort fog nyerni, miután ö buzgó 
védője a sz. uniónak. Azonban egy kis észrevételem van az 
emiitett czikkrc nézve. A czikkiró, midőn mondja, hogy né-
melyek kételkednek, váljon ft. Fekete ur, mint oly férfiú, 
ki 1858-ban a Gazetában védelmezte egyháza fegyelmét, s 
a választást pártolja, elfogadja-e a püspöki méltóságot, miu-
tán neki választás utján kapja, alkalmasint a némelyek alatt 
csak magát érti, s maga is nem annyira kételkedik, mint ta-
lán nem óhajtaná Fekete ur kineveztetését. De nem volna 
miért kételkedjék, sőt bizonyos lehet benne, hogy ft. Fekete 
ur, ha Istentől arra lesz hivatva, elfogadja a püspöki méltó-
ságot, mert tudja, hogy a szamósujvári püspökséget ő cs. 
ap. kir. Fölsége állította fel, s eszerint ő a kegyúr, s mint 
ilyen megtagadta a szamosujváriaknak a választást, miután 
joga van a kinevezésre. Olvassa a czikkiró a romaniai lapo-
kat, s fogja látni, hogy ottan is a legújabb kamarai határo-
zatok folytán ő Fölsége nevezi ki a püspököket, s azért egy-
házi fegyelmünk nincsen tiszta rituális fegyelemre levonva, 
miután tudhatná, hogy a kinevezési jogot a világi fejedelmek 
a keleti egyházban is gyakorolták, igy például n. Theodosius 
kinevezte Nectariust constántinápolyi érseknek, az ifj. Teo-
dosius pedig Nestoriust patriarchának. 

Továbbá azt mondja még a czikkiró, hogy „kételked-
nek némelyek afölött is, váljon a fönnevezett kanonok ur, 
mint hü pártolója egyháza fegyelmének, le fog-e tenni oly 
hitvallomást, melyben a 4 dogmát, ponton kivül egyéb fe-
gyelmi dolgok is fognak beszövetni ? úgymint : hogy a há-
zasság nem oldathatik fel házasságtörésért, azután hogy a 
papokból s világiakból álló zsinatok kálvinista dolgok stb. 
Sajnálom tévedéseit a czikkiró urnák. Váljon mink egye-
sültek csupán csak a 4 ismert dogm. pontokat köteleztetünk-e 
hinni a latin szertartású katholikusokkal együtt ? tudniillik 
a) hogy a romai pápa az egyház feje ; b) hogy a sz. mise 
áldozat véghezvitethetik kovásztalan kenyérrel épen ugy, 
mint kovászossal, ; c) hogy a Szentlélek származik az Atyá-
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tói és Fiútól ; d) hogy van tisztitóhely, s különös itélet. Vál-
jon nem tartozunk-e egyebet is hinni? például, hogy a bold. 
Szűz eredendő bün nélkül fogantatott, mit a nemegyesültek 
nem tanítanak legalább mint kifejtett hitágazatot, vagy mit 
egyház ezután fog talán enunciálni, mint hitczikket ? Vál-
jon nincs-e a 4 ismert dogm. ponton kivül a mi egyesülési 
okmányunkban az is oda téve : „et omnia, quae credit, et te-
net Ecclesia catholica" ? Avagy lehet-e a hitbeli dolgokban 
szerződni, mondván: ezeket hiszem, ezeket nem? minda-
mellett hogy dogmaticus dolgok. 

A czikkiró a házasság felbonthatlanságát házasságtö-
rés miatt fegyelmi dolognak tartja, holott ezt a kath. egyház 
mint hitczikket vallja, mert a tridenti zsinat kiközösitéssel 
sújtja mindazokat, kik fogják mondani, hogy a kath. egyház 
téved, midőn tanitja, hogy a házasság házasságtörés miatt 
nem oldathatik fel. Már most mondja meg a czikkiró, ha az 
egyesültek felbontanák a házasságot házasság törés miatt, 
váljon nem vádolnák-e tettleg tévedésről a katholikus egyhá-
zat, s igy váljon nem sujtatnának-e kiközösitéssel a tridenti 
zsinat határozata szerint ? Nem is ellenkezik a tridenti zsi-
nat fölebb emiitett határozatával az, hogy a görögök a flo-
renczi zsinatban felvétettek az egyházba anélkül, hogy kö-
veteltetett volna tőlök, hogy a házasságtörésérti házasság-
felbontással hagyjanak fel, mert ők hitték, hogy az elhált 
házasság nem bontathatik fel, különben szemükre vetették 
volna a latinoknak a házasság felbonthatlanságáróli tant, 
mit pedig nem tettek. Görögök, latinok egyaránt hitték a 
házasság felbonthatlanságát, mindamellett a görögök „nem 
ok nélkül", amint az egyesülés után a pápának kijelentették, 
a házasságot felbontatni engedték. Nem volt tehát miért kö-
vetelni a fiorenczi zsinatban a görögöktől, miszerint vessék 
el a házasság felbonthatlansága körüli tévelyöket, miután 
hitték a házasság felbonthatlanságát. Elég, hogy az egyház 
feje, melylyel egyesültek, figyelmeztette őket a roszra, me-
lyet gyakoroltak, felbontván a házasságot házasságtörés 
miatt. Remény volt, hogy miután a romai pápát elismerték 
az egyház fejének, házasság felbonthatlansági elvüket gya-
korlatilag is vallani fogják. Épen ezért nem is bontatott fel 
nálunk austriai román egyesülteknél, mióta az unió áll, egy 
házasság sem házasságtörés miatt. Ezt Fekete ur jól tudja, 
s épen ezért legyen a czikkiró meggyőződve másokkal 
együtt, ha talán másoknak is kételyük van, váljon ft. Fekete 
ur elfogadja-e a püspöki méltóságot ? hogy ő minden bizony-
nyal le fog tenni oly hitvallomást, melyben a 4 ismert dogm. 
ponton kivül egyéb dogmaticus pontok is említtetni fognak, 
mert tudja, hogy tartozunk hinni mind azt, mit a kath. egy-
ház mint hitczikket vall, azért mégis lehet hü védelmezője 
egyháza fegyelmének, mert fegyelemben lehetünk külön-
válva a latin egyháztól, de hitben nem, s aztán kell is, hogy 
mind a latin, mind a görög egyház tisztán tartsa a maga egy-
házi fegyelmét, s szertartását. — A mi illeti a vegyes zsi-
natokat, ezekre nézve csak az a megjegyzésem, hogy a vi-
lágiak tiszta egyházi dolgokba avatkozni nincsenek hi-
vatva, mert nem nekik mondatott : „tanítsatok minden nem-
zeteket." stb. — u. 

AFRICA. (Missioi tudósítások a dahomeyi apostoli 
helyettnökségből. Borghero áldozártól az afrikai missiók 
főnökéhez.) 

„Minket a franezia kormány hozatott, és képvi-
selője által akart a dahomeyi hatóságoknak bemutatni. 
A bemutatás 1861 april 19-én megérkezésünk utáni napon 
történt. Minden kedvünk szerint ment. A hadihajó, melyen 
jöttünk, a franezia védelem, mely alatt álltunk, a tisztelet, 
melyet irányunkban az itt levő fehérek mutattak, mindez a 
benszülöttek figyelmét felénk irányozta. Sőt, ennél több tör-
tént, a gondviselés mintegy kézen látszott vezetni bennün-
ket. Néhány nappal eljövetelünk előtt történt, hogy a por-
tugallok egy erődöt, melyet megszálltak, többször kiürítet-
tek, és ismét elfoglaltak, végkép odahagyták, és emez erődöt 
most a dahomeyi fejedelem nekünk adományozta. Igaz, csak 
romok voltak, de mégis volt, hová fejünket lehajthattuk. 
Eleinte hálát adván a gondviselésnek, nem is sejtettük a 
nekünk adott hely fontosságát, később tudtuk meg, hogy kül-
déri minőségünket tekintve eme hely igen fontos volt. Régi 
hagyomány nyomán itt birja Isten az ő templomát, és fo-
gadja az illő hódolatot; maga a dahomeyi király is olykor 
olykor képviselője által itt jelenti a legfőbb Istennek hódo-
latát. — Kezdetben a nekünk kedvező körülmények mellett 
is a bizalmatlanság egy nemével tekintettek reánk. Mindenki 
azt kérdezte : mit akarunk ? nem voltunk kereskedők, kül-
sőnk másra látszott mutatni, a király váljon helybenha-
gyandja-e állandó letelepedésünket ? erről tanakodtak. Igaz, 
hogy mikor a királynak az ajándékokat átadtuk, a fejede-
lem barátainak megmondtuk maradási szándékunkat. Hely-
zetünk állandóságáról azonban csak azután leheténk bizto-
sak, ha a fővárosba menve, a királylyal beszélve ennek szán-
dékát megértettük. Nyolcz hónap folyt le, mielőtt ez meg-
történhetett, ezalatt meg volt engedve, hogy lakhelyünket 
és templomunkat felépíthessük, kijavíthassuk : de több nem. 
A fővárosban tett látogatásom alkalmával a fejedelem egész 
fényét és hatalmát kifejté, úgyhogy eme fogadtatásról még 
soká azután is beszéltek a benszülöttek. Teljesité kérésün-
ket, az erőd birtokát megerősítette, teljes szabadságot adott 
vallási tekintetben, a keresztényeknek megelégedését fejezte 
ki eljövetelünk fölött. De nem kell azért hinni, hogy ez által 
minden bajoktól, és veszélyektől mentek lettünk. Mivel nem 
űztünk kereskedést, a fejedelem az adótól mentekké akart 
bennünket tenni, amit az ország, mely az idegenektől hasz-
not akar húzni ; nem jó szemmel nézett. Midőn a villám egy 
alkalommal épületünket meggyújtotta, a hatóságok nemcsak 
hogy nem jöttek segélyünkre, hanem még pénzbirságra is 
ítéltek. Egyébkint ismét megengedték, hogy újra építhessünk. 
Itt a tisztelet minden külső jelei, ugy mint az alkalmatlan-
kodások csak oda irányulnak, hogy pénzt zsaroljanak tő-
lünk. Senki ez alól ki nem vonhatja magát. Igy a Jévogan, 
ki a király utáni főbb méltóságok egyikét viseli, és ki 30 év 
óta kormányozza Whyda-t (hová mi tartozunk) a ránk sza-
bott bírság után néhány napra a fővárosban tartandó ünne-
pélyre hivatott, de roszul érezvén magát, el nem ment, amiért 
hivatalnokaival együtt elfogatott, és csak nagy összeg árán 
szabadulhatott ismét, melyet ezután ő alattvalóitól zsarolt 
vissza. — A fővárostól visszatérve, megkezdhettük műkö-
désünket. Áldozárok négyen voltunk, és iparkodtunk a mun-
kát lehető legczélszerüebben elosztani. A kereszténység 
ugyan be van fogadva Dahomeyben, azonban a benszülöt-
tekre nézve ez csak a legfőbb Isten tiszteletét jelenti. Egész 
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terjedelmében Jézus Krisztus tana és törvényei csak a kül-
földieknek és az ezekhez tartozóknak engedtetik meg val-
lása. A fetischismus fö képviselői belát ják, hogy ha Jézus 
Krisztus ismeretét és tiszteletét mindannyiok számára meg-
engedik, a keresztények mindent elfoglalnának. Más rész-
ről azonban a legfőbb Istenrőli ismeret általán el van ter-
jedve. Érdekes mit irt nekem múltkor a királyi családból 
származó egy fiatal ember. Miután megelégedését fejezte 
volna ki azokra nézve, melyek hazájára vonatkozólag az 
„Annales de la propagation dé la foi" füzeteiben olvashatók, 
dahomeyekről szólván igy ir : „nem találja-e, hogy ezek az 
idegenek irányában, kik hozzájok jönnek, elég okosan vise-
lik magokat ? Meggyőződésem, hogy urunk Jézus Krisztus 
igéit jobban hallgatandják mint más népek. Ezen népek 
már is megismerték az igaz Istent, ki a világot alkotta, Sé-
nek nevezik a dahomeyi nyelven ; csak az Isten-embert nem 
ismerik, ki a földre jött, hogy az eredendő, és más általunk 
elkövetett bűnöktől megmentsen." De mit ér Isten ismerete 
Jézus Krisztus ismerete né lkül? E nélkül a bálványoktól 
meg nem szabadul a világ. — De hát miben áll a dahomey 
királynak hódolata, melyet az igaz Is tennek tesz ? Keresz-
telő szent Jánosnak, templomunk védszentének ünnepe kö-
zeledtével ezt tudtul ad juk a Jévogánnak; ez junius hava 
23-án este egy kis olajat küld egyházunk számára, és jelenti, 
hogy ezzel a király az Istennek áldozik. Egyszer kétszer 
az évben a fejedelem üdvözöltet, és kér hogy imádkozzunk 
érette. Néhányszor a Jévogán is eljön, és templomunkban a 
király és a nép üdveért imádkozni kiván. A katonák és ze-
nészek kint maradnak. Mialatt mi a főoltárnál a király és a 
nép megtéréseért imádkozunk, a Jévogán és kisérete is a 
templomban térdre borul és maga módjára imát mondanak. 
Eleinte azt akarta, hogy a templomba jőve neki szentelt vi-
zet nyujtsunk, de mi mentegettük magunkat , hogy ezt nem 
tehetjük a pogányokkal." (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Következő jelentésnek felvételére kére t tünk fel : „A 

Literarischer Handweiser, zunächst für das kath. Deutsch-
land" cz. lap f. é. 32. számában közlött jelentése folytán, a 
Manz-féle könyvkereskedés Regensburgban Bindernek nagy 
kath. Reál encyklopaediájából második kiadást szándékozik 
közrebocsátani. Ama érdek, melyet e vállalat Magyarhon 
müveit kath. népessége közt kelteni fog, igazolni fogja ajánló 
föllépésünket, annál inkább, mivel a szerkesztőségnek elha-
tározott szándoka, hazánkról csak eredeti és valódi közlemé-
nyeket nyújtani. È mellett a szerkesztőségnek meleg felszó-
lítását közöljük, melylyel az „Némethon s a külföld kath. 
tudósait sürgősen kéri," tisztelnék meg a szerkesztőt (Herrn 
Dr. L. v. Schönchen, Sekretär im kön. bair. geh. Hausarchiv 
in München, Glückstrasse no. 10.) „rövid életirati jegyze-
tek — s müveik korszerinti lajstromával ;" azon urak, kik-
nek nevei A. s B. bettibe esnek , sürgősen ké re tnek , kül-
deményüket a legrövidebb idő alatt eszközölni, vagy magá-
hoz a szerkesztőhöz, vagy a Manz-féle könyvkereskedéshez 
Regensburgban. 

Lincoln Ábrahám, az egyesült-államok elnöke, Seward 
állam-titkár fia meggyilkoltatott, Seward atya, ki kéztörötten 
ágyban feküdt, halálosan megsebesíttetett, Grant fővezér 
csak esetlegességnek köszöni életét. — Parisban Balsch, 

muszka követségi t i tká r , Bécsben Obrist ékszerárus neje 
orgyilkossággal megtámadtatott. A nagy merények nagy 
társadalmi felforgatásoknak előhirnökei. 1830, 1848 ilyesek 
által előztetett meg. A botrányos mérgezési perek azon kor-
szakból friss emlékben vannak. A merényen elborzad a sziv ; 
de az ész láthatja, hova vitetik a társadalom, ha az államok 
nem az isteni törvényre támaszkodnak, de az érdekekre, s 
nem az örök igazságot, hanem a szenvedélyek egyensúlyo-
zását veszik zsinórmértékül. Erudimini qui judicatis terram ; a 
szenvedély elnyel mindnyájunkat. Mily felelősség várakozik 
a bűnös elméletek szóvivőire ! Mondták, hogy csak az alkot-
mány nélküli államokban történnek a merények, s lá t juk, 
hogy a szabadságok helyén épen szaporodnak : Franczia-
országban, Görögországban, Piemontban. 

A mechelni községtanács f. é. febr. 9-én közös temető-
ket határozott ; az igazgatási testület (députation) ezen hatá-
rozatot az érvényben levő törvénybe, mely minden cultus-
nak külön temetőt rendel, ütközőnek találta, azért erről a köz-
ségtanácsot mart. 30-án megintette ; a király Windsorban 
april 2-án a megintést megsemmisítette : marad tehát önkény 
és törvényelleniség a kath. nép vallásos érzületének sértege-
tésére. Vagy ellenkezett a törvénynyel a községtanács, és 
akkor a megintés helyén volt, vagy megegyezett , és akkor 
a kormánynak ezt ki kellett volna mondani. De a kőmives 
kormány alattomban akar ja aláásni a nép vallását, csalárdul, 
álnokul letaposni a kath. cultus jogait. 

Klimstein és Zathureczky esztergom megyei növendék-
papok a boldogult Bresciani jezsuita a tyának ,Udalrik pápai 
Zuav* czimü történeti regényét magyarra fordítják, s erre 
1 fr t . 50 kr . előfizetést nyitnak. 

Értesítés. 
A pesti magyar királyi tudomány-egyetem hittani ka r a 

Horváth József néhai kalocsai kanonok alapítványa értel-
mében, f. april hava 26-án tartott rendes ülésében a követ-
kező 186ü

 g iskolai évre ezen egyházjogi pályakérdést tiizte 
ki : Készitessék egy alapos, kimerítő s mélyebben nyomozó 
értekezés az egyházi gyógybüntetésekről vagyis a censu-
rákról, mind átalában mind külön s részletesen a k i k ö z ö -
s í t é s - é s f ö l f ü g g e s z t é s r ő l a z ujabb tudomány^köve-
telvényeinek megfelelő alak s módszerben, szem előtt tar tva 
az illetékes fenyítő hatalmat, a fegybüntetések szenvedőleges 
alanyát, a büntető hatalom törvényes és igazságos gyakorlá-
sának kellékeit, a fegybüntetések eredményeit, a megszegett 
büntetések következéseit és azoktóli feloldást, czélszorü 
gyakorlati észrevételek s felvilágosításokkal és mindenütt 
kellő tekintettel a téves állitások- s fölhozni szokott ellenve-
tésekre, a történelmi kifejlődés — s viszonyokra valamint 
azon netáni változásokra, mik az idő lefolytával szükségesek 
lőnek, és végre azon kérdésekre, melyek a jelen időben kü-
lönös érdek s jelentőséggel bírnak. — 

A legjobb munkának jutalma 500 forint o. é. A pálya-
munkák beküldésének határnapja — melyen túl senkinek 
munkája el nem fogadtatik — 1866-ik évi april 31-ke. Min-, 
den pályázó munkáját idegen kézzel és tisztán irva, lapozva, 
név nélkül tartozik a hittudományi kar akkori dékánjához 
bérmentesen küldeni. A munka jelmondata legyen a szerző 
nevét különös borítékban rejtő levélen is. Kelt Pesten april 
hava 27-én 1865. Laubheimer Ferencz, 

a hittudományi kar e. i. dékánja. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgdczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



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

küldéssel 5 fr t . 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, május 6-án. 35. I. Félév. 1865. 

TARTALOM : Havi szemle. II. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i l . 

Az aggályok, a veszély közepette az egyház ős 
buzgósággal, szokott pompával tartotta a halálból 
támadó élet ünnepeit. Mintha veszély sem környezné, 
mintha a földi nyomorokból az égbe tenné át ma-
gasztos szertartásainak templomát. Mi gyermekek, 
mi földfiak rettegünk ; az egyház az örök Isten trón-
járól tekinti az ellene vitt erőködéseket, parányiak-
nak , sikeretleneknek látva, nem fél, nem aggódik, 
háboritlanul viszi szent működéseit. Az Istennek 
müve közöttünk, az ő kétezredéves összhangzatával, 
az ő örök ó,örök uj szépségeivel; hol megzavartatik, 
csak alkalom, hogy az Isten dicsőbbé, szilárdabbá 
tegye. A szertartások, az égi sugallatok szóltak a 
szivekhez: szenvedés, dicsőség, — megvetés, tiszte-
let, — felfeszittetés, feltámadás. — A földi nyomor-
ban elsetétült lelki szemeinknek szükséges világos-
ság, a földi küzdelmekben elfáradt lelkeinknek ki-
vánt táplálék. In fortitudine hujus cibi ambulamus. 
Mit látunk, mit hallunk, ha ezen égi képtől elfordu-
lunk? Haragot, boszút, dulakodást, istenkáromlást, 
az emberi nyomorúságnak mocskait. Az államok a 
szenvedélyek egyensúlyozására épitenek, az erkölcsi 
rendet a bűnnek, az igazságot atévelynek szabadsá-
gával akarják megalapitani, s csak romokra romo-
kat , mint a sirásó a megholtra földet hánynak. Az 
Istennek titka, váljon az isteni tekintély alul felsza-
badított észnek annyi eretnekségeit, melyek vallási-
lag atheismusban, államilag forradalomban, társa-
dalmilag a birtok- s a nőközösségbeu végződnek, 
nem az államok, nem a társadalom romjai alá fogja-e 
temetni. Az egyház nyugodt, siratja ezerek sülyedé-
sét, erős, vigasztalt fiainak millióival körülvéve. 
„Haec mater toto orbe tam variis et multiplicibus 
errorum infestationibus agitatur, ut abortivi jani filii 
ejus adversus eam infrenis armis belligerare non du-
bitent. Ignavia etiam, atque torpore quorutndam, 

quos gremio continet, membra sua frigescere pluri-
mis in locis, et fovendis parvulis minus idonea fieri 
dolet. Unde nisi per alios filios, unde nisi per alia 
membra, quorum e numero es, justum ac debitum 
poscit auxilium?" l) Mily nagy veszély fenyegetett 
1861-ben? Pius ma is trónján ül. Hat hónapot szab-
tak, az örökvárost, mint őszkor a gyümölcsöt, a vi-
lág előtt érettnek mondták, a szentatya halálára 
epedezve terveket csináltak; ma már két évet adomá-
nyoznak ; Pius ma is trónján ül, s ülni fog Péter két 
év múlva is, mert szerződése van örök időre Avval, 
ki az időt megnyitotta s be is fogja zárni. Mily nagy 
veszélyben gondolta magát Péter , mikor a habok 
között sülyedezett; mily nagy veszélyt láttak a 
tanitványok, mikor Krisztus Jézus a hajóban 
aludott; s mégis mily kis veszély, sőt mennyire 
semmi veszély volt az! Mi földfiak, caro et sanguis, 
félünk, könyező szemekkel, kulcsolt kezekkel az 
égre tekintünk,—az egyház önmagáért nyugodt. Mo-
dicae fidei, quare dubitast i? nem fog többé mon-
datni Péternek. „ Optaremus quidem, ut omnes qui 
contra Christum portant signum Christi, et contra 
evangelium de ipso evangelio, quod non intelligunt, 
gloriantur, a sua perversitate discederent. Sed per-
euntes istos dolet Ecclesia, quemadmodum rebellent 
filium sanctus David, de cujus servanda vita solli-
cita dilectione mandavit, exstinctum testimonio la-
crimosae vocis ingemuit." 2) 

A franczia fölirati viták a legfőbb vallási, ál-
lami, társadalmi javak fölött folytak. Dicsősége e 
nemzetnek, hogy az egyház után a ker. társadalom 
terheit nemesen viseli. Gresta Dei per Francos ! Mig 
más kamarák szavai az ország határain belül ma-
radnak, a franczia kamarák nyilatkozatjai az egész 
földre, sőt századokra szólnak. Nem egy ország, de 
az egész ker. társadalom kérdései jöttek tárgyalás 
alá. Nem csuda, ha a forradalom és az egyháziasság 
tisztán előtérbe lépett. Nagy tévely a nagy igazság-

!) S. Aug. ep. 243 ad Laet. n. 8, T. 2. p. 870. D. E . 
ed. Venet. 1730. 

2) S. Aug. ep. 204. ad Dulcit. n. 2. T. 2. p. 765. B. 
35 



» 274 t 

gal szemben találkozott. A senatusban a kormány 
vitte a forradalom támadó szerepét a kath. világ el-
len Rouland sBonjeanban ; a törvényhozó testületben 
a kormány ugyanezt védte, mit ott támadott. Quod 
cremavit adoravit, quod adoravit cremavit. Elég győ-
zelem, midőn a császári kormány a senatusban a 
csatából visszahúzódik, mikor a törvényhozó testü-
letben ugy beszél, mint a tisztes Perrone az encycli-
cából, mint egy püspök a ,Mirari' körlevélből. „Kü-
lönös tünemény, s először látjuk, irja ,Débats' újság, 
hogy a kormány ugy beszél mint az egyház. A kor-
mány nyilatkozatjai, és XVI. Gergely, IX. Pius kör-
levelei között mi semmi különbséget nem látunk." *) 
Bámulat , hogy a kormány az egyház elveit, tanait 
vallotta. Már gondolták : peribit, et morietur nomen 
ejus, és mégis, ha önvédelmet kell az államnak ke-
resni, csak a kath. egyházhoz kell folyamodnia. 
„Quamdiu hic est Ecclesia, quamdiu gemit triticum 
inter paleas, quamdiu gemunt spicae inter zizania, 
quamdiu vasa misericordiae inter vasa irae, quamdiu 
gemit lilium inter spinas, non deerunt inimici, qui 
dicant: quando morietur, et peribit nomen ejus?" 2) 

Mily győzelem, hogy Rouland mart. 11-én ostro-
molni akarván az egyházat, ezt dicsérni kénszeritte-
t ik, bevallván, hogy gallican egyház nincs többé, 
hogy az egész kath. világ egy sziv, egy lélek, egy 
rendezett tábor az egész világon? Ultramontanis-
musnak nevezi e szellemi állapotot, az ,ultramon-
tan' szavat igaz értelmében felmutatta. „Habozom, 
kimondjam-e, mit igaznak hiszek ? Saint-Sulpice 
papnevelde elvesztette régi gallican hagyományait. 
Kétségtelen, hogy a gallican egyház ős tanai ma 
mind eldobattak. Atyáink jó katholikusok voltak, 
de őket ma senki nem értené. Gallican liturgiánk (a 
jansenisticus a mult századból), gallican szabadsá-
gaink lerontva." 3) Hol az ostromló igy szól, szava 

J) Monde, 101 sz. 12 april 1865. 
2) S. Aug. Enarr . in ps. 70. serm. 2. n. 12. T. 4. p. 742. E. 
3) Monde 71 sz. 13 mart. 1865. — Gallieanismusról 

szólva, az 1682-i tételekre emlékezünk, melyeknek eredetét 
Colbert miniszternek (31 sz. 244 lap. 1 hasáb) tulajdonítva, 
ezt püspöknek mondtuk. Nem a miniszter, hanem a minisz-
ternek Károly testvére, volt montpellieri püspök 1697-től, s 
húsz évig szomorú nevü volt. Született 1668-ban, VIII. Sándor 
megválasztásán Fürstenberg bibornoknak conelavistája volt; 
az jUnigenitus' bullának legmakacsabb ellensége, 4 kötetre 
menő és a szentszék ellen legélesebb iratok szerzője. XIV. 
Lajos 1724-ben Colbert püspök jövedelmeit lefoglaltatta, az 
általa bírt apátságokat üreseknek nyilatkoztatta. De Colbert 
nem borzadott vissza semmitől. (Mémoires pour servir à 
l'hist. eccles. T. 4. p. 167 — 168. ed. Paris. 1815.) Mint pap 
miniszter bátyja mellett dolgozott, s ennek terveiben, az 

gyauunélküli. Illetékesebb lehet még Guéroult val-
lomása a törvényhozó testületben april 8-án: „A pap-
neveldék nem tűrnek más tanokat, mint az ultra-
montanismust ; a gallicanismus elveszett, ultramon-
tánok? ime mi vagyunk. Gallicanismus nincs többé. 
Régen a kormány támaszt lelt a papságbanRoma ellen; 
ma az egész papság a szentszékkel tart a kormány el-
len, a szerzetes rendekből az egész papságra átmentek 
a gallicanellenes tanok. A jezsuiták a nevelésben nagy 
mesterek, tudják idomitani a lelkületeket. A főiskolá-
kat ők birják. A jezsuiták naponta gyarapodnak. Is-
merek prot. családokat, melyeknek fiai a jezsuitáknál 
neveltetnek. Az ultramontanismust én a szerzetes 
rendi iskoláknak tulajdonítom. A jezsuitáknak egy 
czéljok, egy gondolatjok van, ők 300 év óta nem 
változtak, ezekkel fogunk mi meghalni, s ők temet-
nek el minket." *) Rágalmazni akar és dicsér, — — 
ijeszteni akar és bátorít, — — ostromol és erősit. A 
franczia egyház aranyban ragyogva mellettünk állt, 
de kezet nem szorított velünk, ő különcz akart lenni: 
a vérből, a nyaktilóról a számkivetés foszlányaival 
feltámadva testvéri karjainkba rohant, hogy mind-
nyájan hitünk törhetlenségével sz. Péter trónjának 
lépcsőin megnyugodjunk. Ma is különös a franczia 
egyház, de a harczi bátorságban, de az eszmék ha-
talmában, de a terhek viselésének legnagyobb rész-
letében. Nem anya ő, hanem testvér, testvér 

elsőszülött testvér, a testvérek példája Bonnechose 
roueni érsek szavaival a senatusban: „papságom 
olyan mint a hadsereg, mikor mondom : menj ! 
megy." „A papság fegyelmes, engedelmes, s ebben 
annál dicséretesebb, mivel ma a püspök kényszerítő 
eszközökhez nem nyúlhat. Vizsgáljátok megyéinket 
egytől egyig, rendes, feláldozó, engedelmes papságot 
meglepetéssel fogtok találni. Engedelmes az én pap-
ságom, mivel én is kötelességnek tartom engedel-
meskedni fölebbvalóimnak." 2) Ez az egyházi rend, 

1682-i tételeket illetőleg, részt vett. — A miniszter szívvel 
lélekkel szolgált urának XIV. Lajosnak, „serviva con zelo 
per devozione al monarca, e per affetto alla patria," irja Mar-
garita Solaro (L'uomo di stato V. 1.1. 2. cap. 2. n. 11. p. 155.) 
Halálos ágyán kapta a lovagrend gyémántos keresztjeit, eze-
ket párnája alá dugva, mondá a szárnysegédtisztnek: „mond 
meg a királynak, hogy nem vagyok érzékeny az ő kegyel-
meire, mikor a királyok királya elé sietek, hogy minden tet-
teimről számot adjak." Végrendeletében adott tanácsa a ki-
rályhoz e volt : „legyen a király vallásos, védelmezze a kath. 
egyházat, nemcsak lelki üdvössége, de koronája és országá-
nak jóléte miatt is." Legyen ez igazitásul a történt névcse-
rében, és ismertetésül a két testvérről. 

') Monde 99 sz. 10 april. 1865. 
J) Monde 74 sz. 16 mart. 1865. 
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s fegyelem : engedelmes nép a papságnak ; engedelmes pap-
ság a püspöknek ; engedelmes püspökség, érsek, bibornok 
a pápának. 

Ez volt a támadás az első nagy kérdésben : mi az egy-
ház ? mi az állam ? 

Es a végzet? Gondolnánk, hogy a franczia császári 
kormány azon egyháztól, melyet tetőtől talpig, napkelettől 
napnyugotig, szivben velőben Rouland minisztere által ultra-
montánnak lefestett, és az államra oly veszélyesnek nyilvá-
nított, mint a forradalom, azonnal elvál, s ,szabad egyház a 
szabad államban' elvet oly módon, mint Italiában foganatba 
veszi. Nem is hiányoztak jelek erre ! Távol, — — ép ezen 
tiszta ultramontán egyházzal szövetséget kötni, a mai ve-
szélyben vele egyesülni akar. Az egyház kárhoztatja az el-
szakadást az államban, mikint az eretnekséget az egyes em-
berben, mivel az Isten nemcsak az embernek, hanem az ál-
lamnak, a társadalomnak is teremtője, megváltója, ura, kirá-
lya. Tibi dabo gentes in haereditatem ; ,gentes,' nem pedig 
csak egyes embert : azért a feléje nyújtott jobbot mindig el-
fogadja. Igy nyujtá jobbját Napoléon császár mart. 16-án 
Thuillier szónokminisztere által a senatusban : „Az egyház 
és az állam közötti elválás nemzeti életünk szokásaival ellen-
kezik. Az elválás viszonlagos bizalmatlanság, mi pedig össz-
hangzást s egyetértést akarunk. Az elválás elszakadást 
szülne, mi pedig egyességet, szoros, benső szövetséget aka-
runk az egyház és az állam között. A császár főn fogja tar-
tani a concordatumot. Ez a szövetség. A kormány határtalan 
bizalommal közeledik a papsághoz. Az ő politikája nem harcz, 
hanem igazságos védelem a papság iránt. Legyen tárgyalá-
saink utolsó szava ,bizalom,' nemcsak, — ,kiengesztelödés.' 
A senatusban tehát béke, szeretet, bizalom, szövetség, Rou-
land beszédje után, melyet rettentésre használtak, s azért 
sértegettek, kiengesztelődés. Ugyanez történt april 8-án és 
lü-én Guéroult támadása után gróf de la Tour és Vuitry 
szónokminiszter által. Guéroult, a vörös herczeg barátja el-
szakadást követelt, a szerzetes rendek egyetemes eltörlését, 
az iskolák világiasitását, a cultusbudgetnek megszüntetését, 
a bibornokok kiűzetését javasolta. Jó volt ijesztésnek , s 
annak kimutatására, hogy a császár, ha törik, ilyeket is meg-
hívhat a kormányra. De mit a kormány a senatusban Rou-
land által megtámadtatott, azt a képviselők házában védel-
mezni köteleztetett. „Az állam, mikor az egyházzal egyesül, 
igy szólt de la Tour april 8-án, hasznára forditja azon be-
folyást, melyet az egyház bír az egyenes, és jó szivii embe-
rekre : az egyháznak is szüksége van az államra, hogy pol-
gáriasitó működését egész terjedelemben vihesse. A kien-
gesztelés tehát mind a kettőnek érdekében van. E czélra 
két eszköz vezet. Az első, hogy mindenik hatalom tisztelje 
a másik hatalomnak lényeges létföltételeit, melyekben ereje 
rejlik. A másik, hogy a kath. kormányok ne lássanak a pá-
pában vetélytárst, hanem egy becses segélyezőt. Igy fog el-
enyészni a papi théocratianak és az ultramontanismusnak 
réme, mely a szenvedélyek felizgatására elénkbe állíttatik. 
Théocratia mai nap ! ez anachronismus. Uraim legyünk ko-
runknak emberei, mikint vagyunk hazánknak fiai. A pap-
ság, midőn küzd, nem akar egyebet, mint a hitegységet, és 
az egyház szabadságát, mivel épen e kettő támadtatik meg 
leginkább. Gallican papság nincs ; s örüljünk, hogy nincsen. 

Guéroult által vitatott szabadság nem más, mint a forrada-
lom zsarnoksága." — „Uraim ! tiszteljük, ami tiszteletet ér-
demel! A religioról gyengéd figyelemmel kell szólani, igy 
szólt Vuitry. Guéroult épen azt akarja, mit a kormány nem 
akar. Sem reactio, sem erőszak. Reménylem, hogy a képvi-
selők háza el fogja vetni Guéroultnak igazságtalan s alap-
talan vádjait. A szerzetes rendeket kiűzni, igazságtalanság 
volna. A religio nagy erkölcsi erő, mely ellen az erőszakos 
eszközök sikeretlenek. Nem az elválásban, hanem az egyet-
értésben van az egyház és az állam ereje. Kölcsönös függet-
lenség az ö egyetértésük eszköze. Egyesüljön tehát a két 
hatalom kölcsönös függetlenségre. Ez a gondolat van letéve 
a trónbeszédben, és a fölirati javaslatban." — Guéroult ja-
vaslata egyetlen szavazatot sem nyert, az állam tiszteli az 
egyházat, vele frigyet köt a nemzet nagyságára, a polgárok 
jólétére, a szabadságra, a haladásra. ,Mirari' körlevélnek, 
és a syllabusnak tiszta tanai, a püspökök pásztori leveleinek 
visszhangjai a franczia törvényhozó testületben. 

A másik nagy kérdés, mely a senatust, és a törvény-
hozó testületet foglalkodtatta, a septemberi szerződés, s evv el 
a szentszék helyzete volt. Egyben megegyeztek, egyre lel-
kesedtek a kamarák : hogy a szentszéket a forradalom ellen 
biztosítani, s e czélra a mai pápai fejedelemséget föntartani, 
s ebben Francziaországnak a hivatást teljesíteni kell. A vita 
csak a körül forgott : biztositja-e a szentszéket a sept. 15-i 
szerződés? A köztársasági ellenzék javaslata, mely a kor-
mányt az örsereg hazahívásában, mint saját politikájának 
elismerésében üdvözölte, tárgyalás nélkül elvettetett, magok 
a javaslattevők sem merték saját munkájukat vitatni. Fran-
cziaország a szentszék védtelen elhagyásában üdvözöltetni 
nem akar. Oly erős, oly bátor ellenzék, mely a törvényhozó 
testületet 19 javaslataival kifárasztásig elfoglalta, javaslataért 
a romai kérdésben egy kardcsapást tenni sem merészelt. 
Merte a császárságnak mondani : ,december 2-a bünmerény,' 
nem merte javaslatát Roma odahagyására a nemzet előtt vi-
tatni. „A pápaságnak minden becsületes, minden komoly 
férfi barátja." Thiers Adolf eme szava uralkodott. Mond-
hatják tehát az olasz forradalmárok, mit mult évben mond-
tak : „Ezen vitákban is szomorúan tapasztaltuk, hogy a köz-
véleményben sokat vesztettünk, s hogy a romai kérdés meg-
oldása, (Romának elfoglalása) igen távol van." 2) Ne altassuk 
magunkat hiú álmokban, sem a császár, sem Thiers, sem 
Guizot, sem Proudhon, sem ez, -sem az, sőt Francziaország 
nem akarja Olaszország egységét. Mink pedig vagy elérjük 
az egységet, vagy Olaszország rövid idö múlva összeomlik." 3) 
La Guéronnière kimondta: „Francziaország, nem hagyja 
el a pápaságot, melyet nálunk egy kormány sem hagyott el. 
Ez a mi kötelességünk. Hogy a pápa Romában legyen, ez 
világérdek, ez franczia érdek, ez a császári háznak érdeke. 
A pápaság odahagyása erőnk fölött, mivel becsületünk ellen 

' ) „Ce qui s'est passé en Italie a affligé tous les esprits honnêtes 
et sérient." Monde 105 sz. 16 april 1865. 

„Abbianio con profondo dispiacere veduto in quest'ultima 
discussione, che anche nella pubblica opinione noi abbianio molto per-
duto ; che la questione romana è più che mai lontana dalla sua soluzi-
one." Il Diritto 3 febr. 1864. 

®) Perseveranza, milanói lap Osservatore R. 29. sz. 6. febr. 1864. 
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van." „Francziaország a pápaságot, mint saját érdekét 
fogja tekinteni mindig," ezt mondá a kormány nevében 
Chaix d'-est Ange. 2) Végre Rouher a kormány nevében : 
„Italia el lehet a pápai állam nélkül, mely szerény terület, 
de mely mégis mérhetlen a hozzá csatolt érdek miatt. A 
kormány soha nem hagyja el a pápaságot, múltja tanuságot 
tesz a jövőről. Ha Francziaország elhagyná a szentszéket, 
múltjának hagyományait tagadná ki. Nekünk az egész kath. 
világ iránt kötelezettségünk van védelmezni a pápai fejede-
lemséget." 3) Az eszme biztosítva, a védelmezési kötelesség 
bevallva, s ez az, mit Dupanloup, orléansi püspök mondott 
a pápai körlevélről : ,mit reménylek én ? A szerződésnek ér-
telmét nem ismerem ; megtartatik-e, nem tudom ; de hogy 
Francziaország soha el nem hagyja a pápaságot, azt jól tu-
dom.' A senatusi vátákból tehát a császári politikában csak 
homályt, kételyt, határozatlanságot, kétértelműséget talá-
lunk. A nemzet, a kath. világ világosságot kiván, a császári 
kormány setét éjben marad. Ezt mondá Falloux : „A con-
ventionak czélja, hogy megegyezzenek, miszerint semmiben 
sem fognak megegyezni, s hogy a szerződő felek mindenike 
előbbi függetlenségében megmarad." 4) 

A törvényhozó testületben april 13—15-én tárgy alta-
tott e kérdés. Thiers Adolf az ellenzéktől e pontban elválva, 
és Rouher szónokminiszter szólt ez ügyben. 

Távol vagyunk, mintha Thiersnek minden nézeteit 
osztanék, miket szónoklatában kifejtett ; távol, mintha állam-
rendszerétől békét várnánk az egyházra ; ő sok csalódáson 
átesett ember, 68 éves, ünnepelt iró, juliusiminiszter, az első 
császárság csudálója, egy szóval franezia, szabadelvű katho-
likus, kit az 1848-i juniusi napok sokban kijózanítottak, s 
azért 1848 óta a szabad tanításnak, a szerzetes rendeknek, 
a pápaságnak, a pápai fejedelemségnek hive, anélkül hogy 
a ker. királysághoz, ker. államhoz közelebb hajtottak volna. 
Csudálója az első császárságnak, legveszedelmesebb ostrom-
lója a második császárságnak. 0 volt 1848 oct. 13-án a ro-
mai expeditio javaslatának előadója, mit akkor mondott, most 
is megtartott, úgyhogy ez iránt nézetváltozást, vagy elpár-
tolást nem lehet szemére vetni.5) Most a septemberi szerződést, 
a kormány olaszországi politikáját megtámadta, a pápai fe-
jedelemséget a lelkismereti szabadság és a franezia nemzet 
dicsőségének nevében védelmeztetni kivánta, s mit akar a 

' ) „L'abandon de la papauté serait audessus de ses forces, car 
il serait audessous de son honneur." Monde 76 sz. 18 mart. 1864. — 
La Guéronnière, szónoklatából egy nyomtatott példánynyal kedveskedett 
a montoubani püspöknek; a püspök april 12-én papjaihoz menesztett 
körlevélben tudatja mindazt, mit a szónokban helyesel, s mit roszal, 
mi ellen kételye vagyon. Union 115 sz. 25 april. I860. Bizonyság arra, 
mily nagy érdekkel van Francziaország a pápaság iránt, mikor a senator 
a püspök Ítéletét kikéri szónoklata fölött, s mikor a püspök ezt pásztori 
körlevélben teszi. 

*) Monde 77 sz 19 mart. 1864. 
*) Monde i. sz. 
4) „Ainsi, la convention aurait pour but de convenir que l'on 

ne conviendrait de rien, et que chacun resterait, comme auparavant, 
dans son indépendance réciproque." Itinéraire de Turin à Home, 
Introduction pag. XXVIII. ed. Paris 1865. 

s) „A kath. egységet nem lehetne elfogadni, ha a pápa nem füg-
getlen. A pápa közös atyánk. O nem védheti magát. Van erkölcsi ereje 
200 milliom katholikus fölött, s ez ellen tik nem tehettek semmit Erő-
szakot akartok a pápán elkövetni ? Ezt nem tehetitek, inert a pápa 

császári kormány, ennek bevallását határozottan követelte-

Nem az államférfi, de a nagy észnek magas eszméi itt a dön-
tők. „Az olasz hadjárat 1859-ben szükséges nem volt. Az 
államok ősi politikája a határon levő államok nagyobbodását 
nem tűrni. Az olasz egység minden politikai nézeteket meg-
hamisít. Szövetség Austriával, ez az egyedüli hasznos politika 
Francziaországban. Az egységes Italia magát rontja, Europa 
zavarainak kútforrása. Nyiltan, határozottan kellett volna 
az olaszoknak mondani : soha nem fogjátok Romát birni. 
Most pedig mit tettek ? Megegyeztek, de ugy, hogy szavaik-
ból az olaszok azt értsék, miszerint Roma átadatott nekik, 
a katholikusok pedig azt, hogy Roma nem fog átadatni. 
Drouyn hét pontos jegyzéket irt, pedig elég lett volna egy 
pontot irni : tietek lesz Roma, vagy soha nem lesz tiétek. Ily 
határozottságot a kormány nem akart, inkább a szomorú 
kétértelműséget választotta, mely senkinek hasznot nem 
hoz. Vajha valahogyan a kormány kihúzhatná magát a szer-
ződésből, és a seregeket Romában hagyná. Mondják, hogy 
cselekvési szabadságát föntartotta. Mit jelent ez? Azt-e, 
hogy seregeink, ha Romában forradalom üt ki, visszatérnek ? 
Ugy jobb ki nem vonulni. Fejtse meg a kormány e titkot. A 
kiengesztelődés lehetetlen, nevetséges. A kath. egyháznak 
szerkezete a pápasághoz van kötve. Ha vétek a protestán-
sok elvét bolygatni, tisztelni kell, a katholikusok hitét is, 
mely független pápát követel, függetlenség pedig csak a fe-
jedelemségben van. A kath. religio Francziaország ös val-
lása : van-e jogunk 30 milliom katholikust szomoritani, zak-
latni ? ]) Mily felelősséget hozna reánk a pápaság összeom-
lása ! A pápaság sorsa egészen kezünkben van, helyzete 
egészen tőlünk függ. Francziaországnak egy szavához van 
kötve minden. A katholikusok sorsa a mi kezünkben. Csa-
pás volna a hazára, ha viszályba jönnénk a kath. világgal." 

Rouher háládatlan fáradsággal bizonyitgatta, hogy a 
háború Austriával elkerülhetetlen volt, mikor mindenki tudja, 
hogy Plombièresben alapíttatott meg, s III . Napoléon és Pie-
mont boszankodott volna leginkább, ha Austria háborút nem 
kezd ; bizonyitgatta, hogy Nápoly önkényt csatlakozott Pie-
monthoz, amire, hogy Rouher nem mosolygott, csak elfog-
laltságának róvható fel szónoklati föladatában. Kimondta : 
„Piémont végképen lemondott Romáról; ő oda sem nyilt, 
sem titkos utakon menni nem fog. A romai népnek van 
joga, hogy benső szervezetét változtassa ; de nincs joga, hogy 
magát mások által elnyelesse. Ha Italia nem akar veszé-
lyes útra lépni, ne is gondoljon Romára ; lia a feloszlás ele-

gyenge. Méltatlanság, aljasság, ha a fegyvertelen papot bántalmazzák ; 
de ha egy erőtlen nőt bántalmaz valaki, e méltatlanságra nincs szó." 
Jezsui tának, capucinusnak kiáltozták emiatt Thierst mikint ma is. 
Thiers után szónokolt Montalembert : „az egyház nemcsak nő, de 
anyánk is," Falloux, és a hadjárat Mazzini, Garibaldi ellen meg-
szavaztatott. — Uniti catt 7 sz. 5 nov. 1863. — Union 113 sz. 22 
april 1865. 

' ) L'unité catholique serait inacceptable, si le Pontife, qui en 
est le dépositaire, n'était complètement indépendant, si au milieu du 
territoire que les siècles lui ont assigné, que toutes les nations lui 
ont maintenu, un autre souverain, prince ou peuple, s'élevait pour 
lui dicter des lois. Pour le Pontificat il n 'y a d'indépendance que la 
souveraineté même. C'est là un intérêt de première ordre, qui doit 
faire taire les intérêts particuliers des nations, comme dans un état 
l ' intérêt public fait taire les intérêts individuels." Ez volt Thiersnek 
szava 1849 oct. 13-án, ép az, mi 1865 april 13-án, 
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meit ki akarja kerülni, ne is gondoljon Romára ; ha a bor-
zalmas összeütköze'st nem akarja felhívni, ne gondoljon 
Romára. Italiának és a pápaságnak egymás mellett kell ma-
radni. Meglephetne-e minket Italia álnoksággal ? Bizalom ! a 
kormány nem fogja elárulni Francziaország bizalmát." ') 
Thiers még egyszer szólt, jelesebben mint először. „A pápa 
non possumus-a az, hogy nem akarja átadni a szentszék bir-
tokát. A nemzetiségi czim nevetséges, Francziaországban 
sem beszél mindenki francziául. A romaiak kérhetnek sza-
badságokat, de fejedelmet nem változtathatnak. Nem va-
gyunk Asiában. Ami Italiában történt, minden becsületes és 
komoly embert elszomorit. A pápa csak ugy fogadhatná el 
a conventiot, ha szentesíteni akarná a kifosztást, melynek 
áldozatja lett. A mai helyzetet nem ő csinálta magának, ezt 
reá erőszakolták, s ebben ő magát nem tarhatja fön. A con-
ventionak szerzői azt nem látták, mit mindenki előre lá-
tott. Ami a biztosítást illeti, ne játszunk a szavakkal." Rou-
her ellene volt, hogy a fölirati javaslatba betétessék : ,a pá-
pai fejedelemséget védjük' a „szentszék függetlensége he-
lyett ;" annyit mondott : hogy Francziaországnak lesz módja, 
a szentatyát a számkivetéstől megőrizni. 

A katholikusok javaslata, ily biztatások daczára is 83 
szavazatot nyert : mely szám mutatja, hogy sem a kath. Fran-
cziaországnak, sem a kath. világnak a császárba feltétlen 
bizodalma nincsen. Ki csalt, ki csalattatott ? A conventio 
Romába vezet, ezt mondják Tur inbanra conventio Romát 
biztosítja, ezt mondják Parisban. A katholikusok nem örül-
nek, de a forradalmárok sem nevetnek. Isten az oltalmunk ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BUDA-PEST, május 1-én. A buda-pesti kerületi lelkész-

kedő papságnak tavaszi gyűlése. — A társak a legélénkebb 
figyelemmel kisérték az elnöklő alesperes ur beszédét, ki, hi-
vatkozva ezen kerületnek az anti-katholikns sajtó ellen ho-
zott, több alkalommal megújított határozatára, figyelmeztette 
a gyűlést, miszerint most egy lépéssel előbbre kell haladni, 
a negativ térről a positivra lépni , ezt pedig annál inkább s 
annál határozottabban , minthogy a társak előtt jelenleg két 
indítvány, illetőleg felhivás fekszik, mely a magyar katholi-
kus sajtó ügyét legközelebbről érinti; hogy azonban a társak 
elnöki informálás nélkül a dolgot önmagában annál kimerí-
tőbben hallhassák s hozzá avatottan szólhassanak ; keltezési 
időrendben felolvastatta először a szepsi kerületnek február 
21-ről szóló, egy nagy kath. lapnak alapittatását tárgyaló 
indítványát; utána april 7-ről szóló, az Idők Tanuját se-
gélyzés utján nagy katholikus lappá felvirágoztatni szán-
dékló felhívást. 

A társak mély figyelemmel kisérve a két okmány min-
den pont já t , mérlegelve azon hasznot, mely egyiknek vagy 
másiknak felkarolása által a magyar kath. egyházra fog há-
romolni, teljes nézetegységgel a szepsi kerület indítványához 
j á r u l t a k , azt osztatlan helyesléssel elfogadták, saját jukká 
tették ; — egyhangúlag elismerték egyszersmind az Idők Ta-
nuja t. szerkesztőjének a magyar katholikus irodalom teréni 

'•) Monde 105 sz. 17 apr. 1865. 

érdemeit, azokat teljesen méltányolták, s csatlakoztak e te-
kintetben a Religio t. szerkesztőjének lapja 24-ik számában 
kifejezett ünnepélyes elismeréséhez s hálájához, kijelentve 
egyszersmind azon óhajtásukat, miszerint a létrejövendő 
nagy kath. lap által az I. T. szerkesztője anyagilag kárpó-
toltassék, s ennél érdemei s avatottságához mért állás elfo-
gadására felkéressék ; a kerületi tagok azon biztos reményt 
táplál ják, miszerint a segélyzésre felszólító méltóságok, ki-
ket minden nemes, bár magánvállalat élén is, látni s tisz-
telni megszoktak, nem tagadandják meg tekintélyükkeli 
gyámolitásukat s pártfogásukat oly átalános s közhasznú vál-
lalattól, milyen egy nagy kath. lapnak alapittatása. 

Cse/ka Nándor, 
pest-belvárosi segédlelkész, kerület i aljegyző. 

P E S T , május 3-án. Ft . Gabányi Tamás cz. kanonok, 
kassai megyében szepsi alesperest ur által kitűzött pontokra, 
paptársairik aggályairól reánk fektetett felelősség terhe alatt 
kért választ a nyomdából visszavonjuk, mivel a segélyezési 
fölhívást tevő mélyen tisztelt méltóságok april 30-án kelt 
nyilatkozatukkal megelőztek ; s magok, mit kelljen tartani 
a segélyezési felhívásról, mely az előnkbe szabott pontok 
elsője, legfőbbje volt, felvilágosítást adni kegyeskedtek. Sa-
ját szándékait, szavait kiki legilletékesebben értelmezi ; mi 
tisztelettel fogadjuk e felvilágosítást, mely az I. T. szerkesz-
tősége által közzé tett czikkezések után olyannyira szüksé-
ges volt, s szavai után indulunk. A nyomdába beadott vá-
laszaink történeti értékkel bírhatnának, de talán egykoron 
más alakban többet fognak múltra és jövőre használni. Nem 
törjük, de hajlítjuk a tárgyat; s mikor ngys. Kováts József 
ur oly példás papi nyíltsággal szól, a mi teendőnk kevés. 
A jó lelkek, ha véleményben meg is oszlanak, in necessariis 
mindig megegyeznek , s ha a balsugallatu sugdosás közbe 
nem lép, észreveszik, hogy mikor egymástól legtávolabb lát-
szattak állani, legközelebb állottak. Ide czélzott a kir. tábla 
főpapja is, Kováts József : ,vajha félre ne értenénk egymást !' 

E nyilvános szóváltást sajnáljuk. Nem arra vagyunk 
hivatva, hogy egymás ellen nyilatkozzunk, de hogyha közü-
gyet egy értelemmel, egy lelkesedéssel elősegitsük. Van, ki 
ellen forduljunk, legio nomen ejus. De, mikor lelkismere-
tünk parancsolja, mikor paptársainknak reánk szegzett vá-
rakozása követeli, mikor kath. ügyről, paptársaink által 
teendő tetemes költségeskedésröl van szó, mikorJép arról 
tanakodunk, hogyan emelhetünk erősebb falat a betörő ár 
ellen, rövid eszmecserén, rövid egyenetlenségen jövő egyet-
értésünket mindig olcson vásároljuk. 

Lehetett volna a nyilvánosságban szükséges felvilágo-
sításnak elejét venni, ha a mélyen tisztelt méltóságok, mikor 
a kath. napisajtó emeléséről oly lelkes vállalkozással tanács-
koztak, a .Religio' olvasóiról meg nem felejtkeznek. A nyil-
vános felvilágosításokat, vagy inkább ezeknek nyilvánossá-
gát az szüleményezte, mivel testvéri körben ezeknek hely 
nem adatott, a segélyezési fölhívás Pesten akkor jutott köz-
tudomásra, mikor már Pesttől 30 mértföldnyire tudva volt. 
A ,Religio' szerkesztősége april 8-án délben kapott egy pél-
dányt a felhívásból, miután már azon nap reggel 30 mért-
földnyiről „mi ez ?" kérdéssel egy példány küldetett be hozzá Ï 
Hol a testvéri körben adandó felvilágosító kérelem el nem 
fogadtatik, ott az nyilvánosan adatik, ha a kötelesség paran-



csolja. Kevés tekintélye lehet lapunknak, kevés a pártfogója, 
nincs ki mellette szót emeljen, a testvérek között pedig a 
testvér él, atyáiért, testvéreiért, hűséggel, feláldozással, szen-
vedéssel ; kevés tekintélye lehet, de a mélt. fölhivók a keve-
set, mely mégis valami, semminek sem tartották. Lehet, el-
tűrjük, hogy a számadásból kivettetünk, erre készen állunk; 
de ha kath. vállalatról, kath. magyar egyházi érdekről van 
kezdemény, nem a szerkesztőség, mely oly parányi lehet a 
nagy akarat mellett, mint épen jelenleg, hanem a ,Re-
ligio' olvasói iránti tisztelet követelte, hogy ez is számba 
vétessék, mikor előre tudni lehetett, hogy a ,Religio' veze-
tője, bár mennyit is kész engedni saját személyére, az ügyre, 
a tárgyra nem enged egy porszemnyit sem. Ot mellőzhették, 
szavától mit sem remélhettek ; ez mind rendjén lehet, emiatt 
nincs panasz : de akkor nyiltan a világgal együtt kell olvasni, 
mit legfölebb szokott kegyességgel kellett volna hallani, hogy 
mily vélemény van ezereknél t. Lonkayról, lapjáról, s mi-
lyen a várakozás ? Ez a felvilágosítások nyilvánosságának 
sajnálatos szükségessége, ez a még sajnálatosabb félreérté-
sek lehetősége, s talán valósága is. A másik, mi a felhívást 
aláíró méltóságokat téves véleményre vezette, az volt, hogy 
a Religioban a szepsi kerület által megpendített lapalapitási 
indítvány t. Lonkay által 1861 és 1863-ban szőnyegre hozott 
alapítási inditványnyal azonosnak vétetett. Maiáthatni, hogy 
e feltevés téves, mivel a visszhang egészen más mint mikor 
t. Lonkay szólott. 0 magának a katholikusok által lapot 
akart örökíteni, maga lapját pénzünkön megalapittatni : 
kétségkívül jámbor óhaj, . . . és jámbor oliaj : a szepsi kerü-
let kath. lapot kath. érdekeknek akart ; azért amazt mosoly, 
ezt lelkesedés fogadta. Ezen téves feltevés szülte a nyilatko-
zatok nyilvánosságának szükségét. Bebizonyítottuk, mily 
kímélettel kezdtük e nyilatkozatot. Legyen a bebizonyított 
kímélet a fölhívást tevő méltóságok iránti tiszteletnek, legyen 
a mai határozott és nyilt szó a tárgy meleg szeretetének, 
és a szólási kötelesség iránti hűségnek tanúsága. 

De a dologra. 
Egy a gondolat, egy az akarat, hogy hazánkban ke-

resztény napi sajtót teremtsünk, mely hasson, mely a föltett 
czélnak használjon, valóságos segedelmet hozzon. 

Ebben mindenki megegyez. 
Az eszközben, a módban van az eltérés. 
Alapítás, segélyezés ; ez az eszköz. A magas méltóságok 

az alapítást kivihetetlennek, az alapítás hívei a segélyezést 
pénzvesztegetésnek, költséges kisérletnek, ha nem sikerül, 
legnagyobb csapásnak tartják ; mert a pénzáldozatokra lel-
kesedés szükséges, ez pedig az egyszeri csalódás és tévesz-
tett költségeskedés után épen nem remélhető többé. A ma-
gyar papság most lelkesedik, most épül olasz és franczia 
testvérein, nagyra kész ; de ha csalódni talál, elég önérzettel 
bír, hogy másodszor oly könnyen ne csalódhassék. Itt van a 
segélyezési fölhívás borzalmas felelősségterlie a jelen és jövő 
viszonyokra nézve. 

Az eszközök körül ismét egyben megvan az egyetér-
tés : hogy t. Lonkay A. ur a lapvezetésre, hogy az legyen, 
minek lennie kell, nincs szükséges kellékkel ellátva. Nincs 
t. Lonkaynak ellensége itten, ő sért, mikor sárga irigységről 
szól, nincs jobb hive, mint azon katholikus, aki mondja : be-
csületes ember vagy, de lap vezetésre képtelen. Mindazon érde-

meket, melyek az april 30-i nyilatkozatban olvashatók, két 
kézzel aláírjuk, mikint ezeket előbb megírtuk, igen örülnénk, 
ha azon érdemek képesek volnának tudományt, lapveze-
tési ügyességet, s némi tekintélyt az írói pályán kölcsönöz-
hetni , mint például a szentatya áldása, melyről tudjuk, 
hogy pignus benedictionis, sed non pignus scientiae et 
dexteritatis. Ámbátor, ha elismerjük az ő érdemeit, nem fe-
lejtendi el ő a miénket iránta. Kezdett volna ő szabadelvű la-
pot, képes lett volna-e ezt hat évig vihetni '? Az I. T. csak 
egyedül azért, mivel kath. cziinet vett fel, hat évet ért. Nem ő 
minket, de mink őtet tartottuk fönn. Nem mondjuk, nem akar-
juk, hogy elejtessék, ó a kath. sziv soha sem hálátlan ! csak 
oda emelendőnek nem akarjuk, hol, hogy megállhasson, mi-
kint kell, erősen kételkedünk. Ennyit tett a magyar kath. 
világ t. Lonkayért , mennyit tett volna egy jeles lapért ? 
Nem arról van itt kérdés : van-e t. Lonkaynak érdeme '? 
itt arról vau szó : emelheti-e ő a vezetése alá bizott lapot, 
vagy nem V És ha mondjuk, hogy nem, csak lapjának leg-
buzgóbb olvasóival egy véleményt osztunk. A magas méltó-
ságok sok jeles érdemeit sorolták elő, de épen ami a többi 
között a lapvezetésre szükséges, a kellő tudomány, azt nem 
emiitették, mivel nem említhették. Hat éve vezeti a lapot, a 
tudománynak mily ágában otthonos, hol tekintélylyel szól-
hatna , máig sem tudjuk. Res evidentes demonstrari non 
soient; kár is volna tovább vitatkozni efölött. Mink a leg-
nagyobb kimélettel szóltunk, hogy olvasóinkat ezen körül-
ményre t. Lonkaynál figyelmeztessük ; nem vétetett komo-
lyan, m. Kováts Józsefnek nyiltan kellett kimondani, mit a 
legkegyeletesebbek is iránta mindig keblökben hordoztak. 
A további nyilatkozatok efelől csak jelenlegi állását is fenye-
getnék. Kint nincs tekintélye, bent bevallva tehetetlensége, 
hova megyünk ? Zelus sine scientia aberrat. 0 méltóságaik 
ebben velünk egyetértenek, — hallgatag, mivel az érdemek 
között a képességet nem emiitik, — tettleg, mivel midőn az I. 
T.-ának lehető felemeléséről szólnak, nem t. Lonkaytól, ki 
már a lapnál működik, hanem a megszerezhető szellemi 
erőktől, a több jó vezető- és munkatársaktól, végre attól 
reménylik, ha mindazok, kiket az Isten szellemi vagy anyagi 
adományokkal megáldott, s ezáltal tekintélyre emelkedni 
engedett, az I. T.-ját bölcs befolyásuk és pártfogásuk alá 
venni hivatásuknak tartandják. Tehát nagy szellemi hatalom 
lesz az Idők T., ha t. L. A. ur szerkesztése alá valami szellemi 
hatalom fog állani. Ebben egyetértünk ; s közelebb állunk 
a czélhoz. 0 ! az evidentiáknak kényszerítő ereje van. 

A nehézség azonban még ott van, lehet-e t. Lonkay 
A. ur vezetése, szerkesztése mellett, tehát a lapkiadásnál 
elnöklete alá ily szellemi erőket szerezni, ezeket egy te-
kintély alatt fegyelemben tartani, hogy a lap az ő hivatásá-
nak megfeleljen ? 

A mélt. nyilatkozók ezt könnyű föladatnak tart ják, 
mink pedig az alapitásnál nehezebbnek, a befektetett pénz 
miatt, ha nem sikerül, legveszedelmesebbnek ta r t juk ; mivel 
a segélyezők azután várakozásukban csalódottaknak tar t -
hatják magokat, és ha nehezülnek az idők, az alapítás, mely 
a nehézségek miatt ma sem könnyű, lehetetlenné válhatik. 
Mikor a zivatar zúg, mikor a fergeteg üvölt, a segélykiál-
tóknak szavát legkevesebben szokták hallani. Ha ma nem 
lehet alapítani, mondjuk ki, ne altassuk magunkat, három 
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év múlva nehezebb vállalat lesz ; érni fog, de túl is érhetik 
az ügy : s ha igen, minek a mai költség ? 

Szedjünk t. Lonkayhoz legjobb szellemi erőket, a 
terv épen ez esetben fog legkivihetetlenebbnek mutatkozni ; 
inert minél hatalmasabbak ezen alárendelt szellemi erők, 
annál hatalmasabb vezetőt követelnek magok fölé, hogy egy 
irányban működjenek. Lonkaynak erőtelensége akkor fog 
leginkább kitűnni, mikor opposita juxta se posita erunt. Ter-
mészetelleni dolog, hogy a hatalmasabb a gyengének, az 
okos az együgyűnek vesse magát alá. T. Lonkay A. urnák 
cz volna biztos bukása, lapja átalakításának általa nyilvá-
nosan bemutatott szükségessége. Vagy feloszlanak az össze-
állított erők, vagy több irányban indulnak, vagy panganak. 
Az írói pályán csak irói tekintély uralkodik ; a jó akaratot 
tisztelik, de neki magokat alá nem vetik, magokat általa nem 
vezettetik. Hat év szól erről, hogy t. Lonkay ur csak kezdő 
erőket vezethet, ha megnőnek, tőle távozni fognak. A m. 
nyilatkozók sz. Pálnak szavaira támaszkodnak „omnia vestra 
sunt, sive Paulus, sive Apollo, sive Cephas de épen ezen 
szent szavak mutatják, mennyire kell számba venni az em-
beri gyarlóságokat : az irók pedig, ami a szellemi termelést 
illeti, ebben leggyarlóbbak. Sic vos non vobis elmélet igen 
keresztényi, de mig nincs meg, nem lehet reá építeni. Hogy 
a jeles elme vigye a nap terhét, t. Lonkay pedig szedje a 
pénzt és dicsőséget ; hogy a jeles elme szolgáljon t. Lonkay 
birtokában, — sok, s épen azért nehéz. 

Szolgálnának a jeles elmék a megalapitott lapnál is, 
de a kath. ügynél, a magyar katholikusoknál, kiké a meg-
alapitott lap; ennek szolgál a püspök, a pápa is; a magán-
birtoknál pedig minden hivatal a birtokos hatalma és fize-
tése alá esik. A megalapitott lapnál a jeles elméknek az ut 
nyitva, t. Lonkay lapjához az ut épen t. Lonkay által van 
elzárva. 

Szóltak a m. nyilatkozók nehézségekről is a lap meg-
alapításában. Nem tagadjuk ezeket : csak ismét eltérünk a 
m. nyilatkozók véleményétől, mintha ezek legyőzhetetlenek 
volnának. Tanácskozások voltak efölött; 1861-ben, midőn a 
keblek elkészítve nem voltak; 1863-ban is. Egy legyőzhetlen 
akadály volt akkor, hogy a tétel igy állt : „alapittassék meg 
t. Lonkay A-nak az I. T . " E tételt senki nem fogadja el, 
mivel önmagában ellenmondás és nyilt vesztesség, pazarlás. 
E tételt kimondani és elvetni mintegy. Kimondta ezt ft. Ko-
váts József 1863-ban, s az alapítási kezdemény dugába diilt. 
Keserű szükség, ha a felhozott akadályok alá , mintha az 
idők nem kedveznének, rejtett igaz indokot, hogy t. Lonkay 
e hivatásra nincs kellő képességgel ellátva, most napfényre 
kell hoznunk. Nyilt titok volt Pesten mindnyájunknál, hogy 
a megalapitási kísérletek azon buktak meg, mert Lonkay 
egy tekintélyes lap vezényletére nincs képesítve. Amit a ke-
gyelet akkor gyengéd értelemmel kimondott, most, mikor t. 
Lonkay ad viam justitiae fellép, meztelenségében kell ki-
mondani a világ előtt. Most a tétel ez : alapítsunk magunk-
nak lapot, gyűjtsünk pénzt , tekintsünk körül a jeles elmék 
után. Az előbbi tétel azonnal megbukott, a mostani közlelkese-
dést támasztott. Dicsérhették sokan t. Lonkayt ; ó ! a dicsére-
tek korszaka a gyermekség, a gyengeség szaka, mikor a ke-
gyelet buzdit, bátorít. És L. A. mindig a dicséretek korsza-
kában volt. De mit szüleinényeztek nála? Azt, hogy elhitte, 

ő igazán olyan, mint dicsértetik. Azért merte iratni magáról : 
„Egy nagy kath. lappá óhajt az I. T. válni, nagyszerűvé, 
erőssé, mint bármily franczia nagy lap. S e szép czél eléré-
sétől már csak hetek választanak el minket." „Néhány he-
tek múlva nem lesz a magyar irodalomnak oly nagyszerű, 
k ü l s ő l e g b e l s ő l e g o l y t e k i n t é l y e s lapja," stb. 
Pesten mosolygás . . . másutt ? ? . . . Candens fit terebinthus 
ebur ; Icarus iinmensas nomine signât aquas. Az ellenség előtt 
szabad gyengének lenni, de nem szabad nevetségessé válni. 
Ezt nt. Z-i, a szerkesztői munkatárs, tehát a szerkesztőség 
irta maga magáról. Legfölebb oly nagyságú lap lebeghetett 
t. Lonkay A. ur előtt, melyet, ha olvassuk, négy embernek 
kell tartani, vagy pedig olvasására minden előfizetőnek egy 
külön szobáról gondoskodni. Nagyobb botlást a szerkesztő-
ségben alig lehet elkövetni, mint ez volt, ') mikor a pártfo-
góknak ez ellen nyilatkozni kell. Az I. T. categorice, affir-
mative igérte, miről a nyilatkozó méltóságok mondják, hogy 
csak a körülmények szerinti lehetőségben, és ha t. Lonkay-
hoz magasabb vezető szellemi erők szegődnek, értették a 
fölhívás értelmét. 

Keserű igazságok, de a szükség által parancsolvák. 
Szó van a nemes méltóságok nyilatkozatában konkolyhintő-
ről is, nem tudjuk, az alapitási eszmét tartják-e konkolynak 
a méltóságok, vagy a segélyezést; de az evangéliumban 
olvassuk, hogy először a gazda a tiszta búzát vetette el, 
később vettetett a konkoly közbe ; a ,Religio' számsorozat-
jából kiki olvashatja, hogy az alapitási indítvány febr. 21-
kéről mart. 11-én szól, t. Lonkay harmadszor megújított kö-
nyörgéseinek gyümölcse, a segélyezési fölhívás april 8-áról 
szól, egy hónappal későbben. 

Miben van tehát az egyesség ? Kell tekintélyes lap. 
Miben nincs tehát egyesség ? Alapítás, segélyezés. 
Miben van egyesség? Lonkay nem fog a lapnak te-

kintélyt adni. 
Miben nincs egyesség ? Hogy e módon lapot lehessen 

emelni. 
Miben van egyesség ? Aki segélyezést adott, az alapí-

tásra örömestebb tiz annyit adna. 
Miben nincs egyesség ? Az alapítás hívei elfordulnak, 

a segélyezést czélszerütlennek tart ják. 
Miben van egyesség? Uj szellemi erőket kell keresni. 

M Hasonló cz is : „midőn a kath. sajtó emeléséről van szó, akkor 
nem uj lap alapításáról, hanem csak az I. T . felvirágoztatásáról, s utóbb 
örökös megalapításáról lehet szó." Felhozatik, hogy a szepsi indítvány, 
józan logicai felfogás szerint, és a mi saját nyilatkozatunk sem akarha-
tott mást. — Ez egy kis anne \ io , mely ellen minta szepsi alesperest 
nyilt levele tiltakozott, mint mi tiltakozunk Így vezettetnek az olvasók 
tévútra. — Másik, még különösebb, midőn lapját végrendeletileg a nin. 
magyar püspöki karnak tulajdonjogba akarja átadni. Mily kikötéssel ? 
nem mondja, de ha tisztán ajándékba is adná, 19 századon át, az egész 
világon egyetlen eset volna, hogy a püspöki kar laptulajdonos, lapszer-
kesztő legyen. Quod quis per alium facit, perse facere censetur. —A har-
madik az ,Emlékkönyv', melybe az eminensek besoroztatnak ; kik lesz-
nek Lonkaynál tertiában ? az egyetemes Schematismus fogja mutatni. 
Az Emlékkönyv ér telme: püspökök, kanonokok, alespercstek, gró-
fok , bárók ! stb. igyekezzetek az I. T.-nál eminentiát kapni , fél-
jetek tertlába esni ; kikről szó nem lesz, tertiában vannak, stb Ez 
igy napról napra, hétről hétre ! Ha a mélt. nyilatkozók arra hirnák 
t. L- t , hogy mielőtt valamit szól, vagy ír, azt előre méltóságaikkal 
közölje. — A katholikusoknak nagy a türelme ! 
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Mibea nincs egyesség ? A nagyobb szellemi erőket t. 
Xionkay vezérsége alá helyezni akarni . 

Miben van egyesség ? Hogy az alapitásnak sok nehéz-
ségei lesznek. 

Miben nincs egyesség? Hogy ezen nehézségek le-
győzhetek. 

Miben van egyesség ? Hogy egy lap alapittassék. 
Miben nincs egyesség ? Hogy ez azonnal vétessék 

foganatba. 
Miben van egyesség ? Hogy az u j berendezett lappal 

sokat nyerünk. 
Miben nincs egyesség ? Hogy mielőtt ezt megnyerhet-

nénk, t együnk problematicu3 és költséges kísérletet az I. 
T-jával. 

Hol van a siker lehetősége? ha mindnyájan, k ik itt 
szót váltunk, az alapítási ügyben tanácskozunk. 

Mi nem igaz ? Mintha valaki t. Lonkaynak kárá t 
akarná . Legnagyobb haszna, ha lapjáért kárpótlást, az u j 
lapnál tisztességes alkalmazást kap. 

Mi nem igaz ? Mintha azok, kik az alapítást k ívánják, 
valamiféle személy érdekében dolgoznának. Ez t az alapítás 
kezelői nevezik. Mielőtt a konyha nincs ellátva, senki asz-
talt nem térit, senki vendéget nem hí. 

Mi lesz az egyedüli akadály? Ha kath. ügyünk hazánk-
ban elválaszthatatlanul t. Lonkay A. ur személyéhez varra-
tik ; nagy dicsőség lesz reá; de reánk? Szemeinket befedjük. 

Mi az unum necessarium ? Hogy közmcgállapodás kö-
vetkeztében a segélyezési pénzek befordítása megállíttat-
ván, uj felszólítás küldessék szét a magyar hazában. Lesz 
lelkesedés, öröm, és áldás. Ha az alapítás ügye valahol, mit 
nem hiszünk, megakadna, a begyült tökének kamat ja for-
d í t t a tha tnék segélyezésre. Tisztelünk mindenkit, de az igaz-
ságot mindenek fölött. 

VEGYESEK. 
Zádory János , esztergomi hit tanárnak második mun-

ká ja került ki sajtó alól : ,,Mária-havi Nefelejts, imakönyv a 
májusi ajtatosság idejére." Ara 1 frt . 20 kr . Az imakönyv 
egész éven át használható, mivel a reggeli, esteli, mise- s 
gyónási, áldozási s más alkalmi imák benne feltalálhatók, az 
egész évre szokásos énekekkel együtt ; májushavi imakönyv-
nek mondható, mivel Szűz Máriáról 31 elmélkedést tartalmaz. 

Pesten a májushavi ajtatosságok az angol-szüzek tem-
plomában megkezdettek ; a szentbeszédeket azon pap mondja, 
aki a belvárosi plébániában a nagyböjtieket mondta ; aki va-
lamint nagyböjt alatt a pápai körlevélben említett tárgyakról 
szónokolt, ugy az egyház tanító tekintélyét , korunk bajait 
ezen ajtatosság idénye alatti beszédekben is előadaudja. 
Nagyböjtben a belvárosi templomban tartott szentbeszédek 
tárgyai következők valának : 1) a pápa és a kath. hitnek el-
lenségei; 2) az anyagi előhaladás; 3) a tudományos és tár-
sadalmi előhaladás; 4) a hit az erkölcsnek, mindketten az 
államnak alapköve ; 5) egyedül csak a kath. hit igaz ; 6) a 
türelem és türelmetlenség. 

Az eperjesi görög kath. egyházhoz tartozó kraszna-
brobi szent Vazul-rendü kolostor részére a magyar vallás-
alapból 1862 jan . 16-án utalványozva volt évi 200 for. segély 
a fm. magyar kir. udvari kanczellaria részéről a lejárat nap-
jától számítandó további három évre ismét engedélyeztetvén, 

ez összeg a m. kir. helytartótanács által utalványoztatni és 
erről az eperjesi gör. kath. püspök tudósíttatni fog. (P. N.) 

A szentszék évi kiadásai 5,400,000 scudoval nagyobbak 
a bevételnél. Ezen hiány két ötödét péterfillér fedezi, a há-
rom ötödrész adósságból fedeztetik. Mult évben a péterfillér 
ötmillióm f r ankka l többet hozott semmint 1863-ban; de még 
kevés. A szerető fiak adományai nem fogynak, szaporodnak, 
de még kevés. Eddig összesen 43,0.10,400 f rank gyűlt be ; 
nagy összeg, milyent egy fejedelem sem volna képes kapni 
a világon; de még kevés. Francziaország templomaiban 
húsvétkor péterfillér gyűj te te t t ; a németországi templomok 
ugyanezt tet ték ; tesznek sokan, tesznek sokat ; de még ke-
vés. Áldás az ajtatos adományozóra ; a szegény, a szoron-
gatott, a szűkölködő atyát segiti vele. Áldás az ajtatos ado-
mányozóra, az agg, a kifosztott, az éhség által bukásra 
kényszeritett atyát menti vele. Áldás az ajtatos adományo-
zóra, a szentatya, az ostromolt, a hatalmas fiaitól elhagya-
tott atya áldja az ő segitségére siető gyenge fiait. Virtus in 
infirmitate perficitur ; dum infirmer potens sum : az Isten 
akar ja , hogy a hatalmas fiakat, kik elhúzódnak, a gyenge 
fiak milliói pótolják ; az Isten akar ja tehát, az Isten szedi a 
péterfillért, hogy ezerszeresen adja vissza. 

Nm. Fogarassy Mihály erdélyi kath. püspök a nagy-
váradi bölcsőde elnökségéről lemondva, az intézetnek javára 
500 ftot adományozott : elnöknek Nogáll János kanonok vá-
lasztatott. A lapok tudósítanak, hogy a nm. veszprémi püs-
pök, Ranolder János ur, a marmarosi, ungi, árvái ínségesek-
nek 300 ft . ; a gyöngyösi irgalmas szüzek kápolnájára 300 
ft . ; a sümeg-prágai tüzkárvallot taknak 60 ft. ; a csepelyi ha-
ranglábra 60 f t . ; husvétnapján pedig a veszprémi szegé-
nyeknek 100 ftot adományozott. (K. Néplap.) 

P . Napló a belgrádi Vidovdan-ból következő nyilatko-
zatot vett át a bezárt karloviczi congressusról : „A karloviczi 
gyülekezet befejeztetett, és elvégezte nyomorúságos teen-
dőit. Hogy ha a congressus egész lefolyására részrehajlatlan 
(?) pillantást vetünk, látunk ugyan némely dolgokat, melyek 
kedvesek a szerb szemnek, (t. i. a szávántúli szemnek, az ő 
Fölsége jogainak föntartása ellen némelyek által tett tilta-
kozás ?) de egyúttal látunk egy nagy s terméketlen puszta-
ságot. Mi szerbek valamint a Száván innen, ugy túl is egy 
illusioval gazdagabbak vagyunk. (Mi a kettő közötti kapocs ? 
Politikai ? vallási ? Hány fölött uralkodik a karloviczi patri-
archa a Száván túl?) A szerb jogok tekintetbe sem vétettek. 
Azon részről, (a püspökség) amelyről gondoltuk, hogy per-
sonificalt nemzet, (a Száván túl lakókkal ?), hogy a nemzet-
nek lelke, csupán csalódásokat ér tünk el. Á nemzet legdrá-
gább kincsének, az ő szent templomának képviselői, nagyon 
hátra maradtak attól, amire hivatvák ; ugylátszik, mintha el 
volnának szakítva a nemzettől. (A Száva elszakítja őket.) 
A románokkal nem egyeztek ki. (Az elválás, hogyan lehes-
sen egyezés ? A congressus tárgyai között az elválás is volt.) 
E szerint aligha lesz a történelemnek sok kellemes mondani 
valója az 1865-i karloviczi szerb congressusról." 

Mélt. s főt. Simor János győri püspök april 16-án kel-
tezett főpásztori körlevelében a jubilaeumi búcsú idejét hús-
vét utáni 3-ik vasárnaptól pünköst napjáig szabja meg, a 
jubilaeumi végzendőkről a papokra és a hívekre részletes 
utasítást ad. Ugyanazon napról menesztett a m. ft . püspök 
ur magyar nyelven a hívekhez is körlevelet, melyben a pá-
pai encyclica nyomán korunk főtévedéseiről, s a kath. hit-
igazságokról atyai oktatást nyújt . 

Kegyes adomány. 
A debreczeni hivek közül némelyek Ö szentsége iránti fini 

szeretetük s ragaszkodásuk jeléül : 1 arany, 1 tallér s 3 o. é. frot." 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, (lalgdczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldnnasor sarkán. 9. sz. a. 



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

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. a. 6. 

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, május 10-én. S I I . I. Félév. 1865. 

TARTALOM : A hittitkok észszerű természete. — 
Főpásztori levelek a pápai encyclicáról. (N.-váradi.) Egy-
házi tudósitások. — Vegyesek. 

A hit t i tkok észszerű te rmészete . 
(.Folyt.) 

Vagy minden lélektani ok nélkül van-e az, 
hogy a titkokhoz valami borzalomteljes tisztelettel 
közeledik a halandó, ámbár azok belső lényegét nem 
fogja föl? Honnét van, hogy csak egy nép sem fo-
gadott el oly vallást, hol minden belátható volna ? 
Cicero titkokról beszél, melyeket a római nép papi 
rendje őrizett. Mindenütt valami titokszerü homály 
borong a népek vallásán, melynek belsejébe senki 
nem tudott hatni. 

Igen, az ábrándozó képzerő is gondolhat ki tit-
kokat, melyeket maga az ész sem ért, melyek majd 
minden vallásos könyvben vannak, de melyek ma-
gukban nem isteni titkos igazságok fognak lenni, 
hanem a kalandozó elme, vagy képzelődés nyomorú 
szüleményei minden belső igazság-bei és küljegy 
nélkül, melyekf1" ~ak hasonló ábrándu hihet el. Nem 
ilyenek a mi ^ ágaink ; ezek semmi esetre sem 
képeznek holmi értelem nélküli mind megannyi ta-
lányokat, nem üres szavak, minden mélyebb jelentő-
ség nélkül, mintha semmi befolyással és érdekkel 
sem volnának az emberi szellemre, lelkünk föladata 
végczéljára s tökélyesedésére. Mondhatni bizonyos 
értelemben, miszerint a keresztény kinyilatkoztatás 
sokat tartalmaz, mi az emberi természet önző testi-
ségével nem egyez meg, mert nem tetszik érzékisé-
gének; de minél inkább föleszmél bennünk a szel-
lemi elet, annál nagyobbszerünek látszik a léleknek 
annál jobban közeledik az ész fölötti igazsághoz s 
ez az emberhez; — animalis homo non percipit, 
quae sunt spiritus. — Nem üres hangok a mi tit-
kaink, melyekhez bizonyos értelmet nem lehetne 
csatolni: ámbár olyan naptól származnak, melynek 
fényét a szem el nem birja, és sugarait sem foghatja 
föl egészen, és mégis boldogitó világát az emberi 
élet minden rétegeire, magasságára, mélységére 

árasztja s mind értelmi mind erkölcsi természetére 
nézve tökéletesiti. Hit nekünk ama vezérfényü fonal, 
melyet Isten magasságából bocsátott alá az emberi-
ségnek, hogy azt megragadva, segélyével a homá-
lyos zavaros földi tudomány ködéből az isteni böl-
cseség megnyugtató világosságához emelkedjék. 

istenünk szózata ez, melyet a végnélküli örök 
szellem a véges léleknek mond, mit ez hivőleg utána 
rebeg, s megtanul gyermeki egyszerűségében, mit 
eleinte alig ért, mit teljesen soha sem fog érteni, de 
amely mindig jobban s jobban tárja föl Isten s ön-
maga ismeretét, minél tovább őrizi meg szivében a 
mennyei kincset. Van a hitnek szeme, melylyel látja, 
hogy igaz mit nem lát még, s mi által legbizonyo-
sabban látja, hogy még nem látja azt, mit hisz. *) 

Aki a hit szemével van megáldva, nem tör be 
a hitetlen bölcselet kulcsaival a hit szent épülétébe, 
hogy kíméletlenül hasogassa szét az igazságokat : 
hanem a világ kezdete óta folytatott, kellő jelekkel 
erősitett hitelesség sora nyitja meg neki az utat a 
hitre, a hit világot kölcsönöz az ismeretnek, az pedig 
az okoskodásnak, mi által az isteni végtelen bölcse-
ség bö'vebb ismeretére juthat, midőn egyszersmind 
áttekinti a hit isteni tartalmának végetlen becsit 
szerkezetét, minőt a véges ész sem részletben sem 
egészben előhozni nem képes, igy élvezi az örömöt, 
melynek érzetében kiáltott szent lelkesedésében a 
bölcs: téged ismerni tökéletes igazság s tudni igaz-
ságodat s hatalmadat a halhatatlanság gyökere. 2) 
A hit legnemesebb elme és szivképzés, s titkai szer-
zik meg az észnek azt a szép összhangzást, mely ál-
tal a végtelen észhez közeledünk, a józan vizsgáló-
dás által erősbül hitünk, s eredménye nem más le-
het, mint ujabb ok a boldogitó meggyőződésre : tu-
dom kinek hittem, 3) vagy mint sz. Ágoston mondá : 
én a kath. hitet vallom, s abban bizom, hogy bizo-
nyos tudományra jutok. 4) Nem ugy tekintjük mi a 

J) S. Aug. ad. Consent, epist. 120. c. 2. n. 8. 
Sap. 15. 3. 

3) 2 Tim. 1. 12. 
4) Contra epist. Manich c. 14. n. 17. 
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hittitkokat mint kiskorúságunk nyomorú sorsát, 
hanem mint Istenünknek szivünkhöz intézett szóza-
tát, melynél fogva magához édesget, s teljes reményt 
gerjeszt bennünk aziránt, melynek teljesedését 
epedve várjuk ; nem ugy nézzük a hitet, mint reánk 
tett békót, hanem inkább azon bűvös eró'nek tartjuk, 
mely az érzéki világ keskeny határaiból kiemelve 
magáig az Istenségig vezet, mintegy érezzük a bol-
dogság nagyságát a tiszta lelkek honához kapcsol-
tatva az alkotó Ur Isten dicsó'ségéhez járulhatni. 
Nem is fél hitünk az elv s rendszerüségtől, só't bát-
ran hagyja magát a józan, határait nem feledó' ész-
től vizsgáltatni, csak szerénységet kiván s mérsék-
letet; egyenes igaz elvek előtt, ha ügyesen alkal-
maztatnak, soha meg nem bukott, sőt mindig dia-
dallal tért vissza vivásából, csak a fölemelkedett el-
mével együtt járjon a jó sziv, és hitünk nem félhet 
az igazságos bölcselet törvényes széke előtt foly-
tatni ügyét, bizonyos levén győzelméről, ha ügyé-
sze is ügyes. Talán nem hibázunk, ha állítjuk : mi-
szerint a tiszta fejti, derült elméjű szép s jólelkű hit-
tanár lehet a legjobb bölcs is, a jól elrendelt alapos 
hittan a legjobb bölcselet; ennek föladata avval fog-
lalkozni, mi igaz, jó és szép, s mi egyéb a ker-religio 
s ennek telje a katholicismus, mint az isteni bölcse-
ség nyilatkozatja, igazságai voltak mindig, s lesznek 
is méltó tárgyai a valódi bölcseletnek, melyekről 
midőn az ó- és újkor bölcselői sokat beszéltek, még 
többet vetekedtek, keveset végeztek, a hit közbeveté 
a tekintélyt, az isteni tekintélyt, melyet Socrates ré-
gen ohajtott, s elhatározá a versengés tárgyát, ki 
követni akarja, nyugalmat talál, ki vele meg nem 
elégszik, s csak tévelygő eszét kinozza: az ugyan 
sokat tanulhat, de megnyughatni annál kevésbbé 
fog. ,.Negligentia mihi videtur, si postquam confir-
mati sumus in fide, non studemus, quod credimus? 

intelligere," mond sz. Anselm.1) ; mi az ész fölöttiek-
ben sem tagadjuk meg az ész használatát, annyit 
engedünk neki, mennyit az maga elbir, s igazságo-
san kivánhat. Ha én az egyszer isteninek fölismert 
religióban mindent hiszek, mi benne foglaltatik, ha-
bár nem is látom át, magának a határait ismerő sze-
rény észnek parancsa, hogy a véges ész hódoljon a 
végtelen tekintélynek, mi az észt sem el nem vetjük, 
sem nem istenitjük; csak ne feledjük azt, miszerint 
más azért keresni bizonyitó okokat, hogy liigyjünk, 
mit mi nem teszünk; más ismét azért, hogy minden 
kétkedésen fölül álló hitünkben tisztább ismeretre 

J) Cant, cur Deus liomo L. I. c. 2. 
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tegyünk szert. Tudsz-e hinni? volt mindig az első 
kérdés, melyet Üdvözítőnk a könyörgőkhöz inté-
zett, csak a hivőnek, igy tanit minket az örök igaz-
ság, lehetséges minden, tehát a tudás is. A mi tudo-
mányunk rendszerét az isteni lélek élteti, mert foly-
vást azon kiapadhatlan forráshoz tart, melynek vize 
az örök életre foly, az isteni bölcseség forrásához, 
mely emberi tanulmány által ki nem merithető, a 
belőlök mentőknek mindig uj életerőt kölcsönöz, ez 
az a forrás, melyből a szent atyák csudálandó böl-
cseségöket mentették. Bennök az isteni kegyelem 
segitette a természetet; nem egészen, csak részben 
látták a hittitkok szépségét, s ez kielégitette lelkü-
ket, mint mikor a madár parányi vizzel csőrjében 
elégülten száll tovább, ámbár az egész forrást ma-
gával nem ragadhatja. Világosítson nekünk is e te-
kintély gyűlölő világban az isteni tekintély; ne fe-
ledjük, miszerint Horeb hegyén Mojzesnek is le kel-
lett vetni saruit, hogy közeledhessék az Istenhez : az 
emberi ész érvei mintegy azon saruk, melyek sok-
szor az okoskodás fárasztó utján némi port szednek 
föl, ezeket tegye le, aki a szentélybe akar lépni, 
nehogy a köteles tiszteletről megfelejtkezzék. 

Van helye hitünkben is az ész munkálkodásá-
nak, de legyen józan, mely részint a tudomány s a 
rendszer alakitásában, részint az igazságok vizsgálá-
sában áll, és positiv, mert semmit sem tagad, nem 
ront, hanem a kinyilatkoztatás igazságait, miután 
tettleg elfogadta, az értelemnek is meggyőzőlegessé 
tenni iparkodik, ezt ajánlja sz. Pál is. 

Nyugtalan elmék, hirnévvadászók, képzelgé-
seikben csapongók, s hódolni makacsok mindig s 
mindenütt voltak és lesznek. Voltaireről állitják, mi-
szerint ő mondá; ha bár a párisi piaczon ezer em-
ber előtt és saját látásomra csuda műveltetnék, in-
kább nem hinnék kétezer szemnek, minthogy azt, 
mint lett dolgot liigyjem. Már ha ily föltétlen ta-
gadás elveivel fegyverzett elmék is alkalmasak az 
igazság vagya titkok vizsgálására, a vakot is alkal-
masnak kell tartanunk, hogy Ítéljen a színről. Te-
kintély nélkül a büszke ész ismeretei szerzésében 
csak akkor lehetne el, ha az emberi nem annyira 
megérhetnék, hogy nélküle is vezethető lenne, ez pe-
dig lehetetlen. — Grőthe szavait hozzuk emlékezetbe: 
ha váljon, mond ő, egy nemzet megérhetik-e? Csu-
dálatos egy kérdés, én igennel felelek rá, mihelyt 
lehetségessé tétetik, hogy mindegyik hannincz éves 
korában jöjjön a világra. Világosság századában 
élünk, s melyik homályoncz hagyná el a legbizto-
sabb csalhatatlan vezérfényt, hogy setétségbe ejtse 
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magát s másokat? melyik kérkedő merészelné túl tenni 
eszét a minden bölcseség elérhetlen isteni tanárán 
Jézuson ? Előhaladás a tudományban a jelszó ! a tu-
dományt nem kárhoztatja hitünk sem, olvassa, tanulja min-
denki, aki ráér és képes, a világi tudományokat is ; olvasgat-
juk mi is, mennyire a szentek tudománya erre időt enged, 
hálával veszszük tőlök a jót, kiképzésünkre örömest fordítjuk, 
egyesitjük elveit, szabályait szent tanításunkkal, s azt tapasz-
taljuk, hogy hit szerez a tudománynak erőt, tartósságot s bi-
zonyosságot , csak ne alacsonyítsa le magát senki , mert 
igy elvonja sokak tiszteletét tőle a nélkül, hogy magához 
vonzaná; veszt igy a hit, s mit nyer a tudomány és az em-
beriség ? tanitja a tapasztalás Piátónak a magas szellemű 
bölcsnek bölcs tanaiból mi lett tanítványai kezében? az, ami 
minden véges elme találmányával szokott történni, össze 
visszaforgatott érthetleri zagyva; kiki jobban s azért mást 
és máskép akará tudni, valamit rajta javítani, a magáéból 
hozzá tenni. A mi bölcseletünk, a hit, értelmünk tiszta vi-
lága, szivünk kincse nem oly változékony, miután minden 
fönsöbb tekintély által századok előtt meg van állapítva, má-
solhatlanul határozva; egyházunk rendeltetése levén: a 
korlátokat tűrni nem akaró, s mégis égi utmutatóra szoruló 
emberiséget Istenbe vetett gyermeki bizalommal a hit segé-
lyével a veszélyes mélységen átvezetni, s oda juttatni, hol a 
hitet tudás váltja föl, melyről isteni szózat biztosit. ') Vágyva 
várjuk a perczet, eljő, eljő az nemsokára mindnyájunknak, 
mert a leghosszabb élet is mindenkor álomkép, és pedig csak 
rövid. A hit, épen a titokbani hit az, mely, mint szentséges 
atyánk tanitja, csudálandólag tanitja, világosítja, erősiti, tö-
kélesiti az emberi értelmet az isteni dolgok ismerete által.3) 
Igenis nélküle minden bölcseletünk földhöz bilincsel csak 
bennünket, gondolatainkat szűkebb körre, az anyagra szo-
rítva, érzelmeinket az önzésben vonva össze ; a lángészt és 
jóizlést is elöli, mihelyt az embernek állati földön kell csúsz-
nia. A történeti kinyilatkoztatás bár fölötte áll is a természe-
tinek, de az első a másodiknak alapjára van épitve, nem 
rontja le a természetfölötti a természetet, sőt inkább mint 
eleve létezőt fölteszi, benső kölcsönös viszony van a kettő 
között, egyik a másiktól áthatva, mely kölcsönös áthatás és 
viszony eszközli, hogy a természetfölötti igazságok fényénél 
vizsgálva a természetieket, csak most nyernek teljes vilá-
gosságot, jelentőséget és méltóságot. (Folyt.) 

Főpásztori levelek a pápai encyclicáról. (N-váradi.) 

„Ex actis pontiticiis — encyclica nimirum et syllabo — 
anterioribus circularium nostrarum numeris vobis, venerabi-
les fratres et filii in Christo dilectissimi ! ex authentico fonte 
communicatis baud difiiculter intellexistis ; Beatissimum Pa-
trem potestate et auetoritate sibi, qua Christi his in terris vi-
cario ac divi Petri successori divinitus concessa, locutum 
fuisse, nec aliud egisse, nisi quod ejusdem px-aedecessores in 
pontificatu semper jure egerunt. Enimvero existimarunt illi 
omni tempore : ad nobilissimam potestatis et muneris sui par-
tem pertinere, summa vigilantia intendere ; ne religio et Ec-
clesia Jesu Christi undecumque detrimenti quid capiat, simul 

Cor. 1, 13, 12. 
Encyclica 11 JVov. 1816. 

persuasi : se hoc pacto non sacrae solum, sed etiam profanae 
reipublicae quam optime consulturos. 

Nostis autem, quo praeclaro zelo, quave pastorali solli-
citudine presserit etiam Beatissimus Pater noster Pius IX. 
pontifex inaximus vestigia suorum antecessorum, quave cura 
manus pascendi agnos et oves universumque gregem domi-
nicum expleverit, editis de tempore in tempus encyclicis suis 
epistolis, item allocutionibus et aliis apostolicis litteris, in qui-
bus de sana doctrina, sibique creditorum aeterna salute vel 
maxime sollicitus, grassantes hujus seculi errores et falsas 
doctrinas reprobare, proscribere, et damnare non intermisit,. 
Quia vero his ejus conatibus non obstantibus infelicissimae 
aetati nostrae videtur esse reservatum, ut temporis progressu 
etiam perversorum prineipio-rum dies in singuios semper má-
gia et magis augeretur numerus adeo, ut iniquitas, quae prius 
fere tantum sub cineribus gliscebat, jam nunc etiam in aper-
tam flammam ubique erumperet, et religioni et Ecclesiae, 
quin ipsorum regnorum quoque ac populorum saluti ruinam 
minaretur, tantamque circumferret stragem, ut etiam justi 
ac timorati viri, si fieri posset, in vitae ac salutis periculum 
traherentur. 

Ac ideo peropportunum videbatur summo pontifici, ve-
lut vigilantissimo animarum sibi creditarum custodi, princi-
pia et errores Ecclesiae et civili quoque statui periculosissimos 
in suis encyclicis et allocutionibus atque pastoralibus epistolis 
jam alias quoque diverso tempore adtactos, nunc in unum 
colligere et in praemisso syillabo complecti, ut ea, quae prius 
hinc et inde sparsa forte adtentionem effugerunt, neque in 
condignam considerationom suinta sunt, nunc sub uno con-
spectu, sisterenturj et quoad illa, quasi non lecta et audita, 
nulli excusationi justa superesse queat ratio. 

Sicut autem Suae Sanctitatis imperterritum apostolicum 
zelum inter tanta rerum temporumque discrimina, quibus un-
dique premitur, merito admiramur; ita divina Providentia 
fieri credimus, tantani, quantam experimur, per acta haec 
pontificia excitari adtentionem, et hinc bene sentientium, 
cordatorumcpie virorum admirationem, intimamque venera-
tionem, illine causae bonae inimicorutn confusionem, contra-
dictionem, resensum et violentiam ; numquam enim alia me-
liori ratione potuisset urbi et orbi innotescere : existere in 
terris potestatem et auetoritatem, quae inter quaevis adjun-
cta veritatem et justitiam imperterrite tueri, iniquitatem au-
tem et injustitiam sine ullo humani respectus timoro palam 
retegere possit ac velit ; audeat et non exhorreat ; existere 
Deum et per Christi sui his in terris vicarium, ejusque reli-
gionem et Ecclesiam catholicam providisse ; ut etsi abunda-
verit hominum iniquitas, causa tarnen Dei non deseratur in 
terris, sed potins corda muitorum ad agnitionem veritatis et 
emendationem vitae couvertantur. Attamen, si jam miramur 
Suae Sanctitatis in proferenda veritate et tuenda justitia ze-
lum apostolicum, in castigandis erroribus et vitiis inperterri-
tum animum, simul veneremur oportet, ejusdem in his agendi 
modum commendatione dignissimum. Num enim Sua Sancti-
tas studet convulsioni rerum publicarum et privatarum ? Num 
intendit eversionem regnorum et constitutionem in illis longo 
ac continue annorum usu reeeptam et stabilitam convellero 
nititur? Omnium minime. Agit, quod sui muneris est; docet 
et monat, quod e voluntate et praecepto Christi, qui est lux 
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mundi, qui est via, Veritas et vita, eidem docendum ac mo-
nendum incumbit, et ad singulorum hominum salutem, inte-
grarumque societatum ac regnorum prosperitatem pertinet; 
ob oculos sistit, quid obsit, sicut singulis hominibus, ita pri-
vatis publicisque societatibus ; proponit, quibus principiis, 
erroribus, vitiis subruatur omnis humana societas, et ipsis 
provinciis, regnis ac imperiis extrema paretur ruina. Agit 
autem haec cuncta Sua Sanctitas armis, sed non temporali-
bus et civilibus, sed armis, quae in ejusdem potestate divini-
tus reposita sunt ; armis spiritualibus et ecclesiasticis : suspi-
riis, gemitibus, precibus et orationibus ad Deum conversis. 

Ut autem in re tanti momenti una sit omnium fidelium 
mens, et commune sit cunctorum in flectanda Dei misericor-
dia adjutorium, idcirco Sua Sanctitas coelestes Ecclesiae the-
sauros Christi fidelibus apostolica liberalitate reserat; ut fide-
les ad veram Deoque placentem pietatem vehementius in-
censi, ac per poenitentiae sacramentum a peccatorum suorum 
maculis expiati, fidentius ad Deum suas preces dirigant, 
ejusque misericordiam et gratiam consequantur. 

In quorum nexu Sua Sanctitas in sua encyclica vobis 
ven. fratres et filii in Christo dilectissimi ! jam superius per 
nos communicata : omnibus et singulis utriusque sexus ca-
tholici orbis fidelibus auctoritate sua apostolica plenariam in-
dulgentiam adinstar jubilaei intra unius tantum mensis spa-
tium ab episcopis statuendum usque ad totum currentem an-
num 1865-um et non ultra ad modum et formám plenariae 
indulgentiae 1846. elargitae concedit. 

Nos igitur hanc apostolica liberalitate oblatam devo-
tionis ac operandae salutis occasionem cum gratiarum actione 
ac piissimo corde amplectentes Suae Sanct.itatis provocationi 
tanto lubentius ac promtius obsequimur, quanto desideramus 
amplius fidem, morumque probitatem in nobis et vobis ven. 
fratres et filii in Christo dilectissimi ! fidelibusque curae ve-
strae creditis promoveri, vigentem in orbe terrarum incredu-
litatem, morum inprobitatem, cunctosque errores in syllabo 
specificatos cum dominantibus vitiis funditus eradicari. 

Intuitu autem plenariae indulgentiae etiam in nostra 
dioecesi consequendae et devotionis in eadem observandae 
sequentia statuimus. (A jubilaeumi búcsút a nagyváradi me-
gyében ő nmsga mart. 26—april 23-ig tűzte ki.) 

Itaque ven. fratres et filii in Christo dilectissimi ! inter 
tot et tanta mala, quibus religio et Ecclesia nostra catholica 
etiam praemissis actis apostolicis testantibus a filiis tenebra-
rum undique divexatur, qui fraudibus quibusvis artibus item 
ac molitionibus a principe tenebrarum inspiratis contra reli-
gionem et Ecclesiam catholicam, ejusque salutarem doctri-
nam, contra Sedem apostolicam bellum gerere, legitimae 
cujusvis potestatis auctoritatem eonvellere, et labefactare, 
omnium animos depravare, corrumpere, et mortiferum indiffe-
rentismi ac cujusvis incredulitatis virus, monstrosasque opi-
niones, prout syllabus communicatus exhibet, usquequaque 
propagare, cuncta jura divina humanaque permiscere, scis-
siones, discordias atque impiarum revolutionum motus exci-
tare, fovere, prava quaeque flagitia et crudelissima facinora 
admittere contendunt, nihilque intentatum relinquunt, ut san-
ctissima nostra religio, si fieri posset, de medio tollatur, et 
ipsa humana societas funditus evertatur. 

Ad ideo votis Beatissimi Patris nostri conformiter, una-

nimes atque eadem fidei sinceritate, spei firmitate, et carita-
tis ardore animati Deum humiliter, enixeque orare et obse-
crare non desinamus : ut Ecclesiam suam sanctam catholicam 
ab omnibus calamitatibus eripiat, eamque ubique gentium, 
ubique terrarum in dies singulos amplitudine magis augeat, 
et exaltet ; ut mundum a cunctis purget erroribus omnesque 
homines ad agnitionem veritatis et salutis viam clementissime 
adduca t ;u t flagella suae iracundiae, quae pro peccatis no-
stris meremur, propitius avertat ; ut mari, ventisque imperans 
tranquillitatem faciat, atque optatissimam pacem omnibus 
concédât; ut salvum faciat populum suum, et benedicat hae-
reditati suae, illamque ad coelestia dirigat, atque perducat. 
Ut autem Deus facilius preces nostras exaudiat, votisque 
nostris annuat, ad sanctam Matrem nostram Dei Grenitricem 
Mariam sine peccati originális labe conceptam confugiamus, 
quae maxima fiducia nostra, immo tota spei nostrae ratio est, 
et cujus praesidio nullum praesentius, nullumque validius 
apud Deum patrocinium est. 

Sed etiam vos ven. fratres et filii in Christo dilectis-
simi! in partem sollicitudinis nostrae vocati, velut gregis do-
minici duces ac pastores pro animabus curae vestrae concre-
ditis coram justo judice condam rationem reddituri vigilate, 
orate et hisce acceptabilibus agendae salutis nostrae diebus 
excitate fideles curae vestrae creditos : ut expiatis anteactae 
vitae vitiis, exutoque antiquo homine, novum induere atque 
obsecrationibus, jejuniis, eleemosynis aliisque pietatis operi-
bus iram Domini flagitiis suis provocatam placare conten-
dant,. Estote etiam vos in docendo, instruendoque populo in-
defessi, in atidiendis s. confessionibus seduli ac impigri, at-
que laudabili vitae ac conversationis exemplo, omnique mo-
rum disciplina ita luceat lux vestra, ut fideles opera vestra 
bona videntes et sequentes, glorificent patrem nostrum, qui 
in coelis est. Demum sicut semper, ita nunc quoque ven. fra-
tres et filii in Christo dilectissimi ! vestrae nec non fidelis po-
puli devotioni proprias nostras et totius dioecesis nostrae, 
nec non s. matris Ecclesiae et Pii IX-i pontificis maximi, 
Ecclesiam Jesu Christi inter ipsas continuas adversitates glo-
riose gubernantis, indigentias impensius commendamus ; vi-
cissim nostra de parte vobis ven. fratres et filii in Christo 
dilectissimi ! et omnibus clericis, laicisque fidelibus nostram 
paternam benedictionem ex intimo corde depromtam, pera-
manter impertimur, precantes : ut et Caritas Dei, et gratia 
Domini Nostri Jesu Christi, et communicatio sancti Spiritus 
sit cum omnibus vobis. Amen." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, maj. 8. A birodalmi tanács alsóházában a sajtóra 

kért 400,000 forintnyi évi kiadás fölött tartott szónoklatok-
ból érdemesnek tartunk egykét töredéket kiemelni. Az al-
sóház bizottmánya a hivatalos sajtót szükségesnek, a félhi-
vatalosat fölöslegesnek tartván, az államháztartási költség-
vetésben sajtói czélokra kért 400,000 ft helyett csak 200,000 
ftot akart fordíttatni. Tscbabuschnigg kérdezte : „Mi hasz-
not hajtott a félhivatalos sajtó az alkotmány kifejtésére, a 
közjónak előmozdítására Igazán, igen keveset. Ritkán 
szólottak ezek Austria állapotjárói tárgyilagosan ; ritkábban 
még adtak felvilágosítást a kormány szándékairól : s ha 
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egyszer sugalt arczulattal meg is tették ezt, ily nyilatkoza-
tukra rendesen másnap dementi jött, s később az előbbi de-
mentire ismét dementi. Ily félhivatalos lapok semmi nagy 
eredményt nem Ígérnek. A segélyezés mutatja, hogy kevés 
előfizetőjük van. Azon szép kölcsönös eldicsérések. melyek 
a segélyezett lapokban találtatnak, csak azoknak tetszenek 
leginkább, akik az ily eldicséréseket a segélyezett lapba be-
küldték; ezen fölül még azon veszélyt is szülik, hogy az el-
dicsértek a dicséretek sokszoros olvasása által elhitetik ma-
gokkal, miszerint az olvasók is valóban igy vélekednek." — 
Nem vagyunk azok, kik a félhivatalos lapok hasznosságát, 
ha lelkismeretességgel vitetnek, tagadni akarnánk ; sok jót 
mondhat, sok vitába ereszkedhetik a félhivatalos lap, mit a 
hivatalos lap az ő tekintélye miatt nem tehet. Legyen bár 
az ily lapnak kevés előfizetője, nyilatkozatjai, ha komolyak, 
talpra esettek, más lapokba átmennek, s megnyerhetik azon 
befolyást az elmékre, melyet minden lap keres. Vitáiban is 
felhozott érvek, ha eltaláltak, ha döntök, felfogatnak, tár-
gyaltatnak, vagy legalább komoly meggondolás alá vétetnek. 
A szóló T. is elmélkedett fölöttök; ellenmondott ugyan, 
de nem ignorálhatta. A baj nem abban van, hogy félhivatalos 
lap van, mivel ennek működését, küldetését az ellenzéki la-
pok sokasága, gondatlanul kezdett vitáinak és negédes gán-
csoskodásainak sokszorossága szükségessé teszi ; hanem a 
félhivatalos lapok vezetőjének és a szerkesztőségi személy-
zetnek eltévedett megválasztásában. A félhivatalos lap kiál-
litóinak czélra és a főeszközökre a kormánynyal meg kell 
egyezni : ha például a félhivatalos lap irói a Pesti Naplóval 
egy elvet vallanak, a czélban, a főeszközökben evvel mege-
gyeznek, akkor valóban a nyilatkozatra dementi jön, s ha a 
kormányzás, mikint Európának majd minden államaiban 
látjuk, nem a társadalom és az állam nagy czélja, de csak, 
csak is kisebb hadfordulati sikerek kivívásában foglalkozik, 
akkor a dementire szükségképen más dementi jön. és mind 
a kettőre valósziniileg egy harmadik. A mai kormányzásban, 
átalában szólva, az elmék megzavarása, tévútra vezetése is 
egyik eszköz, mint a táborozásban a szinlelt támadás. Ezt 
némely kormány megkísértette, s egy bizonyos kormánya 
már tiz éves sikerrel viszi. Margherita Solaro Kelemen 
mondja : „Sokszor győzhet az államár színleléssel, hazug-
sággal; de a csalódások, csalatások mást hamar okossá, sze-
messé tesznek : s az államár igaz szava sem nyerend hitelt, 
őszintén bevallott szándékával sem nyerhet meg senkit ; mi-
alatt a ker. államár, ha nem is mond meg mindent, mit szive 
alatt hordoz, de ha igazat • szól, amikor szól, mindig győz. 
Igazsággal, igazmondással nehéz terheket vonhatunk ma-
gunkra, de többet nyerünk, hosszabb időre győzünk, mint-
sem színleléssel, vagy hazugsággal." T. szónok a félhi-
vatalos lapokban található dementiket ügyesen használta 
fel ellenzéki czéljaira, de nem fejtegetvén azok eredetét, az 
erkölcsi rendnek használatot sem tett. 

Berger, a doctor, ügyvéd az ellenzék mérgeskedéseit a 
félhivatalos lapoknak róvja fel. Igaz, ezen elmélet szerint a 
tolvajlást annak kell tulajdonítani. mivel kiki saját jószágát 
megtartani akarja, a gyilkolást annak, mivel kiki saját életét 
védi. Berger nem akar félhivatalos lapot, hogy az ellenzék 
mérsékelt körben maradjon, azaz csendes, lassú, szabadal-
mazott. mivel ellenmondás nélküli gazdálkodást akar az el-

lenzéki lapokra. Berger mint ellenzéki ember, saját czéljai-
hoz könnyű szerrel akar eljutni. Szeretjük mi a félhivatalos 
lapokat, mivel minden kormányt az erkölcsi rend Istentől 
rendelt védője gyanánt tekintjük, ha látjuk, hogy a félhiva-
talos lapnak írója meggyőződésből irja azt amit ír, nem pedig 
fizetés miatt. 

Ez a nehéz föladat a miniszterre mindenütt, hogy igen 
sok, s épen a szabadelvű ellenzéki sorokban legtöbb író ta-
lálkozik, ki jó pénzért irni fog, mit tőle kívánnak ; de mit 
egy czikkében jót cselekszik, másik rovatában, más tár-
gyakról szólva, az előbbi jót megsemmisiti, nem használ a 
kormánynak, hanem árt, nem világosit fel, hanem zavar, 
nem nyer híveket, hanem szül elleneseket ; hat az ily félhi-
vatalos lap, de ezen esetben a kormányok jó szándékaira 
nézve inkább óhajtanék, hogy ne hasson semmit. 

Ide czélzott Herbst, habár más volt szándéka, mint 
nekünk, midőn némely félhivatalos lapokról igy nyilatkozott : 
„Ami a vallásos ingerléseket illeti, van e házban egy képvi-
selő, aki illetékes lenne efelől Ítéletet hozni, melyik lap szült 
bizonyos hegyek között legtöbb izgalmat, ezen lapot a félhi-
vatalosak között találnánk. Az ellenzéki lapok ellenmonda-
nak a félhivatalosoknak, s a nép ismeri, mit irt a félhivatalos 
lap."A szónok Tirolt, s ennek egyik hü képviselőjét értette gu-
nyoraiban. Lehet más félhivatalos lap is, mely a neki enge-
dett szabadságot saját makacsságainak, személyes subsumti-
oinak érdekeire fordítja, s mi jót tehet, tizszeres roszszal pó-
tolja. A szabadelvű ellenzék az ily félhivatalos lapnak ör-
vend, felőle szólva, mikint Herbst ur, másokra szór gunyort, 
s örül, hogy az állam pénzén hatalmas tényezőt bír benne a 
magas kormány czéljainak gátolására. A félhivatalos lap 
épen azért csak félhivatalos, mivel szabadsága van saját 
czéljait is keresni, mint a gyerkőcznek, saját kedvére ját-
szani ; de épen ezen körülmény azt követeli, hogy ily lap 
vezetésére lelkismeretes ember választassék meg, s mit tesz 
a neki engedett szabad rovatokban, nagyobb figyelemre mél-
tassék. Qui disperdit, non colligit. Nekünk pedig az igy ve-
zetett félhivatalos lap az égő szükséget mutatja, hogy legyen 
erős, legyen tekintélyes lapunk, melyben saját megtámadott 
érdekeinket, és ha kell, a kormány jó törekvéseit czélvesz-
tetten vezetett félhivatalos lapok ellen is védelmezzük. 

ROMA, május 1-én. A liusvéti ünnepek ez évben rend-
kívüli nagy számban hozták Romába az idegeneket. A szent-
atya végezte a nagvhéti szertartásokat, s ez bizonyítja, hogy 
erős és egészséges. A Sixtina kápolna csak a meghívottakra 
is mindig szűk volt. Az idegenek közül kevesen juthattak 
be, azok t. i. kiknek magasabb pártfogásuk volt e czélra. 

Szándékom csak a tényeket elsorolni, amint tollam alá 
jönnek. Persigny és Vegezzi ittléte minket meg nem lepett. 
Kivánnók. hogy a forradalmárok sorban jönnének ide. Ro-
mában az ajtatosság mirigye, mint mondani szokás, őket is 
megkapná. Hivatalos küldetése Persignynek nincsen, meg 
lehet bízva a császártól sokra nézve, de tárgyalást ő nem fog 
kezdeni, és senki sem ereszkednék vele ilyenbe. A szenta-
tya kegyesen fogadta őt nejével együtt. Ezt a szentatya min-
denkivel szokta tenni. Vizsgálhat sokat, figyelhet a nyilat-
kozatokra, el is mondhatja urának, mit látott itten. Sartiges 
gróf, franczia nagykövet díszebédet adott herczegi vendé-
gének tiszteletére, Antonelli is meg volt híva, s Persigny 
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mellett ült. Mit beszéltek ezek együtt, nem sokat jelent, mi-
vel Antonelli kötelességét szokta teljesiteni mindig. Mon-
datik, hogy a herczeg Francziaország védelméről biztosította 
volna Antonellit, s csak bizalmat kért. Erről a mult idők ta-
núságot adnak. Mi csak az Istenbe bizunk. 

April 12-i ünnepély a szentatya visszatérésének napja 
Gaötából sz. Ágnes templomában, melyre a szentatya ki szo-
kott menni, ez évben nagyhétre esett, s azért april 19-re ha-
lasztatott. A szentatya délután kikocsizott, Bofondi bibornok 
által, ki a káptalannak és a szerzetnek védnöke, fogadtatott. 
Az ajtatosság sz. Ágnes tiszteletére készített hymnussal vég-
ződött, melynek dallamát Rosati karnagy készítette, s jeles 
énekkara által jelesen előadta. Mortara Edgard, az egykori 
zsidóim, versezetet szavalt a szentatya előtt. Visszatérvén a 
szentatya a városba, ezt teljes pompában találta. Örömün-
nep volt ez annak emlékére is, hogy a szentatya 1855 april 
12-én ép sz. Ágnesről nevezett kolostorban, midőn a terem-
nek alsó padozatja földszintre roskadt, sérülés nélkül a ve-
szélyből megszabadult. A Corsó utcza, a Piazza del popolo 
szobra, Ara coeli templom homlokzata, a Pincio, Trinità dei 
Monti magaslat, különös miivészettel voltak kivilágítva. A 
nép az utczán volt, képzelhetni, hogyan fogadtatott a Porta 
Pian visszatérő szentatya. A Pincion véghez vitt tüzjáték 
minden várakozást fölülmúlt ; nem hiában itt találtatott fel a 
tüzjáték, de a világon sehol sem vitetik oly nagyszerűséggel. 
A hivatalos ,Giornale di Roma' jelesen irta le a kivilágítást, 
utána a többi kath. lapok a világon. 

April 20-án a laterani káptalan nagymisét mondatott 
egy kanonok társért, I I I Napoléonért; ezen nap az ő szü-
letés napja. 

Vegezzi, piemonti küldöttről mit irjak ? Egyet mond-
hatok, hogy politikáról szóba sem ereszkednek vele. Egy-
házi dolgok az ő küldetésének czélja. A szentatya levelet 
küldött Victor piemonti királyhoz, a szentatya igy nevezi 
őt, atyai szeretettel intette, hogy az egyház gyászos hely-
zetén segiteni ne akadályozza őt. Solicitudo omnium ecclesi-
arum indította a szentatyát ezen lépésre. Az üres püspök-
ségek betölthetését kívánta a királytól. Irt a szentatya, mint 
atya a tévedő fiához szokott irni. Vegezzi választ hozott a 
szentatyának. Hogy épen Persignyvel egyszerre találkozott 
Romában, sokan politikai tárgyalásokat gyanitottak ebben. 
Semmi sincs ezekből. A szentszék tűri az erőszakot, de mig 
a tartományok vissza nem adatnak, addig ily tárgyalás sem 
lehetséges. Szomorú pedig az egyháznak sorsa Italiában, mi-
kor a népnek pásztora nincsen, s a király akadályozza a 
nyájnak legeltetését. Piemontban az albai megye 1853-tól, 
az alessandriai 1854-től, az aostai és az astii 1859-től, a 
fossanoi 1852-től, a vigevanoi 1859-től, a turini 1862-től, a 
saluzzoi 1864-től óta pásztor nélkül van, ez évben pedig a 
cuneoi püspök halt meg. Sardiniában a bisarcioi, boáai, ogli-
astrai, castelli-nuoroi, ainpuriasi, cristanoi, algharvi, sassarii, 
tehát 11 püspökség közül nyolcznak nincs püspöke. Mennyi 
megye van egész félszigeten, hol pásztor nincsen? Akik 
meghaltak, 1863 óta utódot nem kaptak, több mint ötven 
püspök számkivetésben van vagy tömlöczben, kettő Turin-
ban, kettő Genuában, egy Comoban tartatik, kiknek megyé-
jükbe menni tilos. Mily gyászos helyzet ez ! A bérmálás, a 
papirend fel nem adatik, a szertartás az ö fényében meg nem 

tartathatik, a papok kormányzása igen nehéz, mivel a káp-
talani helyettesek által vitt kormányzás, lennének bár a 
legjelesebbek, mint a milanói, a bolognai, mindig csak öz-
vegység. A király az ő régi tartományaiban előterjeszthetne 
püspököket, nem teszi, a szentatya megtette az ő elrablott 
tartományaiban a kinevezést, például Guidi bibornokot Bo-
lognába, a király nem engedi, hogy székeiket elfoglalhassák ; 
a többi tartományokra nézve Victornak nincs joga előter-
jeszteni , a szentatya intézkednék magától, de a király 
ebben is erőszakkal áll ellent. Ide je volt tehát, hogy a szent-
atya, ha még Victor királyban, amint fölteheti, van ősei val-
lásosságának egy és legutolsó szikrája, figyelmeztesse a bor-
zalmas felelősségre, mely a királyt terheli. A szentatya 
azonban kivánja, hogy a király méltó egyéneket terjeszszen 
elő az üres püspöki székekre, melyekre nézve a piemonti 
concordatum szerint előterjesztési joga van, hogy akiket a 
szentatya kinevezett, székeikre menni engedje, akik szám-
kivetésben vannak, azok visszatérhessenek. Victor országlása 
alatt elitéltettek, mivel főpásztori kötelességüket teljesítették, 
az imolai, turini, faenzai, mondovi, saluzzoi, piacenzai, parmai, 
fossombronei, foggiai főpásztorok, a bolognai, nápolyi kápta-
lani, vagy püspöki helyettesek. Ítéltettek, de el nem Ítél-
tettek : az anconai, sesii, urbinoi, spoletoi, camerinoi, fanoi, 
orvietoi, guastallai, vallei, capaceioi, anglonai, tursii, conzai, 
borsanoi, sorrentei érsekek, püspökök; Turinba hurczoltat-
tak : pisai, piacenzai, famagostai, farumoi, avellinoi főpász-
torok és a milanói káptalani helyettes. Fájdalomból meg-
haltak: a bolognai, astii, cuglii, lorettoi, osimoi, amalffii, sini-
gagliai, orvietoi, maceratai, nocerai, iserniai, aquinoi, ponte-
corvoi, bovinoi, marricoi, ugentoi érsekek, püspökök, és a 
nápolyi püspök-helyettes. Ma számkivetésben vannak : a 
nápolyi, cagliarii, sorrentei, reggioi, sessai, aquilai, castellama-
rei, teramoi, pattii, gaëtai, aceranzai, barii, brindisii, chietii, 
rnandfradoniai, salernoi, tarcutoi, andriai, anglonai, ascolii, 
aversai, bitontoi, bovai, caiazzoi, calvii, casertai, catauzaroi, 
cerretoi, cotronei, gravinai, lacedoniai, miletoi, muroi, nicas-
troi, nicoterai, nolai, oriai, termoli, trójai, gallipolii, vallei, 
papaccioi főpapok. A püspöki széknek elfoglalásában aka-
dályoztatnak : a milanói, raven nai, bolognai, paviai, cremai, 
borgoi, cesenai, comacchioi, ripatransonei, montefeltovi, ri-
minii, lorettoi, osimoi, nocerai, città-castelloi, calvii, orvietoi 
főpapok. Nemde negatio Dei Victor kormánya ? 

Május 28-án lesz Berchmann János szenttéavatta-
tása, jun. 17-én a szentatya pápaságának évfordulati napja, 
jun. 21-én koronázásának, jun. 24-én pedig a szentatya 
névnapja. 

Herczeg Boghos Bei-Missirli-oghi, kath. örmény, a tö-
rök császárnak bankára april 17 fogadtatott a szentatyánál, 
a szentatya megparancsolta, hogy háláját nyilvánítsa a sul-
tánnak azon szabadságért, melyet a katholikusok Törökor-
szágban élveznek. 

Dante hatszázados ünnepére, mely majusban lesz, Flo-
renczben s Romában készülnek. Ellenfelek egymással, a 
forradalmárok dicsérni fogják, ami ellen Dante lelke tilta-
koznék, a romaiak is dicsérni fogják, s irataiból kivonatokat 
készíteni. Galilaeit is dicsérve rágalmazták a forradalmárok, 
Danteval is ezt teendik, pedig mindkettő szivének legben-
sőbb érzelmeivel ragaszkodott a szentszékhez. 
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SZŰCS, máj. 3-án. A b a k on y-s z o m b a t h e l y i 
k e r ü l e . t n e k K o p p á n y b a n m á j u s 2-án 1 8 6 5 e g y 
n a g y k a t h . p o l t i k a i n a p i l a p m e g a l a p í t á s a é r -
d e k é b e n t a r t o t t r e n d k í v ü l i g y ű l é s e . 

Jóllehet kerületünk egy legközelebbi tanácskozmánya 
alkalmával több alapos incidensnél fogva abban állapodék 
meg, hogy éven kint csak egyszer, őszi tanácskozmányt tar-
tand ; de mégis a fonforgó komoly tárgyróli előleges értesü-
lés, és ker. esperesünk ft. Szelmajer Károly ur fölhívása követ-
keztében sietve jöttünk Koppány ban össze, hogy igy a jelen 
nehéz és zsibbasztó anyagi körülmények közepette higgadtan, 
szeretetteljesen ugyan, de egyszersmind komolyan tegyük 
magunk közt discussio tárgyává azon nem csekély fontosság 
és horderővel bíró égető kérdést, mely egyesült erővel ,Vi-
ribus unitis,' egy nagy kath. politikai napilap megalapítását 
czélozza. 

Mi ez érdemben az első pillanat benyomása alatt már, 
midőn a .Religio' hasábjain a szepsi kerület életrevaló indít-
ványát olvastuk, szivünk mélyéből sok szerencsét kívántunk 
ahoz ! . . . mert beláttuk, hogy ezen eszme megtestesülése ál-
tal mig egyrészről a kath. érdekek minden vonatkozatban 
képviseletet nyernek, — ugy más részről erélyesen, és te-
kintélyesen lehet visszaverni azon sokféle és gyakori impe-
titiókat, melyek az antikath. szellemű sajtó által ellenünk a 
legszentebb s a legfontosabb kath. kérdések körül oly vak-
merően intéztetnek ! . . . megfeledkezve igen gyakorta arról 
is, hogy Isten, s az ő emberüdvözitési oeconomiájának nagy-
szerű müvei u. m. kinyilatkoztatás, hit, egyház, ennek szen-
tesitett és elévülhetlen örök törvényei, intézményei, és isteni 
szerkezete ellen nincs, nem lehet haladás ! . . . 

Mind ez annál szomorúbb jelenség, mert a napi sajtó 
e destruetiv irányának még némely tévedő kormányok is hó-
dolnak ! . . . „quidquid délirant reges, plectuntur achivi" . . . 
A 16-ik század szomorú catastrophája. s a mult század rémes 
alkonya elég intő példa ! — Csak okuljunk a történelemből, 
mely az élet mestere ! 

E pontnál rövid reflexioképen büszke örömmel jelezzük 
a ,Bécsi Híradó' ellen közlött erélyes felszólalásokat, s azon 
eredménydús irodalmi harczot, melyben éber fegyelmével 
a ,Religio' csak ujabb babérokat aratott magának ! 

De emellett mély fájdalommal észleljük mindenkor az 
oly nemű további támadásokat, s paradox állításokat, miliők 
a B. H. lapé ; — mert ezek az egészben mig egyrészről két-
száz millió igaz katholikus meggyőződését, tiszta szent pie-
tással párosult érzelmeit sértegetik ; — addig más részről 
nem csekély mérvben hintik a bizalmatlanság átkos mag-
vait a nemzet minden rétegében el ép akkor, midőn a 
magas kormány, teljes atyai szándokkal a merev s a hosszas 
politikai stagnátioból kiemelkedve, a kiegyezkedés, a trans-
actio nagy munkáján fáradozik ! . . . Mert a magyar nemzet 
valamint gyengéden féltékeny és hű volt mindenkor, ugy 
féltékeny s hű is leend mindörökre ezeréves alkotmányához 
épen ugy, mint vallásához ! . . . Az ösvényt tévesztett Bécsi 
Híradóra, nagyon ráillenek tehát az ó kor jeles classikusának 
Horácznak eme szavai : 

Non ager hic poinum, non dulces educat uvas, 
Exspectata seges, vanis evasit aristis, 
Infclix lolium, et steriles dominantur avenae. 

Mi igénytelenségünk szerény érzetében lia bátorkod-
nánk némely szörnyen tudós és felfujt uraknak tanácsot osz-
togatni ! ugy teljes jó akarattal elmondanék, miszerint még 
a jótékony folyam is, ha egyszer medréből kiárad, végtére a 
virányos mezők áldásait is rombolva magával elsepri ! . . . 
Tartsuk szem előtt tehát Sz. Pálnak, a világ ez égi ihletii 
metaphysicusának amaz örökké dönthetlen elvét „non plus 
sapere, quam oportet sapere, s a p e r e a d s o b r i e t a t e m ! " 

Mindezen kifejlett érzelmek, mindezen meggyőződések 
folytán kerületünk igen belátja az e m a n c i p á l t s a j t ó e 
vészes iránya mellett egy tervezett nagy kath. pol. napilap 
megalapításának o k v e 11 e n szükségét, mely a vallás kétélű 
fegyverét villogtatva, ott hol szükség, bátran, s eredmény-
dúsan lép ki a küzdtérre ! — s maga köré gyűjti azon vallá-
sosán munkás és tevékeny erőket, melyekből lassankint az 
egyház, és szentügyének bátor védelme körül, mindannyi 
harczedzett athleták képződnek ! . . . A sz. Lélek eme intel-
mei „sobrii estotc et vigilate, quia adversarius vester tamquam 
leo rugiens circuit quaerens quem devoret" nagyon rá illenek 
korunkra. — K i k e l l g ö n g y ö l g e t n i t e h á t a z t a 
z á s z l ó t , h a d d l e n g j e n n y i l t a n , s z a b a d o n ! 

Ezek következtében a kerület ismételve megujitá ama 
régiebb 1862 nov. 18-án tartott tanácskozmányánalc határ-
zatát, mely szerint a társadalmi rend alapját megrenditő, s a 
sociális élet csendes békéjét feldúlni törekvő antikath. szel-
lemű sajtónak örökre ellenmond ! 

Azon felhívást, mely az I. T. jövőjének biztosítása ér-
dekében mélt. Károlyi István, Cziráky János, Bíró László 
püspök, és Szabó József praelatus urak, mint megannyi te-
kintélyek aláírásával közrebocsáttatott, és püspök-megyei 
uton hozzánk érkezett, nagy érdekeltséggel vette tudomásul 
kerületünk. — Mert csalhatlan criteriumát látjuk ebben azon 
magasratörő léleknek, melylyel világi nagyjaink a vallás, s 
az egyház egyetemes .érdekei iránt viseltetni tudnak. 

De nem volnánk igazságosak, lia e pontnál minden utó-
gondolat nélkül teljes nyíltság, és loyalis őszinteséggel ki nem 
mondanók, mi szivünkön fekszik, hisz régi közmondás „néma 
gyermeknek anyja sem érti szavát." — Eszerint kinyilat-
koztatjuk e g y s z e r ü e n , hogy mi a b a k o n y-s z o m-
b a t h e 1 y i k e r ü l e t nagyon szerény évi jövedelemmel el-
látott lelkészei a jelen pangás, pénzszükség, az adó lehető 
nagysága stb. kikerülhetlen terhek mellett a legtisztább 
szándok, s a legjobb akarat mellett sem tehetünk többet, 
minthogy a tevékeny I. T. — mely teljes a jó akarattal — 
mennyire tőlünk, s gyenge tehetségünktől telik, járat juk, s 
járatni fogjuk mindaddig, mig nehéz munkáink verítékén 
jobb erők s készültséggel ellátott kath. orgánumot nem nyer-
hetünk !• 

Itt egyelőre eléri ne továbbját jó akaratunk, mert a 
lelkesedés hevétől elragadtatva magát a dolgot megelőzni 
nem akarjuk, valamint könnyelműen előleges komoly számí-
tás, és érett megfontolás nélkül olyasmire sem akarjuk ma-
gunkat kötelezni, mit, ha netalán a dolog egy fordulatot vesz, 
nem tudnánk vagy nem fognánk teljesíteni ! 

De kerületi esperesünk ismételt felszólalása, s indokolt 
indítványozása folytán mégis határoztatott : — melynek ér-
telmében a kerületi tagok visszavonhatlanul előre is kötelez-
ték magukat, hogy mint részvényesek évi segélyezésükkel 
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fogják igen is támogatni azon nagy kath. politikai napilapot, 
melynek alapítása tervbe hozatott, — Legyen ezen átalakult 
lap azután az Idők Tanuja , vagy más, legyen Lonkay ur a 
szerkesztője vagy más ! — E vonatkozatban a kerület — 
ámbár L. ur a bátor kezdeményezés miatti méltó érdemeit 
nem ignorálja, — mégis praescindál a személyiül. — Mert 
most már nem személyt, hanem ügyet, érdeket, kath. ügyet, 
érdeket akar pártolni, annak felvirágozhatását s z a b a d 
f e j 1 ő d é s s el biztos erők, elismert képességek által eszkö-
zölni ! — A kerület, tekintve tehát azon irodalmi eszmecse-
rét, mely ez érdemben már felmerült, f e l f ü g g e s z t i v é g -
l e g e s h a t á r z a t á t a d d i g , mig a dolog kiforr, s igy ma-
gát biztosan tá jékozhat ja! — A zászlót egyébkint, mely 
alatt tömörülnünk kell, soha hütlenül elhagyni nem fogja ! . . . 
I t t per tangentem kimondjuk egyszersmind azon szilárd meg-
győződésünket is, hogy maga a subventio egy lap szellemi 
felvirágzását nem biztosítja ! — legalább mi nem látunk ab-
ban erre elegendő garantiát — egy lap szellemi felvirágzá-
sára a biztosíték egészen másutt, a szellem s nem az anyag-
ban keresendő ! — Csak ne ringassuk illusiókban magunkat , 
s ne legyünk túlzott szerények, vagy féltékenyek higgadt 
discretióval alkalmazni ott, hol szükség eme elvet : „Qui bene 
distinguit, bene docet." — Ne identificáljuk az ügyet a sze-
mély lyel ! — Vannak végtére edzett és kitűnő m á s o d r e n -
d ű t e h e t s é g e k , melyeknek hátrálniok kell akkor , mi-
dőn a genialis tehetségek nyomulnak előtérbe ! — A csupa 
jó akarat még nem üdvözíti az embert! — Emlékezzünk 
csak a gr. Zay-féle legközelebbi importunitásra, melyre vég-
tére is a nagy patlieticus ígéretek után Dupanloupnak sza-
vai válaszoltak ! A hosszas vajúdások, a parturiunt montes 
terhére vannak az olvasó közönségnek ! — Kényes ügyben 
sokszor periculum in mora ! — Akkor midőn a seb vészes 
dimensiót nyer, sokszor már késő az amputátió ! — Késő ak-
kor gondoskodni ügyes, geniális hadvezérrül, midőn a csata 
már veszve van ! Végre ildomosán senki nem fogja hibának 
mondhatni, midőn szépen zöldellő szőllötő helyébe, mely csak 
nagy r i tkán hoz zamatos gyümölcsöt, gyümölcsözőbb plán-
táltatik ! — Ezen megjegyzéseinkkel korán sem aka r juk fel-
tétlenül Cató ismert refrainjét alkalmazni. „Carthaginein de-
lendam esse censeo," csak annyit aka runk kimondani, hogy 
az alsóbb, a másodrendű érdekek, a f e n s ő b b catholicis-
mus érdekei és igényeinek mindenkor alárendelve legyenek! 

Ugy hiszszük egyébkint, hogy solidaris érzelmeink 
eme leplezetlen kifejezésével a suum cuique elvét meg nem 
sértettük. — Meggyőződésünk e kinyilatkoztatása mellett 
egyébkint szivünk mélyéből óhaj t juk, hogy a kegyes ég, 
mely minden szent és jóra áldásos kegyelmét, s a növekedés 
termékeny malasztját adja, áldja meg nagyszerű felvirágzás-
sal e szent, e kath. törekvést is. Ujlaky József 

a kerület jegyzője. 

VEGYESEK. 
Nm. Kunszt József kalocsai érsek az elaggott papok 

nyugdíjintézete tőkéjének növelésére 10,000 frtot adomá-
nyozott. 

Bécsi érsek s bibornok ur megnyerte a szentatyától, 
hogy sz. Canisius Péter ünnepe azon módon tartathassék 
meg Bécsben, mikint Utrechtben, hol született és Lausanne-
ban, hol meghalt. Ezt a bibornok és érsek ur híveinek april 
9-éről pásztori körlevélben tudomására adja. A körlevél egy 
munkás életnek hű ecsetelése. Nemcsak életleirás, hanem a 
közbe-közbe szőtt hit s erkölcsi igazságok, a mai zavaros 
életből felhozott példázatok, czélzások, a keresztény szere-
tetnek, mely középpontját s czélját az emberen kivül bír ja , 
eleven rajza, a megigazulási tannak igaz vagy tévesztett 
fogalma, végre a meglepetésre talált ellentét Luther Márton 
és sz. Canisius között ezen főpásztori levelet nemcsak ked-
vessé teszik, de a lángelme szüleményének, mely hóditani 
szokott, felmutatják. Sartorinél Bécsben nyomatott e körle-
vél, megrendelésre azonnal kapható. Ará t nem tudjuk, de a 
4, nyolczadrétbe szedett ív magas árral nem fenyegethet. 

A gyönyörű kehely, melyet Eger városa nm. Bartako-
vics B. egri érsek urnák, aranymiséje alkalmával átnyújtani 
készül, Dauninger Ferencz bécsi művész által góthstilben 
készíttetett, s hasonmása azon kehelynek, melyet IX. Pius 
pápa sz. Péterben a misénél használ. Alján három, mintegy 
3 /4" átmérőjű, köridomu, drága kövekkel kirakott keret van: 
az elsőben, melyet 26 rubin ékesit, sz. Adalbert püspök vér-
tanú, a másikban 26 smaragd közt sz. Mihály arkangyal , a 
harmadikban, melyet 26 fehér opál körit, olajban főzött sz. 
János,az egri megyének védszentje képeik szineszománezban 
foglaltatnak.Ezek közé ismét három igen szép ciselir-munkáju 
arany rámácska van beosztva : az egyikben fekete einailme-
zőn az egri érsekség, a másikban Eger városának czimere, a 
harmadikban: „Aranymiséjéhez háláshivei. Egerben 1865." 
Az egész gazdagon aranyozott ezüstből készült, 79 latot 
nyom, s remekműnek mondható. (E— r.) 

April 27-én tartatott meg a pesti főelemi tanodák ta-
nítói testületének tanácskozmánya ft. Kriegler József igaz-
gató urnák elnöklete alatt. A jelen volt tanítók száma nagy 
volt, a százat meghaladta. A nevelés és oktatásügyi tá rgyak 
korszerű megvitatása után, melyet az elnöklő igazgató ur 
tapintatteljesen vezetett, következő tárgyakat tűzte ki ki-
dolgozás végett : mutattassanak ki azon okok, miért látogat-
ta tnak a vasárnapi iskolák oly hanyagul, s mily eszközök, mily 
rendszabályok volnának alkalmazandók ezen hanyagság meg-
szüntetésére , különös tekintettel Pestnek körülményeire '? 
Igen czélszerü, igen alkalmas pályakérdés, az elnökség tapin-
tatának bizonyítéka, csak egyet sajnálunk, hogy a tanítói 
testület tagjai által készitett legjobb munka csak 2 arany-
nyal jutalmaztathatik. 

Hire jár t , a lapok is emiitették, (mit is nem említené-
nek a csacskák ?) hogy a pesti úgynevezett magasabb kö-
rökben aláírási ív köröztetett, mely a fm. bibornok, herczeg-
pr imás, érsekhez teendő föliráshoz csatoltatnék, miszerint 
Pestre egy jeles egyházi szónok küldessék. A kérvényezők 
szándékait nem ismervén, mivel a kérvény szövegét nem 
olvasván, a lépésről illetékesen nem is szólhatunk. Annyit 
tudunk, hogy az Isten, az ő törvénye, s szent igéje előtt 
magasabb, alantabb körök nem léteznek ; de ha a nemes 
lelkek az ily egyházi szónoki hivatal megalapításáról elmél-
kedtek, és az aláírást a megalapításra szükséges töke meg-
szerzésére irányozták, ezt csak dicsérhetjük : ha pedig az 
aláírás jeles egyházi szónokot kérvényezett Pestre, ezt mint 
az aláírók, mint a kérvényezett szónok, mint a fm. bibornok 
s főpásztor személyével tekintetben igen különösnek, rövi-
debben mondva elvétett lépésnek tar t juk , habár a buzgó, 
jámbor szándékot ebben is igen igen tiszteljük. Amint tud-
j u k ily aláirás nem jött létre, ily kérvény nem terjesztetett 
a fmgu bibornok elé. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, május 13-án. 3 7 . I. Félév. 1865. 

TARTALOM : A hittitkok észszerű természete. — 
Főpásztori körlevelek a pápai encyclicáról. (Pécsi.) — Egy-
házi tudósítások. — Szerkesztői nyilatkozat — Vegyesek. 

A hit t i tkok észszerű te rmészete . 
(Vége.) 

Azért nálunk most az egy ügy üeknél is jótékony 
tiszta fényben áll az, mi előbb a leghiresebb észhő-
sök előtt befátyolozva volt. Csak isteni bölcseséget 
láthat a józan gondolkozó titkaink kijelentésében, 
fölvilágosodást, elmederüt, nyugalmat lelhetnek a hit 
segélyével az azokat befogadók. Az ember talán 
soha sem vágyna, nem törne a magasabb után, ha 
róla semmi ismerete nem volna; azért engedi meg 
jó Istenünk, hogy kinyilatkoztatása által bepillant-
hasson a túlvilági életbe, megmutatva neki, ámbár 
most csak hitben, a magas fönséges mennyei való-
kat, mik rá várnak. Isten soha föl nem tűnnék any-
nyira a léleknek az ő végetlen fölségében, magasz-
tos nagyságában, ha természetének titkai tényleg 
mint olyat nem tüntetik föl, kinek nagyságát terem-
tett gondolat át nem ölelheti s véges bölcseség meg 
nem foghatja. De maga a kevés is, melyet a véges 
elme hit által megfoghat és megismer, az Istenről és 
isteniekről oly gyönyört szerez neki, melyet semmi 
más tudomány nem adhat. Ez buzditá sz. Ágostont 
e szavakra : „boldog az, uram! ki téged ismer, ámbár 
semmi mást nem is tud, csak téged; szegény az, ki 
mindent ismer, de téged nem ; s ha a többit mind tudja 
is, s velők téged, nem boldog azért, hogy azokat tudja, 
hanem azért mert általad ismeri és tudja." *) Mert meg-
nyugszik Isten tekintélyén a hivő,nem bizonytalanko-
dik, nem ingadozik, nem kétségeskedik, nincs kitűzött 
czél, kijelöltirány, biztos kalauz nélkül, mig igy halad, 
egyenes uton megy biztosan, bátran, akadály nélkül 
előre. Isten szeretete czélja, Isten kinyilatkoztatása irá-
nya, Isten fia kalauza. E hitben mintegy kezébe adja 
Isten a kulcsot lassankint benyithatni az isteni termé-
szet és lények értésére, s oly álláspontra helyeztetik, 
honnét az emberi lélek minden tévedéseit Istenrőli 

J) Lib. conf. 5. c. 4. 

elmélkedésében érteni s méltatni tanulja- a legdur-
vább bálványozástól egész a legfinomitottabb böl-
cseleti mindentistenitő istentagadásig. A hit tanítá-
sában találja föl az isteni igét, mely önlétének min-
den talányait megfejti, s mintegy rést nyit a szem-
nek, melyen át beláthat saját természetének mély-
ségébe, mely a kinyilatkoztatás nélkül örökre ért-
hetetlen marad. A világ történet nélküle örökre ért-
hetetlen, kifejthetlen zűrzavar, s csak általa s benne 
nyer értelmet s jelentőséget, mert igy a kinyilatkoz-
tatás tiszta, tisztító folyama folyja át, mely mindent 
jelentékenynyé tesz, midőn minden, még a legfeke-
tébb emberi tény is alkalmas eszköz gyanánt tűnik 
föl a világnak nagy czéljára, az Isten dicsőségére, s 
ar/ emberek üdvére. 

Ha a legszebb források gyakran a legelrejtet-
tebb sziklaüregekben eredve áldásdúsan öntözik meg 
a lapályokat; ha a természeti erők a föld sötét keb-
lében titokban láthatlanul működnek, de idővel bá-
joló virágzás- és gazdag gyümölcsözéssel tanúsítják 
elrejtett erejök hatályát: váljon a fölsőbb szellemi 
világban nem található-e, nem kell-e lenni hasonló 
viszonynak? Sokszor a legkopárabb hegyek bense-
jében drága kincsek vannak. 

Igy fűzve tovább gondolatait az észlelő lélek, 
látni fogja, hogy a hit második magasabb foka az 
isteni ismeretnek, melyről Istent nemcsak a terem-
tésből, tehát müveiből : hanem önmaga által, s azért 
sokkal tökéletesebben magasztosabb módon ismeri, 
mint az a csupa észokoskodásnak lehetséges, mivel 
Isten természete soha teljesen, egész fönségében nem 
mutatkozik a látható mindenségben. Igy lesz a hit-
nek világos és sötét oldala is, világosan látja min-
denki, hogy hihet s kell is hinnie, mert rendithetlen 
meggyőződése mondja, hogy Isten szólott, de nincs 
tiszta belátása abba, mit Isten szólott ; s azért a hivő 
odaengedés az isteni szózatnak mindig a szabad aka-
rat müve, s igy érdem is Isten előtt. Nem szembeöt-
lők hittitkaink, de hitelességök világos ; nem látjuk 
be, mit hinnünk kell, de tisztán látjuk, hogy azt hin-
nünk kell. Nem veszszük magunkhoz a mérget, mely-
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ről nein tapasztalás, nem is az ész utján, hauem te-
kintély által ismerjük haláltokozónak; ámbár nem 
is tudjuk, hogyan öli el az életet, nem eszünk belőle, 
egész nehézség, ,amiért,' s ,hogyan' körül van. 

Pythagoras iránt Valerius Maximus szerint oly 
tisztelettel voltak tanitványai, hogy bűnnek vették, 
azokat, miket tőle tanultak, vitatkozás alá bocsátani. 
Ha ki tőlök az általok védettek okát kérdezé, azt 
válaszolák: „ő mondá." Hol Isten szól, annál inkább 
alázzuk meg magunkat, s magasan röpködő lelkünk 
ereszsze le szárnyait, mint Ezechiel szent állatjai, 
midőn az ég dörgött. Csak hit által lesz emberre 
nézve láthatóvá a láthatatlan, a jövő jelenné ; a hit 
szemléli, mi t a testi szem nem lát, hol az értelem csak 
homályt lát, a hit szeme átpillant a túlvilági honba, bi-
zonyosságot kölcsönözve a léleknek, nagyobbat, mint 
ha szemeivel látná és saját kezeivel tapintaná ismerete 
tárgyát. Oh ! mert az érzékek csalhatnak. Isten tekinté-
lye csalhatlan. Igy lesz azután a hit magasabb termé-
szetfölötti életünk elve és eleme, a hit, miből él az igaz ; 
ez hatja át szive minden redőit, megengedi a föntebb 
rendű igazságok látását, előle a látható tünemények 
elenyésznek, s uj eddig nem látott világ tárul föl előtte, 
melynek tagjául ismerimagát, melyben jár, kel, -él, 
hol nem zavarva a mulandó élet forgandósága által, 
örömmel áldozza föl a jelen javakat, mert jobbakat, 
tartósabbakat örökké valókat ismer. A hit azon tit-
kos szem, mely az egész belső embert megvilágosítja, 
s igaz bölcseséget szerez.1) Igy lesz a hit ama biztos 
alap, melyre a valódi megigazulás épül, ama titkos, 
s az érzéki szem előtt elrejtett gyökér, melyből sar-
jadzik föl az igazi Istennek szentelt életfája földi-
szitve magasztos erények illatos virágaival, melye-
ket a természeti értelem csudál, bámul, de föl nem 
foghat, melyen Ízletes gyümölcsök érnek, melyek 
milliók örök üdvösség szomjúhozta sziveinek ideig-
lenes és örök enyhítésére szolgálnak. 

S valóban mi teszi lényegét az igazi polgáriso-
dás- és humanismusnak ? a bálványok szétszórása 
és lerontása, az állam és népjog megállapítása, a lel-
kismeret szabadsága, a szellemi s világi hatalom 
elkülönzése, a szeretet, odaengedés, áldozatkészség, a 
rabszolgaság megszüntetése. Es e sokat kivívott ma-
gasztos hatalma a keresztény polgárisodásnak, mely 
a görög s római világot meghódította, daczáraanagy 
látszó szellemi műveltségnek — s alakszépségnek 
— honnét származik ? a titokteljes hitnek, a megtes-
tesülés titkának tanából. Mindaz, mit az újkor na-
gyot hozott létre, e titokbani hitének gyümölcse. A 

(> Cyrillus hyeros. Cath.'myst. V. 

diadal, mely a világot meggyőzi, a mi hitünk.1) Bár 
mikép igyekszem is, teljes jelentőségét, nagyságát a 
győzelemnek, melyet a hit nyert a pogány világon, 
nem ecsetelhetem eléggé. Volt idő, midőn a szilaj, 
erkölcstelen gőg rótt törvényt a jobb sorsra méltó 
emberi nemre, s a bűnös halandó csak ugy talált 
nyugalmat, ha az egy leméltatlanitott neme az em-
beriségnek oltárra emelte s istenítette. Ismertet a tör-
ténet egy világot, hol a kegyetlenség jognak, s a 
boszu szent kötelességnek tekintetett, s ezerek vére 
folyt az elbaromiasodott tömeg érzéketlen szivének 
gyönyörködtetésére, hol féktelen kéj tarfá világos 
nappal diadalmenetét, az istenség temploma bünbar-
langgá vált, a szemérem papnéjának áldozta magát 
szemtelenül ; világ volt ez, hol az erős parancsolt 
törvény nélkül, a rabigába görbedtek engedelmes-
kedtek lelkismeret nélkül, a szenvedély dühöngött 
határ nélkül, s a kétségbeesés semmi vigaszt nem 
talált. — Es mindezt meggyőzte a hit, mely u j vi-
lágot teremtett, s a régi elhamvadt, összeroskadt po-
gánynak romjain üté föl zászlaját, a keresztet. Igaz, 
alkotott magának az ó világ is fogalmat a liumanis-
musról, hanem az maga, amint a tudomány és mű-
vészetben, az állam és közéletben kifejlődött az em-
bert valódilag belsőkép nem volt képes szabaddá 
tenni s fölemelni: „nos vero juris, germanaequeju-
stitiae solidam et expressam effigiem nullám tene-
mus; umbra et imaginibus utimur; eas ipsas uti-
nam sequeremur.2)" „Az ókor művészetét az alak tö-
kéletes kiképzésére forditá, de a szép mozdulatlan 
alakban nem lakott semmi szent szellem, semmi is-
teni szeretet, semmi nagyszerű szabadság, mi a halál-
tól sem fél: ez csak álarczozott, lappangó szolgaság 
volt ; s a lélek remegve veszett el a homályos sors 
előtt, melyet maguk az istenek sem kerülhettek ki." •') 
E g y élettelen hulla, s halál tanyája volt a régi világ, 
a hit szava vonult át ekkor a halottas mezőn, Isten 
szelleme lengedezni kezdett fölötte, s u j élet támadt 
a kiaszott csontokban. A hit u j törvényeket irt a vi-
lágnak, a tudomány általa nemesült, igaz bölcseség-
gé vált, s a művészet szűzi szemérmes szemmel pil-
lantott epedve, sejdítve föl az égre, a hittel karöltva 
járta be a béke az országokat. Ez a diadal, mely 
meggyőzte, a mi hitünk, a világot, benne birja a hi-
vő a jövő élet csiráját, mely mindig jobban fejlődve, 
végre Isten szemlélésében nyeri teljét, mert aki hisz, 
annak örök élete van. 

') Joan. 5, 4. 
2) Cicero de ofticiis III. 17. 
3) Staudenmaier Encyclopedic der Theologie s. 197. 
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Es mégis észhőseink Jézust, az Isten egyszülött fiát ki 
akarnák vetkőztetni isteni méltóságából s természetéből, 
egyszerű názárethi bölcset látnak benne ; ez a korszellem 
fényszekerének haladása, a neki saját fölvilágosodással kar-
öltve, csakhogy lefelé tart az előtte tátongó mélységnek^ 
hova ellenállhatlanul rohan a széditő magasból, hová a tu-
domány kevélysége s a féktelen szabadság érzete csigázta 
föl, magával ragadva az őt bálványozó sokaságot, de vészt 
fog hozni az alatta nyugodtan élők házára is. Vigyázzunk, 
fussunk eleve az ész keltette kételyektől, ragaszkodjunk a 
rendületlen álló elvek s alapokhoz, emelkedjünk lélekkel 
mennyekbe, honnét a kinyilatkoztatás szállott alá, folyamod 
junk az isteni ótalom alá, melynek fölsége tikait elleplezi, 
nem engedve őket kandi szemeinkkel átnézhetni, helyezzük 
bizalmunkat a titkok szerzőjébe, mondjuk Péterrel : igenis 
én hiszem, hogy te az élő Isten fia vagy, hogy szavaid az 
örök élet igéi ; ez a derült fele az oszlopnak, ha erre fordit-
juk szemeinket, szabadok leszünk a választott néppel, kü-
lönben mint az egyiptomiak eltévedünk. A világosság s ho-
mály vegyület azért van, hogy hitünknek itt alant érdeme 
is legyen, az élettel a vegyület is megszűnik, s az igazság 
derültebb fényben ragyog. Az ki szivböl, lélekből keresi az 
igazságot egyházunkban, föltalálhatja, aki benne tudva él, 
ki nem kívánkozik abból; aki kívüle van, de látja, tudja 
hallja azt, s meggyőződve kívánja üdvét munkálni, az abba 
tér vissza; de tiszta igazság-szeretet, szilárd jóakarat kíván-
tatik, s Isten ajándéka a hit nem marad el. Rendületlenül 
birandja az emberi természet szükségeit kielégítő ész és 
sziv kivánatainak megfelelő, Isten s emberhez méltó, czélunk-
kal egyező égbe-hivó vallást. Nincs, mit belőle kirekeszszen 
a komoly ész, nincs, minek hiányát érezze a meleg sziv, mi-
ben ne emelkedjék, ne tisztuljon az erkölcsi érzés, mert szent-
ség, nagyság ennek szelleme. 

Dr. Bit a Dezső. 

Főpásztori körlevelek a pápai eucyclicárol. (Pécsi.) 
Propediem recurret rursus sacrum quadragesimale 

tempus, quo hucdum singulis annis per literas pastorales vos, 
dilecti filii fratresque ! fideles item vestros, ad sacratum hoc 
tempus juxta mentem Ecclesiae transigendum, jejuniumque 
observandum excitare haud intermisimus. Accessit nunc ad 
hoc faciendum, salutaresque exhortationes dandas aliud for-
tissimum incitamentum exinde, quod Sanctissimus Pater et 
Dominus noster P IUS IX. summus pontifex, editis sub dto 
8-ae decembris 1864. ad omnes patriarchas, primates, archi-
episcopos, et episcopos totius orbis literis encyclicis, pro sub-
limi suo munere, et divino quo regitur instinctu, proscriptis 
et damnatis pestiferis, perniciosissimisque religioni aeque, ac 
societati civili huius temporis erroribus numero o c t u a g i n t a , 
ad implorandum divinum auxilium, jubilaeum universale in 
forma, et ad normám jubilaei, die '20-a mensis novembris 
1846. concessi, indixerit et publicaverit. 

Quibus motivis impulsus Sanctissimus Pater has ency-
clicas, quas in continenti sub •/. vobiscum per extensum com-
municamus, ediderit, ex tenore earum ubertim perspicietis. 
Sane quam saeva nostris hisce temporibus excitata sint bella 
contra catholicam religionem, doctrinam et Ecclesiam, vobis 
omnibus notum est, nec sine lacrimis recenseri, recolique 

potest. Non poterat supremus Ecclesiae pastor pro munere 
suo apostolico, et summe sollicita cura dominici gregis, vocem 
non iam fortius attollere, et inundantibus malis aggerem 
quam validissimum praestruere : atque ut errorum monstra, 
in syllabo sub •//. exhibitorum orbi christiano palam denunci-
entur et proscribantur, Ecclesiae et divinae ejus doctrinae 
conservandae ratio exigebat! Quapropter hanc ipsam visibilis 
Ecclesiae capitis, summique antistitis nostri doctrinam, fre-
quenti lectioni et meditationi commendamus, ut sic pro mo-
dulo quisque suo gregi sibi credito invigilare, eumque a se-
ductione tueri ac defendere valeat. 

Quod jam ad ipsam jubilaei celebrationem attinet : ex 
literis apostolicis, quibus illud indicitur, et thesauri gratiae 
spirituális cunctis Christi fidelibus per orbem dispersis ape-
riuntur, cuncta hue spectantia, una cum legibus et conditio-
nibus, quibus illud obstringitur, clare intelligetis, eas idcirco 
typis novitus procusas in continenti sub •///• vobis aeque per 
extensum communicamus, hortamurque vos, ut eas saepius, 
omni cum attentione perlegatis, ut sic fidelem populum de 
hac summi pontificis concessione accomodo ad concionem 
sermone, praevie prima jam dominica quadragesimae edocere, 
eum de indole, modoque lucrandarum plenariarum indulgen-
tiarum instruere, fideliumque corda et animos ad earum par-
tieipationem movere, et excitare valeatis. Specialia, et uberi-
ora, de quando et quomodo instituendis supplicationibus in 
instructione ad populum directa, eique per vos publicanda 
sub •}/,/. advoluto reperietis. 

Dilecti in Christo filii fratresque ! Sanctissimus pater, 
et supremus pastor in praesenti Ecclesiae calamitate ad di-
vinam opein recurrendum censuit, inter aerumnas et afflicti-
ones, perfidas insidias, et diras oppugnationes, ad thronum 
misericordiae Dei pro auxilio confugiendum judicavit, ut 
majora a religione et Ecclesia damna avertantur, atque ad 
hoc impetrandum nostram, et omnium Christi fidelium Coo-
perationen! provocavit. Hortamur igitur vos per viscera mi-
sericordiae divinae, ut his Suae Sanctitatis votis ad susten-
tandam sacrosanctam religionem nostram, omni studio re-
spondere, et obsecundare adlaboretis. Media coelum usque 
penetraudi, et ad Deum perveniendi nobis non suppetunt 
alia, quam poenitentia, orationes, jejunium, eleemosyna, alia-
que opera caritatis, quae una cum sincera peccatorum confes-
sione, et sanctissimi Eucharistiae sacramenti reverente sus-
ceptione, conditiones sunt ad consequendam indulgentiam 
plenariam. 

Sancta res est poenitentia, arbor fertilis, salutares, 
uberrimosque fructus proferens. Venit Dominus fructum 
quaerens in arbore, quam plantavit in vinea sua et non in-
venit, exoratus adhuc paulisper exspectat, num forte fructum 
afferat, antequam exscindatur : poenitentiam igitur agamus, 
vitam renovemus et in novo vitae proposito constanter per-
maneamus. Peccavimus, idcirco nos mala premunt, mala, 
quae sacram et profanam rempublicam vexant et affligunt, 
dereliquerunt sapientes huius mundi (in quibus sapientia nulla 
est) venam aquarum viventium, et foderunt sibi cisternas 
dissipatas ; impietas et seductio a Christiana fide per mille 
canales propagatur, et populi ingenti cum perfidia et conspi-
ratione ab avita religione seducuntur. Caput Ecclesiae am-
plius exspoliari, et sub jugum redigi intenditur, omnia Ec-
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clesiae instituta, mores, et disciplina exploduntur, odio et con-
temptui exponuntur, Jesu Christi divinitas, dogmata, et fun-
damentales veritates religionis, animae immortalitas et futura 
vita, ipsa adeo Dei existentia impugnantur, denegantur, ac 
atheismus palam docetur et praedicatur ! 

Discimus e sacris libris veteris foederis populum isra-
eliticum tempore tribulationis, dum ob peccata, poenae justo 
Dei judicio infligendae impendebant, et quoties grave peri-
culum, sive religioni, sive reipublicae profanae ab hostibus 
imminebat, in angustia apud Deum obsecrationibus in jejunio 
et poenitentia opem quaesivisse, et sic de manu inimicorum 
salvum evasisse, aut veniam misericorditer obtinuisse. 

Jam vero ad hoc praesidium nunc, omnibus christianis 
nationibus confugiendum esse tanto minus dubitandum est, 
quanto certius est omnes plus minus erravisse, constetque 
teste história, Deum contemptum sui suaeque religionis iin-
punitum baud relinquere. Vocat nos Deus paterne et cle-
menter ad conversionem, et poenitentiam : Numquid volun-
tatis meae est mors impii, dicit Dominus Deus, et non ut 
convertatur a viis suis, et vivat ? . . . Convertimini et agite 
poenitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris, et non erit 
vobis in ruinam iniquitas . . . Quia nolo mortem morientis, 
dicit Dominus Deus, revertimini, et vivite. Ezech. XVIII . 
23. 30 — 32. 

Jam cum„sacerdos ex hominibus assumtus pro liomini-
bus constituatur in iis, quae sunt ad Deum," ut scribit Apo-
stolus ad Hebr. 5. Vestrum erit dilecti in Christo fratres et 
filii toto pectore in id incumbere, fideles vestros ad veram 
poenitentiam, et sinceram peccatorum confessionem disponere 
ac perducere, quo sic Deo reconciliati gratiam et misericor-
diam eius consequantur, et oratio illorum acceptabilis fiat in 
conspectu illius. Sed et nos ipsi hunc in modum ilium nobis 
propitium reddamus, ut quae verbo suademus, opere ipso 
confirmemus. Vocatione nostra lux mundi sumus, et sal ter-
rae, Joan. IX. 5. Math. V. 13. quo igitur densiores sunt te-
nebrae, eo magis splendescere debemus, et quo plus infatuata 
est terra, eo magis huic condiendae apti esse debemus : at 
quomodo utrumque praestabimus, nisi id, quod ore praedi-
camus, opere ipso compleamus? Qua propter vehementer opta-
mus , et exposeimus , ut curatores animarum cuiusvis di-
sti'ictus, — prout alias quoque tempore quadragesimae soli-
tum fuit — speciatim hoc jubilaei tempore in unum locum 
convenientes, et brevi sermone per unum ad devotionem ex-
citati, missae sacrificio in commuai intersint, et peracta sacra 
exomologesi, sanetissimo Eucliaristiae sacramento reficiantur, 
ut sie fideles pastorum suorum exemplo aedificati, majori 
fervore ad salutare sanctificationis opus accendantur. 

Ut porro ardentius optemus, studiosius quaeramus, et 
multiplicius inveniamus quod quaerimus, ad alterum quoque 
praesidium, ad orationem videlicet, confugiendum nobis est. 
Provocat nos ad hoc fortiter amantissimus Pater noster P IUS 
IX. Pontifex in suis encyclicis : si semper, inquit, nunc po-
tissimum in tantis Ecclesiae, civilisque societatis calamitati-
bus, in tanta adversariorum contra rem catholicam, et banc 
apostolicam sedem conspiratione, tantaque errorum congerie, 
necesse omnino est, ut adeamus cum fiducia ad tronum gra-
tiae, ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus 
in auxilio opportuno" et rursus post pauca: „Rogemus vene-

rabiles fratres de intimo corde, et de tota mente misericor-
diam Dei, quia et ipse addidit dicens : „misericordiam autem 
meam non dispergam ab eis" etc. Rogemus igitur Deum 
patrem misericordiarum, ut non secundum peccata nostra 
faciat nobis, neque secundum iniquitates nostras rétribuât 
nobis. Procidamus ante Deum, et ploremus coram Domino, 
deprecemur divinam eius majestatem, compuncto corde di-
centes : Xon intres in judicium cum servis tuis, qui in te cre-
dunt et confidunt, ne des nos in opprobrium inimicis nostris, 
qui te perfide deseruerunt, et legem tuam spreverunt et ab-
jecerunt. Memento Domine Ecclesiae tuae, ne praevaleant 
contra earn inimici eius, qui confidunt in fraude, et potentia 
sua, non expendentes, quod in ditione tua sint cuncta posita, 
nec sit, qui possit resistere tuae voluntati et potentiae. Pecca-
vimus et malum coram te fecimus, iccirco afflixisti nos; sed 
quia secundum multitudinem bonitatis tuae, promisisti poe-
nitentibus remissionem, ideo speramus in tua misericordia, 
quia pius es, et clemens, et post tempestatem tranquillum facis. 
Oratio humiliantis se nubes penetrabit, . . . et non discedet, 
donee Altissimus aspiciat, dicit scriptura, Eccles. XXXV. 21. 

(Itt kifejtvén a böjtnek jelentékenységét a ker. élet-
ben, rendelkezvén is iránta, igy buzdit a főpásztor :) 

Accingite igitur vos dilectissimi in Christo filii et 
fratres omni cum alacritate ad sanctum hoc opus exorandi 
divinum auxilium. Adeamus cum fiducia ad tronum gratiae, 
ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus in 
auxilio opportuno, Hebr. IV. 15. Orate una cum populo corde 
devotissimo, et intentione sancta, ut Deus Ecclesiam suam a 
tam multiplieibus, gravissimisque hostium insultibus liberet, 
eorum impios conatus, qui in id unum incumbunt, ut sanctam 
catholicam Ecclesiam, et sacram Romanam Sedem, si fieri 
posset, radicitus evellant, confundat et destruat. Ut eorum 
oculos, qui falsae philosophiae erroribus decepti et obcaecati, 
confusiones suas in mundum despumant, populosque a Deo 
et religione Christiana seducunt, aperiat, ut videant et eru-
bescant, agnoscantque extra hanc religionem, et legem Jesu 
Christi nec temporalem, sive publicam, nec privatam, indi-
vidualemque felicitatem salvam subsistere posse. 

Oremus pro sunnno pontifice PIO IX, ut omnipotens 
et misericors Deus eum salvum, incolumemque quam diutis-
sime praestet, imbuat Eum virtute ex alto, ut inter furentes 
tempestates navini Ecclesiae, in cuius gubernaculo sedet, ad 
tranquillitatis portum feliciter deducat. — Pro episcopis, et 
omni gradu Ecclesiae, ut verbum Christi habitet in eis abun-
danter in omni sapientia. Coloss. 3. ac verbo simul et exemplo 
impleant munus suum ad nominis Dei gloriain, et ovium su-
arum salutem. — Pro imperatore et rege nostro apostolico 
F r a n c i s c o J o s e p h o , ut rex regum et Dominus domi-
nantium eum protectionis suae gratia constanter munire di-
gnetur, sicque regnare concédât, ut quae Deo placita, et po-
pulis suis salutaria sunt, semper decernat. — Pro concordia 
principum christianorum, et omnium qui in sublimitate sunt, 
ut Deus et Dominus noster dirigat corda et consilia eorum 
in viam veritatis, et justitiae, sintque religionis et Ecclesiae 
protectores, ac defensores, pacis et tranquillitatis custodes, 
seditiones avertant, perturbatores sacrae at profanae reipu-
blicae potenter et effieaciter coerceant ac réprimant. 

Oremus denique pro universe populo fideli, ut pater 
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misericordiarum, et Deus totius eonsolationis omnes conservet 
in unitate fidei, praemuniatque contra quasvis incredulorum, 
et hostium insidias, ut omnes unum sint et idipsum sentiant, 
neque tantum intus sentiant, sed externe etiam quoties opor-
tet libéré profiteantur, atque in hac animorum concordia et 
connexione fidei et caritatis immobiles persistant in religi-
onis suae causa tuenda et sustentanda. 

Anlielis votis precibusque nostris aderit pater coelestis 
et quod eius nomine aggredimur opus, Ipse perficiet solida-
bitque ! Gratia Domini nostri Jesu Christi, Caritas Dei, et 
communicatio sancti Spiritus maneat vobiscum semper. Da-
tum Quinque-Ecclesiis die 25-a januarii 1865. (A jubilaeumi 
imák a megyében előforduló nyelveken külön füzetkékben 
adat tak ki a nép használatára.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , maj. 11. ,Tempestas valida', mondaná a jó lé-

lek. Nem, — — ez szerkesztői élet, laphivatás, napi fára-
dalmaink ingere; tudjuk, hova tar tunk, lát juk a partot, hol 
kikötünk, czélon túl nem megyünk, de a czélon elől sem ma-
radunk, czélon kivül nem szólunk. 

Mit mond t. L. A. ur ? Miről volt a szó ? Mi jött közbe ? 
E z a kérdés, ez és nem több. 

Az I. T. tulajdonosa panaszt emel, felkiált : ime a vérző 
sebek, hátamon a kék foltok, melyeket ra j tam a ,Religio' szer-
kesztője ejtett, már tovább nem szenvedhetem; a türe-
lemnek határai is vannak ! Szokott dallam az I. T-ban, éve-
ken át megtartott publicistái polémia t. L. Antal urnái . 
Rokonszenvvel voltunk, vagyunk is iránta ; most könyörü-
lettel lennénk, ha ezen siránkozó kiáltozások régen el nem 
untat tak volna. Egész vétkünk gondolni, kimondani : t. Lon-
kay ur nincs oly adományokkal az Istentől megáldva, hogy 
ő egy lapot tekintélyre emelhessen. Igaz-e vagy nem ? Ez 
ejt, ez vág sebet, a világ itél, nekünk ellenmondhat, a panasz-

os kodás helyenkivüli. Mult évben gróf Teleky Domonkos aljas 
érdekről vádolta a középkori kath. papságot ; t. Lonkay A. ur 
hivatottnak látta magát, hogy azon papságot védje, polémiát 
kezd : mily hálátlan lélek ez a T. Domonkos ! ime hogyan vá-
dolja a kath. clerust; még aljas érdeket ismer emlegetni! Ja jga-
tás, kéztörés, vészkiáltozás ; de hogy a dolognak neki vágjon, 
azt már nem teszi. Miért ? — Ez évben gróf Zay szól a pápai 
encyclicáról ugy, mint várni lehetett ; az I. T-ban ismét ja j -
gatás, ismét panaszkodás : ime mint meri ez a gr. Zay sérte-
getni a 200 milliom katholikusok fejét ! stb. no de majd 

adunk mi neki ! ! E r re t. L. A. ur beteg lett, rögtön nem 
válthatta be szavát, de tarditatem temporis gravitate com-
pensare, a pápai körlevélt teljes erejében, nagyságában, idő-, 
észszerüségében felmutatni csak Dupanloup szavaival tet-
szett. Kétség kivül e püspök szavai t. Lonkay szavainál je-
lesebbek ; de mikor gr. Zay fenyegettetett , Dupanloup szava 
Pesten még nem ismertetett. A panasz, a jajkiáltás, a sebek 
mutogatása lehet az anyókák szava, de nem a publicista vá-
lasza egy hatalmas ellenfélhez. Gyengének szabad lenni, de 
nevetségessé válni soha nem szabad. Volt jeles czáfolat az 
I. T-ban, csakhogy ami jeles volt, az nem t. Lonkay Antal 
úrtól j ö t t ; hol ő szólott, csak jajgatott , könyörüljenek már 
ra j tunk, rimánkodott. 

F t . Szabó Imre ur nyilatkozatja jeles, mikint máskor, 
az utolsónak egy hibája van, hogy egészen a kérdéses tár-
gyon kivül esik. Oly dolog ellen tiltakozik, mit senki sem'' állí-
tott ; oly dolgot vitat,mit senki sem tagadott. I t t f t . Szabó I. ez 
ügyben nem ellen-, de rokonfelekhez szólt Pesten. Szavait, a 
lehúzáson kivül, aláírjuk. Szava : nem kell t. Lonkayt elejteni, 
mert családatya, mer thatévig tűrhetően fáradozott, eddig min-
denki által elfogadtatik, nemcsak, — a Religioban meg is előz-
tetett . „Nem vészit senki, nyerni fog mindenki," ezt ir tuk mart. 
25-én. A pesti kerület határozatja, a mi saját nyilatkozatunk is 
azt mondja, nem kell elejteni. „Ó ! a kath. sziv hálátlan nem 
szokott lenni." „Mi nem igaz ? Mintha valaki t. L. A.urnák ká-
rát akarná ." Ezek voltak szavaink. Nem kell elejteni; de ebből 
nem következik, hogy őt egy tervbe hozott kath. nagy lap 
élére kell tenni ; nem következik, hogy miután hat évig ft . 
Szabó I. ur vallomása szerint „legalább is tűrhetően" vol-
tunk, t. Lonkay miatt helyzetünkön ne segítsünk. A ,tűrhető' 
c s a k a s e c u n d a classistól ment meg, csak a kegyelemre emlé-
keztet. Nem kell öt gondatlanul elejteni, ezt javasolja a méltá-
nyosság ; nem kell öt helyzetünk javításának ellenébe aka-
dályul tenni, ezt parancsolja az igazság ; nem kell őt oda 
felemelni, hol kath. nagy nevünk, kath. nagy érdekünk, 
kath. napisajtói működésűnk méltóságával, hasznával, hiva-
tásával szemközt meg nem állhat, ezt mutat ja a hat évi ta-
pasztalás. Kis körében tűrhetően viheti szerepét ; de mikor 
a tűrhető helyett jeleset, fényeset nyerhetünk, és mégis a 
,tűrhető' mellett maradunk, hogyan fogunk az örök biró, és^ 
unokáink előtt felelni ? Ki veszi magára e felelősségnek ter-
hét ? Mi hasznunk abból, ha kettőt, ha hármat, ha hatot fog 
a felelősség terhe elnyomni, mikor minket is a helyzetek el-
nyomnak ? 

Szenvedélyről vádoltatunk. Igen, a toll ég kezünkben, 
égett, szokott égni, mikor elvont tárgyakról is szólottunk, ez az 
egyéniség jellemvonása. Csak ha igazat mondtunk igy ! A szi-
netlen, a lanyha irályt erénynek nem tar t juk, mikint lelkünk, 
ugy tollúnk sem fog soha csúszni-mászni, porban fetrengeni, 
olvasóinkat jajveszéklésekkel fárasztani. I t t is égünk, e fe-
lelősség, e jövő viszonyok láttára elborzadunk. Lehet, hogy 
nem hallatunk, — — lehet, ó ! testvéreinket tiszteljük még 
akkor is, ha szavunkat időtlennek vallanák ; de azt megtesz-
sziik, hogy intés, felvilágosítás nélkül nem határoznak. Ez 
elég, mivel ez a tisztünk, csalhatatlanság nem sajátunk. 

Ennyit a legújabb szóra testvértől testvérekhez, a többi 
gyermekeskedéseken szándékainkban fel nem akadunk. Ami 
mosolyogtat, mikor czélra törünk, nem hátráltat. Személy 
miatt nem ej t jük el az ügye t ; az ügyet fölemelve tartván, 
föntar that juk saját szolgálatképessége szerint a személyt is, 
hacsak ö magát el nem ejti. Aki önmagát keresi, magát el-
veszti. Qui quaesiverit animam suam, perdet illám. 

F t . Szabó I. ur könyörületet akar t ébreszteni t. Lonkay 
i r án t : megvan bőségben; némi titkos tervek áldozatául akar ta 
felmutatni; mily titkos tervek azok, kol köztanácskozást kí-
vánnak, ettől várnak mindent ? mily áldozat, hol a teljes kár-
mentességet előre kikötik, a tisztességes közreműködést előre 
kikér ik ? Mily titkos tervekről lehet ottan szó, hol csak azt saj-
nálják, hogy a segélyezési fölhivás azok tudta nélkül történt, 
k ik Pesten minden kath. vállalathoz meghivatni szoktak? Mily 
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titkos tervek, mikor akik e sorokat irták, magokról mond-
ták : „a lap megalapításában nem volna érdemünk ; an-
nak szervezetében semmi, vagy igen kevés szavunk ?" Mily 
titkos tervek, mikor a segélyezési fölhivás Pesten átalában 
meglepetést,mikint az I. T-nak tetszik irni, némelyeknél resen-
sust talált ? Mikor a keblek egy jobb jövőn merengnek ; mikor 
létesítésén komolyan elmélkednek ; mikor a pest-budai lelki-
pásztorkodó papság, plébánosok és káplánok, az egész haza 
előtt teendő fényes eredményű kezdeményezéssel, mikint a 
testvér-fővárosi papság nevével szokásos, foglalkodik : ha egy 
megtett lépéssel megelőztetik, ha nemes szándékaiban megza-
vartatik, e lépés meglep, e lépés resensussal találkozhatik, e lé-
pés m. K. J . által sajnálatosnak mondatik. Mily titkos tervek 
ezek az alapitásnál, midőn lassan, kisebből nagyobb nagyobb 
körben testvéri őszinteséggel kiki hozzá szólt, s már is nem 
hiányzott más, mint a köztanácskozás, fölhivás; de előbb a test-
vér-fővárosban mindenkinek, aki a magyar papság és a lelkes 
katholikusok előtt hitellel, biztosítékkal bírhat, egy lélekbe, 
egy szivbe kellett olvadni, hogy az alapítási fölszólalás teljes 
bizalmat nyerhessen a hazában. O ! ha már valakinek elke-
rülhetetlenül titkos tervek után tetszik kutatni,ha kutatás után 
titkos terveket fog találhatni, biztositjuk, biztositja őt az egész 
pest-budai papság, mely hogy e téren szavunkat ismét osztja, 
annyira megtisztel, hogy a titkos terveket nem az alapitás 
mögött fogja felfedezni. 

Mit akartunk ? mit akarunk ? 
A szepsi kerület papságának indítványát 15 napig 

visszatartottuk. Elmélkedtünk, szót váltottunk, semmi okot 
nem találtunk, hogy azt lesújtó jegyzettel olvasóinknak be-
mutassuk ; jegyzet nélkül pedig ily tárgyat be nem mutat-
hattunk. Epen a t. L. A. által tévesztett uton tett alapítási 
kísérletek javasolták, kísértsük meg az uj uton. T. Lonkay 
ismételve akarta, h o g y a m a g y a r k a t h . p a p s á g a z ö 
l a p j á t a l a p i t s a m e g . A szepsi indítvány nem a sze-
mélynek, hanem az ügynek akart lapot alapíttatni. Ebben 
teljesen uj volt, t. L. A. ur kísérleteitől egészen elütött. 

Lapot akartunk, mely a magyar kath. világ közlönye 
legyen, mivel a magyar kath. világ tulajdona, a magyar kath. 
megbízottjai őrködnek fölötte, sugalják, vezetik ; akik benne 
dolgoznak, nem egy embernek, hanem egy szent ügynek 
szolgái. — Lapot akartunk, melynek iránya, szelleme, min-
den határozó, jelentékeny szava méltán a magyar kath. vi-
lág szava lehessen, mert azok sugalják, azok vezetik, kikben 
a magyar kath. világ ez ügyre nézve megbizhatik. — La-
pot akartunk, mely alapittatása által minden halálozás, min-
den mostoha politikai helyzetek, minden fiscalitási csapások 
ellenére szilárd, megdönthetleu legyen. Nagyobb sajtói vét-
ségek, tehát büntetések ellen is a dolgozók tapintata, kik 
egymást támogatják, figyelmeztetik, az őrködök ébersége, 
az előre kiszabott politikai irány eleget védenek; de tegyünk 
fel, mitől az Isten meg fog őrizni, oly gyászos helyzetet, 
mint testvéreink Italiában : elnyomatik a lap, tömlöczbe 
megy a felelős szerkesztő, el nem koboztathatik, tehát ma-
rad az alapítványi tőke ; ma elnyomatott N. N. szerkesztő 
felelőssége alatti A.) lap, holnap u j programmal, uj szerkesz-
tői név mellett kéretik B.) lap. Csak a czim, csak a személy, 
mely a felelősséget a fiscus előtt képviseli, változott, a lap 
u j név alatt futja pályáját; aki a tömlöczből kilép, más hivatást 

kap a lapnál, egy év múlva ismét beléphet a felelősségi tiszt-
ségbe, ha kívánkozik. A legnehezebb viszonyok között csak 
ily lap állhat meg. Magánbirtoku lapot egy felgerjedés, egy 
szerencsétlenül választottnévmásmegölhet: a megalapított lap-
nál, az ő beszervezése miatt, felgerjedéseknek helye nem lehet. 

Lapot akartunk, mely a személyes nézetektől, a be-
küldött czikkek íróinak véleményeitől független legyen, azo-
nos önmagával ma, holnap, tiz év után is a lényegben ; la-
pot, melyben egyes elme kitiinhetik, de az irányt megza-
varni képes ne legyen ; lapot, melybe czikkek beküldethet-
nek, de ezek csak külső segélynek tekintetnek ; lapot, mely 
helyben állíttatik ki, helyben iratik, melyben az első czikk a 
külföldi rovattal, sőt a vegyesekhez csatolt jegyzetekkel egy 
fonalba fűződik, minden szavában, minden állításaiban össz-
hangzik, melybe ha valamelyik beküldött czikk fel nem vé-
tetik, ezt a beküldő nem a személynek, hanem a helyzetnek, 
melyből kilépni, melyet zavartatni nem szabad, róvja fel; te-
hát ne sértsen, ne sértessék senki. 

Lapot akartunk, melyhez minden jeles elme és jó szán-
dék meghivatik, s lia felvétetik, magára soha nem hagyatik, 
melynél nem személy, de az elv szól, melynél aki előtérben 
áll, legkevesebbet termeszt, aki termeszt, előtérbe soha nem 
jön; lapot, melynél az állam-egyházi s társadalmi, a magyar 
jogi s birodalmi, a nemzet-jogi polémia saját harczosát birja, 
s amint kell, egyenkint, vagy egyszerre csatára szólítja; la-
pot, melynek vezetője felelős legyen az őt oda rendelő bizott-
mány előtt, a szerkesztő felelős legyen a fiscus előtt. 

Lapot, mely létezésben megállapodjék, mely előfize-
tőinek számától, a személyes nézetek árnyalataitól függet-
len, ment legyen; mely kezdetben lassan haladhat, de rövid 
idő múlva tekintélylyel, hatalommal, zavartalanul haladand ; 
lapot, mely az állami, a társadalmi, a közgazdászati tanul-
mányokra magyar hazánkban, magyar irodalmunkban kath. 
iskola legyen. 

Nem fejtegettük ezen oldalát a kérdésnek , mivel 
mig a valósítás lehetősége, a közáldozat, a pénzalap reménye 
nincs meg, mi czélra szólottunk volna e felől ? Most is csak 
a legfőbb vonalokat említjük. Szólni készültünk, készültek 
mások ; mi jött közbe ? Az I. T-ának segélyezése. 

A méltóságokat értetni nem akar juk ; ők sokkal maga-
sabban állanak, semminthogy a mi nyomoruságaiiik. itt 
alant ismerhették volna. 

Ha t. Lonkay akkor lépett volna fel ezen kivánságával, 
mikor a nagy lap megalapítása szóban sem volt, vagy mikor 
az alapítási eszme már nyomtalanul elhangzott; ha pénzse-
gélyt kér, mivel enélkül meg nem állhat; ki szólt volna 
ellene ? Szava magánügy lett volna, melybe senki sem avat-
kozik. De ő pénzt kérvényezett, mikor az alapítási eszme 
reménydúsan terjedett ; s mire kért pénzt ? Hogy lapját te-
kintélyessé, erőssé, nagyszerűvé tegye, miszerint hozzá fog-
ható e hazában ne legyen, Francziaországban pedig na-
gyobbszerii ne találtassék. — Tehát amely előnyöket az ala-
pítási tervbe hozott lap kilátásba hozott, azt ő, sőt többet, 
lapjában, lapjával categorice ígérte. Evvel az alapitásnak 
egy argumentuma gyengittetett. — A,Religio' mielőtt a pénz-
segélyezésről csak valamit is sejthetett volna, töredékes vo-
nalokban említette : a megalapított lap lesz állandó, lesz 
kath. iskola; t. Lonkay A. ur katholikus iskoláról beszélt, 
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az állandóságot végrendeleti Ígérvénybe helyezte. Az ala-
« pitási eszme t. L. A. által második pontban ezéllövésre véte-

tett. — A ,Religio' biztos kath. elvről, biztos kath. szellemről, 
biztos kath. tanirányról szólt, amennyire az egyház csalha-
tatlanságán kivül ily biztosság lehetséges ; t Lonkay mind-
ezt a pápai leiratból igérte. Ez a harmadik pont, hol az ala-
pitási eszme előnyeit magára vállalta.—A .Religio' távol volt, 
hogy a magyar papság, vagy a nm. püspöki karnak neve alatti 
lapot ajánljon; lapbirtokolás, lapkiadás Európában polgári 
tény, polgári foglalkodás, a magyar papság hozzá csatlakoz-
hatik ily laphoz, mindig mint magyar polgár teendi ezt, 
a püspökség áldását adhatandja reá, csak oly értelemben, 
mikint a nagy s középületek alapköve, vagy bármily közin-
tézet megáldatik. nevét, tekintélyét soha nem kölcsönözheti 
hozzá. — Mit tett t. Lonkay A. u r ? Hogy többet Ígérjen, 
hogy a ,Religio' által emiitett biztosságokat fölülmúlja, lapját 
végrendeletileg a nm. püspöki karnak akar ja ajándékozni, 
tegyen ez mint jónak látja, szerkeszsze, vagy szerkesztesse. 
Ez a négy pont, hol t. Lonkay ur az alapítási eszmét, midőn 
a segélyezési fölhivás szövegét, és a későbbi czikkeket irta 
vagy íratta, szem előtt tartotta. 

Mi tehát t. L-nak szava ? — Amit tik az ala-
pítandó laptól vártok , én mindazt , és pedig nagyobb 
mérvben megteszem, ide tehát a pénzt ; ha mégis alapítást 
akartok, arról három évi költségeskedés után rendelkezhe-
tünk, majd megalapítom a lapomat, lia a segélyezés után 
még alapítási pénzt adtok. Hol van az elkerülhetetlen szük-
ség, hogy mi az alapításra csak a felsegélyezési költségeske-
dés után juthassunk ? Hol van a tilalom, hogy csak három 
év múlva vehessük foganatba ? Lehet, de sem azon szük-
séget, sem ezen tilalmat sehol sem látjuk. 

Vesse össze a nyájas olvasó a Religioban említett elő-
nyök pontjait a felhívási szöveg említett pontjával, az I. 
T.-ában, nagyhét első három napjain megjelent czikkekben 
a szerkesztőség által zálogba adott kikötésekkel, categoricus 
affirmatiokkal, látni fogja, mily összefüggés, mily ellentét 
vagyon a ,Religio'-ban emiitett szepsi indítvány, és t. L. 
Antal ur tette között, mielőtt a magas méltóságokat tervére 
felkeresni akarta. A szepsi indítvány mart. 11-én, a segélye-
zési fölhivás szövege april 6 — 10-én jött napvilágra. 

Ha t. Lonkay segélyezést kért volna, mint bármely 
más lap, ígérvén, hogy teend ami erejéből telni fog ; ki szólana 
ellene? De ő épen azon pontokat kereste ki, a fölhivás szöve-
gében, lapjának czikkeiben zálogba kötötte, melyek egy 
megalapitott lapból reménylhetők; mily összeköttetésben gon-
dolkodott ő a Religio által tervezett lapról ? 0 eddig ma-
gánvállalat vol t , gyarlóságait kiki kegyeletességgel át-
nézte : de az egyetemes segélyezés által és a megalapítandó 
lapra nézve magát akadályul felállítva, ennek erényeit, vív-
mányait igérve ex via gratiae ad viamjustitiae lépett; van-e 
a hazában író, ki ily Ígéreteket merne magáról zálogba adni? 
Mi gondoljuk, épen az által, hogy ily Ígérvények zálogba 
adattak, az igérvényezőnek tehetsége, erejének mértéke 
bebizonyíttatott. Merjen valaki felállani, merje valaki a romai 
kath. papság előtt állitani, hogy t. Lonkay az ő ígéreteit, me-
lyek a pénzsegélyezésre indokul zálogba adattak, beváltani 
képes, mi nem mondunk ellent, de félünk, hogy Romani tol-
lent équités peditesque cahinnum. 

Miután a megalapítandó lap kath. közügy, szükséges, 
hasznos, kath. magyar életünkben epochalis vállalat, ered-
ményre, kath. érdekeinkre nézve kiszámíthatatlan horde-
rejű : megvárta volna a kath. világ, hogy aki a kath. érde-
keknek szolgálni akar, mondja : első vagyok, ki saját érde-
kemet a közérdeknek felajánlom, első vagyok, ki némi kár-
pótlást, ha adnak, hálával fogadva, a köz vállalatban mint 
közlegény dolgozni akarok, itt az érdekem, itt az akaratom, 
itt a tehetségem, rendelkezzetek velem. 

Mit tett t. Lonkay ? Töprenkedtek? Lehetséges valami 
jobb mint amit én teszek?Legyen. Ha akartok valami állandót, 
valami nagyszerűt, csak én tehetem azt meg, körülöttem gyü-
lekezzetek, a hazában más vezért e téren nem akarok. „Mi-
dőn a kath. sajtó emeléséről van szó, akkor nem uj lap alapí-
tásáról, hanem csak az I. T. felvirágoztatásáról lehet szó." 
Ez t. Lonkaynak szava oly nagy következményű vállalatnál, 
és ellenében. 

Ezek jöttek közbe, mikor a nemes elmék nagy válla-
laton komolyan elmélkedtek. A vállalat nehezebb lett, t. 
Lonkay lett az első akadálya. Ha félt, nehogy kárt valljon, 
miért nem tett az illetőknél kérdést ? Félelme megszűnik, és 
ma megszünhetik. Egytől félt, ami megtörtént volna, ami 
meg fog történni, aminek meg kell történni, hogy a megala-
pitott lapnak vezetője nem lehet, nem lesz. Lehet munkása, 
ha akar; dehogy a kath. papság zászlóvivője lehessen, mikint 
talán eddig gondolta magáról, ez nem lesz. „Van szükségünk 
egyesülésre, de erre s a j á t zászlónkat fogjuk kitűzni ; ki 
lesz ennek hordozója ? nem tudjuk ; de hogy t. Lonkay A. 
ur nem lesz, ezt a magyar papság, tegyük hozzá, a magyar 
kath. világ méltósága iránti tiszteletből kimondhatjuk. Viheti 
ő s a j á t z á s z l ó j á t , nem is mondjuk, hogy ne vigye; 
kaphat segélyt, nem is mondjuk, hogy ne kapjon ; de a fele-
lősség, a solidaritás érdekéből mondjuk, szerénységben tartsa 
meg mindig mint saját zászlóját." „Aki nem elég erős sze-
mélyes érdekeit a közügynek alárendelni akkor, midőn ezt 
épen azon magasztos érdekek hangosabban követelik, melyek 
szóvivőjéül akar feltűnni, legkevesbé sem lehet erős arra, 
hogy ezen érdekeket férfiasan megvédje, sikerrel előmozdít-
hassa." (Rel. 33 sz.) 

Jöttek segélyezési ajánlatok. Mindez csak az alapítási 
tökének lehetőségét, könnyüségét bizonyítják, mennyi jó 
akarat, mennyi buzgalom, mily élénk közszellem van a ma-
gyar papságban, mutatja. 

Legyen, ha kell, hogy ma meg nem hallgattatunk; 
semmi nehézségtől meg nem rettenünk, mi a czélra törtetünk. 
Az alapítási eszmét föntartva, tisztelt testvéreink ítéletét 
tisztelni fogjuk. Czáfolgatásokra időt vesztegetni, czéltalan 
feleselésekkel nyájas olvasóinkat untatni nem akarván, mit 
akartunk ? mi jött közbe ? még egyszer feltártuk, helyt adva 
másoknak, tollúnkat eme phasisban leteszszük. A jólélekkel, 
szent szándékkal kezdett vállalatoknak az Isten nem remélt 
segítséget szokott küldeni. 

Tudjuk, hova tartunk, látjuk a partot, hol kikötünk ; 
ki fog mellettünk saját hibája miatt elhullani, mi fog kárt 
szenvedni, sejtjük, azért előre sajnálkozunk, de czélra törünk. 
Gyarlóságaink, ugyanannyi lelki sebeink mellett egyet telje-
sítettünk : . . . testvéreinknek, mi szivünkön volt, megmond-
tuk. Fáradalmaink , nyíltságaink között egy vigasztalá-
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sünk van, hogy testvéreink nem sokára igénytelenségben 
irott sorainkra visszatérnek. 

ROMA, april 20-án. Mártius 13-án az ,A1 Gresii' tem-
plomban Wiseman Miklós bibornok üdveért fényes gyász-
szertartással szentmise mondatott. Az itt idényző angolok 
az egyház és hazájok letűnt fénycsillaga, a szeretett bibor-
nok iránti hálájukat lerovandók, halála utáni 30-ik napon 
rendezték az ünnepélyes requiemet. Angelino Antal ajézus-
társaságabeli atya a következő föliratokat készité. A főajtó 
fölött, a külső részen e szavak valának olvashatók : Nicolao 
Wiseman — patri cardinali titulo Pudentianae v. — primo 
ab instaurata apud anglos hierarchia — archiepiscopo West-
monasteriensi — ingenio scriptis eruditione — eloquentia — 
rebus pro re christiana gestis — aetati nostrae et posterae 
— laudis promerito — solemnia funeris." — Ugyanazon fő-
ajtó fölött a benső részen egy fölirat az elhunyt bibornok 
életét rövid szavakban imigy fejezte ki : „Nicolaus Wiseman 
— parentibus anglis Hispali natus — postrid. kai. sextil. an. 
MDCCCII — Romae institutus in anglorum collegio — cui 
aliquot post annis praefuit — hebraeas litteras in athenaeo 
rom. docet — an. MDCCCXXXV domum repetens operám 
in suos — ab errore ad veritatem traducendos confert — an. 
MDCCCXL. Mellipotamensis pontifex renunciatus — vica-
riae potestatis apostolicae munera obit — an. MDCCCL. 
hierarchico ordine Pii IX. pontificis maximi — auctoritate 
et sapientia apud anglos instaurato — archiepiscopus West-
monasteriensi dioecesi praepositus — in patrum cardinalium 
senatum cooptatus — eximiis laborum patientiae caritatis — 
demissionis animi exemplis editis — bona religioni catholi-
cae in Anglia spe praelucente — decess. XV. kai. mart. a. 
MDCCCLXV. — te in pace Christus." — A nagyszerű tem-
plom egészen gyászba volt boritva. Az oszlopok fekete szö-
vettel bevonva. A magasztos kúp alatt volt a ravatal fel-
állítva és ezer gyertyák fénye által megvilágosítva. A ravatal 
négy oldalán ismét föliratok. Az első az elhunyt tehetségeire 
és ezek alkalmazására vonatkozott. „Ingenium et vires — 
in rei christianae decus et tutamen contulit — syriacis do • 
ctrinis tricas hebraeorum resolvit — a physicis argumenta ad 
Mosaicam cosmogoniam duxit christianorum sacris sapien-
tiam vindicavit — pietatem priscam et fidem in Fabiola 
effinxit — artium ingenuarum incrementa — et absolutio-
nem — catholicae religioni asseruit — Christum Dominum 
in sacramento augusto latentem — Magnam Dei Matrem 
labis primaevae immunem evicit." — A második fölirás fő-
pásztori tetteire czéloz, melyekkel hivei lelki és testi javát 
előmozdítani törekedett. „Concilio convocato — religioni 
tutandae amplificandae prospexit — aedes sacras a solo ex-
citavit — coenobia viris et virginibus sacris reclusit — pue-
ris ad probos mores informandis consuluit — amplissimo no-
socomio inaedificato — aegros omni ope juvit — Christo 
Domino in sacramento augusto — perpetuum cultum insti-
tuit." — A harmadik vonatkozott a szentszék iránti tánto-
rithatlan hűségére és ragaszkodására. „Fidem et obsequium 

— erga Petri Sedem — voce et exemplo docuit — in Mechli-
nensi catholicorum coetu asseruit — ab episcopis Romám ad 

sanctorum — novensilium solemnia — accitis electus — Pio 
IX. P. M. patefecit — moriens suis anglis testamento trans-
misit." Az utolsó végre vallási és polgári erényeit tárgyalja. 
„Animi magnitudinem prudentia — alienae salutis Studium 
suavitate ornavit — difficultates constantia perrumpens — 
pericula sapientia declinans — insigne catholicae religioni 
trophaeum — in Anglia constituit." 

Nyilatkozat. 
Kérelmem egész erejével keresem meg ft. szerkesztő 

urat következő nyilatkozatomnak, ha bár ,Nyilt térben' is, 
felvételére. — Amiket legújabb időben az „Idők Tanujá"-ban 
nt. Zoványi Jánoska Mihálytól olvastam, arra birnak, hogy 
e lapot, melyben ilyesek megjelenhetnek, nemcsak nem sub-
ventionálhatom, hanem az előfizetést is visszavonom. Ily vak-
merő botrányt olvasva, lehetlen, hogy a kebel fel ne lázadjon, 
és a lélek fájdalmában ne keseregjen. Uraim az I. T-ban ! 
ez nem azon ut, melyet az ur kijelölt, s soha nem fogom el-
hinni, hogy azt az Isten áldásával kísérhesse. Bizony, bizony 
mondom néktek : „Sión őrei vigyázzatok !" 

Schwendttier Mihály 
pest-belvárosi plébános. 

Szerkesztői nyilatkozat-
Habár több indok javasolná, hogy az Idők Tanujában 

(105 106 sz.) nt. Zoványi Jánoska Mihálytól felhozott nem 
igaz állitások, gyanusitó insinuatiók, becsületünk, jellemünk, 
nevünk, multunk ellen elkövetett sértésekért kellő elégtételt 
más helyen keressünk ; mindazonáltal más fontos okoknál 
fogva itten egyelőre hivatkozunk a ft. pesti lelkipásztorkodó 
papságra, melynek körében eddig tiz évet töltöttünk ; hivat-
kozunk mindazokra, kik között heteket, hónapokat, éveket 
tölteni szerencsések voltunk ; hivatkozunk mindazokra, kik-
től ismertetünk ; Ítéljenek, mit kell tartani azon állitások, in-
sinuatiokról stb., azoknak írójáról, s a lapról, melyben ilye-
sek írattak az után, mikor mink t. Lonkay Antal urnák a 
kellő becsületet megadva, erkölcsi tulajdonait tisztelve, be-
vallva, egyedül egy tekintélyes kath. lap vezetésére szüksé-
ges tudományos készültségi fokról beszéltünk. Midőn ezen 
tudományos készültségi fokot benne fel nem találtnak álli-
tottuk, sem jellemét, sem becsületét, sem erkölcsi hirét-nevét 
nem sértettük. Joga lenne mindenkinek a mi tudományos 
készültségünkről is egy tekintélyes politikai lapra vonatko-
zólag nyiltan ítéletet mondani, ha mink ígérnénk a kath. 
magyar közönségnek ily nagy tekintélyű lapot. 

VEGYESEK. 
P. Naplóban (85 sz.) az esztergomi kisdedóvoda részére 

megvásárolandó házra szükséges pénzről olvassuk : „A kut-
források iránti aggodalmát némely választmányi tagnak 
csak az egylet erélyes elnöke Zalka János kanonok remény-
teljes biztatása volt képes eloszlatni, ki valóban semmiből is 
tud meríteni, amennyiben hogy egy magát megnevezni nem 
akaró részéről a házvételre 1000 frt. ajánlattal lepi meg a 
gyűlést, hol pedig maga áll elő, jót áll 3000 frt. erejéig a ház-
vételnél, s a hiányzó, most a házalakitásra igényelt 100 frtot 
saját zsebéből lefizeti." 

A csanádmegyei növendékpapok magyar gyakorló is-
kolája által lefordított ,Hitelemző kéziköny' megjelent, ára 
60 kr. 

Miksa császár Ramirez püspököt küldte Romába az 
egyházi ügyek végleges rendezésére a szentatyával. Ramirez 
Pausilippe franezia gőzösön jött. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgdczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldnnasor sarkán. 9. sz. a 



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

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

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, majns 17-én. 8 8 . I. Félév. 1865. 

TARTALOM : A romai kath. templomok s azok körüli 
gondoskodás I. — Főpásztori körlevelek a pápai encyclicá-
ról. (Rosnyói.) — Egyházi tudósitások. — Szentszéki hatá-
rozat. — Vegyesek. 

A romai kath. templomok s azok körüli 
gondoskodás. 

i . 

A templom azon helyet jelenti, hol az istenitisz-
telet tartatik. Vannak, kivált napjainkban, emberek, 
kik azt mondják, hogy az egész világ egy nagy és 
ékes templom, hogy az Istent mindenütt lehet tisz-
telni és imádni. Igy gondolkodnak kiválólag azok, 
kik a divatszerü műveltség s felvilágosodásra tarta-
nak igényt, azt vélvén, hogy ők a szabad természet-
ben csak ugy imádhatják az Istent, mint a kőből 
emelt templomban. Sőt, hogy nekik a templomra 
épen szükségök sincs, miért is oda csak dévajkodni 
s szórakozás végett járnak. Mit mondjunk ezen kü-
löncz embereknek ? 

Azok, kik azt hiszik, hogy az egész világ .egy 
nagy templom, bizonyára nem veszik észre, hogy 
ezen a világon oktalan állatok is találtatnak, s igy 
ebből azt következnék, hogy az állatoknak is szin-
tén vallásuk s templomuk volna. Igaz ugyan, hogy 
az oktalan állatok is saját modoruk szerint dicsérik 
az Istent s maga Dávid is nemcsak az állatokat, ha-
nem még az érzésnélküli teremtményeket is fölhijja 
az ur magasztalására, fölhijja a barmokat, hegyeket, 
napot, holdat, csillagokat stb. Mindamellett, ha az 
egész világot templomnak veszszíik, ugy az oktalan 
állatokkal együtt járunk ezen templomba, ami épen 
nem nagy kitüntetés volna reánk emberekre nézve. 

Egyébiránt az értelmes teremtményeknek még 
egy másik templomra is van szükségök, mely ben-
nünket a mennyei atyára emlékeztessen, mely élesz-
sze bennünk irántai viszonyunkat és megismertesse 
a mulandó javak hiúságát. Templom kell nekünk, 
mely még szorosabban kapcsolja szivünket az Isten-
hez, aki egyedül képes kielégiteni nemesebb kivá-

natainkat. Nem tagadjuk, a nagy mindenségben min-
denütt föl lehet találni az Isten mindenhatóságának, 
bölcseségének és szentségének nyomait; akárhova 
irányozzuk szemeinket, mindenütt elég okot találunk 
annak imádására, kinek dicsőségét beszélik az egek 
s kezei alkotmányát hirdeti az erősség. Azonban 
ezen dolgok mindennapiak s igy elménk azokra nem 
figyel s azért lelkünk is többnyire érzéketlen marad. 
De az emberek legnagyobb része nem is képes ily-
nemű tényekben a rejlő okot fölfedezni, s ebből azu-
tán a legfőbb erőre következtetni. Azért templom 
kell nekünk, mely bizonyos meghatározott jelek ál-
tal , s lehető legrövidebb uton vezessen minket az 
Istenhez, mely átkarolja a tudatlant szintúgy, mint 
a bölcset, a szegényt csak ugy, mint a gazdagot, az 
alattvalót csak ugy, mint a fölebbvalót, a koldust 
csak ugy, mint a királyt s mindenikben gerjeszszen 
áhitatot és szent komolyságot, éleszszen hitet és 
erényt. 

Egyébiránt minden népeknél szokás vala az 
isteni-szolgálatra bizonyos helyeket kiválasztani, 
kiválólag a hegyeket. Azt hitték ugyanis az embe-
rek, hogy itt az ember közelebb van az Istenhez. 
Különben pedig már Ábrahámnak meghagyta maga 
az Isten, hogy menjen Mória egyik hegyére sot t mu-
tassa be a megrendelt áldozatot. (Mózes 1. könyv 22, 
2.) Későbben is, midőn Salamon egy nagyszerű tem-
plomot épitett az urnák, ez annyira megtetszett neki, 
hogy nyilván kijelentené: „kiválasztám, úgymond, 
magamnak e helyet áldozat házául. Ha bezárom az 
eget ós eső nem esik, és meghagyom és parancsolom 
a sáskának, hogy emészsze meg a földet, és mirigy-
halált bocsátok népem közé; az én népem pedig, 
kikre segitségül hivatott az én nevem, megtérvén, 
könyörög nekem és arczomat keresi, és bűnbánatot 
tart gonosz útjairól : én is meghallgatom az égből, és 
megkegyelmezek az ő bűneinek, és meggyógyitom 
földüket; szemeimis nyitva lesznek, és füleim figyel-
mesek annak imádságára, ki e helyen imádkozik. 
Mert elválasztottam és megszenteltem e helyet, hogy 
ott legyen az én nevem mindörökké, és ott maradja-
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nak szemeim és szivem mindennapon." (Krónika II. 
könyv 7. 12 — 16.)Midó'n pedig ezen templom a nép-
nek soknemti bűnei miatt lerontatott volna a baby-
loniak által, a fogságukból hazatért zsidók annak 
helyébe ismét ujat épitének, mely külső diszére s 
nagyságára nézve alább állott ugyan a hajdaninál, 
de mégis az Üdvözitőnek abban való megjelenése 
által leve nevezetessé. Többiben a zsidók temploma 
előpéldázta a Krisztus egyházát, valamint átalában 
a ker. templomokat, s a jövendő javakat. 

Ha már nagy vala a jeruzsálemi templom di-
csősége, mert benne állott az u j szövetséget előpél-
dázó frigyszekrény, a szemléleti kenyerek, a hét-
karu gyertyatartó s egyéb szent s mély értelmű 
tárgyak, végre mert személyesen megjelent benne a 
világ megváltója, kicsoda képes ecsetelni a keresz-
tény katholikus templomok dicsőségét, miután ezek-
ben állandóan lakik ő a szentek szentje s magát mint 
áldozat a szent misében naponkint bemutatja a 
mennyei Atyának? S ebben áll a keresztény katho-
likus templomok kizárólagos dicsősége s mindene-
ket meghaladó előnye. Igen szépen nyilatkozik e te-
kintetben hazánk egyik jeles főpásztora, az eszter-
gomi ujdon épült főtemplom felszentelésekor 1856. 
tartott szent-beszédében: „Keresve úgymond keresi 
szivem az elveszett paradicsom örömeit e nap alatt; 
a hegyek és völgyek kiességétől is, a fürge állatok 
elevenségétől is, a varázs patakok folyásától is kol-
dulom boldogságomat ; s amit a mai nap nem adott 
én is, mint mások, a jövő naptól várom. De sem a 
hegyek kies berkei, sem a völgyek csendes öblei, 
sem a kis csermely csergedezése, végtelen jó után 
tátongó szivemet be nem töltik. A szép vidék kedves 
rejtekei, saját házam ékes teremei néha magányos-
ságot igenis, a jövendő csillám-képei üres reményt 
igenis, de teljes boldogságot nem adhatnak. Ha ke-
serű óráim között (mint, egy szende lélek mondá:) a 
kőszikláknak beszélem el panaszimat, ha a szelek 
hátára ültetem sohajtásimat, ha a patakok hullámai 
közé csepegtetem keserveimet, magamat csak kifá-
rasztottam, de meg nem nyugtattam. Hanem itt az 
Isten templomának felkent, falai, szent oszlopai kö-
zött, a kegyelem oltárának zsámolyánál akármerre 
fordulok ; itt a jámbor lelkek kedves énekei, ott a 
kisdedek szives imádságai, itt a nagyok magasztos 
példái, ott a kesergők édes zokogásai mind, mind 
szivemre szolgálnak. Ha a szentek képein enyhit az 
Isten kedveseinek szives egyessége ; ha az angyalok 
szobrain elmélkedik lelkem, az angyalok szobrain 
felderít az Isten szolgáinak jótékony készsége ; ha az 

Isten Anyját én is anyámnak, édes anyámnak kö-
szönthetem, felemel, magam fölé emel az Isten Any-
jának mennyei kegyessége, én is, én is imádkozom ! 
Mind ama szeretetre lángoló szövétnekek világánál, 
mind emez istenességre ébresztő tömjén-füst emelke-
désénél, mind az érttem is megjelent Isten fényesen 
öltözött szolgáinak megelőző áldása; mind az ember-
ért kinhalált szenvedett Üdvözítőnek titkos áldozatja 
engem is egy titkos, egy jobb világ felé ragadnak ; 
és a megváltás nagy szózatja: Jöjjetek hozzám 
mind, kik fáradtak és megterhelve vagytok, és én 
megenyhitlek. titeket: az én igám édes, és az én ter-
hem könnyű; ezen isteni szózat tudatja velem,hogy 
valóban az ég kapuján állok. — Merem kérdeni : mi 
jó, mi kincs van még mennyországban, ami itt a magá-
nál magasabbra törekedő embert még e földön nem 
boldogítaná? Ama nagy kincs, az Istenség kegyel-
m é b e j u t n i ? Oh itt. —nem szólok az igazakról, mert 
itt még a hitetlenek, a pogányok is, ha felveszik az 
ünnepi köntöst a keresztvízben, szinte az Isten or-
szágába vezettetnek be. De maga mondja az Ur, 
hogy ő itt az emberek kezébe „adja mennyország 
kulcsait" és még azon bűnösnek is, aki többször, 
mint hétszer vétkezett ellene, meg tud bocsátani: „A-
mely órában hozzám kiált a bűnös (úgymond), meg-
hallgatom őtet, és minden gonoszságiról, melyeket 
cselekedett, meg nem emlékezem." Vagy talán ama 
még nagyobb kincs, az Istent sziliről szinre látni, 
mégis messze van innen? Nem mondom én lek.,hogy 
itt közel vannak hozzánk a szentek, és velünk lak-
nak az Isten angyalai. Azt se mondom, hogy itt a 
felszentelt püspök áldásával maga az ember az Isten 
eleven templomává válik, mert amint a nagy apostol 
tanítja, az Isten szent Lelke száll le, és lakik benne : 
de az a csillagoknál tisztább, az égnél szentebb igaz-
ság, amin (a szent atyák állítása szerint) magok az 
egeknek egeik is álmélkodnak : színről szinre, igen, 
szinről szinre látod itt oh jámbor keresztény ! Ura-
dat Istenedet. Mivel gyenge szemeid azt, ki a nap-
nál is világosabb világosságban lakik ugy, amint 
van, nem láthatják ; látod Uradat Istenedet jámbor 
keresztény az imádandó szent kenyér és bőrszíné-
ben, az oltáron. Ez az éjjel nappal égő, szünetnélktil 
világító lámpa hirdeti, hogy ő a világ világossága, 
itt veled egy fedél alatt, veled lakik egy földön. De 
még több az, sőt minden: hogy ő itt,az egyetlenegy 
és legfőbb jó a világou, az angyalok vendégsége, lia 
te is egy töredelmes gyónás által, mint az augyalok, 
tisztává lettél, a te eledeled is ő, a t e italod is ő,szent 
teste testeddel, szent vére véreddel egyesülve, te vagy 
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az Istenben, és az Isten is benned." (Farkas Imre székesfe-
hérvári püspök Egyh. Besz.) 

Ha az Isten-embert nem birnók templomainkban, ugy 
hátrább állanánk a zsidó népnél, mely legalább némi határo-
zott árnyék s jelképekkel birt. — Templomaink nemcsak 
arra valók, hogy oktatás s imádság helyéül szolgáljanak ; az 
Isten-ember valóságos jelenléte az, mely azokat oly becsessé 
teszi előttünk. (Folyt.) Munkay János 

kékkői esperes s plébános. 

Főpásztori körlevelek a pápai eucyclicáről. (Rosiivói.) 
„Inter memorabiles anni paulo ante deflui eventus — in 

quantum hi semet ad praesentem Ecclesiae cath. et reipu-
blicae civilis statum referunt, facile praecipuum locum sibi 
vindicat encyclica per Sanctissimum Dominum Nostrum 
PIUM IX pontificem maximum ddto 8-ae decembris a. p. ad 
cunctos orbis catholici episcopos dimissa eique adnexus 80. 
thesium syllabus, quibus praecipui nostrae aetatis errores 
damnantur. 

Ecquidem Sanctissimus Pater de commissi sibi gregis 
dominici salute et de sana doctrina in sua puritate servanda 
maxime sollicitus ab ipso pontificatus sui exoídio numquam 
destitit partim epistolis encyclicis, partim allocutionibus in 
consistorio habitis, partim aliis apostolicis literis in vulgus 
editis, dominantes infaustissimae hujus aetatis errores ac 
falsas doctrinas proscribere et damnare ; sed postquam ex-
spumantes exundantis iniquitatis et corruptionis ductus Ec-
clesiae catholicae, quin immo ipsi societati humanae majora in 
dies pericula minarentur, censuit hac vice istiusmodi errores 
in uno complexu cum provocatione ad praecedentes ency-
clicas, allocutiones, et alia scripta apostolica — in quibus de 
illis proscribendis ex professo agebatur — episcopis trans-
mi t t e r , pastoralem illorum vigilantiam et sollicitudinem ex-
citando, ad pravas et perversas opiniones non solum Eccle-
siae cath. ejusque salutari doctrinae ac juribus ; verum etiam 
legi naturali a Deo omnium hominum cordibus insculptae, 
rectaeque rationi adversantes, et ipsius civilis societatis fun-
damenta succutientes, — quantum in ipsis est — profli-
gandas. 

Encyclica haec epistola non est manifestum politicum, 
quemadmodum illam alii e praeoccupata opinione, alii ex 
ignorantia, plurimi e malevolentia in devium sensum detor-
quere, eique hostilem contra omnem praesentis aevi socialem 
et politicum ordinem tendentiam subindere adnisi sunt. Ar-
gumentum ejus est instructivum et doctrinale, pro omni vero 
catholico, qui in hac principiorum et opinionum religiosarum 
aeque ac politicarum confusione orientationem quaerit : di-
rectivum ; — qui vero falsa et erronea de his persuasione 
laborat : correctivum ; — pro illis demum qui in oppositione 
cum praescriptis thesibus salutem regnorum et populorum in 
practica neotericorum principiorum executione reponunt, iis-
que absolutum triumphum vindicant : monitorium simul et 
censorium. 

Sanctissimus Pater dum contra dominantes falsas et er-
roneas opiniones vocem suam attolit, non damnat in globo 
omnes praesentis aevi seu matex-iales progressus, seu omnes 
politicas et sociales institutiones — in quantum hae legi di-
vinae et naturali non repugnant, aeternisque et immutabilibus 

recti et justi principiis non adversantur. Quod damnat et vi 
competentis sibi in universa Ecclesia supremi magisterii 
damnare debet, est : subversivus ad convellendum ordinem 
moralem — cui omnis hominum societas religiosa aeque ac 
civilis innititur, nisus: est negatio juris diviniiu gubernatione 
rerum lmmanarum, et in hujus locum voluntatis populi ab 
omni divino jure solutae instar supremae legis pronunciatio. 
Est porro quod damnat : revelationis divinae velut unice in-
fallibilis veritatis fontis aut plena repudiatio, aut damnabilis 
de illius imperfectione, progressivaque perfectibilitate asser-
tio: est rationi humanae vindicata supremi et normativi omni-
um cujuscumque generis veritatum principii adtributio : est 
crassi ultimum hominis finem et destinationem in sola rerum 
temporalium fruitione, et animalis sensualitatis satisfactione 
reponentis materialismi glorificatio : est falsorum religiosorum 
systematum cum vera a Deo revelata religione identificatio, 
impiaeque illius opinionis : quasi homo in quovis cultu certam 
salutis aeternae viam reperire, aeternamque salutem assequi 
posset, professio : est hostilis jurium, independentiae, ac im-
munitatis, temporalis Ecclesiae possesorii, ejusque ministro-
rum aggressio, arrogataque contra omne jus et nefas in spo-
liatione bonorum Ecclesiae legalitatis decretatio : est denique 
libertatis individuális ab omni auctoritate — libertatis politi-
cae in loquendo et scribendo ab omni restrictiva lege eman-
cipatio. Hi sunt in nucleo illi errores, et quae cum illis nexum 
habent falsae opiniones in syllabo uberius recensitae, quae 
objectum constituunt reprobationis per Summum Pontificem 
in encyclica enunciatae. 

Principiorum horum, quae ceu triumphus modernae ci-
vilisationis et libertatis per multos proclamantur, originem 
ab infausta luctuosae memoriae anni 1789 epocha repetere 
lubet ; de quibus nuper quaedam ephemerides gallicae illam 
depromserunt crisim : quod sint justificatio hominis per se-
metipsum, et illimitata conscientiae libertás ab omni externa 
vi, et ab omni objectiva lege — praeter subjectivam juxta 
suum cujusvis genium et beneplacitum formatam independens. 
Hoc pacto status publicus praemissa principia pro norma et 
systemate regiminis adoptans, redemtionem per Christum 
factam inficiando, et conscientiam ab omni legis morális in-
fluxu emancipando, cessavit christianum typum praeseferre. 

E t reipsa ab ilia catastrophe, et hanc paullo ante prae-
cedente illuminatismi epocha sicut e pyxide Pandorae effusa 
sunt multiplicia, sub quibus Europa actu gemit, moralia, 
socialia et politica mala. — Quod Europa in stadio socialis 
et politicae evolutionis utinam legali, et non tumultuaria via 
perficiendae constituatur ; nemo est, qui non videat. Populi 
convulsiva quadam febri correpti, et inconscio quodam nova-
tionis pruritu capti, dum parte ex una veteres sociales et po-
liticas institutiones ceu genio temporis incongruas subvertere 
nituntur ; parte ex altera in labyrintho politicarum opinionum 
et doctrinarum , dimisso filo Ariadne errantes vagantur : 
existimantes se contra omnia existentia mala universalem 
panaceam invenisse in novis systematum, quas „Constitutio-
nes" vocant, formis ad modulum contractus socialis Rousseau-
nis, et recentioris scholae politicae exactis. 

Quod institutiones humanae sint mutationi obnoxiae et 
perfectibile3, in ipsa rerum humanarum natura situm est. Sed 
si cui'uslibet rei et institutionis bonitas et practica utilitas ab 
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ejus successu metienda est; profecto ingemiscere cogimur, 
dum cernimus : a medio et ultra seculo tam multa fuisse in 
sphaera politico-socialis regenerationis tentata , et tam 
pauca optato effectu coronata ! — Quod hodie tumultuario 
opere perficitur : eras pari petulantia destruitur. Quod vetus 
est, etiamsi bonum esset, ipsa sua vetustate displieet ; quod 
novitatis rationem liabet, ipsa sua novitate arridet. Certum 
diuturnitate temporis probatum publicae administrationis 
systema rejicitur : ut problematieis et specie sua plausibilibus 
experimentationibus locus detur. — Tanta haec populorum 
inquietudo, tam palmaris inter realem et idealem felicitatem 
dissonantia patulum reddit : non in variabilibus politicarum 
institutionum formis ; verum in, eas penetrante spiritu, ethico-
que illarum momento ' quaerendam esse temporalem populo-
rum prosperitatem. — Quemadmodum materia nisi spiritu 
ei inhaerente animata potest vitales exserere operationes na-
turae suae proprias ; ita et institutiones humanae, spiritu eas 
vivificante destitutae, exanimis cadaveris speciem praese-
ferunt. 

Quid valent optimae quaevis constitutionum politicarum 
formae, quantocumque humanae perspicaciae ac sapientiae 
apparatu conditae, si eae in altiori rerum ordine non funden-
tur : si iis desit religiosae auetoritatis, conscientiam et legisla-
torum et lege obstrictorum regulantis, sanetio? — Quid juvat 
talem generationem optimas habuisse civiles institutiones, 
cujus omnium actionum unicus elater est egoismus : quae ul-
timum vitae suae finem in voluptuosa rerum temporalium 
fruitione, et sensuales stimulos exsatiandi cupidine reponit : 
quae sua tantum quaerit commoda, ad sua tanturnmodo in-
cumbit lucra, nullam habens christianae suimetipsius abnega-
tionis ideam, et nullam in ipso penetrali cordis et animae 
nostrae personantis judicii divini conscientiam ? 

Origo itaque chronicae illius infirmitatis, qua aevum 
nostrum laborat, alibi quaerenda est. Diagnosis morbi non est 
juxta externa apparentia syinptomata dijudicanda, neque re-
convalescentia ab applicatione externorum dumtaxat reme-
diorum speranda. Phoenomena corruptionis ethico-politicae 
sunt saltem manifestatio internae depravationis. Cujus ar-
boris frondes, folia et flores flaccescunt : proximus ejus inte • 
ritus in radice latet. In quo gradu vis vitális a peripheria ra-
morum recedit, in illo gradu truneus arboris marcescit et 
siccatur. 

Huic legi naturae subjecta est vita hominum, prout in-
dividuális ita socialis et corporativa. Principium vitae entium 
moralium est ipse Deus, juxta illud Joannis 15, 5—11. „Ego 
sum vitis vos palmites ; qui manet in me, et ego in illo, hic 
fert fruetum multum, qui in me non manserit, mittetur foras 
sicut palmes et arescet . . . . Sine me nihil potestis (salutaris) 
facere." Quo magis ab hoc prineipio receditur, eo magis so-
cietatem humanam in sua morali et physica existentia labe-
factari oportet ; quae profecto in sua organica compage peni-
tus dissolvi deberet : si umquam a supremo illo existentiae 
suae prineipio plena separatio locum habere posset. 

E t tamen dum homo hunc inter principium omnis vi-
tae, et ethicam hominis naturam nexum plene dissolvere non 
valet, eumdem contra meliorem internum sensum saltem ne-
gare velle affectat. Ratio humana ab omni revelationis divi-
nae influxu emaneipata, censoriamque suprematiam in regu-

landis ad suam decempedam hominum inter se correlationi-
bus sibi vindicans, ipsum supernaturalem rerum ordinem 
suo voluit subordinare imperio, praesumtuose repudiando, 
quidquid limitatum rationis conceptum superaret, et postquam 
vehiculo excultae mentis multa naturae arcana eidera dete-
gere successiset, voluit ilia quoque supernaturalis ordinis 
mysteria comprehendere, de quibus scriptura ait : „Judicia 
Domini abyssus multa," immemor divini illius effati : „qui 
scrutatur majestatem, opprimetur a gloria." Prov. 25, 27. 
Quae siquidem infiniti et aeterni entis attributa constituant, 
ideoque finitae, ac insuper peccato originali labefactatae ra-
tioni humanae impervia sint, hanc sui humiliationem aequo 
animo ferre non valens, quin potius se supra creaturae condi-
tionem extollens voluit videri ut Deus !" (Folyt). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KASSA, april 25-én. Székesegyházunkat legújabban 

góth-stylben készült püspöki trón ékiti. Az értékes mü teljes 
összhangzásban van a szentély beldiszével. Mint halljuk, a 
város lepte meg vele a püspököt. Vajha az isteni igének 
trónját (a szószéket) is láthatnék ily góth-stylben ! Az u j 
fénybe hozott templomot a buzgóság szellemi fénye lengi át: ft. 
S z a b a d Ferencz kanonok apát és pleb. ur 5, 6, negyedóra 
hosszáig tartó magyar böjti beszédjeit szép számú közönség 
hallgatta. A nyomatásra méltó beszédek egyikében R e n a n 
is czáfoltatott. Püspökünk ö nmsga a beszédeken, hol egyik, 
hol másik templomban megjelent. A jubilaeum húsvét előtt 
és után két hétre lőn kitűzve. 

A zene-egylet H u s z k a Károly székesegyházi kar-
mester vezetése mellett H a y d e n nagyszerű müvét k r i s z -
tus hét szavát a keresztfán' 60 tag közreműködése mellett 
adta elő nagy pénteken, az esti szentség-betéteinél. A gene-
ralis próbán azon tépelődtek némely criticusok : hogy az 
Isten nem gyönyörködik eféle külsőségekben. — Már, hogy 
a lélek és test munkája közt nagy összehangzás és a Te-
remtő által megalapitott közlekedés vagyon, csak az nem 
tudja, ki a lélektanban járatlan. Az a gyarlósága az emberi 
természetnek, hogy közönségesen lankad a lelkiekben, ha 
nem buzdittatik a testiek által. Ha szigorúan veszszük : ak-
kor tiszta lelki szolgálatunk sem szerez az Istennek gyö-
nyört, ki önmagában véghetlen boldog, és pedig akár szol-
gálunk neki akár nem ; — de nem az Isten gyönyörködte-
tése, hanem Istentől való függésünknek minél buzgóbb s 
teljesebb nyilvánítása forog kérdésben ; mely ha mindennel, 
amiből az ember áll, történik, tökéletesebben megy végbe, 
mint lényének csak egyik része által. — Mások ismét a visz-
szaélésekkel állottak elő. Vannak örömhálaadások, esedező 
könyörgések, siralmas vezeklések, az ember szabadulása di-
járól csendes elmélkedések stb., ezek szelleme Hayden húr-
jait vezényli mi nálunk. Egyébkint, ha olykor megesik a 
túlzás: embereké, nem az egyházé a hiba. Olvassák csak 
Dávid zsoltárait 148, 149, D á n i e l énekét, és meglátják, 
hogy noha sípok — dobok — czimbalmokban Messiásnak 
semmi jelképei nem voltak, mégis nemcsak azokkal ma-
gasztalták az Istent, hanem más életnélküli teremtmények 
is felhivattak dicséretére ; fogják látni : hogy eső, viz, har-
mat, fagy, hideg, meleg, hó, jég, setétség, világ — villámok, 
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szelek, egek stb. szólittattak fel, mikben lélek — tehát 
igazság ismerete sincs. Tanulják meg R o s s Sándortól, (De 
Relig. mundi.) munkájában elismerőleg igy ir : ,Ahol tiszte-
letben áll a papság, ott a religio is tiszteltetik. — Nagyobb 
buzgóság van a templomban, melyet külső ékszer is diszit, 
és mintegy kiáltja : hogy ő is a neméhez tartozóval (orgona 
sípjaival, hegedű húrjaival) dicséri az Urat, stb., — — soha 
sem emelte jobban, mi sem gyengítette inkább a religiot, mint 
szolgáinak szükölködése s a templomok szegénysége. Cul-
tus és a religio ezekkel egy lábon állván.' — E belátó és a 
religio virágzását részrehajlatlanul szivén hordozó református 
állítása szerint tehát, az orgona sípjai, Hayden húrjai, Ca-
nova, Raphael festvényei, szobrai szintúgy nevelik az egy-
házi szolgálat díszét : mikint Sáros-patakon a terz — quint 
— octav cadencei, s ahol ezek divnak, buzgóbb ott az iste-
nitisztelet, mint ahol semmi sincs ezekből. Maga II F r i d r i k 
porosz király elismerte a kath. cultust, Istent illető tiszte-
letnek ; mert midőn egykor Boroszlóban a pontificalis nagy 
misén, melyet g. Z i n z e n d o r f végzett, jelen volt, azt 
mondta : ,a reformátusok ugy bánnak az Istennel mint szol-
gájokkal ; a lutheristák mint magokhoz hasonlókkal ; de a 
katholikusok ugy bánnak vele mint Istennel.' Alig lehet hi-
telesen bebizonyítani, hogy volt valaha religio a világon, 
mely az érzelmek szolgálatjától végkép elvonatván, egye-
dül a lélek benső fohászkodásaira szorittatott volna. Ellenben 
tele van a história : hogy a népek az érzékek befolyása hasz-
nát vagy egyenes szükségét belátván, más szélsőségbe, csupa 
érzelgőségekből álló cultusra vetemedtek. Méltán kételke-
dünk : váljon komoly meggondolással, vagy csak előítélettel 
ostromoltatik-e az érzelmek használata a religioban ? — De 
el e setét zavaros képpel. A nagy és tartós hideg után, im 
beállott a szép kikelet. Vajha keblünkben is, uj élet tavasza 
virulna fel, a bűnök fagyában megdermedt tél után ! . . . 
Vajha az erdők vidám dallosaival én is elzenghetném : ,Rám 
ezer virággal szórtad a tavaszt, s égi boldogsággal fűsze-
rezted azt.' 

LÚGOS, mart. végén. (A görög keletiek uniójáról. A 
Wiener Kirchen-Zeitung.) A keletiek uniójának legfőbb aka-
dályát képezi az 1847/8-i országgyűlés 7 § 20 czikke, mely 
azt rendeli : hogy „ha bár egy a görög n. e vallást követő 
község nagyobb része változtatná is meg hitét, ezen esetben 
is a templom az előbbi vallásban megmaradtaknái hagyandó 
meg." Az 1789 febr. 17-én 6026 sz. alatt kelt udvari rende-
let nyiltan elismeri, hogy a görög nem e. községi templomok, 
melyek a lakosok által építtettek, községi tulajdonnak te-
kintetnek, amiért is rendeltetett, hogy azon esetben, ha a 
többség tér át, a templom mindig ezé legyen. A kisebb 
résznek az 1814, 30,561 számú udvari rendelet szerint, ha 
cultusközséget nem képezhetett, nem is engedtetett meg tem-
plomot bírni. Az emiitett udvari rendelet szerint szabályoz-
tatok az unio ügye a legutóbbi időkig. Az 1856 évi 7994— 
2401 sz. miniszterialis intézvény szerint az 1847)8-i 7-ik tör-
vényczikk csak akkor volt alkalmazható, ha a hátramaradt 
kisebb rész képes volt egyházközséget szervezni. Azért a 
volt szerb vajdasági és bánáti helytartótanács több községi 
templomot az egyesülteknek adatott át, midőn a szakadár-
ságban megmaradtak cultusközséget nem képezhettek. A 
nm. magyar kir. helytartótanács 1864-ben az udvari can-

czelláriához ez ügyben tett felterjesztésében is ily értelemben 
nyilatkozott, és azon évi november hó 24-én 95,097 sz. alatt 
rendeli, hogy felsőbb intézvények szellemében a községi 
templomok az unióra átlépő nagyobb résznek engedendők át, 
a schismában megmaradt kisebb résznek nyújtandó kárpót-
lás mellett. Azonban a többször emiitett 1847/8-i törvényczikk 
változó és ingadozó magyarázata folytán 1861 óta többször 
történt, hogy ugyanazon megyei hatóság hasonló arány mel-
lett, majd az unióra tért nagyobb, majd a schismában meg-
maradt kisebb résznek adta át a templomot. Hogy a dolog 
világosabb legyen , egyes esetet idézünk. A krassói me-
gyében levő Viszag községben 1864-ben 1300 lakos tért az 
unióra, a szakadárságban pedig csak egy család illetőleg 17 
személy max-adt meg. A templom a község által építtetett 
minden idegen segély nélkül. A krassói megye az idézett 
helytartósági rendelet értelmében az egyesülteknek adatta 
át a templomot, ami a helytartósági tanácstól meg is erősítte-
tett. Azonban az udvari canczellária a megyei és helytartó-
sági határozatokat megszüntette, és elrendelte, hogy a tem-
plom a csekély számú szakadároknál maradjon meg, anélkül 
hogy a túlnyomó egyesültek vallási szükségleteiről gondos-
kodtak volna. Igy a 1300 egyesült m. év april óta templom, 
isteni-szolgálat, és vallási vigasz nélkül vannak, fájdalommal 
és elkeseredettséggel tekintvén templomukra, melyből csak 
azért kénytelenittettek kivonulni, mert meggyőzödésüket 
követve a kath. egyház kebelébe tértek. Tehát majd egy 
éve, hogy templom nélkül vannak, és mégis állhatatosak. 
Csak a legutóbbi napokban jelentkezett 11 család, hogy a 
szakadárságra visszatérjen , fájdalommal ugyan, de csak 
azért, mint mondák, mivel a húsvéti időben templom nélkül 
nem lehetnek. Az 1847/8-i rendeletek fentartása mellett az 
utóbbi időkben megtértek, mind vissza fognak esni a szaka-
dárságba, hol templomaik nincsenek. — Azon kérdést tesz-
szük : ha váljon a községi vagyonból épült templomok a köz-
ségé-e vagy inkább a görög keleti egyházé ? Ugy hiszszük 
bátran mondhatjuk: a községé. Accidens sequitur principale, 
dum est hujus proprium. Az emiitett 1847

 ö-i törvényt, amint 
ezt az akkori időben nem is titkolták, azért hozták, hogy 
a nem egyesült szerbeket megnyerjék. Hogy tehát a ka-
tholikusokat megnyerjék, nem törődtek a katholikusok érde-
keivel. Adja az ég, hogy eldöntő helyen komolyan gondol-
kozzanak arról, mit kíván az igazság, és adják meg a ka-
tholikus hitre térő keletieknek azt, amivel még Törökor-
szágban is bírnak az örmények és bolgárok, ha a szakad-
árságot elhagyva a romai egyház kebelébe térnek vissza : a 
község vagyonából épült templomokat. 

KONSTANTINÁPOLY, apr. 22-én. Volt városunk-
ban egykor egy ember, kinek neve Modestus, de ki e névre 
épen méltó nem volt. Valens császárnak kedvencze levén 
az arianus tanoknak annyira hódolt, hogy egyszerre meg-
gyilkoltatott 80 egyházi követet, kik az igaz hit követői va-
lának. Elküldetett azután Caesareába, hogy Basil püspököt 
az árianusokkali szövetkezésre bírja, vagy püspöki székéről 
elűzze. Maga elé idéztette a szent püspököt, imígy szólott 
hozzá: Basil! mit jelentsen ellenkezésed ily nagy fölséggel, 
és hogy lehetsz ily vakmerő egyedül ? — Mit akar mondani, 
feleié Vazul, és minő vakmerőségem ? — Az, hogy nem aka-
rod a császár hitét elfogadni, miután már mindannyian en-
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gedtek. — De az én császárom ezt nem akarja, és éti Isten 
teremtménye el nem határozhatom magam arra, hogy egy 
teremtmény rendeleteit imádjam. — Kiknek tartasz tehát 
bennünket ? — Semminek addig, mig ilyeneket fogtok pa-
rancsolni. — Nem félsz-e hatalmam és haragom következ-
ményeitől ? — Ismertess meg velők. — Birság, számkivetés, 
kinzás, halál. — Akinek semmije sincs, az nem tart az el-
kobzástól, hacsak e csekély rongyok nem kellenek, melyek 
testemet födik, és néhány könyveim. A számkivetést sem is-
merem, egy helyhez sem levén kötve ; az egész föld Istené, 
kinek vendége vagyok mindenütt. Mit árthatnának nekem 
a kinzások is, kinek alig van már teste ? A halál pedig szá-
momra kegyelem volna, miután gyorsabban vezetne az Isten 
szine elé, kinek élek és szolgálok. — Ily merészen senki 
sem szólott még velem, válaszolá Modestus, és látván Vazul 
állhatatosságát, szelídebb hangon szólt, a császárnak pedig 
azt mondá : „uram, le vagyunk győzetve e püspök által." 
Ezen történetet a forradalmi sajtó embereinek jó lesz emié-
kökbe idézni. A püspöki állhatatosság eme remekpéldánya, 
hála Istennek ! korunkban sem hiányzik. A romai pápa és az 
egész katholikus püspökség bátran néz elleneinek szemeibe. 
A kelet bámulattal tekint a nemes küzdelemre, mely nyu-
goton folyik. Még a görög szakadárság is dicséretekkel telik 
el eme látvány szemléletére, mely neki megmutathatná az 
igazhitüség, az igaz keresztény és apostoli szellem hol létezik, 
ha a photianus és orosz egyházak szolgaiságával tudná igazán 
összehasonlitani. — Barátom, múltkor felemiitett musul-
mann szomszédom Sadik-Effendi szintén megtette ez ügyben 
észrevételeit. „Mi törökök a kormányzás mesterségében higy-
jétek el sokszor gyakorlottabbak vagyunk nálatoknál. Mi-
dőn legdicsőségesebb sultánunk Mohamed (ki békében le-
gyen !) elfoglalta Konstántinápolyt, őrizkedett attól, hogy ő 
maga kormányozza a görög vagy az örmény egyházat, a görög 
császárok által lealacsonyított patriarchai méltóságot fele-
melni törekedett, nem avatkozott az egyházi belügyekbe, 
hanem minden felekezetnek maga körében szabad mozgást 
engedett. Ezen szabályt követtük ezután is rendszerint, és 
mellette jól éreztük magunkat. Mi történt volna, ha padischá-
ink a hitet és szertartásokat akarták volna szabályozni? 
Habár e felfogás ellen némi észrevételeink is volnának, nem 
tagadhatjuk, hogy a török kormány közvetlen be nem avat-
kozásának, és ildomosságának némi jeleit adá. A két bolgár 
főpapok közül, kik száműzettek, és visszahivatván ismét a 
Bosphorus mellett egy faluba belebeztettek öt holnap előtt, 
az egyik meghalt. Midőn az öreg Auxentius élte vége felé 
közeledett, a görög patriarcha egy görög főpapot küldött 
hozzá, ráveendő őt, hogy egyháza közösségébe térjen vissza. 
Auxentius azt válaszolta, hogy ő bolgár, és hogy nincs, nem 
is lesz közössége a görögökkel. Midőn temetéséről volt szó, 
a porta ez ügybe nem avatkozott, hanem csak a rend fen-
tartása végett küldött néhány csendőrt. — Smyrnában szo-
katlan alakú és nagyságú képek tétettek ki a nem-egyesült 
örmények templomában. Némelyek ezen, mint a hagyomá-
nyos szokásokkal ellenkező tényen megbotránkoztak. Mások 
tovább menve a képeket tépték és elvitték. A város u j kor-
mányzója Rachid basa ez ügyben is mérsékeltnek mutatta 
magát. Anélkül hogy a hozzá nem tartozó vallási kérdés ér-
demébe bocsátkozott volna, vizsgálatot rendelt, tudósította a 

konstántinápolyi örmény patriarchát, de a coinpromittált sze-
mélyek büntetésétől ovakodott. Milyen leczke sok európai, 
szabadoncz államárra nézve, kik semmibe sem véve az egy-
ház biztosított szabadságait, kényök kedvök szerint avat-
koznak a hozzájok semmikép nem tartozó ügyekbe ! 

AFRIKA, missiók. (Folyt.) Azóta maga megy a szen-
teltviztartóhoz, és vesz belőle. Fegyveresen erődünkbe, 
és templomunkba jöhetni, ez a legnagyobb megtiszteltetés, 
melyre csak a Jévogán, mint a király képviselője tarthat szá-
mot ; atöbbi főnökök megállnak az erőd sánczai előtt, és onnét 
üdvözöljük egymást jelekkel. Az ország szokásai szerint több 
nem jut ki nekik. Ilyenek viszonyaink a belföldi pogányok-
hoz. Tudják, hogy a bálványimádást, ember-áldozatokat, és 
rabszolgakereskedést, e három, itt annyira gyakorolt szo-
kást kárhoztatjuk, mindamellett szabadon gyakorolhatjuk 
vallásunkat, de amely napon a keresztényelem annyira meg-
erősödnék, hogy a közügyekre befolyna, a fetischismus pap-
jai azonnal halálos ellenségeiknek tekintenének minket. Az 
evangelium hirdetésének és elfogadásának roppant akadá-
lyai vannak a fetischismusnak hódoló népeknél. Még a bál-
ványimádó más népeknél is, a legtávolibb keleten a küldér 
a létező állapotot és ismereteket kiindulási pontul, alapul ve-
heti, és azt mit tudnak, felhasználhatja annak megismerte-
tésére, felfogatására, mi eddig ismeretlen volt ; ez itt hiány-
zik a fetischismus és szolgaság szokásainak minden igyeke-
zetet meghiúsító terhének nyomása alatt. Nem mintha ezen 
emberek minden jobb érzelmet az igazság elfogadására nél-
külöznének, hanem mivel megszokták már soha sem az ész-
szerű után indulni, hanem csak az érzékiek után. Hogy va-
lami igazságos, vagy igazságtalan, okos vagy oktalan, ez 
rájok nézve nem indok a cselekedetre, vagy a nemtevésre, 
megy vakon azok után, kik reá befolyással vannak, vagy amit 
ösztöne kiván. Az észszerű tevékenység hiánya más hely-
telenségeket vonz maga után. Okoskodol, beszélsz egy em-
berrel, ki némi tisztelettel vagy félelemmel van irántad, mint 
a feketék rendesen a fehérek irányában, mondhatsz neki 
bármit, mindent helyeselni fog, mindenre igennel válaszoland, 
mindent, amit mondandasz, igaznak, jónak találand, előtte 
neked mindig igazad leend. Beszélhetsz Istenről, vallásról, kö-
telességekről, azt fogja mondani, hogy mindezek igazak, jók, 
kérdezheted, ha hiszi-e a hallottakat ? azt felelendi, hogy igen. 
Ez azonban koránsem jelenti azt, hogy ezeket szívből hiszi, 
hanem hogy nem is akar venni fáradságot, hogy veled ellen-
kezzék, hogy állitásod igaz vagy hamis volta fölött elmél-
kedjék. Megjegyzendő, hogy eme tökéletes szellemi, észbeli 
tétlenség oka, hogy rabságba oly könnyen hajthatók, és hogy 
zsarnokoskodhatnak fölöttük mindazok , kik valami cse-
kély erélylyel birnak, és a kormány, vagy babona élén álla-
nak. 

Az itt kifejtett nehézségek után könnyű felfogni, 
hogy a felnőttek között nem sok gyümölcseit várhat juk 
az evangéliumnak, azért a gyermekek felé fordulunk, 
hogy uj nemzedéket neveljünk. Amint már tapaszta-
lásból tudjuk, a gyermek itten is, ha vallási oktatást 
nyert, a küldér szavára szívesen hajlik; a főnehézség abban 
van, hogy nem mindig nyilik a gyermekeknek alkalom eme 
tanitásban részesülhetni. Az atya itt a gyermekkel keveset 
foglalkozik, evvel az anya van megbízva, és az ország leg-
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nagyobb szerencsétlensége, hogy ezek jobbadán pogányok, 
rabszolgák. Tudjuk, hogy micsoda az asszony a keresztény-
ségen kivül. Ehez itt Whydában még azon körülmény járul, 
hogy három negyed-része azon gyermekeknek, kik az egy-
kor Brasiliából jött portugallok utódai, és kik nagyobb fel-
ügyelet alatt lettek volna, elvesztették atyáikat. Mindezek 
mellett iskolát nyitottunk, felvétetik aki jön. Tanodánk 
1862 febr. 10-én nyilt meg, és máris vagy lSObeirott tanon-
czunk van, hogy ezen fiatal önkényteseket megtarthassuk, a 
tanulást lehető legkevesbé terhessé kelle tennünk, és erő-
dünkben alkalmas szórakozásról is gondoskodnunk. Isten 
megáldotta törekvésünket. 

Tantervünk igen egyszerű: olvasás, irás, egy kis szá-
molás. Tudva van, hogy egybehasonlitva az egyenlítő alatti 
lakosokat a mérsékelt égöv alattiakkal, ugy találjuk, hogy 
a lélek másodlagos tehetségei : az emlékező- és képzelő-te-
hetség az előbbieknél hatalmasbak, de az értelmi, az észbeli 
tehetséget ennek fejlődését tekintve, alább állanak az euró-
paiaknál. íme egy példa, mely a különbséget felderitheti. 
Egy fekete tanoncz a számtani műtéteit könnyebben, és hama-
rább fogja fel : de ha arról van szó, hogy eme műtéteit másra, 
mint számokra alkalmazza, ha annak segélyével valami 
okoskodást, lehozást kell megállapítani, feketénk nagy za-
varban lesz, mig az európai, kinek talán több idejébe került 
eme műtéteit megtanulni, nehézség nélkül fogja a törvényt 
átalánosithatni, és belőle a következtetések egész sorát 
vonni. 

Ami vallási tanításunk programmját illeti, ittlétünk 
óta e tekintetben tanonczainkat három osztályba soroztuk. 
Az elsőben levőknek tudni kell a .Miatyánk/ .Üdvözlégy/ 
.Hiszekegyet' Istennek és az egyháznak parancsait, és azt 
mi a keresztségre vonatkozik, tudni, amennyire lehet ér-
teni, és az életre belőle hasznot vonni. Ha a catechumenus 
talán nagyobb korú volna, akkor a keresztény házasság 
szükségét is megismertetjük vele, ami lényeges dolog ez or-
szágban. Ez osztályban levők fogalommal birnak a vezeklés 
szentségéről, de még nem az Oltári-szentségről. A második 
osztályban levők a mondott tárgyakból folytatólagos és bő-
vebb, a poenitentiatartás szentségéről valamint a bérmálás-
ról részletesb oktatást nyernek. Ha ez utóbbi szentséget fel-
vették, az utolsó osztályba kerülnek, és az Ur testének és 
vérének vételére kellőleg készítetnek el. Az oktatás alatt 
kellőleg iparkodunk beléjök csepegtetni a fetischismusnak, 
melynek mindig ki vannak téve, utálatát. — Templomunkba 
járó gyermekeink, tanonczaink közül egy negyedrész még 
nem vette fel a keresztséget. Majd mindannyi keresztény 
szülőktől származik, de, noha a pogányok fiainak meg van 
tiltva templomunkba jönni, és keresztényekké lenni, mégis 
időről időre néhányan betérnek az Ur aklába. íme a több 
közül egy példa. Egy pogány feketének gyámsága alatt volt 
egy árva, egy kereszténynek fia, de oly asszonytól, ki a 
pogány családjához tartozott. A gyermek iskolánkba járt , 
és fel is vette már a keresztséget ; a fekete azt gondolta, 
hogy a gyermek jobban fog előre haladni, ha befogadtatik 
benlakó növendékeink közé. íratott tehát egy levelet, mely-
ben kér, hogy fogadjuk be, kijelentvén, hogy őt nekünk 
adja, azaz a jogait reánk ruházza. Az, ki a levelet hozta, 
ama pogány feketének egy saját gyermekét— 7 — 8 évest — 

tartotta kezénél fogva. Miután a levélben a gyermeknek, 
melyet nekünk adni akart, neve nem érintetett, és a szavak 
után ugy tetszett, mintha a levél átadójával volna a gyer-
mek, azért attól kérdeztük, ha váljon ez-e a levélben emii-
tett gyermek ? Fölebb emiitettem, hogy a feketék gyakran 
mindenre igennel szoktak válaszolni, sokszor ha nem is értik, 
miről van szó; ez is azt mondta: igen. Elfogadtuk a gyerme-
ket, és ez ugy látszik igen meg volt elégedve. Levettük 
azonnal nyakáról a babonás tárgyakat, és a Szüzanya ére-
mét aggattuk helyökbe nyakára. Tanoncz-társai örömmel 
fogadták. Két órával később értesültünk már a tévedésről, 
de az apa hallván a történteket, ugy ítélte, hogy amit a 
sors hozott, annak meg kell maradnia. „Elfogadtátok, rátet-
tétek az érmet, őrizzétek hát, és legyen a tiétek." 

A keresztények száma nagyban növekednék, ha a tu-
lajdonosok rabszolgáik gyermekeit megengednék keresz-
teltetni ; néhányan meg is teszik, de a nagyobb rész nem. 
Láttuk, hogy a Brasiliából ide hozott hagyományos szokás 
szerint a megkeresztelt gyermekekre nagyobb tekintet van, 
hogy nem tekintetik többé rabszolgának, és hogy semmmi 
esetben sem adathatik el többé. Azért a gazdagabbak, kiknek 
sok rabszolgáik vannak, nem engedik meg, hogy kereszté-
nyekké legyenek, hogy a tulajdonjogot fölöttük annál sza-
badabban gyakorolhassák. Ha a gazdagok rabszolgáiknak 
csak gyermekeit engednék megkereszteltetni, a kereszté-
nyek száma négyszeresittetnék. (Folyt.) 

Szentszék! határozat. 
D e c r e t u m . P o l o c e n . e t R u t h e n , c a n o n i z a t i o -

n i s b e a t i J o s a p h a t K u n c e v i c i i , 
Arcliiepiscopi Polocensis et Ruthensis martyris ex or-

dine sancti Basilii magni super dubio : an tuto procedi possit 
ad solemnem ejusdem beati martyris canonizationem? 

Qua Christus Jesus dum in terris ageret tunica desuper 
contexta per totum amiciebatur, ea, quam sibi desponsavit 
Ecclesiam in unitatis symbolum mystice convestivit. Hanc 
vestem, quam ne milites quidem, qui Christum in cruce con-
fixere, scindere ausi fuerant, superbissimi unitatis hostes foedo 
prosciderunt schismate. Hujusmodi pestis in orientalibus 
exorta regionibus, occidentales quoque plagas pervadens po-
pulos nonnullos, qui evangelicam fidem ab apostolicis viris 
Cyrillo et Methodio susceperant, miserrime infecit : et quem-
admodum unitatis adsertores in orientali Ecclesia coedibus 
ipsa mulctaverat, ita slavicas gentes effuso iterum martyrum 
sanguine purpuravit. Hos inter praeclarissimus ille eminet 
athleta Josaphat Kuncevicius, qui juventa morum candore 
conspicua inter monachos alumnos s. Basilii t ransacta, ad 
metropolitan am Polocensem sedem evectus tamquam sol re-
fulsit in domo Dei. Si quidem non modo virtutum fulgore 
gregi sibi commisso forma factus est ex animo, verum oves, 
quae ob schisma perierant, ad catholicae Ecclesiae ovile ad-
ducendas strenue adlaboravit. At iniquissimi schismatis se-
ctatores tantarn exsecrantes virtutem, agmine facto archiépi-
scopales aedes tumultuantes aggrediuntur: famulis vel vulne-
ratis vel interfectis, sacrilegas in archiepiscopum injecerunt 
manus : eumque verberibus contusum, immaniter raptatum, 
atque securi in capite percussum inter injurias contumelias-
que in fliimen ejecerunt, pridie idus novembris anni 
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MDCXXIII . Statim post servi Dei obitum ita undique san-
ctitatis ejus fama diffusa est, ut quamvis Urbanus VIII. sa. 
me. eo ferme tempore legem edixerit de non procedendo in 
causis servorum Dei ad effectum canonizationis seu beatifica-
tionis, aut declarationis martyrii nisi lapsis quinquaginta an-
nis ab illorum obitu, tamen ipse summus pontifex, lege hu-
jusmodi specialiter derogata, sexto kalendas februarii anni 
MDCXXIX. decreverit „aperiri posse processus auctoritate 
apostolica fabricates, et ad ulteriora in qualibet congregatione 
procedi." Deinde quum juxta vetustiorem disciplinam sacrae 
Romanae Rotae auditores accuratissimam Urbano VIII. de 
ejus martyrio, et causa martyrii exposuissent narrationem, 
summus ille pontifex earn decreto suo confirmavit idibus se-
ptembris anni MDCXLII . 

Postea aliud prodiit decretum decimo kalendas decem-
bris anni ejusdem, quo sacra rituum Congregatio déclara vit : 
„constare de quatuor miraculis a Deo intercedente venera-
bili Josaphate patratis." 

Denique actorum examine rite absoluto sacra eadem 
Congregatio undecimo kalendas januarii anni MDCXLIII , 
sancivit: „posse dictum servum Dei Josaphat beatorum mar-
tyr um catalogo adscribi, et ad solemn em ipsius canonizatio-
nem quandocumque deveniri": interim vero, donee ad ipsam 
canonizationem deveniatur, visum fuit facultatem concedi 
posse . . . . ut in die natalis beati martyris officium et missa 
de communi unius martyris pontificis recitari et celebrari 
valeat. Quam sacrae Congregationis sententiam Urbánus 
VIII. datis litteris in forma brevis decimoseptimo kalendas 
junii anni ejusdem solemniter confirmavit : simulque jussit, 
ut dies ad celebrandum hujus beati martyris festum a cardi-
nali sacrae Congregationi de propaganda fide Praefecto con-
stitueretur, quoniam eadem sacra Congregatio in causae 
hujus pertractatione alacrem suam interposuit operam. 

Verum ejusmodi judicium mira successus prosperitate 
hue usque adductum substitit, quia investigabili Dei consilio 
nostris hisce temporibus absolvendum reservabatur : cum 
enim infensissima seditiosorum hominum turba universo pene 
orbe exagitato ad apostolicam praesertim Petri Sedem labe-
factandam omnem vim exserat suam, occurrit e coelo beatus 
Josaphat, qui ejusdem Sedis primatum sanguine effuso strenue 
adseruit, suoque interventu tenebricosa conspirantium consi-
lia confundet. 

Quare sanctissimus Dominus noster PIUS PAPA IX. 
cum audiisset sententiam pro veritate R. P. sanctae fidei 
Promotoris, qua statuebatur causam haue in eodem prorsus 
statu esse ac ilia erat martyrum Japonensium jam inter coe-
lites adscriptorum, consilium habuit reverendissimorum car-
dinalium sacrorum rituum Congregationis in palatio aposto-
lico Vaticano sexto idus januarii vertentis anni, in quo per 
reverendissimum cardinalem Constantinum Patrizi episco-
pum Portuensem et sanctae Rufinae, eidemque sacrae Con-
gregationi Praefectum, causaeque Relatorem proposito dubio : 
„an tuto procedi possit ad solemnem beati Josaphat martyris 
canonizationem ?" omnes patres cardinales affirmativum pro-
tulere responsum. Attamen Beatissimus Pater noluit illico 

suam pandere mentem, ut precibus ingeminatis lumen a Do-
mino impetraret et auxilium. 

Tandem ad id perficiendum hanc selegit diem, qua so-
lemnis recolitur memoria magni illius Athanasii, qui ecclesiae 
orientális praesertim lumen exstitit praeclarissimum, fideique 
orthodoxae egregius adsertor. Quare cum prius Sanctissimus 
Dominus Noster salutarem hostiam in suo privato sacello 
piissime immolasset, ad hoc se contulit graeci ritus templum, 
ibique sacro graecanicis coeremoniis oblato adstans, inclito 
ejus titulari orientális ecclesiae necessitates ex animo com-
mendavit. Dein ad se accersivit reverendissimum cardina-
lem Constantinum Patrizi episcopum Portuensem et sanctae 
Rufinae sacrorum rituum Congregationi Praefectum, causae-
que Relatorem, una cum R. P. Petro Minetti sanctae fidei 
Promotore, et me infrascripto secretario, iisdemque adstan-
tibus rite pronunciavit : „tuto procedi posse ad solemnem beati 
Josaphati Kuncevicii archiepiscopi Polocensis et Ruthensis 
martyris canonizationem." 

Hujusmodi decretum in vulgus edi, in sacrorum rituum 
Congregationis acta referri, litterasque apostolicas sub plumbo 
de solemni canonizationis ritu in patriarchali basilica Vaticana 
quandocumque celebrando expediri mandavit sexto nonas 
inaias anni MDCCCLXV. C. episcopus Portuen. et s. Rufi-
nae Card. Patrizi S. R. C. Praefectus. 

Loco + signi D. Bartolini S. R. C. Secretarius. 

VEGYESEK. 
Fmgu bibornok s herczegprimás az alsóeztergályi ká-

polna építéséhez 1000 ftot, a herczegovinai missiókra 100 
frtot adományozott. Sz. Adalbert a főmegye védszentjének 
ünnepén a bibornok herczegprimás végezte a nagy misét, 
az alkalmi beszédet mondta ft. Schumichraszt Mihály poso-
nyi kanonok. (E. U.) 

Bracq gandi uj püspök, a sorozatban 22-ik, május 1-én 
a mechelni érsek és bibornok által a liégei és brugesi püspö-
kök segédszolgálata mellett szenteltetett fel. Sok püspöki, s 
főpapi méltóságok voltak jelen az ünnepélynél. 

Vicari Hermann freiburgi érsek maj. 13-án 93 éves 
lett, a püspöki rendben az egész világon valószinüleg a leg-
nagyobb kor. A szentatya maj. 13-án 74-ik évet érte el. 

II. Sándor czárnalt, a trónörökös halála után, még kö-
vetkező fiai vannak : Sándor született 1845 mart. 10 (febr. 
26) ez most trónörökös, tehát nem igaz, mintha bárgyú volna ; 
Vladimir született 1847 april 22 (10-én), Alexius született 
1850 jan 14 (2-án), Sergius született 1853 oct. 17-én (5-én,) 
Pál született 1860 oct. 3-án (sept. 21-én). Van leánya is Má-
ria, született 1853 oct. 17-én (5-én). 

Kegyes adomány. 
A váczi növendékpapok a szenta tyának . 2 cs. arany 
Főt. Prohaszka A. lelkiigazgató . . 6 ezüst húszast . 
N. K. K. a közép afrikai missió társulatnak . 50 kr. o é . 

Szerkesztői tudósítás. 
O —d. M. — He lyes ; köszöne t ; kérelem a jövőre is. — Közöl-

jük jul .-aug -ban . . . propter angelos . . . congregatos. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



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

küldéssel 5 fr t . 25 kr., 
helyben 4 frt . 90 kr. a. é. 

KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYOIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, május 20-án. 89. I. Félév. 1865. 

TARTALOM : A romai kath. templomok s azok körüli 
gondoskodás II. — Egyházi tudósitások. — A szentatya le-
vele a nápolyi püspökséghez. — Könyvészet. — Vegyesek. 

A romai kath. templomok s azok köriili 
gondoskodás. 

n . 
Kiválasztani magamnak e helyet áldozat h á -
zául. És nyitva lesznek füleim annak könyör-
gésére, ki e helyen imádkozni fog. Parai . II. 
7, 12. 

Miután templomainkban maga az Atyával és 
Szentlélekkel ugyanazon egy természetű legfőbb 
való, az Istenember Jézus Krisztus valóságosan és 
mindenkor köztünk lakik, s a kenyér és bornak szi-
ne alatt a szent misében titkos szentségi módon föl-
áldoztatik, azért igen is méltó, üdvös és igazságos, 
bogy a kath. anyaszentegyház mindent elkövessen 
az ur házának minél diszesbbé emelésére, mert nem 
embernek épittetik a lakás, hanem a felséges min-
denható Istennek. 

Egyébiránt a ker. templomok eredete, valamint 
átalában a keresztény művészeté, a földalatti térsé-
gekben keresendő. Üldözések idejében a kereszté-
nyek nem gondolhattak arra, miszerint Isten szolgá-
latjára nyilvános épületeket emeljenek, hanem meg-
húzták magukat, amint lehetett, a földalatti alagok-
ban, minőket maiglan is találhatni Romában, Ná-
polyban, sőt Francziaországban is. Itt tartották is-
teni-szolgálatukat a bérezek s a föld mélyében, 
miért is ezen titokteljes templomok nem egyebek, 
sötét, kevesbé tágas barlangoknál, s csak igen kevés 
van, amely két arányos hajóból állana, mint például 
a sutrini ősrégi egyház Hetruriában, mely jóllehet 
egészen a sziklában vésve, mégis áll egy előcsar-
nokból, valamint egy kettős oszlop által elválasz-
tott hajóból és egy szentélyből. 

Három századnál tovább megfosztva voltak a 
hivek azon lelki gyönyörtől, hogy az igaz Isten 
imádására saját szentegyházakkal birhattak volna. 
Igy tartott ez Nagy Konstantin idejeig. Ekkor az 
Isten megelégelvén a vértanúságot, a hosszas küz-

delmet, a gyászos ide s tova bujdosásokat, e jeles fe-
jedelem országlása alatt megadá anyaszentegyhá-
zának a békét, s azonnal hozzá láttak a hivek olyT 

szentegyházak épitéséhez, melyek az u r fönsége s 
méltóságának megfelelnének. Csakhamar nagyszerű 
egyházak épültek, melyek művészi szépségre nézve 
magát a császári palotát felülhaladták. Konstan^n, 
Jusztinián s egyéb császárok e tekintetben egymás-
sal vetélkedtek, szemeik előtt viselvén Salamon ki-
rálynak azon szavait: „Nagy a mi Urunk Istenünk, 
semmi sincs az égen és földön hozzá hasonló ; nem 
egy halandónak készitünk lakhelyet, hanem a nagy 
Istennek." Különösen Nagy Konstantin császár rop-
pantul sokat áldozott az oltárok és templomok éke-
sitésére. Jusztinian császár befejezte a Sófia templo-
mot Konstantinápolyban, melynek oltára s kereszt-
jei vert aranyból készitettek. Mondják, hogy az egész 
költség a mi pénzértékünk szerint 40 millió forintot 
tenne. Szintén igen jelesek valának a nikomediai s 
egyéb egyházak, melyek minden tekintetben álmél-
kodásra ragadák a figyelmes szemlélőt — Hasonló-
képen bámulat s álmélkodás fogja el szivünket, ha a 
középkori székesegyházakra irányozzuk figyelmün-
ket s egybevetjük az egyes részletek legjobb izlés-
seli fölosztását, elrendezését s a munka csudálatos 
finomságát és különféleségét, mely azokon látható, s 
kérdjük magunktól: azon sötét,harczias korszakban 
hogy s mikép vala lehetséges ily roppant Istenháza-
kat emelni? A felelet következő: először is azon 
korszak a hit s vallásos meggyőződés tekintetéből 
sötétnek épen nem mondható, sok erény s önfeláldo-
zásnak korszaka vala az. Továbbá az épitést nagy-
ban mozdíták elő akkoriban a kőművesek és kőmet-
szők közt létező testvérületek és egyéb vallási egy-
letek ; már pedig minden nagyszerű s nehéz munka 
könnyűvé s lehetségessé válik az erők egyesülése 
által. Az egyes végzé munkáját nem csupán földi 
jutalomért, hanem mert amit dolgozott, azt egyszers-
mind Isten szolgálatának nézé, s igy az ő szemeiben 
kegyes és jámbor mű vala az. Innét a nagy gond a 
kivitelben, mely nem csupán a külső fényért dolgo-
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zik, hanem a csekélységeket is lelkismeretes hűség-
gel viszi véghez, ami különösen a góth idomú dó-
moknál feltűnő. Innét a szabályos összeköttetése a 
részeknek a nagy egészszel. U g y szintén nagyban 
segité eló' ezen nagyszerű egyházakat a nép élénk 
részvéte. Igen , akkor még minden keresztényval-
lás különbség nélkül élénk érdeket tanusitott a 
magasért ; mert egy mélyen hivó' érzelem ho-
nolt a keblekben, s innét az általános áldo-
zati készség és mindeneket egyaránt lelkesítő 
közremunkálás ily építkezéseknél. I ly építkezés 
mintegy az egész népnek ügye vala, mindnyájan 
részt vettek benne és pedig nem csupán pénzzel, ha-
nem személyes együttmunkálással is. „Csudálatra 
méltó jelenet, igy ír a szent-pieriei apát Hajmon 
1145. a tutbergi szerzetesekhez, mikép nemes, szár-
mazásukra kevély, kényelmes élethez szokott férfiak 
targonczát húznak, köveket, meszet, fát és minden-
félét, ami a szent épitéshez szükséges, maguk szállí-
tanak." 

A freiburgi székesegyházra minden lakos föl-
ajánlá legjobb ruhá já t ; U lm városa pedig nyilvá-
nos végzés által eltilta minden külső adakozást szé-
kesegyházának kiépítésére. 

Azon kor bizonyára, mely oly müveket képes 
vala kigondolni és a nép, mely ilynemű áldozatokra 
tudott buzdulni, még sem lehetett annyira sötét s 
oly igen elvadulva és elostobásodva, mint ezt a kath. 
egyház ellenei kürtölgetik ; amely nép képes föllel-
kesedni s oly áldozatkészséget tanúsítani, az bizo-
nyára sem nem elvadult, sem nem nyers gondolko-
zású. Nyers csak akkor az ember, lia csupán alávaló 
s önző czélok után törekszik. 

Nagy tisztelet illeti templomainkat, mert azok-
ban az isteni Üdvözítő valóságosan s lényegileg mint 
Isten s ember jelen vagyon s azért minden valódilag 
nagyszerű s fönséges e mennyei forrásból az Oltári-
szentségből eredett. Annál fogva jól egyezik ezen 
szentséggel, midőn a keresztény templomok nem-
csak tisztasággal, hanem némi művészi ékességgel 
is díszlenek s tisztességesen elrendelvék. Itt az em-
ber minden érzékeivel fölismeri, hogy ez Isten haj-
léka. Ellenben nem jól veszi ki magát, midőn az ol-
tárok s u g y szólván az egész templom fölösleges 
ékességekkel tul vagyon halmozva. Minden túlság 
árt, sérti a jó izlést s érzelmet. Nem is válik dicsé-
retére, midőn az egyházi ó Ízléssel az u j divatszerü 
ízlés összevegyittetik ? Hogy egyezhető öszsze a ka-
tonai vagy a salónféle zene az egyház egyszerű 
hangászata- s énekével ? Hogy egyezhető az újmódi 

fej-ék, az u j divatú katonai kabát a régi egy-
házszerü ornatussal? hogy egyez meg a szinhá-
zias modor s izlés az evangelium alázatosságával? A 
a templomnak is meg kellene adni , meg kellene 
hagyni ami ezt jogosan megilleti, úgymint a régi 
egyházi izlést, a szent tisztességet. Annál kevesbé 
egyez meg a hely szentségével, midőn a templomok 
belül részint megidősült penészszel, részint több évi 
porral u g y meglepvék, hogy inkább hasonlítanak 
valamely szerencsétlen bünhönczök utálatos tömlö-
czéhez, mint a keresztények tiszteletreméltó hajléká-
hoz ; ahol sajnosan lehet látui rongyokat, tört edé-
nyeket, romokat, rozsdát ; hol a padolat elrontva s a 
boltozat leomlással fenyeget ; hol sá r , por , mo-
csok, s mindenféle tisztátlanság elhatalmasodott. 
Ezen kietlen állapot sok. tekintetben a Jeremias ál-
tal leirt pusztuláshoz hasonló. Még ennél is szomori-
tóbb, ha a pásztor, a templom előjárója, sőt magok a 
juliocskák is hozzá szoktak ezen nyomorusághoz ; 
midőn ugyanazon községben kevélyen emelkednek 
színházak, vendéglők, fonóházak, nyilvános kertek, 
sétahelyek sat., az U r háza pedig nyomorúságos s 
elhagyatott állapotban sinlődik. Ez bizonyára sehogy 
sem egyez meg azon fönséges tisztelettel, melylyel 
az U r házának tartozunk. 

Munkay János 
kékkői esperes s plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs ap. kir. Fölsége a nyitrai székeskáptalannál következő foko -

zatos előléptetést: Krajcsik János éneklő-, Vagyon István őrkanonokká, 
Miskolczy János székesegyházi, Nécsey Bálint trencséni, Gyurcsek J á -
nos zsolnai, Knbicza István gradnai főesperestté, helybenhagyni ; — — 
az öres kanonoki székre pedig Szerholecz József plébánost kinevezni 
legkegyelmesebben méltóztatott. 

PEST, maj. 17-én. Az utazási irodalomban Svajez ; 

Rajna nagy tért foglal el, ezer és ezer tollat, s elmét foglal-
kodtatott : de Olaszország, s itt különösen Roma az, mely 
azon irodalomnak egy maga majdnem felét birja. A tárgyak 
szerint beosztott berlini könyvtár ,Romana' ,Italica' föliratú 
fiókjai az utleirási osztályban egy tekintetre meggyőznek 
efelől. Az ókor dicsőségeinek, a művészetek remekjeinek, a 
vallásos magasztosságnak elég varázsa volt, hogy a kebleket 
a távolból magához hivja, hogy a nézőt bámulatra ragadja, 
figyelmét, emlékét a sírig magához csatolja. Sok helyes, sok 
helytelen Íratott e tárgyban. A nagy tárgyak történelmi 
sorsa, hogy a vélemények elágazzanak felölök. Nagy volt 
Trója, az istenek, kiket az emberi képzelet, midőn igaz Is-
tent nem ismert, alkotott magának, megoszoltak fölötte. 
Mulciber in Trojam, pro Trója stabat Apollo, — aequa Venus 
Teucris, Pallas iniqua fuit. — Nagy esemény volt a Meg-
váltó megjelenése e földön, nagy kezdet volt a keresztény-
ségnek megalapítása, sz. Péter székének Antiochiából Ro-
mába áttétele ; Nicodemus, a synedrion, mely elé sz. Péter 
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idéztetett, az athenei areopág, mely előtt sz. Pál szónokolt, 
a romai Pudentius, sz. Móricz stb. megtért nagy emberek, 
vagy a türelmet szabályul vevő caesarok mutatják, hogy a 
jeruzsálemi zsidók, a gunyorász sophisták, az üldöző Caesa-
rok véleményeit nem osztották. — Nagy vállalat volt, midőn 
sz. Jeromos a szentírást latinra kezdte fordítani, mily táma-
dást tapasztalt Ruffinustól ? Sz. Ágoston maga, miután a 
régi romai latin fordítás megvolt, melynek töredékeit ma a 
zsoltárokban,misekönyvünk Introitusaiban stb. olvassuk,fölös-
legesnek,haszontalannak nyilatkoztatta azt.Sz.Ágoston iratait 
nem kellett-e sz. Prospernek, Hilariusnak, Fulgentiusnak 
védelmezni ? Nem égettettek-e el némelyek által nagy sz. 
Gergely könyvei ? ') Mily százados vitát nyitott aquinoi sz. 
Tamás summája '? Mily csuda tehát, ha Romának nagysága 
is ily sorsban osztozik '? Laudant, damnant ; mirantur, con-
vitiantur. 

A Pesti Napló 110 számában ,,uti ra jzokat" nyitott 
Maszák Hugótól, s folytatni fogja. Az első : „A húsvéti nagy-
hét Romában", nem annyira Romát, vagy a nagyhéti vallásos 
szertartásokat, mint t. M. Hugónak saját keblét rajzolja. Ha 
hideg a kebel, ha nem ajtatosságot keres, ha az észrevéte-
lekre előre megköszörült elmével lép szent-Péterbe, s az itt 
végeztetni szokott ajtatosságokra, ha minden áron itészeti 
megjegyzéseket akar készíteni : ha igy fogunk az Íráshoz, 
elkerülhetetlen lesz, hogy a tárgy helyett saját magunkat, 
midőn a tárgyat szemléljük, ne rajzoljuk. 

M. Hugó ur irja, hogy az utolsó húsvéti ünnepen „a 
követségek jelentése szerint 65,000 idegen gyűlt össze." Üd-
vözöljük, hogy e világhódolatban, melyet a pápaság, a kath. 
szertartás ez ünnepeken évenkint kapui szokott, hazánkfiát 
is láthatjuk. London, Paris is kap ily hódolatot, csakhogy 
kisebb mérvben. Az egy kölni dóm évenkint 60 — 70,000 lá-
togatót kap. „Az ünnepélyes szertartásokhoz Europa tömöt-
tebb erszény-szalagjai kötve vannak ;" igen, mikint Svájcz 
szépségeihez, a párisi élet nagyszerűségéhez, a florenczi Pitti 
palota, s városház nevezetességéhez, a kölni dóm nagyszerű-
ségéhez, stb. Magasodott öntudattal tekintenénk mink is 
Pestre, ha nagyságához, nevezetességeihez Europa tömöttebb 
erszényszalagjai kötve volnának. Drezda, München dicsek-
szik emez erszényszalagokkal, habár országunknál, nemze-
tünknél kisebb ország, kisebb nemzet. Áldanánk az Istent, 
ha Pesten csak annyi lehetne, mint a romai egyes herczegek 
palotáiban, például az Albani villában található ; mikint ál-
dani fogjuk, ha a pesti lipótvárosi templom teljes pompában 
fog tündökölhetni, ha az akadémiai épület, a muzeum stb. 
nemzeti nagyságunkhoz mért fényben, s felszereltségben fog 
állani, és „Romának a húsvéti ünnepek alatt gazdag aratása 
van" helyett mondanók : Pestnek Europa mégis adózik va-
lamit, nemzeti nagyságának még is hódol ? 

M. Hugó ur jelen volt minden szertartáson, szemüveg-
gel talán, de operacsővel okvetlenül. „A nagyszerű l á t v á n y 
egy évben ugy mint másikban, minden hiány nélkül végbe 
megy. Azonban nem hallgathatom el, hogy átalában vallásos 
ihletség az, ami leginkább hiányzik ; kíváncsiság, kíváncsi-
ság, és kíváncsiság, e három irányadó, s az operacsövek 
csak ugy szerepelnek a Pétertemplomban, mint akármely 

1) S. Antoninus Hist 2. p. c. 3 tit sz §. 30. 

szinházban." M. Hugó ur dicséretesen őszinte. Kik „nagy-
szerű látványt" keresnek, kiknél „kiváncsiság, kíváncsiság, 
és kiváncsiság az irányadó" azok operacsövekkel, nem pedig 
„vallásos ihletséggel" fognak foglalatoskodni „Pétertemplo-
mában", épen ugy, „mint akármely szinházban," s azért a 
jámbor lélek óhajtaná, hogy az operacsövesek maradjanak 
el a nagyszerű cselekedettől, milyen a szentmise, keressenek 
maguknak látványt más helyeken. 

Minden nagy ünnepélynek, minden nagy szertartásnak, 
ez az árnyékoldala, hogy a résztvevőket magánajtatossá-
gukban épen a nagyszerűség, a népsokaság akadályoz-
za. A kath. cultus Romában legfönségesebb. De azért 
távol volnánk mondani : nem kell ily ünnepély, vagy pedig : 
kevés az értéke, mert kiváncsiság az egész. I I Sándor czár 
koronázási ünnepélye nagy volt : váljon a nézők a czárok 
nagyságára, vagy pedig az ünnepély egyes magasztosságaira 
gondoltak ? Ép mikor ily ünnepélyek tartatnak, az ünnepély 
indoka, czélja értelme legtávolabb szokott lenni az elméktől. 
Erre előbb, vagy csak később, midőn a fénynek utolsó sugara 
megszakadt, gondol vissza az elme. 

A kath. cultus, és a magánajtatosság két dolog. Az 
első tény, cselekedet, (actio,) melyet az egyetemesség a köz-
ség végez ; a másik az egyesek lelkihangulata, helyzete, in-
dulata. Hogyan álljon az egyes ajtatos ember nyitott ima-
könyvvel Péterpiaczán, hogyan ajtatoskodjék a zsibongó, a 
tolongó, a szakadatlanul hullámzó tömegben, hol a világ nem-
zeteinek, vallásainak fiai nem ajtatoskodni, hanem nézni jöt-
tek '? Ne menjen talán oda'? Menjen, jelenléte, illemes állása 
megadja az Istennek azt, amit ily helyzetben adhat, ha mások 
illemtelenségeket követnek el, saját magukat róvják meg. 
Egyes ember az ő ajtatos imáival dicséri az Istent és keresi 
az Isten áldását: a község, a nemzet ünnepélylyel, tehát tény-
nyel dicséri az Istent, biztosítja jóllétét. A magános ajtatos-
ságnál a sziv indulatai, vágyai vannak túlsúlyban : a közün-
nepeknél pedig a cselekedet (actio publica) van túlsúlyban. 
Quackerféle nézet, hogy mindent az egyes kebel indulatjai 
végezzenek a nyilvános istenitiszteletnél. A protestantismus-
nak az a tulajdonsága, hogy vagy éles puritánt, vagy olva-
dozó pietistát nevel. 

Kath. elmének, kath. szívnek is nehéz felfogni a kath. 
cultus magasztosságát átalában, titkos nagyszerűségét nagy-
hétben. Három tekintetnek kell itt uralkodni : a cultus vi-
szonya a művészettel, a cultus östörténelmi eredete, a cultus 
befolyása az egyesek és nemzetek erkölcseire. 

Sokat beszélnek arról, mennyivel tartozik a kath. egy-
ház a művészetnek. Templomait, oltárait, szertartásait, dal-
lamait a művészet adta, felékesitette. Mi inkább mondanók : 
az egyház annyival adós a művészetnek, mennyit a művészet 
az egyháztól már kapott : életet, magasztosságot, varázst, 
vallásos ihletet, hatalmat. Ombrienek iskolája, melynek kép-
viselője a Rio által minden érdemben oly jogosan méltányolt 
Angelico di Fiesole, mikor a Sixt.ina kápolnán a florenczi 
művészekkel szövetségben dolgozott, műremekeinek ihlet-
ségét a kath. hit, a kath. egyháztól kölcsönözte. Az építészet, 
midőn a cultusnak oly fönséges helyet készített, szinte azon 
forrásból meritette ihletségét, merészségét. Ha Michaele di 
Angelo nem volt volna vallásos lélek,Pétertemplomának kúpja 
nem szülemlett volna meg benne. A pogány romai építkezések 
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közel vaunak, nagyszerűségre, magasztosságra nem vetél-
kedhetnek a ker. építészettel. Palestrina is a nagyhéti szer-
tartásokban emelkedett a hangok ama titokszerü varázsához, 
mely müvén elömlik, s mindenkit elragad. 

A trienti zsinat (sess. 22. deer, de observ. et evitandis 
in celebr. missae) sokat talált az énekek és szertartások kö-
zött, melyek „temporum vitio, sive hominum incuria et im-
probitate irrepsisse videantur," s kérte a püspököket, hogy 
ezeket megszüntessék. Első volt IV Pius, aki ezen decretumot 
Romában foganatosítani akarván, három bibornok elnöklete 
alatt szakférfiakból választmányt rendelt e czélra. Boroméi 
sz. Károly a választmánynak tagja volt. A választmány előtt 
első kérdés volt : lehet-e oly zenét létre hozni, melynek emel-
kedettsége, tisztasága a szent helylyel, hol elöadatik, össze-
hangozzék ? Tehát vallásos zene nem volt. 

Boroméi Károly, Maria Maggiore basilikának főpapja 
(archipresbiter) ismervén Palestrinát, 1594 jun. 10-én magá-
hoz hivta, megkérvén, irjon egy misedallamot, melyben semmi 
profán ne legyen, melyben minden szót érteni lehessen, mivel 
ettől függ a kérdés megoldása a zeneeszközök alkalmazha-
tóságáról a templomokban, különben a zene, mint az evangé-
liumi fatuae virgines, örökre kiűzetik a templomból. 

Palestrina János három misedallamot szerzett, az első 
kettő dicséretet, a harmadik, mely máig is nagyszombaton 
szent-Péterben ,Missa Marcelli' név alatt énekeltetik, elra-
gadtatást szült. A pápa, midőn a svajczi követség fogadta-
tásának ünnepélyén e misedallamot először hallotta, felki-
áltott: „Ilyen lehetett ama magasztos ének, melyet sz. János 
az égi Jeruzsálemben hallott; és ime, egy második János 
előre hallatja velünk, habár csak elöizben." A kath. hit, a 
kath. egyház, amennyire Palestrina lelkét, szivét áthatotta, 
szülte a magasztos zenét, adott a zenének magasztosságot. 
Az improperiák, a lamentatiok, a miserere, a passiók, nagy-
hétnek minden szertartásai egy gondolatban végződnek, egy 
drammaticus szent eseményt tüntetnek előnkbe, s ez . . . . a 
halálban diadalmaskodó szent szándék, törekvés és igazság. 
Virágvasárnaptól fájdalom-érzet vonul végig a cultuson, 
melynek kezdetén az örömnek utolsó sugára, Jézus Krisztus 
diadalmas bevonulásának emléke elaludván, a fájdalom ma-
gasabb, magasabb fokra emelkedik, mig nagypénteken tető-
pontját érve, nagyszombaton az örömnek első felvillanását 
üdvözölje, husvétvasárnapon pedig diadalát szóban, zenében 
elegendőképen soha ki ne fejezhesse. Virágvasárnap utáni 
hétfőn, kedden a cultus szigorú, csendes, hallgatagságban 
vár ja a viszontagság nagyságát, szerdán a fájdalom, a lélek 
zokogása. Csütörtökön Glóriát énekel az egyház a kimond-
hatatlan szeretet emlékére, melyre az Oltári-szentség alapi-
tása emlékeztet, de rögtön jön az alázatosság példánytette a 
lábmosásban, az oltár ékeinek leszedése, a rendnek feldulása, 
a pusztaság, a lelki sivárság előtüntetése a templomban, mi-
kor az Isten-ember ellen zúg a szenvedély, dühöng a lázadás 
e földön. Ilyen a világ Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül, 
kath. egyház n é l k ü l , . . . . feldúlt templom. Az egyház özvegy, 
jegyese megöletik, sírba tétetik, hallgat, ha szól, az elhatáro-
zottság fájdalmas szavait hallatja. A püspök, a kanonokok, 
a bibornokok gyászruhát öltenek, kik ruhájukon a vörös 
színben a vérontásra mutató készségüket tükrözték, a szent-
sírnál gyászt viselnek ; az orgona, a harang, a csengetyü el-

némul, tompa moraj jelzi a cultus főfordulatjait, maga a cul-
tus nagypénteken zavart, kuszált, a rendes szertartás főjele-
neteit előadja, mint a fájdalomtelt sziv majd ezt, majd azt 
teszi, majd erről, majd arról beszél, majd panaszban az im-
properiákban, majd mély imádásban a keresztnél, majd 
nyugodtsággal békiti magát a zsoltárokban, végre gyászdi-
adalban viszi a szent testet a koporsóba, leborul, imádkozik, 
fölsóhajt, a földi élet legmagasabb gondolatját mondja ki : 
ecce ! quomodo moritur justus ! Viri justi tolluntur ! 

Nagyszombaton régen semmi officium nem volt, az 
egyház némán sajongott ; ma a setét fellegeken át megpil-
lantván a diadal napját, kilenczszeres allelujában, magasztos 
Glóriában tör ki öröme, megszólalnak az Angyalvár ágyúi, 
megszólalnak a templom harangjai, szűnik a fájdalom, közel 
van a diadal öröme. 

A kath. cultushoz képesített elme, kath. módon nevelt 
sziv és lélek szükséges, hogy megérthesse, különben, mikint 
az angol lord, azt sem érti, mit operacsövén át a világosság 
hoz bámuló szemébe. Ez kétségkívül csak kíváncsiság lesz, 
kiváncsiság, és csakis kíváncsiság. Hogy is legyen máskép, 
ha az egész ember csak operacső ? 

Mily hatása van a cultusnak a nemzetek művelődésére, 
a treuga Dei, és a keresztes hadak mutatják. Szerda estétől 
vasárnap estéig nem volt szabad erőszakoskodni, mert mikor 
az égbekiáltó erőszakoskodás emlékeit üljük, vért ontani, 
fosztogatni kettős bűn. A féktelen szilajságon csak ily gon-
dolat győzhetett. 

Legyen ez elég, mivel túlságosan becsülnők M. Hugó 
urnák színházi itészettel irt útirajzait a nagyhétről. Egy hi-
bázik ezen antiliturgicus elbeszélésből, hogy egy belga soli-
darissal felkiáltson : bizarre kath. cultus! pedig csak az író-
nak felfogása bizarre. 

AFRIKA, missiói tudósitások. (Folyt.) Könnyű felfogni, 
hogy törekvéseink a kívülről bejáró tanonczaink nevelteté-
sére, és a jóbani megtartásra nézve sokszor meghiusittatnak; 
mivel tanodánkon kivül ezer és ezer veszélyeknek vannak, 
és lesznek később még inkább kitéve: azért átláttuk, hogy 
végtelenül nagyobb sikert arathatunk, ha bizonyos számú 
növendékeket befogadunk hozzánk, és folytonos felügyelet 
alatt tart juk. Eddig csak 12 ily fiút tarthattunk jövedelmi 
forrásaink csekély volta miatt. Ezen gyermekek tökélete-
sen megfelelnek reményeinknek. Oly tökéletesen szabályo-
zott keresztény életet élnek, mint a nyugoton a zárdákban. 
Még alig két éve, hogy köztünk és velünk vannak, s máris 
sok jó szolgálatot tesznek. Egy küldér felügyelete alatt ők 
gondoskodnak templomunk tisztántartásáról, az egyházi éne-
keket ők zengik, segítenek a többi fiuk tanításában, és tol-
mácsaink a portugál nyelven kivül itt még dívó három nyelv-
ben. Példás viseletök a többi gyermekekre is vonzólag hat. 
Bár lehetséges volna nagyobb számmal gyűjteni közénk ily 
fiukat, és mesterségekre tanítani őket, ez által egy jobb re-
mény magvát vetnők el, mely sokat fogna járulhatni a térí-
téshez. A siker még nagyobb lenne, ha leánykák nevelésére 
is hasonló intézetet alapithatnánk, és ha egykor a missió oda 
jut , hogy mindkét nemre egyiránt gyakorolhatja befo-
lyását, az eddig itt nem ismert keresztény házasság szép 
látványa épitőleg hathatna. Segítsen Isten és küldjön számos 
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és buzgó munkásokat, és akkor Afrika eme népeinek újjá-
születését reménylhetjük 

Emlitém, hogy a feketék természete magában nem 
épen rosz, hozzá tehetem, hogy a vadság kinövései, melyek-
nek tanúi vagyunk, nem a roszban megrögzött akaratból 
származnak, hanem két más okból : az egyik a fetiseliismus 
papjainak valóban ördögi befolyása, — második az emiitett 
szellemi tétlenség. Az volna tehát szükséges, hogy ama rosz 
befolyások alól kivonnók őket, és megnyitnók számukra az 
isteni ige kincseit. Ez nem volna lehetséges, vagy legalább 
nem tartós a fetischismusra alapított pogány kormányok alatt. 
Azért üdvös volna, ha következő terv kivitethetnék. Van-
nak itt ur nélküli térségek, vagy oly területek, melyeket a 
szomszéd főnököktől könnyen meg lehetne kapni. Ha a kül-
dérek eme területeken egy kis keresztény népséget gyüjte-
nének egybe, ha ennek épen íTgy a földiekben mint a lel-
kiekben lennének igazgatói, csakhamar egy kis keresztény 
állam alakulna, mely mintaképe és menhelye lehetne a szét-
szórt híveknek. Afrikában, hol az ember, inkább mint vala-
hol másutt, ösztöne után indul, hol a képzelődés az értelmet 
majd egészen elhomályosítja, és uralkodik raj ta , a theocrati-
cus kormányforma egyedül lehetséges. Ha nem az igaz 
Isten az, ki kormányoz, akkor azé lesz az uralom, ki kevély-
ségében a Magasságbelihez akart hasonlóvá lenni. Vannak 
körülöttünk egész területek, melyek egy embert uralnak. A 
rabszolgaság ezt lehetővé teszi. Mily szép volna a kiválasz-
tott lelkek számára menhelyet alapítani, és a rabszolgaság 
lánczainak közepette az Isten fiai szabadságának zászlóját 
felemelni ! Ismétlem, a kezdeményezés e tekintetben általunk 
még nem lehetséges, anyagi eszközeink ily kísérletet meg 
nem engednek. De ha a gondviselés s körülményeket ez ér-
telemben rendelné el, e vadonban is bő gyümölcsöket hozna 
az Ur szöllője. — Azon eszközök közül, melyeket az isteni 
gondviselés kezeinkbe bocsátani látszik, hogy előkészitsük 
ez országot az evangéliumi mag befogadására, — a betegek 
ápolása, kik minden oldalról jönnek, hogy szenvedéseikben 
tanácsunkat, és orvosságot kérjenek, különösen azon csúnya 
sebekben, melyek a feketék testein sokszor keletkeznek. 
Az, mi e tekintetben különösen felénk irányozta a közfigyel-
met, egy fiatal ember szerencsés gyógyítása volt, ki már 
három éven át csúf sebben szenvedett, melynek bűze akkora 
volt, hogy rokonai nem akarták többé a házban tűrni ; eljött, 
és ajtónk előtt lefeküdt. Befogadtuk öt, ápoltuk, és egy hónap 
múlva egészségesen tért vissza. Azóta a feketék, ha bajuk 
van, seregesen tódulnak hozzánk. „Curate infirmos . . . et 
dicite illis, adpropinquavit ad vos regnum Dei." Ha most 
csak az első részét teljesithetjük, reményünk van, hogy ké-
sőbb a második rész is teljesülend. A feketék egy napon 
majd csak mégis felfogják, hogy az, minek ők most csak 
hasznát húzzák, az előttük eddig ismeretlen keresztény 
szeretet müve. Nagy része csak akkor jön hozzánk, ha a 
babona, és kuruzsolás minden nemeit előbb hasztalanul meg-
kísértette. Ha valaki a fetischek papjaihoz járul gyógyitás 
miatt, először is halállal vagy más bajjali fenyegetés mellett 
jó összeget csikarnak ki tőle, ha azután még sem gyógyul 
meg, az az ő hibája. A pogány papok és a mi viseletünk kö-
zötti különbség sokkal világosabb, hogy sem ne hasson. 

BERLIN, april 8-án. A keresztes újság állítását, hogy 

a porosz kormány a kölni érsek nevezésére vonatkozólag a 
római udvarral egyetért, nem való, ellenkezőleg államminisz-
teriumunk kétes helyzetbe jött eljárása következtében. A 
minisztérium a kölni főkáptalan által felterjesztett öt nevet 
mind elvetette. A káptalan ez ellen tiltakozott és a németor-
szági püspöki kar ehez csatlakozni akar. Mondják, hogy a 
püspökök már is folyamodtak a szentszékhez a káptalan jo-
gainak megvédését kérelmezvén. — A badeni főherczegség-
ben a botrányok sokasodnak. A farsangi napok alatt a sza-
badkőmivesek, a miniszterialisok, protestánsok és zsidók 
nyilvánosan gúnyolták a keresztény katholikus egyház szer-
tartásait, sőt a szentmise áldozatot is, és pedig a rendőrség 
szemeláttára. A csőcselék népből ezen kivül többekot felbé-
reltek, hogy a legtekintélyesebb katholikusok házai előtt gyü-
lekezve, ezeket minden módon gyalázattal, bántalmakkal il-
lessék. A katholikus érzelmű „Badische Beobachter", mely 
az első fokú bíróság által az ellene indított vád alól felmen-
tetett, a második fokú törvényszéken elitéltetett. Ezalatt az 
egyházellenes közlönyöknek megengedtetik, hogy a katho-
likusok ellen minden kitelhető piszkot szórjanak. — A müns-
teri püspök Müller utóbbi pásztori iratában a pápai körle-
véllel foglalkozik, és fejtegeti a tévelyjegyzék tételeit ; kü-
lönösen azokat, melyek a protestantismus tévelyeinek — és 
nem a protestánsoknak — kárhoztatását tartalmazzák. Az 
augsburgi püspök pedig a rosz sajtó ellen szólal fel ismét. — 
A némethoni katholikus egyetem ügye lassan halad. A müns-
teri megyében a püspök felügyelete alatt alakult két bizott-
mány foglalkozik a pénzgyüjtéssel. Az aiblingi kerület 21 
papja (Bajorországban) ezen czélra 210 forintot küldött, kö-
vetve Moufang kanonok ur tanácsát, hogy minden pap adjon 
évenkint 10 forintot. Luthardt protestáns hittanárt, ki iro-
dalmi lopást követett el Hettinger kath. hittudós munkáiból, 
a keresztes újság ugy tünteti elő, mint az evangelikus hit 
tám-oszlopát, és ritka képességű férfiút. Máséból élődik, és 
fénycsillag ! Nem irigyeljük tőlök. 

BRUXELLES, april 13-áu. Ismeretes, hogy a löveni 
katholikus egyetem hallgatói egy idő óta folyvást bántalmak-
nak vannak kitéve. Nincs nap, melyen kihívások, sértegeté-
sek nem történnének. Es a helybeli hatóságok váljon tesz-
nek-e valamit ezen botrányok megakadályoztatására ? Váljon 
azon intézménynek, melynek Lővén leginkább köszöni di-
csőségét, legnagyobb ellenségei nem a városházban van-
nak-e? Több napok óta hire járt , hogy Lővenben, mikint a 
vallást, a papokat nyilvánosan akar ják ki gúnyolni, vonat-
kozással a tartott triduumra. És valóban vasárnap mart. 
5-én, amely napon itt a farsang végét ünneplik, délután há-
rom órakor az utczákon megjelent egy kocsi, és rajta egy 
papnak torzképe, körülvéve flandriai parasztokat ábrázoló 
alakokkal. Néhány flammandi tanuló efölötti boszankodá-
sát elég hangosan fejezte ki. Ez a vihar előjele volt. Egy 
félórával később látni lehetett álczázott egyéneket, kik a 
deákok által viselni szokott sipkákat hordtak. Előttük egy 
ember járt , ki botra függesztett táblát hordott ily felirattal : 
,a deákok elutaztak bursáikkal. ' A tanulók mindig nevekedő 
izgalma az ellenkezőt mutatta. Tiz vagy tizenkét egye-
temi hallgató egyesült, és a „Facultas" dallamát han-
goztatva vonult végig az utczákon, tettök utánzókra 
talált, és egy negyed óra alatt 150-en voltak. Találkoz-
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ván a gúnyolókkal, reájok rohantak, leálczázták őket, és 
elvették a táblát, a bursákkal együtt. Másnap a botrány na-
gyobb mérvet öltött. Körülbelül ötven egyénből álló csőcse-
lék ismételte a tegnap történteket. 5 óra felé délután egy 
kávéházba jöttek, honnét valami 10 deáknak futni kellett. 
A kihivók azt mondák a deákoknak, hogy jöjjenek, ha mer-
nek nyolcz óra felé ismét. A kihívás nem is volt eredmény 
nélkül. 8 órakor a kávéház telve volt deákokkal. A forrongás 
roppant volt. Ekkor néhány tanár jelent meg, kérendő a ta-
nulókat, hogy vonuljanak vissza. Mondják, hogy ez alkalom-
mal egy általunk ismert ember oly szemtelen volt, hogy a 
jelenlevő tanárokat az izgalom okozóinak merte mondani. A 
rendőrség felszólittatván, hogy íizze szét szent hitünk intéz-
ményeinek ezen gúnyolóit, kik szidalmazták a legocsmányabb 
szavakkal a katholicismust, azt válaszolta, hogy azon embe-
rek semmi rosszat nem követtek el. Hire jár, hogy ismét ké-
szülnek tüntetni a deákok ellen, és pedig még nagyobb 
mérvben. A tanulók ezért tanácskoztak, mily eszközökhöz 
nyúljanak magok megvédésére, miután a rendőrség nekik 
védelmet nyújtani nem akar ; azonban de Ram egyetemi 
rector elment minden karok tantermeibe, hogy nyugalomra 
és a kényes helyzetbeni nemes magatartásra intse őket. — 
Ha a lőveni egyetemi hallgatók támaszt nem találnak a he-
lyi hatóságokban, talán védelmet fognak találni a felsőbb ha-
tóságoknál? Er re nem tudnánk válaszolni. Ha a bel- és 
igazságügyi miniszterek hajlandók a közcsend és rend érde-
kében valamit tenni, akkor ajánlanék, hogy Van Schor úr-
tól, a miniszteriális többségnek a senatusbani vezetőjétől ta-
nácsot ne kérjenek, mert ez bizonyára azt tanácsolná, hogy 
tartózkodjanak a beavatkozástól, mivel a lőveni egyetem 
megdöntése legforróbb vágyai közé tartozik, és ezt a 
mult november 16-án tartott senatusi ülésben elég világosan 
ki is fejezte. Van Schor politikai elvbaráti nagyon is szeret-
nék, ha Lővenből elűzhetnék a tanulókat mind, és az emii-
tett zavarokat a szabadonczok csakis azért idézték elő, hogy 
Van Schor vágyainak teljesülése minél hamarább történjék. 
— Helyzetünk felderítésére eléggé jellemző az is, hogy a 
courtrayi községtanács mult hétfői ülésében Jansens sza-
badelvű községtanácsos a hírlapírók padjához jővén , az 
„Echo de Courtray" kath. lap kiadó tulajdonosát felpofozta, 
azonkívül valami 20 egyén reá esvén megöklözték és lábbal 
rugdalták. Ezen barbár vadság a szabadelvűnek csúfolt Bel-
giumban a 19-ik században történt meg. Hiszszük, hogy e 
gyávákhoz illő megtámadás nem fog büntetlenül maradni. 

A szentatya levele a nápolyi püspökséghez. 
PIUS PP. IX. 

Venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedicti-
onem. 

Quo gaudio aífecti simus acceptis litteris vestris iucun-
dissimis, vix est ut aeque per verba significare possimus. Quod 
enim Ecclesiae pastoribus summopere cordi esse oportet, ut 
inter se unitatis et caritatis vinculis arctius consocientur, 
simulque devotionem atque obsequium supremae huic cathe-
drae veritatis exhibeant eiqije maxime adhaereant, id vos 
egregie in ea epistola conscribenda praestitistis. Hoc plane 
singulari beneficio divini Salvatoris adscribimus, qui id a 
coelesti patre dari sibi rogavit ,,ut omnes unum sint, sicut tu 

pater in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint." Ad 
hoc unum autem, ceu perbelle monet s. Augustinus, „nihil 
nos perducit, nisi habeamus cor unum." Invisibili vero capiti 
Ecclesiae Christo Domino per Nos, quos licet immerentes, 
ipsius vice fungi constituit in terris, tum fideles ceteros, tum 
pastures animarum coniungi, vos apprime novistis ac decla-
rastis. Siquidem Dominus, sicuti iam s. Cyprianus animad-
vertebat, „ut unitatem manifestaret, unam cathedram consti-
tuit, et unitatis eiusdem originem ab uno incipientem sua 
auctoritate disposuit. . . quam unitatem firmiter tenere et 
vindicare debemus, maxime episcopi, qui in Ecclesia praesi-
demus, ut episcopatum quoque ipsum unum atque indivisum 
probemus." Hinc vis et robur oritur ut impetus adversos su-
stinere fortiter ac repellere possimus : hinc mutua consolatio, 
et consiliorum societas, hinc concordia precum, quas si sint 
unanimes facilius Deus exauÏÏiet ; hinc denique pax interna 
in Ecclesia Dei, quae si intégra maneat, quaevis externa ag-
gressio citius vincatur, aut saltem elanguescat, oportet. Quare 
iterum gratulantes vobiscum, unde in nos profecta est haec 
consolatio in Christo, hortamur atque suademus, ut studiose 
foveatis in vobis hanc societatem spiritus, ut idem sapiatis, 
eamdem caritatem habentes, unanimes, id ipsum sentientes. 
Ita fiet, ut per vos gaudium Nostrum impleatur dolorque ani-
mi, quem propter infensa bella Ecclesiae illata quotidie pa-
timur, coopérante dilectione vestra, leniatur ac temperetur. 
Demum implorantes vobis a Pâtre totius misericordiae coe-
lestia charismata, queis praesertim luctuosis hisce temporibus 
indigetis , indubium signum caritatis Nostrae apostolicam 
benedictionem vobis omnibus et singulis, nec non fidelibus 
cunctis vigilantiae vestrae concreditis peramanter impertimur. 

Datum Romae apud s. Petrum die 29 martii 1865, pon-
tificatus Nostri anno XIX. 

PIUS PP. IX. 

KÖNYVÉSZET. 
1) S p e c i e l l e M o r a l t h e o l o g i e , v o n F r » 

F r i e d h o f f , R e g e n s b u r g , 1 8 6 5. M a n z , á r a 7 
f r t . 2 0. 

Ezen kötet bezárja a három év előtt kezdett müvet. 
Tartalma pars specialis. Rendszere egészen aquinoi sz. Ta-
másé, azért a virtutes theologicae és cardinales minden rész-
leteivel együtt tárgyaltatnak. Iskolai könyv, az iró maga 
mondja, hogy semmi ujat nem keresett, a tudósok számára 
nem irt. Szem előtt tar t ja Liguori sz. Alfonz munkáit, nem 
mintha mindenben követné, mit az approbatio nem köve-
tel, hanem hogy tekintet nélkül semmi tételben sem hagyja el. 

2) Die kath. Kirche in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, deutsch von den Benedictinern zu St. Meinrad 
im Indiana-Staat. Regensburg Manz, 1864. 

Jeles munka, I. Lajos baj or királynak fölajánlva, ki-
nek nagylelkű segélyei a kath. német szerzetesek iránt az 
előszóban röviden emlittetnek. Rövid története ez a könyv a 
kath. egyháznak Éjszak-Amerikában. Három részből áll : 
1) a kath. irodalmat adja elő a szerzők és munkáik megne-
vezésével Shea Gilmari János után, aki e tárgyról Ameri-
kában felolvasásokat tartott. 2) Előadja a kath. vértanuk 
történetét Amerikában. Ezen vértanuk valának: Padilla J á -
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nos (1543), János atya, Lopez Ferencz, Rodriguez Ágoston 
szent fereneziek, (1580), Cancer Lajos szent domonkosi 
(1549), Segura János, Quiros Lajos, Gomez Gábor, Linares 
Péter, Zavallo, Mendozo, Redondo, Solio, jezsuiták (1570), 
Corpa Péter, Montes, Aunnon, Badajoz, Velascola, szent fe-
reneziek. (1597), Thet jezsuita (1617) Sebastiani szent feren-
czi (1623), Viel, Poulain karmeliták (1625), és tetteiről, szen-
vedéseiről, érdemeiről, életében a pápától mint vértanú meg-
tisztelt Jogues Izsák jezsuita atya (1646 oct. 18), egy ártat-
lan gyermek, melyet az irokok 1647-ben felfeszitettek, Gui-
pil (1642) Bressani (1644), Poncet (1653), Menard (1661) 
jezsuiták, Ribourde (1680), Membré, Le-Clere (1687) szent 
fereneziek ; Milet Péter (1694) jezsuita atya, Ganonakoa 
István (1693), Hooniventsiontawett, Guignas (1729), Marest 
(1699), Binneteau (1699), Foucault Miklós, Buisson Ferencz, 
Constantin Miklós (1706), Gvavier (1706), Ralé Sebestyén 
(1713), Poisson (1729), Souel (1729), Doutreleau, Senat 
(1736). Ezen vértanúk öntözték, termékenyítették Ameri-
kának földjét a keresztény hitben. 3) Ezen rész toldalékul 
hozza Columbus végső akai-atját, VI. Sándor, I II . Pál pápák 
iratjait, s Washingtonhoz a katholikusok föliratát és ennek 
válaszát. 

3) Die Papst-Geschichte von Grone, 1. B. 1 — 173. Re-
gensburg, Manz 1864. Ára 3 frt . 96 kr. 

A pápák korsorozatban röviden előadott története, in-
kább a nép, mintsem a tudósok számára. Toldalékul van a 
pápaválasztás, a romai császár megkoronáztatásának szer-
tartásairól szóló történeti előadás. 

4) Thaten und Lehren Jesu mit ihrer weltgeschicht-
licher Beglaubigung von Dr. Sepp, Schaffhausen 1864. Ára 
2 frt . 64 kr. 

A szerzőtől birunk jeles munkát e nemben,Leben Jesu / 
jeles az általunk bemutatott ,Jerusalem'munka is, a most em-
iitett is méltó a szerző ünnepelt nevéhez. Strauss, ,Nathan 
der weise' és Renan legújabb munkáját tar t ja szem előtt, az 
evangelium alapján Jézus életének főbb pontjait, és kitűnőbb 
tanait a 19 százados történeti fejlődéssel összeköti, s ezekben 
felmutatja. Jár tas levén a népek vallásos tanaiban, ezekből 
is kiemeli a párvonalt, s a tökélyt Jézus tanaiban, s a keresz-
tény életben bizonyítja. Polemikus irányú e mű, amennyire 
a két keresztényellenes irót szem előtt tart ja : de önálló is, 
mivel a ker. hit és erkölcstant rendszerben adja elő. Elősza-
vában kitűnő, hol a hitetlenség butaságát festi, melynek 
minden tudománya a történeti tények kikerülése. 

5) Peregrin, ein Roman von Ida Gräfin Hahn-Hahn 2 
B. Mainz 1864. Ára 4 frt . 50 kr. 

A jeles irónő már ismeretes a kath. világban. Jelen re-
génye megtartva előbbi müveinek erényeit, az erkölcsösen 
egészséges kedélyességet, meghatottságot, fárasztás nélküli 
vonzerőt, még saját jellességeivel is tündöklik, amennyire 
itt bámulatos liittudományosságot, történeti és jogtani isme-
reteket fejt ki, úgyhogy a komoly elmének is kedves olvas-
mányt nyújt, eléggé igénybe vévén az elmét, a kedélyt is 
nemesiti. Hiszszük, hogy a magyar irodalom nem sokáig 
fogja nélkülözni e könyvet, mely neki diszt kölcsönözne. 

6) Katholisches Lesestubchen, eingerichtet von einem 
kath. Priester. Linz 1865. Ára 72. 

Jeles példány a népirodalomból; az első kötet, igér 

évenkint két ily kötetet. Tárgya mindenféle, történelmi, jel-
lemvonások, népisme, födleirás, vallásos rege stb. Mindezek 
nem eredeti dolgozatok, hanem nagyobb munkákból ügyesen 
kiszakított töredékek, vagy ujsági czikkek, némelyik jele-
sen átidomitva, a tudományos nyelvből a közértelmü nyelvre 
áttéve. Az egész kedves olvasmány, épülés, mulatság, s kath. 
irányában jellemedző. 

7) Récits anecdotiques sur Pie IX. par Dumax, Paris. 
Kis könyv, sürü nyomás, az ötödik kiadás, mely ke-

zünkben van, a munkának jelességét mutatja, mivel bár 
melyik lapján kinyitva, azonnal felismerjük, hogy itt nem 
botrányokkal találkozunk, hanem a szentatya életéből neve-
zetesebb eseményeket azon kedvességben előadva, mikint 
csak a szentatyának szerető szive szokott lenni a beszédben, 
a találkozásban bár hol, bár kivel. Fiatal éveiből, Spoletoi 
érsekségéből, imolai püspökségéből, legtöbb pedig pápasá-
gából az első ovatióktól kezdve egészen 1857-ig, midőn a 
szentatya május 5-től sept. 5-ig körutat tett Olaszországban. 
Legyen kis kivonat 1835-ből: „Esteledett, Mastai bibornok a 
székesegyházban az oltár előtt térdepelt. Maga volt. Rögtön 
lármát, és rohanást, fájdalomsohajt hall. Felkél, azon hely 
felé közeledik, honnan a lárma jött, lát egy embert a földön 
elterülve saját vérében. Ezt a gyilkosok oldalba szúrták, s 
menekülni akarván, a nyitott templomba rohant, de alig tett 
néhány lépést, eszméletlenül összeroskadott. Mastai szal-
maszéket vesz, leül hozzá, felemeli a legyilkoltnak fejét tér-
dei közé. A gyilkosok berohannak, Mastai felugrik, a gyil-
koltat testével fedezi : „mit akartok ? Boszutok áldozatját 
az Isten oltárának lábainál is üldözitek ? Már vérét kiontot-
tátok, még meg is inni akarjátok ? A templom az enyim, a 
legyilkolt az én hatalmamban van; távozzatok. . . " „A bátor-
ságon meghökkenve a gyilkosok elmentek. A legyilkoltnak 
sebét felnyitotta, kötözte, a sekrestyéseket előhívta ; de a le-
gyilkolt rövid feleszmélés, és az ily helyzetben lehetséges 
rövid gyónás után Mastai bibornok kezében adta ki lelkét." 
Ily, ehez hasonló, de a szentatyának áldott jó szivét, bátor-
ságát kedvesen jellemző egyes rövid jelenetek vannak e 
könyvben. 

VEGYESEK. 
Cs. ap. kir. Fölségének magaslelkü tettét említik az 

ujságlapok. O Fölsége Smolkának börtönét 100 frtnyi bir-
ságra változtatta át. Justitia et pax osculata sunt. — A feje-
delemségre nevelt lelkek kegyelmet, a czipészből lett idő-
közi fejedelmek boszút, vért, büntetést kiáltanak. 

Admondi apátság nagyszerű kolostora templommal, 
minden épületekkel együtt elégett. A kolostor csak 51,000 ft ig, 
a templom 42,000-ig volt biztosítva, a helyreállítás pedig 
200,000 frtot igényel. Amit a tűztől megmentett a buzgóság, 
ellopta azt nagy részben a gonoszság. Liezen tömlöcze telve 
van ily tolvajokkal. Kolostor, templom, hittani, gymnasiumi, 
elemi, leányneveidei, zene-, ének-gyakorlati szárnyépületek 
mind elégtek. Ezen intézeteket a szerzet tartotta, a tanáro-
kat fizette, de a kárt helyre állítani nem képes. Könyőrado-
mányok fognak hazánkban is szedetni ; a csapások minket 
is látogatnak, a szükségek minket is nyomnak ; de a szere-
tet kifogyhatatlan, ad erre is, fiaink is vannak az admondi 
kolostorban, és pedig jelesek. 

Május 11-én veszté el a győri ft. káptalan legidősebb 
tagját Sütő József apát, s olvasó-kanonok, bölcsészet- és hit-
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tudor, a pesti kath. kir. egyetem hittudományi karának be-
kebelezett tagjá t stb. élte 82-ik évében. Lux perpetua luceat 
ei! (Gy. K.) 

Beküldetett hozzánk m. s főt. Máriássy Gábor urnák 
f. é. május 14-én Egerben a nm. Fábry Ignácz kassai, s mélt. 
Peitler Antal váczi püspökökkel egyetemben nm. s főt. Bar-
takovics Béla érsek által tett püspökké szenteltetése alkal-
mára nt. Sebők László által készített jeles emlékversezet. 

E g y párisi lapban tiszt. Liszt Ferenczről igy ír egy 
romai levelező : „Gyermekségében, fiatalságában még kíván-
kozott a papi pályára ; de művészetének égő szeretete és a 
világ kísértetei elvonták őt első hajlamaitól. Azonban a 
Monte-Maria magánya, hol több év óta ajtatosan élt, vissza-
hozta őt fiatal korának eszméjére. Vágyait lassan-lassan ész-
lelés, imádság, általa k ikér t bölcs tanácsok határozattá ér-
lelték, s miután az istenes szent Jánosról nevezett rend ja-
vára april 21-én magas tehetségét fordította volna, a laza-
rista atyákhoz magányba vonult lelki gyakorlatokat tartandó. 
April 25-én vette fel herczeg Hohenlohe pápai alamizsnás 
és edessai érsektől a tonsurát, mely szent ténykedésnél Fer -
rari, mint a romai szent Officiumnak biztosa jelen volt. Azon-
nal papi ruhát öltve a szentatyához lábcsókra sietett, kitől 
az atyai szeretet bizonyítékaival tetézve távozott. Akik azóta 
lát ták, épültek Liszt Ferencznek ker. egyszerű viseletén. 
Lak ik herczeg Hohenlohe érseknél, kihez őt a nemes és magas 
bará tság köteléke fűzi." 

Fessier József, st. pölteni püspök ur april 29-én tar-
totta ünnepélyes bevonulását és beiktatását a püspöki székbe. 
A cs. tartományi, kerületi, városi hivatalnokokon, magas 
urakon kivül a közeli és távoli apátságok apátjai, a bécsi, 
linczi káptalan képviselői, stb. jelen voltak. A város teljesen 
ünnepi fényt öltött, az utczák, a házak díszítve tündököltek. 

Fmgu bibornok, herczeg-primás a bécsi egyetembe 
já ró magyar i f jak felsegélésére 100 ftot méltóztatott ado-
mányozni. 

,Esztergomi Újságban ' olvassuk : A négy év előtt épí-
tésbe vett helybeli u j papnevelde már befejezése felé kö-
zelget. A r i tka elegentiával kiállítandó, — Esztergom diszét 
emelő — épület ft. Zalka János kanonok ur izlése szerint 
készidt. A Bécsben megrendelt nagyszerű üveg-képek, a 
házi kápolna éjszakfelé néző ablak diszitményei, Oláh és 
Pázmányt , a szóban levő papnevelde alapító és legnagyobb 
jótevőjét, ábrázoló szobor-müvek, a folyosók ékitésére feste-
tet t nagy képek stb. fény tekintetében háttérbe szoritandja 
Europa minden ilynemű intézeteit. Az ünnepélyes felszen-
telés oct. havára van kitűzve, mikor a nagyszombati növen-
dékpapság (7, és 8, osztályúak) is Esztergomba hozatik. 

I I I . Napoléon húsvéthétfőn fogadta a törvényhozó tes-
tület föliratját. Czélzásul, válaszul a heves szónoklatokra a 
politikai szabadság megadásáról, ezeket mondá a császár:„Tá-
vol a gondolattól, hogy levágjuk a fát, (az 1852-i alkotmányt), 
mely oly jó gyümölcsöket hozott, a dolgozó tömeg, a birtokló 
osztályok, akik emlékeznek, akik észszel birnak, akik olvas-
nak , inkább a szabadság visszaéléseitől ret tegnek, semmint 
a hatalom nyomásaitól." Tehát, akik észszol birnak, akik em-
lékeznek ! azokra hivatkozik a császár ! IX . Pius emlékezik 
az olasz hadjára t előtti és utáni biztossági Ígéretekről, 
melyeket a császár adott, emlékezik, hogy ezen Ígéretek mel-
lett tartományai elvesztek, hős serege lemészároltatott ; IX. 
Pius emlékezik,mily forradalmat csinált BonaparteL. 1831-ben 
a szentszék ellen ; ki szabadította meg a lázadót a ha-
láltól; mint tanakodott ezen megszabadított 1858. Plom-
bièresben az olasz conspiratorral ; mint ment füstbe a híres 
röpirat által a congressus ; ezerre és sok ezerre emlékezik 
I X . Pius, azért a császár szavait fordíthatja a császár ellen : 
,a dolgozó tömeg, a birtokló osztály, akik észszel birnak és 

becsülettel, akik olvasnak, akik látnak, elborzadnak az olasz 
forradalmi kormány zsarnokságain, istentelenségein, ragasz-r 
kodnak pedig a szentszékhez : te ? 

A Pesti Naplóban (109 sz.) egy jeles iró állítja, hogy 
a szentatyának a dec. 8-i körlevele utolsó k í s é r l e t volt 
a kath. udvarok és nemzetek lelkesedésének kipuhatolására, 
de nem volt utolsó s z a v a a Vaticannak. Ha a nemzetekre és 
udvarokra czélzott a nevezett körlevél, miért küldetett a 
püspökökhöz a templomba, és nem inkább a kormányokhoz, 
fejedelmekhez a kabinetbe, a nemzetekhez a par lamentbe? 
Ha az encyiclica t é n y volt, hogyan lehet a Vegezzi-féle 
intézkedést s z ó n a k mondani ? Mink inkább az encyclicát 
mondanók s z ó n a k , a Vegezzi-féle alkudozást pedig t é n y-
n e k. De ily szócsere az írók ügyessége az állitások azonos-
ságának előmutatásában. — Dicséri (Fk ) ur Antonellit, hogy 
ildomosságra, elme-élre Európában hozzá hasonló diplomata 
nincs, mivel „a pap-diplomaták mindig finom polit icusok vol-
tak ." Valeat, quantum potest. — Nagyobb az, mikor bevallja : 
„midőn a r o m a i (igy !) kormánynyal való alkudozásokról 
van szó, lehetetlen az egyházi és politikai ügyeket oly szo-
rosan külön választani egymástól, hogy az egyik terület 
épenséggel ne érintetnék." — Köszönjük ezen elismerést ; 
ennek szakadatlan fonalán (Fk) ur, mint jeles iró, az olasz 
egységet a kath. egyház ellenségének fogja felismerni, s 
tisztelvén a kath. egyházat, az érintetlenül nem maradható 
vallásos oldal miatt az olasz egységet kárhoztatni ; s mivel 
a pápa nem lehet hütelen az ő hivatásához, a romai ,non 
possumus'-t tisztelni, dicsérni fogja. — Mit nyerne, mit vesz-
tene Austria, ha a püspökségek betöltésére nézve Vegezzi 
czélt é rne? nem t u d j u k : de hogy a pápa 1848-ban a 
legnagyobb nyomás alatt Austriának hadat nem izent, azt 
tud juk . 

A P. Napló .Szemle' czim alatt (100 sz.) irja, hogy 
Victor kormánya 1860 óta, amint valamely püspöki szék 
üresedésbe jött , azonnal a szentatyának egyet a püspöki 
székre felterjesztett . Ez szemle, mely nem látott semmit, mit 
a könyvben is olvashatott, hogy az 1860 óta (mikint?) sze-
rezett tartományokban üresedésbe jöt t püspöki székekre föl-
terjesztést Victor nem is tehetett, az örökös tar tományokban 
pedig nem tett, mivel lia tett volna, erről az egész világ be-
szélendett. Sokat mert a forradalmi olasz kormány, de hogy 
a nápolyi vagy az elfoglalt pápai tar tományban az üres püs-
pöki székre püspököt terjesztene, annyit mégis nem mert. 
Felterjesztet t , kinevezett a milanói káptalani székekre sza-
kadár papokat, de püspöki székre senkit sem terjesztet t . 
Mondja továbbá a P. N. szemlésze : „a turini kormány az 
apostoli igazgatás kezelésére vicariusokat nevezett ki ;"• itt 
a szemlész annyit látott, hogy mosolyt gerjeszt, mivel a káp-
talani helyettest a káptalan, a püspöki helyettest a püspök 
nevezi. Van egy vicariusa a nápolyi kir. palotában, ez a szent-
atya által excommuiiicáltatott. 

Szerkesztői tudósítás. 
Bécs. Sz. P. Küldjön 1000-et, a kiadó-hivatal 8 ftot fog k ö v e -

telni. 
N - K — z — r . I —ó. Wernes lelkii jótevője fizetett elő önnek s z á -

mára egy példányt. Ki az? Kérdené. Ha napnyugot felé sétál, B, f a -
lucskát látja a partlejtőn : ez megmondhatja — A beküldött pénz m á -
sodik félévre fog szolgálni. Üdvözli önt a régi. . . . 

Sz. I—n. B. . . . ss. Az előfizetés a jövő félévre egy hónapot e lő-
legez ; mink tanácsolnék, jul lus helyett parancsolja meg az elmúlt 
aprilist, niivel a kiadó hivatalnál zavar történhetik. Parancsá t rec la-
matio név alatt nyilt, bérmentetlen levélben teheti. 

Néhánynak. Többször történt , hogy az eltévedt számok levél-
jegygyel ellátott levelekben kéret tek. Ne költsenek erre ; a reclamatio 
nyilt levélben történik, melyre nem kell levéljegy. 
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TARTALOM : A romai kath. templomok s azok körüli 
gondoskodás III . — Főpásztori körlevelek a pápai encycli-
cáról. (Rosnyói.) — Egyházi tudósitások. — Szentszéki ha-
tározat. — Vegyesek. 

A romai kath. templomok s azok körüli 
gondoskodás. 

in. 
(Vége.) 

Egyet kérek az úrtól, azért esdeklem, hogy 
az Isten házában lakhassam életem minden 
napjaiban, liogy lássam az ur gyönyörűségét 
és látogassam az ő templomát. Zsolt. 26, 4. 

Az Oltári-szentségben jelenlevő Istenember va-
lamint központja a ker. kath. hitéletnek, ugy alap-
föltétele is minden magasztosabb föllelkesedés s mű-
vészetnek, s ebben áll kiváló dicsőségünk is, hogy tud-
niillik maga Krisztus az élő Isten fia valóságosan s sze-
mélyesen lakik templomainkban. Ide gyülekezik a hi-
vők serege, részint, hogy őtet lélek s igazságban imád-
ja, részint pedig, hogy az irántai vonzalmát, háláját, 
bizalmát s könyörgését nyilvánitsa s bemutassa. S 
azért ha van hely, melyet kell, hogy a művészet s 
emberi iparkodás nagygyá s dicsővé emeljen , ezt 
leginkább az Istenháza, a rom. kath. templom ér-
demli meg. Továbbá a templomok művészi ékessége 
és nagyszerűségének czélirányos volta onnan is ki-
tűnik, mivel ez a szegény és nélkülözésekhez, nyo-
morhoz szokott népnek erkölcsi és szépizlési (aesthe-
ticus) fölemelésére szolgál. „A templomok," úgy-
mond egy jeles hittudor, „nemcsak Istennek házai, 
hanem házak az emberekre nézve is. Nemcsak épü-
lésére szolgálnak az embernek, hanem azt a napi 
nyomor és szennyből is fölemelik. Ha a férj és nő 
egész esztendőn át a szoros, gyakran setét és nyo-
morult szobában ülnek, napjaikat munka- és szük-
ségben töltve, nem kell-e nekik végre teljesen 
elnyomorodniok, s ha soha mást nem látnak, mint 
saját szegénységöket, végre minden magasb gondo-
latot, minden szivemelő érzést, minden örömet s élet-
hezi kedvet elvesziteniök? De hát hová menjenek? 

Mit lássanak ? Érzéseikben min emelkedjenek ? Uta-
zásokat tegyenek-e s más vidékek és tartományok 
csudái fölött álmélkodjanak ? Nagy áldás ennélfogva 
és élvezet rájok nézve, hogy legalább van egy tem-
plomuk, melynek szép belsejében épülhetnek, ma-
gukat szűk körülményeiken túlemelhetik, s azon 
érzést, hogy van valami magas, kimondhatlan örök 
fölöttünk, tulajdonukká tehetik. Ne irigyeljük a sze-
gény embernek az ő templomát s afölöttei örömét! 
De ne is fillérezzünk, s tekintsük az olcsóságot, hol 
az Isten dicsőségének megfelelő szentegyházak eme-
lése felől van szó : s ne tartsuk vesztegetésnek azon 
buzgó es nagylelkűek bőkezűségét, kik az Isten há-
zainak ékesitésére, némelyek Ítélete szerint túlságo-
san (?) áldoznak." (Erörterungen über die grosen re-
ligiösen Fragen der Gegenwart v. Dr. Joh. Bapt. 
Hirscher Breisgau 1847.) 

Egyébiránt minden korszaknak, minden tarto-
mánynak, minden népnek megvan saját izlése, sa-
ját mozoghatási köre, saját különös iránya ! Az egy-
"házi müizlés is különféle változásoknak volt alája 
vetve, minthogy az egyik izlés a másikra követ-
kezett. Valamint például a bizantini modor követke-
zett a bazilikai modorra, a góthépitészi modor pedig 
a bizantinira, ugy erre ismét következett az úgyne-
vezett renaissance, mely kétszázadon át divatozott s 
miután utoljára ez sem volt elégséges és semmi uj 
modor föl nem fedeztetett, akkor ismét visszatértek 
a bazilikai, a bizantini és góth modorra. Ha a kö-
zépkorban csak igen csekély része a hiveknek tu-
dott olvasni és átalában nem vala szokás imaköny-
vet vinni a templomba, azért e korszakban homályos 
templomokat is lehetett épiteni, a nélkül, hogy ezáltal 
valaki imádságában háboríttatnék,* későbben mái-
nem lehetett ezt igy eltűrni, miután akkor mindenik 
tanult olvasni és imakönyvét a templomban is sze-
rette volna használni. Innét van , hogy lia valaki 
napjainkban dicséri némely Istenházának szépségét, 
s ha kérdjük miért tetszik neki annyira ? rendesen 
azt kapjuk feleletül, mivel azon bizonyos templom 
oly s z é p v i l á g o s ! Különben a művelt világ iz-
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lése szerint valamennyi egyházi müépitészetnek ko-
ronáját a góth izlés képezi. S ugy látszik ez legin-
kább meg is egyez a ker. vallás sugalta követelmé-
nyekkel. Valamint a gótliépitészi modor fölfelé a 
világossághoz, a felségesnek lakához igyekszik, s az 
ő tornyai széditő magasságig emelkednek föl, mintha 
csak a felhőkben székelőt akarnák elérni ; ugy kell, 
hogy a hivek is fölemelkedjenek minden földi fölé, s 
csak is fölfelé a világosság atyjához iparkodjanak ; 
valamint pedig a góth templom átalában bizonyos 
mély jelképes eszmét képvisel, ugy megvan minden 
kőnek rajta saját mély jelképe, mely él, tanit és szó-
nokol. Egyébi ránt a kath. anyaszentegyház egyik 
építészeti modorhoz sem ragaszkodik kizárólag. Ezt 
lát juk leginkább a római szent Péter-bazilikán, mely 
az ő roppant boltiveinek minden osztályzatában egy 
egy nagy templomot minden kápolnái s kopuláival 
együtt képes volna befogadni, úgyhogy szent-Péter 
nemcsak egy roppant templom, hanem mintegy 
egyesülése több igen terjedelmes egyházaknak, va-
lódi fölséges képe a római szentegyháznak, a min-
den egyházak anyja s királynéjának. Szent Péter 
bazilikáján minden viseli a közönségesség kinyomat-
ját, valamint ugyancsak a gyónó székek felett ol-
vasha tók i s a nagyszerű föliratok : „a magyarok, a 
franciig*, a spanyolok, a németek, a lengyelek" stb. 
ker. népek számára. Szent Péter bazilikája anyagi 
tekintetben Rómára nézve az, ami szellemi tekin-
tetben Roma az egész föld kerekségére nézve. I t t a 
ki rá lyi paloták és az istenek templomai fölé épitett 
egyházban a legkülönfélébb Ízléshez szokott művé-
szi kebel is teljesen kielégítheti magát, s elmond-
hatja a zsoltárossal : „Mily kellemesek hajlékaid se-
regek Istene! Boldogok, kik házadban laknak, szün-
telen dicsérnek téged. Epedve óhajt lelkem Istennek 
pitvaraiba bemenni, szivem testem örömkiáltások 
között kívánkozik az élő Istenhez." (Zsolt. 83, 3.) 
Egyébi rán t a kath. ember jellemének első ékköve a 
vallásosság s áldozatkészség, melyből mint tőből sar-
jadoznak egyéb közpolgári és házi erényei. A kath. 
ember Isten imádására és a szentek tiszteletére s 
emlékezetére épitvén templomokat, nem sajnál sem 
költséget, sem fáradságot, csakhogy megfeleljen az 
ő fenséges rendeltetésének, hogy t. i. isteni Üdvözi-
tőnknek teljék öröme a szent hajlékban választani 
lakását. S azért a kath. egyházakat átalában te-
kintve, bátran elmondhatjuk, hogy azokban kivált 
ahol semmi külső bilincs nem szorítja a tehetséget, 
izlés, választékosság, csín s legszebb összhangzat 
uralkodik, s minden amit ott lát a szem, a keresz-

tény buzgalmat, s a hivek áldozatkészségét tükrözi 
viszsza. 

S vajmi boldognak érzi magát a község, ha uj 
temploma elkészült s ünnepélyes szertartások közt 
fölszenteltetik. Azért a kath. anyaszentegyház is a 
templomszentelés napján a titkos jelenések könyvé-
ből azon gyönyörű leczkét olvastatja: „Ama napok-
ban láttam a szentvárost, az u j Jeruzsálemet Isten-
től leszállni az égből, felkészülve, mint a férjének 
fölékesített mennyasszony. És hallottam nagy szó-
zatot a királyi székből ezt mondani : ime az Isten 
hajléka az emberekkel, s velők fog lakni. Azok az ő 
népe lesznek ; ő pedig, az Isten velők lesz az ő Iste-
nök ; és letöröl majd Isten minden könyet szemeik-
ről, és halál továbbá nem leszen, sem bánat, sem jaj-
gatás, sem fájdalom nem lesz többé ; mert az előb-
biek elmultak. És monda aki királyi széken ül vala: 
ime mindeneket megujitok." (Titk. Lát . 21, 2—5.( 

I ly boldogító örömnap után sohajtozom magaiu 
is híveimmel együtt huzamosb idő óta. Hetven éve 
körülbelől, hogy a vallásalap kegyurasága alatt álló 
kékkői plebánia-templom építtetése folyamatban van 
s a jó Isten tudja, mikor fog véglegesen eldöntetni 
sorsa. — Vajha a jámbor hivek imái följutnának 
egykor annak trónja elé, aki : M i n d e n h a t ó . Vajha 
az ország apostoli buzgalmu herczeg-primása, aki 
életében a legszövevényesebb ügyeket is szerencsés 
eredményre tudta vezetni, ezen ügyet is kivánt czél-
jához igazítani képes legyen. Haec spes reposita 
est in sinu meo. 

Munkay János 
kékkői esperes s plébános. 

Főpásztori körlevelek a pápai encyclicáról. (Kosnvói folyt.) 

„In hac suimetipsius deificatione homo nullum agnoscens 
supra se altius dominium, nullam auctoritatem, nullam legis 
morális obiigandi vim pronus ruit in omne nefas, et protopa-
rentibus nostris simulato serpentis ore factum exitiale pro-
missum „eritis sicut Dii", versum est in parem perduellis 
contra Deum attentati vindictam, et degeneris a scopo suo 
humanitatis maledictionem et miseriam ! 

Quemadmodum protoparentes dato ipsis liberó arbitrio 
abutentes per inobedientiam a Deo Creatore suo aversi sunt ; 
ita posteri illorum avertunt se a Deo reparationis illorum au-
ctore, dum praeseriptis per Redemptorem Christum salutis 
mediis aut non utentes, aut plane abutentes, originalemque 
et haereditatam culpam personali reatu cumulantes in pri-
mitivo filiorum irae statu persévérant j non perpendentes : 
dedisse quidem Deum homini liberam voluntatem, sed nec 
bonam infructuosam, nec maiam voluisse esse impunitam. 
In Adae peccato partem habere, et justificationis per Chri-
stum Salvatorem partae participem nolle esse ; significat : si-
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biipsi scienter ac spontanee aeternam damnationem con-
sciscere. 

Gentium Apostolus in epistola ad Rom. cap. VII. fune-
stam illam in homine repugnantiam: „vi cujus non quod vult 
bonum hoc agi t ; sed quod odit malum, hoc facit," velut de-
plorandam peccati originális sequelam adumbrans, ipseque 
se mente legi Dei ; — carne autem legi peccati servire pro-
fessus, ingemiscendo exclamat : „infelix ego homo, inquit, 
quis me liberabit do corpore mortis ?" ac tum sibi ipsi re-
sponded „Gratia Dei — ait — per Jesum Christum Domi-
num Nostrum !" 

Itaque unica conditio salutis, et verae ac genuinae illius 
felicitatis, quam homines a Deo aversi incassum quaerunt, 
est : reditus ad illud aeternae veritatis principium, a quo 
factus est recessus : est regeneratio in Christo, qui de se ipso 
ait : .,ego sum via, Veritas et vita :" qui est Salvator omnium 
hominum, et non est in alio aliquo salus, nec enim aliud no-
men est sub coelo datum hominibus, in quo oporteat nos sal-
vos fieri. (Act. Apóst. IV. 12.) 

Salutem autem velut „unum necessarium" in nomine 
Jesu quaerere et invenire, est illam in eo reparationis nostrae 
ordine requirere et ad assecutioncm ejusdem contendere : 
qui ab ipso Christo Salvatore nostro constitutus est. Hoc sa-
lutis institutum pro toto genere humano est visibilis Ecclesia 
a Christo fundata, et pretioso ejus sanguine acquisita. Qua-
propter extra illam, sine illa, aut plane contra illam non da-
tur salus pro ullo hominum. Solummodo in illa, et per illam 
potest genus humánum ad suum ultimum finem, videlicet 
aeternae salutis consecutionem pervenire. 

Jam vero licet ipse Christus sit caput corporis Eccle-
siae (ad Coloss. I, 10.); niliilominus regimen illius in his ter-
ris commisit Petro, cui ceu fundamento Ecclesiam suam voluit 
superaedificatam, eaque stabilitate donatam, ut nec portae 
inferi adversus earn umquam praevalere possent. Mira pro-
fecto divinae providentiae dispositione factum est, ut Petrus 
Romae in principe imperii Romani urbe sedem tigeret : ut 
quae fuerat magistra erroris, praedicatione principis aposto-
lorum fieret discipula veritatis. (S. Leo Papa) Et quia ubi Pe-
trus ibi Ecelesia : sicut Petrus vivit Romae in suis successo-
ribus ; ita etiam vera a Christo fundata Ecclesia ibidem quae-
renda est. — Quemadmodum omnis structurae compages 
cum omnibus suis superaedificatis partibus fundamento inni-
t i tur; ita Ecclesia Christi cum omnibus suis membris, ac 
ipsis etiam episcopis, quos Spiritus s. posuit regere Ecclesiam 
Dei, per successorem b. Petri et visibilem Christi in terris 
vicarium sustentatur. „Soliditas enim illa — ait s. Leo Papa 
— quam de Petra Christo etiam ipse Petra factus accepit, 
in suos se quoque transfudit haeredes. et ubicumque aliquid 
ostenditur firmitatis, non dubie apparet fortitudo pastoris." 

Hinc suapte consequitur, quod juxta praestabilitum re-
generationis humanae ordinem, quicumque salutem aeternam 
consequi anhelant, vivae illi Petrae per summum Romanum 
pontificem repraesentatae eodem fidei vinculo adhaerere, 
atque ab illo unice percipere debeant : quidnam ad ultimum 
hominis finem et destinationem conducat ; quid iteiu ab illa 
abducat ? Quid autem homini qua enti intellectuali conveniat, 
qualesnam eidem qua enti morali respectu Dei, respectu sui 
et aliorum obligationes incumbant ; quid item naturae ejus 

ethicae repugnet, quidve hoc sub obtutu vitandum liabeat 
hujus clavis quaerenda est in ordine veri, justi, ac recti tot-
idem normativis legis morális postulatis. Quidnam porro in 
quovis triplicis hujus ordinis genere saluti aeternae consonum, 
vel ab illa alienum sit , pendet a subjectivo hominis liberi ar-
bitrii aut recto usu, aut ejus abusu in cogitando, loquendo et 
agendo, in modo et habitu sentiendi et vivendi, non modo 
singulorum per se, verum etiam multorum, et omnium in 
aliqua communione viventium, aut laxiori, vel arctiori quo-
dam sociali nexu ad invicem conjunctorum. — Quotiescumque 
igitur Summus Pontifex — dum agitur de genuino veri, justi 
et recti sensu — declarat : hoc vel illud esse aeternae saluti 
consentaneum, vel vero huic adversum ; sit illud objectum 
cogitationis, sermonis vel actionis — aut concernât privatae 
vel publicae vitae relationes ; seu demum se referai ad sin-
gulos, vel in societate cum aliis viventes; — praestabilitus 
per Christum Redemptorem salutis ordo exigit : non saltern 
audire vocem summi pastoris, verum etiam conformiter 
edictis apostolicis, monitis et adhortationibus sentlre, loqui 
et agere. 

Quisquis igitur naufragium salutis evitare cupit, quis-
quis potestati tenebrarum, spiritui mendacii et erroris, et per-
ditionis 8uccumbere, — atque a regno Christi, lucis et veri-
tatis, a sanctificatione et aeterna felicitate excludi non vult ; 
invincibili et inconcussae illi Petrae conjunctissimo animo 
firmiter adhaereat, oportet. 

Qui spreta Christi in terris vicarii voce suas vias per-
gere vult, in bivio a recto tramite aberrabit, devenietque ad 
inextricabilem errorum labyrinthum et fluctuans circumfe-
retur omni vento doctrinae in nequitia-et astutia hominum. 
Papa in persona Petri accepit a Domino potestatem portas 
regni coelorum aperiendi humilibus in fide et obsequio, et 
claudendi discolis ac pertinacibus. Ille est : cui dedit Christus 
potestatem ligandi et solvendi, non solum in terra, verum 
etiam in coelis valituram. — Illi competit jus in iis, quae or-
dinem salutis, doctrinam, mores et disciplinam adtinent, su-
prema cum auctoritate decernendi. — Ad illius apostoliéi mu-
neris partes pertinet universum gregem dominicum pascere 
sano doctrinae divinitus revelatae, veritatis et justitiae pabulo 
ac simul a noxiis et pestiferis pascuis arcere. — Qui proinde 
gregi Christi adnumerari desiderat, summi illius pastoris vo-
cem audiat, est necesse: cui in persona Simonis filii Joannis 
Christus bonus pastor post trinam de praeferente erga se 
dilectione percontationem, ter repetita jussione oves suas et 
agnos pascendos commisit. 

Hac sibi a Christo delata supremi pastoralis muneris 
provincia pontifices Romanos inde ab exordio Ecclesiae us-
que ad novissima tempóra inter constantes easque diversis-
simas contra hostes regni Dei — quales numquam defuerunt 
— pugnas, nullo non tempore strenue ac viriliter perfunctos 
fuisse, atque super commisso sibi grege dominico vigilanter 
excubasse, analecta cunctarum nationum, et populorum orien-
tis aeque ac occidentis affatim testantur." (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, maj. 22-én. Beküldetett hozzánk Fehérvárról, 

ottan nyomtatásban megjelent „Omni die die Mariae" magyar 
40* 
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fordítása. Nem ismerjük a fordítónak nevét, nincs is raj ta 
kitéve ; de az első olvasás is kedvesen hat meg, összehason-
lítva pedig a latin szöveggel, számba véve a fordítás nehéz-
ségét a sürün előjövő rímek miatt, az ajtatos elmének nagy 
ügyességét azonnal felismerjük és bevalljuk. Nemcsak hogy 
az eredeti szövegnek gondolatjait visszaadja, de a rimezés-
nek ritka könnyüségét is mind végig megtartja. Több fordí-
tási szöveg van ezen énekről, a régi imakönyvekben is talá-
lunk, mikint az ujakban ; uj-e a hozzánk beküldött fordítási 
szöveg, vagy pedig valami réginek uj kiadása ? nem tudjuk, 
mivel a szöveggel semmi tudósítást nem kaptunk ; tekintve 
azonban a magyarságot, az irály tulajdonait, előttünk való-
színű, hogy uj fordítás ; olvasva, ismét olvasva, az is látszik 
előttünk, hogy a fordító igen ajtatos sziv, derült kedély, de 
megállapodott, határozott akarat, és talán korban is jól előre 
haladott férfi ; lehet, hogy tévedünk ezen lehozásban, de a 
forditási szöveg ezeket sugalja nekünk. 

Nem idézvén a régi forditási szövegeket, csak két uj 
imakönyvet veszünk elő, Graeffeltöl „Adjutorium nostrum" 
és Tárkányitól „Uj rózsáskert," melyekben ugyanezen ének 
magyar fordítását találjuk, a latin szöveg olvasóink legtöbb-
jeinél ismeretes. 

A f e h é r v á r i : Sziiz anyának, Máriának — minden-
nap dicséretet, — életének, ünnepének — tégy lelkem tisz-
teletet. 

G r a e f f e l é : Mondj szivem dalt és magasztald — 
Máriának szent nevét — őt dicsérjed, és megüljed — buz-
galommal ünnepét. 

T á r k á n y i é : Mondj naponként és óránként — lel-
kem dicséreteket — Máriának Szűz anyának — szentelj 
víg ünnepeket. 

F e h é r v á r i : Erdemében, nagy nevében — anyai 
boldogságát, — szemlélődve, illetődve hirdesd szűz tiszta-
ságát. 

G r a e f f e l é : Kell csudálnod, hogy ha látod — mily 
magasra tétetett, — mert szülőnek s tiszta szűznek — csak 
magát nevezheted. 

T á r k á n y i é : Gondolkodjál álmélkodjál — az ő mél-
tóságáról, — tisztelettel, szeretettel — szólj az Isten any-
járól. 

F e h é r v á r i : Otet kér jed, hogy elérjed — bocsá-
natját a bűnnek; — árnyékában, oltalmában — a bűn nyilai 
szűnnek. — Ha derül még nálunk az ég, — az ég királyné-
jának, — ha jót itten ad az Isten, — köszönjük Máriának-

G r a e f f e l é : Hivd segédül, hogy bűnöktől — tiszto-
gassa lelkedet; — nem tetézend annyi vétek, — őt ha buz-
gón tiszteled. — Higyed, értté szent Szülötte — minket újra 
befogad; bánkódóknak,jobbulókuak — bő kegyelmet osztogat. 

T á r k á n y i é : Ot dicsérjed, őt tiszteljed, — hogy 
fiánál segítsen, — kérd oltalmát, nehogy a bűn — raj tad 
erőt vehessen. — Mert Mária nekünk égi — szent ajándékot 
hozott, — s e királyné szűz méhében — irgalom fogantatott. 

A latin szöveget kézben tartva kell a fordítást olvasni^ 
azután pedig a forditási szövegeket összehasonlítani : akkor 
tűnik ki, melyik fordításnak adjunk elsőséget. Mindenik for-
dításnak megvannak saját erényei, kellemei, érdemei ; melyik 
legyen megtartandó, azt az idő határozhatja meg. Az 
egyházban mindent az idő szentesit. Tárkányi ,Uj ró-

zsás kertjében', ugy sziute Graeffel ,Adjutorium nostrum' 
könyvében csak öt, hat versszak van le fordítva; Graeffel 
mind végig megtartja a rimezést a latin szöveg után ; Tár-
kányi már a második versszaknál eltér, a 3 — 5-ben pedig a 
latin szöveg rimezését szélesbiti. Mutatványul, kik nem is-
mernék, a fehérváriból közlünk egy két szakaszt : 

„Hála-ének szülöttének, — hála a szülő szűznek ! — 
Kiben átok nem száll rátok, — enyhül lángja a tűznek. 
— Áldjad lélek amig élek — a világ Nagy-asszonyát ; — 
zengd fényének, zengd éltének — reggelét és alkonyát." 

„Bennem az ér, minden csepp vér — hirdesse dicsősé-
gét, — Szűz anyának, Máriának — emlegesse fenségét. — 
Nincs ki szónak, szószólónak — ugy birja hatóságát, — 
hogy elérje, megdicsérje — méltólag magasságát." 

„Tudom, épen voltaképen — senki sem dicsérheti; — 
de balgatag, ki hallgatag — mégis elmellőzheti. — Eletének, 
erkölcsének — rendje égi tanulmány, — retteg tőle, fut előle 
— az eretnek koholmány." 

Az utolsó : „Anyaságod, tisztaságod — a teremtés csu-
dá ja ; — add, hogy legyen a jó Isten — lelkem kegyes bí-
rája . — O ! érzékeny, engedékeny, méltó a szeretetre. — 
ha végórám üt, koronám — légy az örök életre !" 

EGER, máj. 18-án. Folyó hó 14-én ritka ünnepélynek 
voltunk tanúi : e napon szenteltetett föl Markus- és Batizfal-
vai M á r i á s s y G á b o r ö mlga palaeopolisi püspökké. 

Nem csupán a főegyház ünnepe volt az, hanem az egész 
megyéé, hol az egyház szolgáinak örömét fokozta a részvét, 
melyet a polgárok és hadfiak, törvénytudók és földmivesek, 
férfiak és nök szívvel és ajkkal tanúsítottak. Az egri főme-
gyének alig van talán helysége, mely csupán a jó sziv és 
tisztelet által felhivatva, legalább egy-két egyénben nem mu-
tatta volna fel képviselőit azon ünnepélynél, melyhez hason-
lót városunk régen, nagyon régen láthatott. 

Szombaton délután 6 óra tájban a testületek tisztelked-
tek a kevéssel előbb érkezett kassai és váczi egyházmegyék 
főpásztorainál, kiket e gyengéd sziv hozott segédkezni e 
helyre, hol őket a hála és szeretet karöltve fogadá. 

A bekövetkezett éj tarka álomképeit a reggeli öt óra-
kor dörögni kezdő taraczkok moraja riasztá szét, mely fön-
nen hirdeté Eger városának a felviradt nap jelentőségét. 
Három-negyed kilenczkor ezer bámuló szemtől kisért disz-
fogat vonult át a lyceumi erkélyt és főtemplomi terrasset 
eleven virágokkint díszítő — nagyobbrészt előkelőbb osz-
tályú — női csoportozat között. A fölszentelendő püspök disz-
fogata volt ez, mely az érseki lakban állapodott meg ; innen 
néhány perez múlva a két megyés főpap között, harangzu-
gás és taraczkdurrogás mellett, városi és külső papságból 
alakult fényes segédlettel vezettetett a fölszentelendő a fő-
templomba, honnan nem sokára, mint az Ur fölkentje, mint 
apostol vala kilépendő. 

Béleptökkor a számos, csupán erős fuvóhangszerekkel 
kisért férfikar, a Zsasskovszky E. ur által készített „Ecce 
sacerdos magnus"-t éneklé, melynek valóban triumphalis 
részletei nemcsak a sziveket, de még a teljesen megeresztett 
nagy orgona 76 mutatioját is keresztül jár ták. Nemsokára 
megkezdetett az épen oly nagyszerű, mint megható fölszente-
lési szertartás, a hivek ezrei jelenlétében. Lát tuk a mlgos vá-
lasztottat, fölkenetni az erősség (szentség) olajával, láttuk őt 
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feldiszittetni a püspöki jelvényekkel s ajkunkon észrevétlenül 
lebbentek el : „Amavit eum Dominus et ornavit eum." 

A közönségnek igen jó tájékozásul szolgált a Zsass-
kovszky F . karnagy ur által ez alkalomra latin és magyar 
nyelven kiadott „Püspök-szentelési szertartás," melyhez né-
gyes férfikarra tett s a növendékpapság énekkara által sza-
batosan énekelt antiphonák valának csatolva. Mise alatt a 
Zsasskovszky E. másodkarnagy ur által ez alkalomra szer-
zett és Bécsben megjelent „Missa Pontificalis in B-dur" ada-
tott elő, mely legújabb zeneszerzeménye nem sokat enged 
a külföldön is oly méltán celebrált A-dur misének, melylyel 
a derék szerző a zenevilágot épen ugy megörvendezteté, 
mint meglepte. 

Az egész nagyszerű ünnepélyben legmeghatóbb jele-
net volt az, midőn a már fölszentelt püspök teljes diszben 
áldást adva vonult végig a főtemplomon, a két segédpüspök-
től kisértetve. 

Féltizenkettőkor véget értek az egyházi szertartások, 
melyek után Máriássy püspök ő méltósága a tisztelgő főkáp-
talani, egyház- és vármegyei, tanári, városi s egyéb ható-
sági testületek üdvkivánatait fogadá. Délután egy órakor 
érsek ő nagyméltósága, fölszentelt segédpüspöke tiszteletére, 
160 teritékü fényes díszebédet adott, melyre a főkáptalan 
tagjain, a fölszenteltnek számos rokonságán, a hatósági kép-
viselőkön s a nagyszámmal egybegyűlt vidéki papságon ki-
vül, különösen a városi polgárságból valának számosan hi-
vatalosak. A felköszöntések hosszú sorát Máriássy ö méltó-
sága kezdé meg, poharat emelvén pápa ő szentsége, király 
ő Felsége, a fölszentelő kegyelmes érsek s a segédkező egy-
háznagyokért. Érsek ő nmlga két felköszöntést mondott, 
egyet az u j egyháznagyra, a másikat Eger város jólétére. 
Földvári János, főispáni helytartó ő mlga a pápát, királyun-
kat és örökös főispánunkat élteté ; Lengyel Miklós prépost-
kanonok ur a főkáptalan megbizásából a két segédpüspökre, 
Vezerle Gáspár kisprépost ur pedig, szintén a főkáptalan 
megbizásából, az ünnepelt főpapra emelt poharat; kik után 
beszéltek még: Ferenczy Imre prépost-kanonok, Aszalay 
József s Tárkányi Béla urak. 

A szépmüvészetek lánglelkü pártfogójának örömün-
nepén a költészet is sietett egypár nefelejtset hozni ; magyar, 
latin s német költemények fejezék ki azon öröm-érzelmeket, 
melyek az arczokon is tükröződtek. A magyar költemény 
Ethei Sebők László, a latin Korének József, a német dr. Al-
bert Ferencz szerzeménye. 

Másnap az újonnan fölszentelt püspök adott díszebédet 
érsek ő nmlga s a két segédpüspök tiszteletére, mely alka-
lommal, különösen a még itt időző vidéki papságból számo-
san voltak szerencsések vendégszerető asztalánál jelen-
lehetni. (Eger.) 

LOSONCZI K E R Ü L E T . — Rozsnyói megyéből — A 
losonczi kerület f. év april hó 27-én Litkén tartván meg ta-
vaszi gyűlését, felhozatott s vitatás tárgya lőn azon a két 
oldalról is megpendített nagy kath. politikai lap mi módoni 
megalapittatása. Örömmel olvasá a ker. gyűlés a méltóságos 
világi, s egyházi felszólalók felhívó levelét ; mert miért évek 
óta sohajtozánk, minek hiányát oly annyira érzők, egy nagy, 
a közkívánatnak megfelelő kath. politikai lapnak mielőbbi 
létrehozását, ezen ügyet oly férfiak által látja felkarolva, 

kiknek nevére minden e honban élő kath. ember méltán 
büszke lehet. Elismeréssel emlékezett meg a ker. papság t. 
Lonkay Antal úrról is mint ki a legnagyobb nehézségek-
kel megküzd ve, ernyedetlen buzgalommal védte hat év le-
folyta alatt Pesten a kath. ügyet ; miért is őt a létesítendő 
nagy kath. lap mellett semmi áron mellőzendőnek, sőt ha 
szükséges, személyében ugy, mint családjában is még anyagi 
áldozatokkal is, megjutalmazandónak óhajtja, megjutalmazni 
kész. De tekintve az egyházellenes sajtó napontai emelke-
dettségét, mérgét, ehez nézve az „Idők Tanuja" eddigi szer-
kesztését, gyengeségeit, sokszor gyermekies eljárását, sem 
ebben sem pedig a három éves segélyezésben nem lát ele-
gendő garantiát arra nézve, hogy ez uton egy a kath. érde-
keknek lehetőleg megfelelő nagy politikai lap felvirágzását, 
annak állandósittatását remélhetné. Ugyanazért minden sze-
mélyes érdekeket félretéve ott, hol a közös kath. szent ügy-
ről van szó, a ker. papság a főt. szepsi kerület indítványát 
ugy mint a „Religio" nagyra becsült szerkesztőjének e 
tárgybani nézeteit egész terjedelmökben magáévá téve, 
egy nagy politikai kath. lap létesítése, illetőleg megalapit-
tatásához három éven át évenkinti 80 oszt. forintokban já-
rulni legnagyobb készséggel elhatározta. 

Bucsánszky József 
kerület i j egyző . 

VARGEDE, april 15-én. Mint mindenütt, ugy itt is 
meghozá gyönyörű gyümölcsét ő szentsége által m. é. dec. 
8-án az egész kath. világ hívőinek engedélyezett jubilaeumi 
búcsú. E bő gyümölcsök ecsetelését legyen szabad, mint 
igénytelen vidéki levelezőjének, jelen soraimban megkísér-
tenem. S p i r i t u s D e i , u b i v u l t , s p i r a t , mondja a 
szentírás. Minek csalhatatlan igazságáról meggyőződhetik 
mindaz, ki a plébániánkon a búcsú tartalma alatt a hitéletnek 
naponkint fölmerülő tüneményeit elfogulatlan szemmel te-
kinti. Mindenekelőtt ugyanis említést érdemelnek a helybeli 
templom számára begyülő önkény tes adományok és aján-
dokok. Bizonyítja ezt azon szép számú gyertya, melyet a 
hívek buzgóbbjai plébánosunkhoz a templom szükségeinek 
fedezésére hoztak. Bizonyítja ezt továbbá Bozó Anna, hely-
beli lakosnak azon szép adománya, melylyel templomunkat 
két díszes oltár terítő vel csak nem régen megajándékozá, s 
melylyel az egyház iránti szeretetéről tett tanúságot, mely 
kivált a nőnemet őszinte jámborságról és ájtatosságról jel-
lemzi ; miért is elmondhatni róla : d i l e x i t d e c o r e m dü-
m u s D e i e t l o c u m h a b i t a t i o n i s g l o r i a e e i u s . — 
Különös jelenségeül tüntethetjük föl a nyilatkozó hitbuzgó-
ságnak egyszersmind ama két istenes föltételt, melynél fogva 
Várgede községének egyik középsorsu gazdája egy értékes 
keresztet, egy másik pedig falunk határán egy, a bold. Szűz 
Mária tiszteletére építendő kápolnát szándékoznak állítani. 
S ha az utóbbi sz. czél létesithetéséhez még néhány adako-
zót sikerülend Isten segedelmével szerezni : akkor még e 
nyáron Magyarország Nagy-asszonyának közöttünk feled-
hetlen emléke fog tanúskodni hálás gyermekeinek hozzávaló 
tántoríthatatlan ragaszkodásáról és tiszteletének szivszerinti 
előmozdításáról. S kell is, hogy a szeretet igy nyilatkozzék 
mindnyájunk közös anyja iránt, mert Kempis Tamás mon-
dásakint „aki a fiút szereti, szereti az anyát is, aki a fiút 
tiszteli, tiszteli az az anyát is," és sz. Jeromos atya is azt 
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mondja: „ha Máriát szeretjük, akkor tiszteljük is, és ha tisz-
teljük, akkor szeretjük is." — Azonban nemcsak helyben, 
hanem fiókegyházainkban is dicsekedhetünk az igazi magá-
baszállás gyönyörűen érödö gyümölcseivel. Igy a többi kö-
zött Keregede helység lakosai szentélyök számára egy mon-
strantia megszerzését óhajtván, már több forintból álló ösz-
szeget egybegyüjtöttek, és pedig azon czélból, hogy nagyobb 
ünnepeken az istenitisztelet nálok is kitett Szentség mellett 
tartassék. Hanem mégis minden lelki haszonnál leginkább 
benső örömmel tölti el kebleinket azon megbecsülhetlen kincs, 
mely f. é. april 9-én a kath. anyaszentegyházat egy 17 éves 
ifjúban gazdagitá, ki is azon napon az ágostai hitvallásból a 
kath. hitre tért. Oravecz István Krisztusnak ezen uj bajnoka, 
aki, hogy sz. Bernáddal nyilatkozzam, „megtérését avval 
kezdette, hogy örömmel ragadá meg azt, amitől azelőtt félt s 
óhajtva keresé azt, amit került. 

Pelkó Péter. 
ADA, april 26-án. A nagyböjti sz. időket s a hús-

véti sz. ünnepeket hála Isten szerencsésen átéltük. Mily 
örvendetes nagyböjt után az alleluja ! Fiataljaink a böjti 
tanitásokra elég szorgalommal jár tak, kivált a leányok ; mert 
a férfiak közül sokat akadályozott a nagy hó miatt későre 
maradt tavaszi munka. A szenvedő Jézus iránti részvét szinte 
nyilvánult. A kereszteket, kálváriát, kivált a böjt második 
felében számosan látogatták. A pénteki sz. beszédeket, fő-
kép, ha az idő kedvezett, számosan hallgatták. ') A böjti 
beszédeket illetőleg némelyek azt mondják, kár ily terheket 
vállalni az embernek ; dehogy kár hacsak néhány öreg hall-
gatja is ; hisz azért fizet az Isten. Mellesleg azonban az mégis 
igaz ám, hogy soha sem érzi az ember annyira az Ur Jézus 
ama mondatának : „Messis multa, operarii autem pauci" 
igazságát, mint nagyböjtben, kivált az alföld népes plébá-
niáin. Szerencsés Olaszország, ahol némely helyen köz elébb 
lehet találni püspököt, mint nálunk plebáno st. 

Hitéletünk emelkedésének leginkább a távoleső szál-
lások vannak útjában. Némelyik két, három órányi távolra 
is esik a várostól, melynek lakói alig vetődnek el a sátoros 
ünnepeken templomba. I t t is elkelnének ám sz. Vinczének 
önfeláldozó fiai vándor oltáraikkal. — Társulataink meg-
vannak; sőt a haldoklók segélyezésére a g y ő r i p ü s p o k ő 
mltsga által jóváhagyott ,örökös rózsafüzér' társulattal sza-
porodtak. Hamarjában száztizenegyen vagyunk ebben is. 
Kerületünkben tudtommal Kanizsán, Zentán s nálunk léte-
zik e társulat, pedig meglehetős virágzásban. Csak már a 
sz. László társulattal is többre mehetnénk ; de ebbe n csak 
negyven s néhány tag van, az sem rendes fizető. Nincs 
pénz, tán majd aratás után — ha Isten segit — többre me-
gyünk. Többen mondják, hogy jó volna, ha társulat czélja 
rövid velős szavakkal leíratnék s a plébániákon a hivek 
közt szétosztatnék, hogy onnét azok maguk betüzhe ssék ki 
a szükségeseket ; lehet, hogy lenne is eredménye, mert a 
szószékről a mieink is négyszer, ötször is hallották, a koma-
asszonyok pedig majd minden gyermek beiratáskor újra 
hallják s mégis kevesen értik. — Most az Urban örülve ké-
szítjük magunkat, hogy a jubilaeumban minél bővebben 

' ) H a s o n l ó t h a l l o t t a m A d o r j á n r ó l is. Z e n t á n pedig , mive l a t emp -
lom a l akosok s z á m á h o z k ics iny , m i n d j á r t ehéd u t á n o s t r o m a l á v e t t é k 
a t e m p l o m o t , s az vo l t s z e r e n c s é s , aki be ju tha to t t . 

nyerhessük Isten szent malasztját. Azt mondja egyik sz. 
atya, hogy minden kegyelmet a B. Szűz által oszt az Isten. 
„Ime a jubilaeumi kegyelem is a sz. Szűz által jő. Május az 
ő hava, akkor részesülünk benne. Azt mondják kezd gya-
kori lenni a jubilaeum, hatályát a hivekre veszti. Tőlünk 
függ jó részt, hogy ne veszítse, s ha értik, nem is vesztheti. 
Az orvos nagy betegjeinél gyakrabban nyul rendkívüli esz-
közökhöz, gyógymódokhoz, azért nem következés, hogy 
azok hatályokat veszítsék. Aztán meg 1851 nem épen most 
volt. 

Mily nagyon igaza volt szerkesztő urnák, midőn azt 
mondá, hogy némely atyafiak midőn türelmet kívánnak tő-
lünk, azt akarják, hogy oszszuk meg velők a gyékényt, leg-
közelebb tapasztaltam. Bizonyos társaságban voltam. Nagyon 
szokásos pedig az némely embereknél, hogy ha papot látnak, 
vallási térre viszik a társalgást, de nem azért, hogy fölvilá-
gosittassanak, nézeteikben tisztuljanak, hanem hogy a papot 
próbálják, háborgassák. Igy történt velem is. Az egyház tü-
relmetlenségét hozták elő. Láttam, hogy hálátlan lesz a tér, 
melyen megtámadtattam, egyszerűen csak azt válaszolám : 
Uram! On téved, higyje el nincs, nem is lehet senki oly tü-
relmes mint a katholikus és a kath. egyház. Az igazság nála 
van, ennek öntudatával bir, nincs hát oka, sem szüksége 
nagy zajra, erőszakoskodásra, mint a tévelynek, mely mivel 
az igazság fényétől meg van fosztva, ha hatni akar, csak 
nagy széllel, erőszakoskodással, vagy ámitással boldogul. 
Mire aztán az lett a megjegyzés, hogy mondjak hát én oly 
türelmességi példát a katholikusok részéről, mint az illető 
tud Németország bizonyos városában, hol a prot. atyafiak 
egyenesen fölajánlák a templom-nélküli katholikusoknak 
saját imaliázokat az istenitisztelet közös végzésére. Ez nem 
türelem, ez osztakozás. Ok tehetik ; de a katholikus tiltatik 
ettől. ') Nagy baj az nálunk, hogy mig a protestáns rokonunk 
a zsoltárokban szívesen búvárkodik, a mi világi uraink közt 
lámpával kellene keresni embert, aki ilyest tenne a hitta-
nulmányi könyvekkel ; s ami még legfőbb, az illetők ezen 
kötelességet is tudják, vagy nincs annyi alázatosságok, hogy 
tudni akarnák. — Vesződjenek a vallás dolgaival a papok. 
— Igaz ; csakhogy vesződjék biz azokkal más is, mindenki 
állásához, műveltségéhez képest. Alapnélkül az épület, ha 
árviz, zivatar jön, könnyen dől, pedig amint a tridenti sz. 
zsinat mondja: fides magnum donum Dei. 

Tomcsányi János. 
VICOVARO, máj. 1-én, Körülbelől hat hónapja, mióta 

nem voltam Vicovaroban. Szombaton april 15-én jöttem ide 
ismét, és a nép szeretetét és tiszteletét a bold. Szűz kegy-
képe iránt ugy találtam, mint azelőtt volt, sőt folytonos nö-
vekedésben. A templomba lépve, más imákon kivül a bold. 
Szűz anya dicséretét hangoztatták és ez időben majd mind-
annyian, kik jelen voltunk, ismét láttuk a csudás szemmoz-
gatást, különösen élénk volt ez a letenye azon szavainál: 
,Regina Martyrum, ora pro nobis' mintha anyánk Mária kü-

' ) T ö b b he lyen még i s m e g v a n ; a s c h l e s w i g - h o l s l e i n i h a d j á r a t -
ban is m e g t ö r t é n t ; a pápa s z a b a d s á g o t a d h a t , bá rho l misézhe tn i , mint a 
S ibe r i ába s z á m ű z ö t t l engye l p a p o k n a k is a d o t t , u b i c u m q u e , s u b t c o t o , 
s u b so le , in v ic is , in cainpis , s ine v e s t i b n s s a c r i s , in q u a l i c u m q u e ca l ice 
s t b . H a igy t ö r t é n i k , a k k o r n e m c o i n m u n i o in s a c r i s , l ianem du ra 
n e c e s s i t a s . S z e r k . 
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lönösen e czimben és nevezetbeji találta volna a jelen szo-
morú körülmények között megelégedését és tetszését. De még 
több. Egy kitűnő személyiség a nevezett dicsénekek alatt 
ugy látta, mintha legragyogóbb fényű golyó a szent kép 
homlokának jobb oldaláról lassan balra, és onnét ismét vissza 
felé haladna. Ez annyiszor ismétlődött, hogy nem hallgat-
hatta el, és azért az istenitisztelet után, az esperestnek el-
mondta. Mily nagy volt csudálkozása, midőn ettől viszont azt 
értette, hogy kevés napok előtt egy kapuczinus atya, ki hit-
küldér Amerikában, ugyanezt látta. Hozzá adhatjuk ehez, 
hogy néhány tagja a csudás szemmozgatás alkalmából itt 
alakított egyházi bizottmánynak arról tanúskodik, hogy né-
hány nappal azelőtt, midőn a nép a szokott esteli ajtatosság 
alatt a templomban egybegyűlt, ebben szokatlan mozgalmat 
találtak. Ez épen akkor történt, midőn a sarutlan ágostoniak 
szerzetéből való buzgó Coelestin atya, asszonyunk oltáráról 
szónokolván, buzdította a hiveket, hogy legyenek bizalommal 
hozzá, miután mint a bűnösök menedéke meghallgatandja 
fohászaikat. Ekkor a nép észrevevén a mondott tüneményt, 
egy szívvel és lélekkel kiáltott fel : „Evviva Maria," és senki 
sem volt közülünk, kinek arczárói nem peregtek volna le az 
öröm könyei, kinek szive hangosabban nem dobogott volna. 
— Meglátogattam a sekrestyét is, hol az utóbbi időben fel-
ajánlott ajándékok voltak szemléletre kitéve, melyek szá-
mosak és értékesek, s melyek elősorolása hosszú volna ; 
fel kell mégis említenem a pisai érsek által adott drága kely-
het, a nápolyi érsek által ide juttatott, és egy megyéjebeli 
főrangú család részéről jövő értékes lámpát, és egy kitűnő 
szövetű szőnyeget, egy skotziai úrhölgy ajándokát. A za-
rándokolásolc ide, nemcsak hogy meg nem szűnnek, hanem 
inkább sokasodnak, a vicovariak ajtatossága pedig méltán 
dicséretre méltó. Az ur hallgassa meg könyörgéseiket, és a 
csudálatos tünemények legyenek záloga azon békének, dia-
dalnak, győzelemnek, melyet minden nemeskeblüek kíván-
nak az egyháznak, és dicső fejének IX. Pius pápának. 

ROMA, maj. 2. (az egyház szabadsága! a piemonti 
uralom alatt). Nápolyban egy anglikán imola megnyitásának 
botránya csakugyan megtörtént. Ki kételkedhetnék a forra-
dalmi Italia akaratán, a pápával kibékülni ?! — Az étvágy 
evés közt jön, mond a franczia közmondás, ezt látszik bizo-
nyitani az említett kormány, mert az egyházi javak elkobzása 
mellett, mint halljuk,a községi javakat is annectálni akarná,ad-
vánhelyette— állampapírokat. Egy katholikus macerataiügy-
védének ezeket irja: „Szomorúságomra értesülök arról, hogy 
pörös ügyem tárgyalása april 14-ére nagy péntekre van ki-
tűzve. Ezen nap az emberek igazságtalanságát és árulást idéz 
emlékünkbe. Kívánom ügyvéd ur, hogy a tárgyaláson meg ne 
jelenjék, mert inkább akarom ügyemet elveszteni, mint 
nyerni oly napon, melyen meg nem jelenni, mint olasznak és 
katholikusnak kötelességemnek tartom." — San-Sepolcro 
egyik templomában gyümölcsoltó Boldogasszony napján ir-
tózatos bűntény követtetett el. Két istentelen megháborí-
totta a szertartást, káromkodtak, és boros üveggel ivásra 
akar ták kényszeríteni a jelenlevőket. Csak erőszakkal sike-
rült őket a templomból kilökni az utczára, hol a csendőrség-
nek kellett közbelépni. 

G AND, (Belgium.) april 28. Tisztelendő Maesfrancx 
Illés gandi megyei áldozár, és lapponiai apostoli hitküldér 

Belgiumba jött, hogy uj áldozárokat szerezzen, s missiója 
számára a hivek könyöradományait igénybe vegye. Olva-
sóink utileirásokból mérlegelhetik, mennyi önmegtagadásra, 
és apostoli buzgalomra van szükség, hogy valaki azon örö-
kös téli vidékeken, hol a nap a láthatáron fél évig fel se tű-
nik, a hit igéit hirdesse. Az Isten eme műre már is bőséges, 
és vigasztaló áldásait árasztá ; minden nap uj megtéréseket 
hoz, és alig van hely, hol az igazság győztes ereje egy-két 
lelket az úr egyházába nem hozott volna. Azonban még szá-
mos akadály legyőzendő, mielőtt a kath. vallás igazán pol-
gáriasitó áldásai átalánosak lehetnek. Nem a buzgalom, 
vagy testi és lelki erő hiányában rejlenek ezek, hanem az 
anyagi segélyhiánya, mely pedig megkívántatik a kath. is-
tenitisztelet szükségleteinek fedezésére. Hammerfestben, 
mely főhelye ama vidéknek, a missió sem templommal sem 
kápolnával, vagy összejöveteli helylyel nem bir; kénysze-
rítve van a pap saját nedves, alacsony kunyhójában mutatni 
be az urnák a vérnélküli szent miseáldozatot. Ha meggon-
doljuk, mikint itt nyolczezer ember van, kik mindannyian 
szeretnék Isten igéjét hallgatni , megfoghatjuk, mennyire 
szükséges volna egy templom. Másrészről a papok száma 
sem felel meg a szükségnek. Mit tehet Maesfranx és néhány 
társai oly roppant területen szétszórt hivek között ; de hála 
az égnek a felszólításra már is több fiatal áldozár igenlőleg 
válaszolt, és már készülnek is az útra a távoli éjszak felé. 
Nem annyira tehát apostoli buzgalmat keresünk ; az, miért 
leginkább folyamodunk kath. hitsorsosainkhoz, könyöradomá-
nyok a missio czéljainak betölthetésére. Azok, kik Laphon 
megtérítését adományaikkal elősegíteni kívánják, küldjék 
ezeket Weinen úrhoz a Sainte-Gudulei vicariushoz, vagy 
Goemaere kiadóhoz Bruxellesbe. 

Szentszéki határozat. 
ROMANA seu MECHLINIEN, beatificationis et cano-

nizationis ven. servi Dei Joannis Berchmans scholastici e 
societate Jesu. 

Super dubio : an staute approbatione virtutum et mira-
culorum tuto procedi possit ad eiusdem venerabilis servi Dei 
beatificationem ? 

Cum adhuc iunior esset venerabilis Joannes Berchmans, 
quaesivit in oratione iustitiam, et ante templum postulavit sa-
pientiam, et laetatum est cor eius quoniam adinvenit illas. 
Ideo ambulavit pes eius iter rectum a iuventute sua, et ad 
familiam in nomine Jesu congregatam direxit animam suam, 
ubi multam invenit sapientiam multumque profecit in ea et 
in perfectione illius confirmatus est. At modicum laboravit 
Joannes, quia iuventus eius celerius consummata est, et de 
hoc saeculo eductus, ac inter coelites computatus immarcesci-
bilem gloriae coronam accepit. 

Cum autem temporibus praesertim hisce nostris iuve-
num voluntates ad cuiuslibet auctoritatis iura proculcanda 
incitentur, Deus Omnipotens innocentissimi iuvenis liuius 
exemplo quam leve ac suave simul esset perfectionis evan-
gelicae iugum mundo ostendere voluit ; proindeque eum pro-
digiorum virtute condecoravit. Quapropter cum prodigia haec 
ad gravissimum sacrorum rituum Congregationis examen vo-
cata fuissent, tertio kalendas martii anni liuius Sanctissimus 
Dominus Noster PIUS PAPA IX. rite pronunciavit: constare 
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de tribus miraculis intercessore venerabili Joanne Berchmans 
a Deo patratis, atque adeo procedi posse ad ulteriora, quin 
opus sit ad alterius miraculi discussionem devenire. 

Rebus sic stantibus illud tantum supererat, ut penes 
eamdem sacrorum rituum Congregationem agitaretur du-
bium : an stante approbatione virtutum et triurn miraculorum 
tuto procedi possit ad solemnem venerabilis Joannis Berch-
mans beatificationem ? Quod sane praestitit reverendissimus 
cardinalis Carolus Augustus de Reisach cum in comitiis gene-
ralibus coram Sanctissimo Domino Nostro in palatio Yaticane 
habitis sexto idus április vertentis anni tum consultores tum 
patres cardinales, qui illuc convenerant, de hoc dubio interro-
gasset. E t omnes in affirmativam ivere sententiam. 

Attamen gravissimum huiusmodi iudicium suprema clau-
dere sententia sua distulit Beatissimus Pater , ut interim effu-
sis precibus maiora sibi a Pât re luminum auxilia compararot. 

Denique hac récurrente die sancto Athanasio Ecclesiae 
doctori praestantissimo sacra, Sanctissimus Dominus Noster, 
postquam in suo ad Vaticanas aedes oratorio divina mysteria 
devotissime celebrasset, hanc petiit sancti Athanasii collegii 
graecorum ecclesiam, ubi ad se accitis reverendissimo cardi-
nali Constantino Patrizi episcopo Portuensi et sanctae Ru-
finae, sacrorum rituum Congregationi Praefecto, simulque 
reverendissimo cardinali Carolo Augusto de Reisach causae 
Relatore una cum R. P. Petro Minetti sanctae fidei Promo-
tere et me infrascripto secretario, iisque adstantibus decre-
vit : tuto procedi posse ad solemnem venerabilis servi Dei 
Joannis Berchmans beatificationem. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri, in acta sacrorum 
rituum Congregationis referri , literasque apostolicas in forma 
Brevis de beatificationis solemniis in patriarchali basilica Vati-
cana quandocumque celebrandis expediri mandavit sexto no-
nas maias anni MDCCCLXV. Loco f Sigilli C. ep. Portuen. 
et s. Rufinae Card. Patrizi S. R . C. Praef . 

I). Bartolini S. R. C• Secretarius. 

VEGYESEK. 
A P. Napló R. E-töl Parisból következő levelet közöl : 

„Lehető félremagyarázások és valótlan hirek megelőzéseid, 
melyek jövő augustusi nagy nemzeti zene-ünnepélyünknek 
aligha nem kárá ra volnának, bátorkodom a t. szerkesztő-
ségnek tudomására juttatni, miszerint Liszt Ferencz hazánk-
fia, daczára annak, hogy mult hó 25-én Romában tényleg 
az egyházi rendbe lépett, adott szavához hiven, augustusi 
ünnepélyünkre mégis eljön, hogy azt személyes befolyásával 
és lángelméjével vezesse, s hazájának e tekintetben is szol-
gálatát lerójja. — Tudomásom biztossága végett idézem egy-
szerűen Liszt saját szavait, kivonva azon levélből, melyet 
m. hó 27-én Romából intézett Párisban lakó édes anyjához, 
megható fiúi szeretettel tudatván vele azon benső indokokat, 
melyek öt az egyházi rend és öltöny felvételére készték." R. 
E . Páris maj. 4. 1865." — A P. N. vegyes rovatában emliti, 
hogy Herman, a párisi nagy opera zeneigazgatója néhány 
év előtt hasonló lépést tett . 

,Agnus Dei' név alatt egy tallér vastagságú, tojásdad 
alakú tiszta fehér viaszkból készitett éremet kell érteni, me-
lyen az ismert kép látható : könyvön fekvő bárány, felemelt, 
hátra felé néző fejjel, első lábainál álló kereszttel. Ezen vi-

aszkérmeket Romában a jeruzsálemi sz. keresztről neve-
zett zárdának cistercirendü lakói határozatlanul nagy szám-
ban készítik, a szentatya minden hét évben egyszer ünnepé-
lyesen megáldja, egy főpap a jelenlevők között kiosztja. Sz. 
Péterhez vitetik fel sokak által e szokás, aki a pogány amu-
leteket és lareseket ily módon akar ta a keresztényektől tá-
vol tartani. Plinius emliti, hogy a romaiak között a szelid bá-
ránynak titkos képe a házi istenek között látható, inkább a 
házi istenek helyett. A pápa a franezia és a spanyol kirá-
lyoknak szokott volt küldeni egyet, s ezek oly kedvesen 
vették, hogy sz. Lajos Agnus Dei képpel pénzt veretett , Já -
nos svéd király pedig Bárányrendet alapított. Az Agnus Dei 
viaszkérem Krisztus Jézusnak emberi természetét , szere-
tetét ábrázolja ; egyik oldalán a bárány ezen aláirattal : Ecce 
Agn. Dei qui tollit peccata mundi, a másik oldalán Szűz Má-
ria képe szokott lenni. 

A nagyszombati convictusban maj. 10-én nt. Graeffel 
János tanár ur vezetése alatt nagyszerű zene- s énekakade-
mia tartatott . A növendékeknek az énekben, zenében több 
éveken át betanítása, gyakoroltatása, kimüveltetése az em-
lített tanár munkája . • 

Előfizetési fölhívással hirdettetik „ K r i s z t u s é s a 
s z á z a d , v a g y a t u d o m á n y o k u j b i z o n y í t é k a i 
a k a t h . h i t m e l l e t t " czimü, Roselly de Lorgues által 
irt munka A. B. 0 . által készitett magyar fordításban. Nyo-
matik Pesten Poldini Ede urnái (Egyetem-utcza 6. sz.), ára : 
fűzve 1 fr t 30 kr., bekötve 1 f r t 50 kr., mi csak a példányok 
átvétele után lesz fizetendő. 

Tárkányi Béla, a munkás, ismét u j és vastag imakönyv-
vel siet a kath. lelkek szolgálatjára az ajtatosságban. Kia-
dott ő már imakönyvet a gyermekek, a növendékek számára, 
most „U j rózsáskert" czim alatt a felnőtteknek nyúj t „imád-
ságos és énekes könyvet ," Pesten Heckenast Gusztáv nyom-
dájából, fűzve 2 fr t . Az imakönyv az egri érseki jóváhagyás-
sal levén a sajtó alá bocsátva, ebben kath. szellemnek és 
tannak bizonyítványát hord ja ; a magyar nyelv tisztaságáról 
a munkás irónak neve biztosit; mi az ajtatosság minden 
szükségeit benne fedezve, az imádságok elhelyezési rendjét 
czélszerünek találjuk. E téren és a templomi énekekben a 
munkás irónak már sokat köszönünk : mely érdem őtet is, 
mást is, kit az Isten munkára hivott e téren, vigasztalni, és 
továbbra serkenteni fogja. 

E g y nagy kath. férfinak, nagy hittudósnak, nagy köl-
tőnek, mikint csak a középkor szokta volt nagygyá nevelni 
az ö kitűnő férfiait, Dante születésének hatszázados em-
léknapját ülték meg az olaszok. Dante érdemeit, nagyságát 
következő emlékirat jelzi a turini katholikusok részéről, 
melynek páratlan irálytökélye is megérdemli, hogy közöljük: 
„In Dantem Aligherium — an. M D C C C L X V . " — I. „Dantes 
Aligherius — latine scientissimus — in repentinos aetatis 
nostrae homines — a quibus antiquitatis contemptus — pars 
ingenii habetur — anno natalis sui DC — accerime invehi-
tur . " — II . „A prisca Romanorum doctrina — subsidia quae-
sivit — dum italicam linguam fingeret — dum immortale 
poéma conderet — ad cujus altitudinem — vetustioris sapien-
tiae securis — adsurgere nefas." — I I I . „Antistites chri-
stiani nominis — clericos monachos — latinorum script, vindi-
ces sospitatores — ab italis male mulctatos indignatur ." 

Kegyes adomány. 
Kálmándi plébániából a s z e n t a t y á n a k . 
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3 f r t 42 k r . o . é . 
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Megjelenik e lap heten-
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szombaton. — Az előfize-
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s P e s -
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19. sz.) s Kocs i 
Sándor nyomdai irodájá-
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sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, május 27-én. 41. I. Félév. 1865. 

TARTALOM : Engesztelődjetek. — Főpásztori kör-
levelek a pápai encyclicáról (Rosnyói, vége.) — Történeti em-
lékek. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

3 _ 

Engesztelődjetek ! 
, ,Mert magam kivánok vala a Krisztustól ki-

rekeszte tn i atyámfiai miatt, kik tett s zer in t 
r o k o n i m . " Kom. 9 , 3 . 

A ker. életet sz. Ágoston szerint részben a k i h a -
t o k gyakoi'lata teszi, tettleges szeretet által. Szeretet 
adott léteit az egyháznak, s ez a szeretet szárnyain 
repült a világ minden részeire, hogy ez örökségben 
minden nemzetet részeltessen. Szeretet az egyház 
minden működésének indoka. Ettől dagad a hitkül-
dér keble, midőn ez isteni letéteményt annyi veszély 
s fáradság között csepegteti a vad népek fogékony-
talan leikeibe; midőn lelkileg s testileg orvosolja s 
ápolja őket; midőn a szellemet műveli s a föld pusz-
taságait termékenyíti. A szeretet volt, mi a fönebbi 
szavakat az apostol szájába adta. 

Midőn ezt egyrészt annyi számtalan katholikus 
nevében mondjuk, másrészt fáj annak tudata, hogy 
minket nem tudnak, vagy jobban mondva nem akar-
nak megérteni . . . Ettől tar tunk mi is erre nézve, hogy 
bizonyos oldalon, részvétünknek, prot. testvéreink 
üdvét illetőleg, semmi hitelt sem adnak. Annyira 
elidegenedtünk egymástól a siralmas szakadás óta ! 
„Extraneus factus sum fratribus meis, et peregrinus 
filiis matris meae." (Ps. 68.) — Csaknem áthághat-
lan magaslatok foglalák el köztünk a tért, melyeket 
a szenvedély, gyűlölet, nem ritkán érdek oly any-
nyira emeltek, hogy sysiphusi munkának látszik 
azokat eltávolitani akarni. Azonban kötelmeink, me-
lyekkel Isten érdekében az egyháznak, igazságnak, 
testvéreinknek s hazánknak tartozunk, nem engedik 
bátorságunkat, reményünket lankadni. 

Nem tüztünk ki magunknak tudományos fejte-
getést; valláselveikhez hü protestánsok figyelmez-
tetése czélunk. Sajnos, hogy azokhoz nem fordulha-
tunk, kik az evang. szabadság örve alatt minden 
szentet megfosztanak az azt környező fény körtől, 
kiknek a józan észszel s logikával semmi közük, 

s kiknek eszük per Ausoniae fines sine lege vaga-
tur. Ezektől megmérhetlen ocean választ el ; semmi 
sincs, mit közösnek mondhatnánk. Nem a m i b ü n ü n k , 
hogy kihúzták alólunk az alapot, melyre velük szem-
közt állhatnánk. Az általunk s általuk képviselt ér-
dekek s eszmék nagyon elütök, mi pedig nem létező, 
semmit sem igérő eszmék — agyrémek után „in 
concavo lunae" kapkodni nem akarunk, nincs ked-
vünk. Ok Renantól akarják a hitet tanulni, pedig 
mit Hur ter mondott Straussról, Renanra is alkalmaz-
ható: „oly czimmel lehetne őt a hittan tanitójává 
tenni, mint Sobrit a magányjogévá." *) Ezekhez sza-
vunk : „desinant quaerere, quod invenire non pote-
run t ; non quiaoccultum est, sed quia non est." 

Máskint áll az ügy azokkal, kik még hisznek 
Krisztusban, kik benne Istent imádnak, kik az el-
esett emberi nem megváltásának s a földön egy üdv-
intézetnek elkerülhetlen szükségét vallják, kik erő-
sen ragaszkodnak a kegyelem által eredményezett 
természetfölötti élethez s szentségekhez. A szónoklat 
ezeknél is ugyan a fő dolog, de nem minden ; belát-
ják ők, hogy a lelkipásztorkodásnak nehézkedési 
gyúpontja, melyben az összpontosuljon, nem a szó-
szék; liturgia az, miután vágyódnak. Az ily szel-
lemi protestánsok nem is oly kérlelhetlen itélői a 
kath. egyháznak ; nem ri tkán titkos vonzalommal 
viseltetnek a kath. isteniszolgálathoz s azon sok in-
tézményhez, melyek annak életmezején teremnek. 

I l y e n protestánsokhoz akarunk szólni s kérd-
jük tőlük: mi oknál fogva különititek el magatokat 
tőlünk? Mi oknál fogva maradtok az egyházon ki-
vül, mely magát átalánosnak nevezi, s ilyen marad 
a világ végéig ? 

I. 

Ha visszatértek az egyházba, kedves tietekéből, 
valláskincsetekből semmit sem vesztetek el. 

U g y hiszszük, hogy e g y e d ü l a hit által való 
megigazulásról nem kell szavakat vesztegetnünk. 
Oly tárgy ez, mely ma már minden vitán fölül áll. 

J) Ausflug nach Wien und Presburg. 
41 
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Senki sem fogja többé mestereitek után A m s d o r f f a l 
„a jó cselekedetnek ártalmasságát az üdvösségre" 
állitani; s nem is száműztök „ M a j o r G y ö r g y -
g y e i senkit is, ki azokat szükségesnek gondolá." ') 
„Teneked hited vagyon, énnekem pedig cselekede-
teim vannak; jól vagyon, mutasd meg már most 
nekem hitedet, ha l e h e t s é g e s cselekedetek nél-
kül, én ugyan megmutatom neked cselekedeteimből 
az én hitemet."2) Ezen alapon mondotta ki az egy-
ház is a trienti zsinaton a hitet a megigazulás gyö-
kei-ének s alapjának. 3) 

De ti tán Krisztust féltitek, ki nektek egyedüli 
mindenetek? Azt vélitek talán, hogy ezen Krisztust, 
ki nektek az „ut, igazság s élet," ki egyedüli köz-
benjárótok, s uratok, a kath. egyházban elveszititek, 
az őt környező fénytől megfosztani kényszerittet-
t ek? Csalódtok! Félelmetek h iú! Istenségéhez, va-
lamint hozzá adni sem ti, sem mi nem vagyunk ké-
pesek, ugy abból parányit sem vonhatunk le. Ám 
tagadja el valaki a nap élterő erejét, s az egész ter-
mészet megfogja hazudtolni őt. Akarva nem akarva 
csudálnia kell ez erőt, mely ő reá is oly áldásosán 
hat s ösztöne fogja kényszeriteni visszahelyezni meg-
fosztott trónjára. Vennétek magatoknak fáradságot 
az egyházat bővebben tanulmányozni, s örömteljes 
meglepetéssel győződnétek meg félelmetek hiúságá-
ról s a kath. egyház elleni vádaitoknak alaptalansá-
gáról.1) Hiszen mi is ő benne s általa élünk, moz-

' ) Hoványi u. 11. 
i) Jak . 2, 18. 
3) Cone. Trid. sess. VI. c. 9. 10. 
4) Egyik évben a „Prot. Néplap" következő czikket tar-

talmazott : „Valóban alig bir nagyobb fontossággal a theo-
logusra, mint földerítése annak, mit a katholikusokkal közö-
sen bírunk és ami minket tőlük elkülönít. Ehez részünkről a 
katholicismus alapos tanulmányozása szükséges. Azonban e 
tekintetben igen nagy hiányt szenvedünk. Mi az egyetemen 
a symbolikából előadásokat hallgatunk, próbatétre egy hiá-
nyos füzetben egyik tanárnak leirt nézeteit, ki tán maga sem 
tanulmányozta alaposan a katholicismust, verik emlékeze-
tünkbe. A nyert ismeret gyarapittatik még a reformátusok-
nak korunkban oly ki nem elégitő polémiájával s a kath. 
egyházi élet egyéni nézeteivel, mely nekünk protestánsoknak 
csak az ő durva, visszataszító oldalával, vagy épen nyilvános 
visszaéléseivel (?) tűnik föl, mig a valódi szentély előttünk 
nagyobbrészt elzárva marad. E k k é p agyunkban igen gyak-
ran a katholicismus képének valódi torzalakja áll elő, mely 
a valónak meg nem felel; egy ily torzképet magunkba föl-
venni ugy is elég hajlandók vagyunk némely előítéletek 
folytán, melyeket gyermekségünk óta magunkba szívtunk. 
Váljon kicsoda tanulmányozta közülünk a trienti zsinat 
határozmányait, a romai kátét, egy kath. hitágozat helyes 
magyarázatát vagy az ujabb kath. theologiának valóban je-

günk s vagyunk." Ő képezi multunkat, jelenünket 
s jövőnket! . . . Azonban, hogy mit tanit az egyház 
Krisztusról, az ismeretes, s nem is ez vonatik két-
ségbe. A vitatárgy az, váljon a kath. élet e tekintet-
ben megegyez-e annak tanitmányával ? Kutatni ezt 
szabad, kell is : ám sokszor az alkalom s mód tilt, 
tehát nem is kivánhatjuk mindenkitől. De azért hinni 
kellene azoknak, kik kételyeiteket megfejtik. „Ha 
semmi történetet nem hiszünk, eredetünk rejtélyes; 
az emberi nem műveltsége, lassankinti fejlődése és 
haladása megszűnik művelődésünk világa lenni; 
van tömérdek eredmény előzmények nélkül ; ter-
mészetünk telve ellenmondásokkal, mert emlékező 
tehetségünk csupa tévedésekre vezet; hálaérzetünk 
— e nemes és boldogító öntudat — fölösleges; a jogok 
alapjai megsemmisülnek ; szóval, az ember boldogta-
lan vak teremtmény, kinek vannak lelki szemei a 
a mult történetekre, de nem lát ; van érzete, de tárgy 
nélkül ; van kifejlett állapota, de eredet és tényezők 
nélkül."1) Ezt mi is aláir juk; mondjátok ti. De hát 
miért szavaztok épen az egyház történészeinek bizal-
matlanságot ? Miért nézitek az egyháztörténelem min-
den lapját egy görög lónak , melyet telve lenni 
gondoltok a cselek s hálók minden nemével ? „Equo 
ne crédité, Teucri. Quidquid id est, timeo Danaos et 
dona ferentes." A hivésre nézve mindkét résznél az 
okok ugyanazok, s igy esztelenség hasonló okok 
ereje mellett egyiknek hitelt adni, másiknak nem. 
Sőt az egyház-iró iránti hit megadására több ok har-
czol. Az igazság mestere ugyanis, tiltja neki mást, 
mint igazságot mondani; tiltja neki a szeretet, mely 
mindenkire nézve azt parancsolja, amit magunknak 
kivánunk ; tiltják erkölcsi elvei. „Olyan társaság, 
melynek igazság az életelve, melynek az a meggyő-
ződése, miszerint az igazságtóli eltérés legnagyobb 
veszélye mind e földön, mind az örök életben: az 
egyetértői eg ravasz hazugságokat nem koholhat."2) 

lentékeny tudományos müveinek csak néhányát is ? ki fog-
lalkozott csak némikép is a kath. szertartásokkal, a romai 
missaléval, a breviáriummal? Mily kévéssé ismerjük mi a 
könyveket, melyekből a községeinkben lakó katholikusok 
oktatást és épülést merítenek, a kátét, az «ének- s imaköny-
veket ! Kedves testvérek ! ne kiméljünk időt s fáradságot, 
a kötelmet, mely minket, mint községeink lelki őreit megil-
let, teljesiteni ! A körülmények hathatósan sürgetnek erre 
bennünket. Hisz a gyakorlati hasznon kivül,mely hivatalosko-
dásunkban szükségképen reánk háramlik, mindenkire nézve, 
kit a szellemiek érdekelnek, elég vonzerővel bir ez ügy ." 
Idézve a „Religio" 1861. I. 50. sz. 

») Márkfi : „Hitkételyek." 
*) U. o. 
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Kutassátok tehát e történelmet s fogtok-e a protestán-
sok között találni oly hitteljes, élő ragaszkodást, önodaadást 
Krisztushoz, mint az annyi ezer s ezer kath. lélekben nyi-
latkozik ? Hasonlóan a repkényhez, mely az élnivágyás ter-
mészeténél fogva fűződik az erösebb növényhez : ugy mi is a 
szeretet s hálaadás erényeinek öntudatánál fogva kapcsoló-
dunk ő hozzá. A lelkipásztorkodás tere, vallásos társulatok, a 
szeretetnek nyilatkozatai sok század óta tanúskodnak erről. 
Krisztus, a világ Megváltója volt s lesz is mindig gyúpontja 
a kath. tanitmánynak, központja az istenitiszteletnek, mely-
nél ő az áldozat, ő a főpap ; ő a kath. élet czélpontja, mely 
felé sebes léptekkel haladni taftozunk. — Csak más szem-
pontból, más állásról, mint amelyen vagytok, tekintenétek az 
egyházat1), az emberi nem tanítónőjét, s látni fognátok, hogy 
kötelmeinek kétezredév óta oly híven s bölcsen megfelel, 
miszerint a kinyilatkoztatott igazságnak rábízott letétemé-
nyéből, álolcnál fogva vagy félelemből soha semmit föl nem 
adott ; de azért mindig leereszkedett az emberi szellem igé-
nyeihez, anélkül mégis, hogy annak békóiba engedte volna 
magát veretni. „Egyházunk," mondja Balmes Hoványinál, 
anélkül, hogy az i g a z s á g o t valaha elárulta volna, mindig 
figyelemmel volt az eszmék folyamára, s anélkül, hogy a 
m o r á l szentségét az emberi szenvedélyeknek föláldozná; 
szüntelen vigyáz a világi s z o k á s o k és erkölcsök átala-
kulására ; s végre anélkül, hogy belső s z e r v e z e t é t a b -
ban, ami változhatlan és örök, megmásítsa, végetlen számú s 
minőségű intézményeket tud létrehozni, melyek a hivő nép 
szükségeinek megfelelők." 

Ti ellenben oly sokat beszéltek a szabadságról, mely-
nek csábkörébe azonban csak magatokat s alanyi érdekeite-
ket kívánjátok léptetni. Csak a ti szabadságtok való, csak 
ez az elkerülhetlen szükséges,г) feledve a teremtményeknek 
természeti korlátoltságát s tökéletlenségét. T i nem gondol-
játok meg, hogy Krisztus tanitmánya tökéletes, mert eszetek 
különben nem követne el ra j ta annyi martyriumot, kívánsá-
gaitoknak s érdekeiteknek oly sokféle módon nem áldozná-
tok föl. Igen ti evang. szabadságról beszéltek, nem kell 

J) A berlini theol. kar által 1856-ban hirdetett pályamunkára 
Laemmer Hugo „ D e theologia romano-cathol ica , quae reformatorum 
aetate vignit , antetridentina" ezlinfi je les munkával válaszol t s m e -
lyet a kar meg is koronázott s egyúttal beismerte, hogy a kath. tanit-
máuy azelőtt is csak az volt, mely je len leg s viszont, melynek meg-

javí tásához tehát nem kellett sem Luther sem Kálvin. Laemmert e 
munka megírásához szüksége l t kútfőkben való búvárkodás kath. térre 
terelte s melyek következő nyilatkozatokra k é s z t e t t é k : , ,E inz ig zu 
der historischen Erkenntnis« w a r ich gelangt , dass die s o g . Reforma-
toren oft falsch und einseitig und unbillig über ihre , , W i e d e r s a c h e r " 
geurlhei l t , dass die Intelligenz der Letzteren eben nicht gering g e w e -
sen, und dass deren Lehrsätze von den geist igen Vätern des P r o t e s -
tant i smus nicht se l ten arg missverstanden worden s ind ." ESemmer 
H u g o : „Misericordias Domini.1 ' 941 . 

3 ) S még i s miért van az, hogy, ki ezen az általuk engedélyezet t 
szabadság utján haladva a kath egyha'zba jut : vétkez ik ezen szabad-
ság ellen? Midőn Laemmer l l u g o 1858 a katholicismusra visszatért , az 
egész porosz sajtó följajdult e l lene s hangos szavakkal köve te l t e vissza 
a kormány részére azon subvent iot , melyet ő az úgyneveze t t „evang. 
Saecularstipendiumból" kiképeztetése végett nyert. S miért vol t e zaj ? 
Megmondja Laemmer saját életiratában : „hogy tehát a ,szabad vizsgá-
la t jogának ' használata, vagy inkább az isteni kegye lem engem a ka-
tholicismus igazság-sze l l emébe s az egyház kebelébe veze te t t , ez a 
corpus delicti. Ha a túlsó protestánsok zászlajához szegődtem volna, 
azon senki meg nem ütközöt t volna." U. o. 73. 

„ c a n o n , i g a z e r e d e t , s h i t e l e s s é g , " feledvén, hogy 
a szabadság fogalma távol sem hasonló ahoz, mint amilyet ti 
annak tulajdonitatok. Mert a „szabadság nem féktelenség 
vagy törvénytelenség, s szabadnak lenni nem tesz önkény és 
önzési ösztönök szerint cselekedni."1) A szabadság, e ferde 
fogalmától elvakítva, oka, hogy észre nem veszitek, miszerint 
gyakorlatban, midőn a szolgaságot kikerülni akarjátok, épen 
bele jut tok ; mert mig mi, midőn isteni jelleggel ellátott er-
kölcsi testület előtt fejet haj tunk, épen nem alacsonyítjuk le 
magunkat : ti addig hozzátok hasonló emberek uszályhordói 
vagytok. 

Semmit sem vesztetek tehát vallástok mivoltából ; nem 
uratokat, nem a különben nekünk is nem kevesbé fontos szent-
írást. Csak egy nagy házba kell lépnetek s másoknak is 
megengedni a szabadságot azon korlátok között, melyeket 
isteni tekintély az egyházi-élet s tanitmánya közé vont. Nem 
vesztetek ama „becsületből s morálból, melynek szilárd el-
veit a reformatio megtisztult forrásából merithetni vélitek."2) 
Sőt ellenkezőleg, akarat mellett csak szilárdulni s nemes-
bedni fog a d o g m á k által, melyek a morálra isteni bélye-
get nyomnak. „A teljes biblia sem képes egyedül maga fön-
tai'tani a morált ; hát még az, melyet annyira megnyirbál-
tak ! A d o g m á b a n rejlik ezen hatalmas erő, mert az, az 
isteni tekintélyen alapuló magasabb szellemi életre czélzó 
igazság."3) Kifogyhatlanok sokan a clerus s a nép erkölcsi 
romlottságának emlegetésében a reformatio idejében, s a re-
formátusok korholó beszédeire tulajdon nyájaik ellen fátyolt 
vetnek. „Nu m quam plura et majora fuere vitia, quam nunc 
existant ; in erapula, luxu, in vestitu, in bellis intestinis et 
domesticia."4) A n d r e é pedig ekép panaszkodik százada er-
kölcsi romlottságán : „a bálványt ugyan megvetették, de a 
bűnnek bálványát imádják ; a pápa felsőségét tagadják, de 
apróbb pápák igtattatnak be. A püspököket levetették, a 
prédikátorokat pedig kényök szerint ki- vagy beteszik. A 
simoniának veszett neve kelt, de azért ma az aranynyal telt 
erszényt ki veti meg ? Barátoknak a restséget vetették sze-
mükre, mintha bizony főbb iskoláinkban a főbb tudományok 
után oly szivszakadra látnának. A kolostorokat eltörülték, 
azért, hogy üresen álljanak, vagy belőlök istálló váljék. A 
rendes időre szabott imádságokat eltörülték, még pedig ugy, 
hogy ma már mitsem imádkoznak. A nyilvános böjtön túlad-
tak, ma már Krisztus parancsolatja üres hang ; a káromló, 
házasságtörő s az uzsorás számba sem jő."4) 

Megvalljuk, hogy ama korban sok volt a javítani való, 
s a meg nem akadályozhatott megtörténteket megsiratjuk. 
— De másrészt, ugyanezen korból, a kath. hithüségnek s 
papi szeplőtlenségnek mily képei tíinnek szemeinkbe ? Le-
het-e pálczált törni oly egyház fölött, mely a Jézus társasá-

' ) Ponori T e w r e w k , kath. és prot. 
г ) Hoványinál . 
3 ) U . o . 
4 ) Sturmius, Pázmánynál . 
*) Moore : Irlandi utazója. - „Amlreus praenomine Lance l lo -

tus, anglus , haereticus, et episcopus, magna apud suos existimatione 
vixi t , quod raro in degeneri illa religione evemplo coe lebs usque ad 
mortem permanserit , nec sacra devoraverit, sed in pios usus ecc les ia -
ruui redditus profusa tiberalitate converlerit . . Vulgo alter Chryso -
stomus generatirn vocabatur." V. o. Bibliographie critica. Tom. I. Her-
der pedig azt mondja róla; h o g y a korabeliek közt u g y virágzott mint 
a rózsa a tövisbokrok közt . 
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gát nemzette? Mindazon előítéletek, vádak s rágalmak, me-
lyeket a hazug történelem e társulat ellen fölhoz, a legnem-
telenebbek s legvalótlanabbak, s melyek közül egy sincs, 
mely a mai napig ellenük bebizonyult volna. Nem lehet az 
rosz, melynek csupán neve oly lelkesedést öntött annak tag-
j a i b a . A m i prot. részről szemükre vethető, az, eddig senki 
által fölül nem mult buzgóságuk az egyház megvédésében ; 
ami az elfogulatlanul itélőnek szemében dicséretükre szolgál; 
mert a kötelesség s hivatás lelkismeretes teljesítését még 
ellenségeinkben is becsülnünk kell. S az egyháznak clerusa, 
melyből ily életre valóság zöldült ki, ez a clerus lett volna 
meghalva, mint ezt kürtölni szeretik ? . . . Ugyanez áll a nép-
ről is. Eltekintve német-, franczia- s angol hont, hol a refor-
matio izgásba hozta a népeket : mily látványt nyújt Spa-
nyolország, hol sz. Theréz szelleme tört magának utat ? Mit 
eszközölt egy borr. Károly Lombardiában2) s salesi Ferencz 
Svajcz s déli Francziaországban ? 

Nem;ha visszatértek az elődeitektől elhagyott egyházba, 
ti, kikben még van hit, abból semmit sem vesztetek el. (Folyt.) 

Mladoniczky Ignácz. 

Főpásztor! körlevelek a pápai encyclicáról. (Rosnyói vége.) 

„At vix umquam patuit luculentius ac nunc successo-
rem Petri in Sede Romana actu esse providentialem illám 
Petrám, in qua orbem christianum, et meliorum humanitatis 
partem, consistere oportet, ne in plenam anarehiam dege-
neret, neve in abyssum barbarici et exitialem generis sui in-
teritum praeceps ruat. — Vix umquam fuit tempus, in quo 
potestas clavium et judicialis auctoritas summi pontificatus 
fuisset magis decretoria in discriminandís ab invicem doctri-
nis, principiis et aphoristicis sententiis tenebrarum et perdi-
tionis : — ab illis quae sunt lucis et salutis ! — Vix umquam 
fuerit aliquis Romanorum pontificum, qui in tantis temporum 
angustiis et periculis magis intrepide, ac vere apostolica li-
bertate animique fortitudine pro grege Christi in arenam 
descendisset, ut commissas sibi oves a noxiis et venenatis 
pascuis , ad quae adversarius regni Christi cum suis asse-
clis eas pellicere nititur, abducat ; quemadmodum id gloriose 
Ecclesiam Christi gubernans P i u s Papa IX in omne aevum 
memorabilibus apostolicis suis literie ddto 8-ae decembris a. 
p. editis partim stupente, partim fremente universo orbe 
fecerat! 

Probatio , quam Petrum principem apostolorum sub-
ivisse, e verbis Domini Lucae XX, 31—32. discimus: „Si-
mon, Simon ecce Sanatas expetiit vos/ ut cribraret sicut triti-
cum : ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua : et 
tu aliquando conversus confirma fratres tuos," in nullo suc-
cessorum luculentiore eventu iteratur; at una divini prae-
sidii praesentia, sub cujus solius aegyde, absque omni humano 
auxilio Sanctissimus Pater, multiplicibus tam apertis, quam 

' ) B o u r g e o i s F e r e n c z at.ya, a pekingi missio elöljárója, m i n t h o g y 
a feloszlatás! bulla ide sokkal később jutot t e l , igy nyi latkozott l e v e l é -
ben e g y i k barátjához : „ a z is valami, e g y v a g y két év ig tovább jezsu i -
tának lenni." — Cretineau — Joly : G e s c h . der G e s e l s c h a f t Jesu. Y . к. 

z ) Ségur , németben „Abendstunden"-nak cz imze t t munkája I . k. 
eml i t i , h o g y e g y angol protestáns, borr. Károly e g y köte tben ö s s z e s z e -
dett jó tékony cse lekedete inek olvasására v i sszatért a kath. e g y h á z b a , 
i gen jól h ivén, hogy csak az l ehe t az igaz h i t , mely követő i t i ly ön-
megtagadásra s felebaráti s zere te tre képesit i . 

clanculariis hostibus in utroque campo spirituali aeque àc 
temporali Sedem Petri oppugnantibus exsplicatam frontem 
opponere pergit, haud umquam in evidentiore luce collo-
cabatur. 

Cribratio, quam Satanas permissione divina in omni 
liominum classe instituit, est horribilis ; at ex adverso stat 
sub aegyde absqe macula conceptae Virginis, quae est terri-
bilis ut castrorum acies ordinata , venerandus Romae pon-
tifex, arinatus clypeo veritatis, velut alter Moyses, qui de-
scendons ex monte Sinai aureum vitulum adorantibus legem 
decalogi promulgavit. Dum videlicet praesens seculum veneno 
incredulitatis et irreligiositatis soporatum, vixque jam suarum 
a destinatione sua deviationum conscium, ac temulentia vi-
gentium falsarum opinionum crapulatum in eo sibi gloria-
bunde complacet, quod recta culturae ac civilisationis via 
gradiatur; summus sacrorum antistés, qua legum mundi 
morális custos et manutentor facem aeternae justitiae ac ve-
ritatis accendere pergit, ut in illius lumine videat a tramite 
veri aberrans ratio humana, cernatque infra se patere bara-
trum, ad cujus profundum eamdem fata morgana vanae scU 
entiae ас illuminationis perduxit. 

Quod hac Sanctissimi Patris voce alii attoniti, alii qui 
in syllabo proscriptarum thesium proprias suas doctrinas 
specie veri delarvatas condemnatasque viderunt, exterriti, 
immo efferati fuerint ; documente est : eos in hac summi pon-
tificis enunciatione non vulgarem opinionum suarum censo-
rem, — quis enim inermis, aetate et curis confecti, undiquaque 
angustiati, et lacessiti hominis vocem seu attendat seu me-
tuat ? — verum humana auctoritate eminentiorem Prostaten 
inconscios suspexisse : „Vox enim ista — ait s. Leo Papa, — 
vox vitae est, et sicut confessores suas in coelestia provehit, 
ita negatores ad inferna demergit . . . Manet ergo Petri privi-
légium : ubicumque ex ipsius aequitate fertur judicium, nec 
nimia est vel severitas, vel remissio, ubi nihil erit ligatum, 
nihil solutum, nisi quod beatus Petrus aut ligaverit aut 
solverit." 

Nos itaque qua ingenuos Ecclesiae cath. filios Sedi apo-
stolicae corde et animo deditos non saltern enunciato per 
Sanctissimum Patrem judicio omni cum submissione acquie-
scere, damnata per eum damnare, rem, veri, justi, recti et 
aequi pro virili defendere, et falsas sophistarum doctrinas ac 
opiniones confutare oportet; verum in eo insuper gloriari 
nos convenit : esse nos membra illius corporis, cujus caput 
non saltern in medio fluctuantium temporis hallucinationum 
semet ad vorticem errorum quasi jam communem hominum 
persuasionem constituentium praecipitem agi non sinit, quin 
potius saevienti procellae impenetrabilem proclamatae veri-
tatis aggerem opponendo, creditam sibi naviculam , ne 
tempestatis vehementia saxo incredulitatis allisa mergatur, 
versus securum revelationis divinae ab omni adulteratione 
praeservandae portum imperterritus dexterrime dirigit, ita 
ut qui se apostoliéi hujus navarchae tutelae committit, ejusque 
ductui obtemperat, periculum submersionis haud habcat me-
tuendum. 

Sensum singularum in syllabo contentarum theeium 
uberius illustrare supervacaneum esse duxi, cum in ipso suo 
contextu cuivis cultioris classis catholico in principiis religio-
nis catholicae quadam tenus versato satis pervius sit ; rudis 
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plebecula autem, quae implicita fide credit, quidquid Ecclesia 
catholica ex institutione Christi ad credendum proponit, et 
quae ceteroquin dicta et jussa supremi Ecclesiae capitis in 
simplicitate cordis irrefragabiliter pro veris et obligantibus 
habere gestit, commentatione rerum, subjectivum suum 
captum transcendentium alioquin opus non habet. Ilii demum, 
quos res proprie ferit, qui damnatas per Sanctissimum Patrem 
erroneas propositiones in crisim vocare ausi, genuinum en-
cyclicae hujus sensum aut apprehendere nolunt, aut vero 
illam quasi actum otiosum, immo omnem culturae et civilisati-
onis progressum anathemate ferientem petulanter exploden-
tes in odium ipsius auctoris convertere in proposito habentj 
— si capacitationi locum dare, atque de genuino iteratofatae 
encyclicae et contentarum in adnexo eidem syllabo thesium 
sensu animo non praeoccupato edoceri volunt ; invenient elo-
quentissimum illarum commentarium in lucubrationibus prae-
clarissimorum et in toto christiano orbe meritam celebritatem 
consecutorum Ecclesiae catholicae antistitum ingeniöse non 
minus quam dialectica cum praecisione conscriptis, ac his ad-
modum diebus in vulgus editis. Prorsus autem injuriosum est 
asserere : quasi tenor encyclicae hujus omnis christianae 
caritatis expers esset, et cultissimas quasque nationes ab 
enunciatis in encyclica principiis dissidentes in massa con-
demnaret. — Quin potius propensissimae caritatis est : alios 
ab errore abducere, — a periculis praemunire, — rectamque 
veritatis viam monstrare. Alioqui neminem — qui sapit — 
latere potest: Ecclesiam catholicam homines ab erroribus 
quibus obnoxiantur semper distinxisse et dum hos damnat, 
— pro illis ad agnitionem veritatis perducendis Deum orare. 
— Sed non minus patulum est : Ecclesiam cath. civilem to-
lerantiam, politicaque jura hominum alia religiosa et politica 
principia profitentium non impugnare, quin exinde conse-
quatur, quod principia haec approbare aut plane ilia pro ir-
refragabilibus societatis humanae postulatis proclamare seu 
debeat, seu possit. 

Dum itaque tam toties memoratam encyclicam, quam 
et ei adnexum syllabum juxta originalem textum typis re-
cusum pro singula dioecesis parochia in uno exemplari idio-
mate latino communico, facio id non eo scopo, ut scripta haec 
apostolica secundum literam e sacro suggestu populo pro-
mulgentur, verum ut sacri curiones illa studiosius relegendo, 
ruminando, rectumve eorum sensum penetrando, sciant erga 
proponendas sibi nefors eatenus in communi vitae commercio 
quaestiones et dubia sciscitantibus congruum ad quaesita 
dare responsum, conscientiam fidelium tranquillando, dubia 
resolvendo, lacessitamque per malevolos sophistas Sanctissimi 
Patrie auctoritatem tuendo et vindicando. 

Cum nihilominus quod totius orbis christiani publicita-
tem subiit, et communis discussionis objectuin evasit, non 
possit penitus populo celari, e re censebam mentionata scripta 
apostolica hisce meis pronunciatoriis literis instar directivae 
instructionis valituris comitarii : ne quid in sermone sacro 
eatenus ad populum instituendo incongrui dicatur, utve hac 
in parte in tota dioecesi aliqualis uniformitas observetur. 
Singuli proinde sacri curiones poterunt ex his meis literis ob-
jectivum promere faciendi hoc in merito ad populum sermo-
nis argumentum, quale nimirum captui fidelium curae suae 
commis sorum, et spiritualibus eorum indegentiis quam ma-

xime convenire existimaverint. — Sermo iste deberet consti-
t u e r prolusorium prologum publications literarum aposto-
licarum de indicendo universali in orbe catholico jubilaeo, 
quale Sanctissimus Dominus Noster in ilia ipsa forma, et cum 
pari coelestium gratiarum largitione, prout id in exordio 
supremi sui pontificatus anno líf46. concesserat, celebrandum 
omnibus Christi fidelibus eo fine denunciat : ut in communi 
hac calamitate, concordibus precibus, jejuniis et exercitio 
bonorum operum peccata redimentes ac pia sacramentorum 
susceptione malitia hominum offensum supremum Numen 
nobis propotium reddentes, misericordiam ejus pro errantibus, 
ut ad agnitionem veritatis perveniant, non secus et pro Ec-
clesiae ac Sedis apostolicae adversariis, ut impia illorum plana 
et consilia confundat, Ecclesiaeque suae pacem donare di-
gnetur, instanter imploremus ! 

Quo autem sciant fideles : quibusnam sub conditionibus 
indulgentias plenarias in forma jubilaei lucrari, et illas ani-
mabus quoque in purgatorio existentibus juxta mentem Ec-
clesiae applicare possint, superius memoratum Breve aposto-
licum in linguas quoque vernaculas hungaricam et slavicam 
versum, ac typqis recusum pro qualibet parochia praeter 
textum latinum, tali insuper idiomate, quale in quavis paro-
chia obtinet, in totidem distinctis exemplaribus in advoluto 
communico, illudve una cum prolusorio, ut superius attigi, 
sermone proximo a perceptis praesentibus dominico die fideli 
populo annunciandum ordino, et circa tempus ac modum ce-
lebrandi jubilaei sequentia constituo. 

I.) Initium celebrandi istius jubilaei in dioecesi Ros-
naviensi in 25-am martii id est : festum Annunciationis B. 
M. Virginie, conclusionem autem in 23. április seu domini-
cain in Albis defigo." (Itt tesz ő nagyméltósága részletes in-
tézkedést.) 

Történeti emlékek. 
Rokontársaink. 

Tollúnkat letéve, másoknak helyet Ígértünk. Jöttek is 
hozzánk számos nyilatkozatok az alapításról, éles, élesebb 
tiltakozások az I. T-ban ellenünk közlött czikkek ellen. 

Igen tisztelt paptársaink nyilatkozatjai, tiltakozásai az 
I. T-ban reánk nézve igen tanulságosak, erkölcsileg igen 
értékesek voltak ; testvéri hálával biztosítjuk azoknak iróit, 
hogy legnagyobb figyelemmel olvastuk. Elesek voltak ; fel 
nem akadunk ; mivel régen tudtuk, hogy egymás iránt leg-
szigoruabbak, sok tekintetről elfelejtkezni leghajlandób-
bak vagyunk. Megvalljuk, a nagy félreértés miatt, mely az 
ellenünk irt nyilatkozatokat szülte, szavunk kő volt a mély 
tóba ; a hangot a mélységből hallottuk, a felugró vizoszlopot, 
a szélesedő hullámgyürüzetet szemeinkkel méregettük. Nem 
szakított az éles vita semmit, de mint állunk, kik vagyunk, 
kimutatta. Discat quisque. A vizbe dobott kő sem szakit, ha-
nem csak azt, milyen ilyenkor a viz, mutatja. Az Isten minden-
ből jót,az észlelő elme mindenből tanúságot hoz ki.Mégilyesek-
ért is, mint amik ellenünk Írattak, hálásak tudunk lenni. A 
tájékozás mindig sokat ér. Nem azért állunk a szerkesztői cse-
kély magaslaton,hogy felénk a dicséret bonbonsjait,de hogy kö-
vet is, vagy ha tetszik valakinek, sárt is dobhassanak. A sok 
bonbons megrontja a gyomrot, eczet is szükséges ; ezt pedig 
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a testvér leghamarább nyújtja. Vetélkedik benne ! — A kö-
vet mindig felveszszük, ezt argumentumnak tekintjük; aki 
sárt dob, elég büntetése lesz a bemocskolt kéz, s azért amint 
jött, el is mehet. A szántást az ekeszarvnál tanultuk, az ekeug-
rásokat előre ismertük, a szerkesztői élet hányattatásait, kivált 
ha a nagy ügyszeretet mellett semmit kikerülni nem akarunk, 
előre kiszámítottuk. Egyet sajnálunk, hogy nem mindnyájokat 
azon a téren találtuk, melyről ft. Szabó István kazári plébá-
nos rosnyói megyében, két irodalmi társaságnak tagja szólt, 
t. i. hogy t. L. Antal úrról kimondott véleményünk igen 
alanti, s felőle a tekintélyes kath. lap előállítására, vagy ve-
zetésére nézve magasabb véleményre köteleztetünk. Ft . Sz. 
István urnák e tárgyra vonatkozó előadását üdvözöltük, s 
lia hozzánk küldi vala be, ki adtuk volna, azon toldalékkal, 
hogy a tisztelt szerkesztő ur, L. A. ha jól emlékezünk, a közép-
tanodákra szánt, a szent-István-Társulattól kiadott, két kötetü 
„Olvasó könyv"-et is szerkesztette, melynek egyházi censora 
egykoron saját csekélységünk vala. Er re jól emlékezünk. 
Evvel az irodalmi képességről a politikai lap emelésére, ve-
zetésére nézve irt előadásnak természetes lehozását nem csök-
kentjük, de emeljük. ítélt kiki; erről ft. Sz. 1st. ur biztos le-
het. Ismertük a felhozottakat, ujat nem hallottunk, az ismétlés 
minket a véleményben nem zavart. A nyilatkozatok többi tu-
lajdonaira nincs észrevételünk. Mikor a vádló tízszeresen azt 
teszi, miről mást vádol, a vádlott nyugodt lehet, vádlójának 
nyakába nyilt karokkal borulhat. Mikor a nyilatkozatok el-
lenünk Írattak, olvastattak, ezeket rokonfeleink szavával 
közbe nem szakítottuk, hatásukat nem akadályoztattuk, nem 
enyhítettük. Ha valaki képes vitafejetlenséget nyitni meg 
lapjában, mink nem teendjük. Hallgatás erő ; részünkről 
tisztelet volt szóló testvéreink iránt. Többet nem tehettünk. 
Nem annak van igaza, aki leghamarább, vagy legtöbbet be-
szél. Az igazság várhat, az ő győzelme legutolsó szokott lenni. 
Vannak iratok, melyek egyedül Íróikat sértik. Szóljanak 
most mások, kiknek nyilatkozatjait el nem nyomhatjuk, ha-
csak iróink iránt hálátlanok nem akarnánk lenni. Nem a vi-
tának folytatása ez, de bevégezése, ha másoknak is ugy tet-
szik, mint nekünk. Ne is tekintse ezeket senki másnak, mint 
történeti emlékeknek a közel múltból. Ez okból adjuk későn. 
Kivonatban adandjuk ezeket, mivel öt, hat mellékivet venné-
nek igénybe, melyre, megvalljuk, lapkiadási pénztárunk 
elégtelen ; de szükség sincs reá; kegyes iróink megengedik ezt. 

Következő nyilatkozatok jöttek hozzánk : 1) N a g y -
V á r a d r ó l , egy kanonok ; 2) egy s z e m p с z i vidéki plé-
bános ; 3 ) P a u l o v i c s Mihály, kerepesi plébános ; 4) К о s -
s i c z k y Lajos, hatvani káplán; 5) С se l k a Nándor pesti 
káplán ; 6) egy győrvidéki, kit C s o r n a i név alatt fogunk 
idézni; 7) P a t r u b á n y János, Erzsébet-városból Erdély-
ben, világi, családatya, Patrubány jeles nevü pesti orvosnak 
testvére ; 8) B u c s á n s z k y József, losonczi plébános ; 9) 
H r a b o v s z k y István, szatmármegyei pap ; 10) P a t r u -
b á n y János, másodszor; 11) H a b a z László, pesti káplán; 
12) S á n t h a Mihály, óvári plébános az esztergomi főmegyé-
bői ; 13) egy v i d é k i n ö v e n d é к p a p s á g egész testü-
letben, mely vitába ereszkedni nem akar, de mit érez, ve-
lünk közli ; 14) W i n t e r Ágoston, pest-belvárosi hitelem-
ző ; 15) E g e r b ő l n. 16) Csippék, Mocsonokról. 

Több tárgyról szólnak ezek, amint egyéni nézetök su-
galta. Előadjuk. 

Egy fiatal iró. 
K o s s i c z k y : „Midőn az emiitett két czikket olvas-

tam, vérem arezomba szökelt. Szerkesztő ur lapjának állító-
lagos hiányait sorolja el, mintha ezeknek közük volna akár 
a lapalapitással, akár az I. T-nak felvirágoztatásával. A sok 
jobbra-balra tett vagdalódzás után ft. urat a ker. alázatos-
ságra, papi illemre emlékezteti, mintha az ,Eszme-tisztázás' 
ezen erények példánya volna. Ennek megnevezésére az irói 
nyelv nem ismer nevet. Kérem ft. urat ezen támadás mellő-
zésére ; a leczkézések, ily ifjoncztól, ki tegnap jött ki a ne-
veidéből, csak mosolyt gerjesztenek ; a vádak, a gyanúsítá-
sok, ráfogások senkinél hitelt nem nyernek. Személye isme-
retesebb, semminthogy az ily ifjoncz hánykolódásaira felelni 
érdemesnek tarthatná. Ami a 25 aranyos élezet illeti, taná-
csosabb lett volna, ha ezen jutalmat annak tüzendette ki, 
aki az ö ,Eszme-tisztázásaiban' a szeretet, az alázatosság 
hangját feltalálja; bizonyos lett volna, hogy 25 aranya zse-
bében marad. Ily támadásra nemes hallgatás a legilletéke-
sebb válasz." 

II a b a z : „Tudja mit Z-i ur ? Fordítsa a pályadíjul ki-
tűzött 25 aranyát az I. T-a felvirágoztatására." 

W i n t e r : „Ha pénzem volna, én tűznék Z-i urnák 
25 aranyat, hogy a ,Havi szemlék' textusát, szabadon hagyva 
az Írónak egy elypsist, latinok szerint omissiot, ön bizonyítsa 
be nyelvtanilag incorrectnek." 

P a u l o v i c s : „A 106 számban közlött botrányos czikk 
után az I. T-a iránt rokonszenvet éreznem lehetetlen. E 
czikk borzasztó szegénységi bizonyítvány az I. T-ról, és oka 
annak, hogy " 

S z e m p c z i : „Magyar őszinteséggel meg kell vallanom, 
hogy az I. T. 105, 106 czikkein megbotránkoztam. Vajha 
az I. T. ki ne adta volna azokat ; ha füzetben megjelennek, 
figyelemre sem méltatta volna senki, hacsak az I. T-val 
együtt nyakunkra nem köttetnek. — Nekem senki sem vet-
heti szememre, hogy a Religionak vakbuzgó híve vagyok, 
mert az I. T-át is tartom ; de látva, hogy ez a gyászos ,Nem-
zeti Újság' vagy ,Márczius 15-e' szerepébe lép, hogy az 
,Eszme-tisztázások' után vissza nem küldtem, csak az hát-
ráltatott, mivel általam mások kezén is forog, kiknek ha 
nem adom, talán nem kath. irányú lapot fognak olvasni." 

H r a b o v s z k y ur, tárgyilagos vitába nem akar eresz-
kedni, élczczel, gunyorral szeldeli az,Eszme-tisztázások' Író-
ját : „legszentebb az igazság; s mivé teszi ezt ő ? H a a z 
igazság szóból az ,i'-t elveti, megszűnik igazság lenni. Azt 
hiszi, hogy az ön által védett ügynek használt ? Csalódik. 
Tudja-e a regét, melynek szétpukkadás volt a vége ?" stb. 

P a t r u b á n y : „Eszem meg áll, mert meg nem fog-
hatom, hogy egy pap az igazságból gúnyt űzzön. Első pilla-
natra felismerjük a nem hü eljárást. Sirva irom ezeket ; de 
kötelességem. Fájdalmasan érintett, az igazság hangja le-
győzhetetlenül szólalt fel lelkemben, mert látom a megsérté-
seket, s épen azon önhittséget, melyről panaszkodik. Én tisz-
telője voltam eddig a lapnak ; de Ha P-y ur egy tudós, 
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és tiszteletre méltó testületet „ennek felhatalmazása nélkül, 
nem igazán feltüntetett," akkor szóljanak ezen testület tag-
jai, nem pedig az I. T-a, amely erre meg nem bizatott. Ezek 
pedig máig is hallgatnak. Ugy látszik, hogy az I. T-ban nem 
akar ják érteni, mit mi a Religioból távolban is értünk ; azért 
csűrnek, csavarnak." 

H a b a z : „Olvastam éles nyilatkozatokat ft. ur ellen • 
csudálkoztam, hogy az I. T. 105 és 106 számaiban a kövér 
aratást elkerülik, és a száraz hét évnek takarmányát keresik 
a Religioban. Sajnos, hogy a kerületünkben lakó, megyénk-
hez tartozó egyénke cynismusa ellen fel nem szólalnak; teszi 
ezt a kerület legkisebbike." 

Nehogy olvasóinkat untassuk, nehogy a csekélységünk 
ellen Írottaknak nagy súlyt tulajdonítsunk , nehogy mun-
káink becsét letiportnak, megsemmisitettnek tételezzük, 
vagy tételeztessük fel, szóljon még В u с s á n s z к у: „E sze-
rencsétlen vitát mi, kik lelkipásztori teendőinkkel túlságosan 
is terhelve vagyunk, éber figyelemmel kisérjük, s mondha-
tom, megdöbbenve, megbotránkozva olvastuk Z-i ur éretlen, 
zavart, a szent ügyet koczkáztató, gyermekiesen személyes-
kedő, undort gerjesztő legutóbbi két czikkét, melyek által 
az I. T-a inkább bebizonyitá az ő gyengeségét, éretlenségét ; 
mert ez erőszakkal keresett recriminatio lehetett, de a kér-
déses tárgyhoz,,lesz-e Lonkay alatt tekintélyes nagy lapunk ?' 
épen nem tartozott. Részemről mind a két lapot olvasom, 
másokkal is olvastatom, s ugy tapasztalom, hogy mig az I. 
T-át intelligensebb világiaink olvasásra sem méltatják, addig 
a .Havi szemléket' még a legélesebb protestánsok is egész 
kíváncsisággal, és érdekkel olvassák az utolsó betűig." 

Vita-kérdések. 

C s o r n a i : „A gyászos de egy részről sem akart, re-
ményijük igen ideiglenes meghasonlás e tárgyban vajmi 
sok keserűséget hozott a testvéri szivekre, és mennyit ártott 
az ügynek, előre látjuk. És pedig mindezt el lehetett volna 
kerülni, ha ott hazánk szivében az ügy-, a tiszta felebaráti 
szeretet, bölcs előrelátás, előleges tanácskozásokban egygyé 
forrasztotta volna az összes ott levő elméket és sziveket. 
Enyhítsük a bajt, akadályozzuk a következéseket. A szepsi 
kerület nem tett ugyan említést, hogy mi lesz tek. L. Antal 
úrral, vagy lapjával, ha az uj lap megalapittatnék : de ez nem 
lehetett oka a félreértésnek, mert a Religióban mart. 25-én, 
tehát a segélyezési fölhivás előtt ez Íratott : „róla, (I. T.) első 
gondoskodás lesz, nemcsak hanem érdemdús szemé-
lyének kitűzendő hivatásra nézve is az uj lapnál." Aki azt 
hivé, hogy az I. T. az ö munkás szerkesztőjével cserben ha-
gyatik, olvassa el újra és újra a szerkesztői jegyzeteket a 
a Religioban. Sőt én a Religio 25-ik számában írtam: talán 
a ezime is maradhatna ; erre a szerkesztő semmi ellenjegy-
zetet nem tett, jeleül, hogy ez ellen semmi szava sincsen. A 
tárgy tovább fűződik, de bonyolodottabbá is válik, nem a 
földerítésben, mert ez mindig tisztábban, és tisztábban tűnik 
fel előttünk itt a távolban is ; hanem azért, hogy most nem 
tudjuk, mit csináljunk ; oszlunk, foszlunk, szakadozunk, 
mikor acies bene ordinata kellene fellépnünk. Egyesülés ; fe-
ledve a félreértésből született személyes kellemetlenségeket, 
a vitázok egyesüljenek. Az ügyszeretet, a közérdek iránti 

lelkesültség, ily önmegtagadásra képesek. E nélkül nem lé-
tesülnek nagy tervek." 

S z e m p c z i : „Ha t. L. A. urban, mint felteszszük, a 
kath. ügy iránt igazi lelkesülés honol, akkor ő az uj laptól 
annyira vissza nem borzad ; mert ő annál tekintélyes állással 
lett volna megtisztelve. Ha nem lett volna is fej, de minden-
esetre jeles, munkás tag." 

H a b a z : „Különös föltevés az, mintha P-y urnák, mi-
kor a szepsi kerület indítványát közölte, t. Lonkay tanácsát 
kellett volna kikérni. A szepsi kerület P-y tudta nélkül ha-
tározott; a segélyezési fölhivás pedig eredetileg t. L. Antal 
úrtól származott. Csaknem akarják t. L-yval mondatni : „la 
politique catholique en Hongrie c'est moi." 

N a g y v á r a d i : „Hallatlan ! — — — Tökéletesen 
hamis, mintha önnek állítása : ,természetelleni dolog stb.' 
hittanilag nem volna correct, exact. Sőt Z-i állítása egy nagy 
testimonium paupertatis dogmaticae : olvassa csak Schwecz 
Dogm. T. 2. pag. 92, adnot. editio 1852." 

H a b a z : „Bizony az emberke még tekintélyes, és pe-
dig h i v a t a l o s tekintélylyel bíró hittanár lesz, midőn szer-
kesztő urnák egyik állítását: „természet elleni dolog stb." 
„botrányosnak, kárhozatosnak" bélyegzi. A vitatételekről 
igy csak a szentszék, csak az egyház szokott szólani ; ime a 
romai congregatio Indicis, sacri officii stb. az I. T-ba ment 
á t ; ezután ide forduljanak a vitázok, itt jeleztetnek ki a 
tételek nevei. Ezt csak az teheti, aki a vitának határait, 
czélját sem ismeri. Tesz idézeteket az emberke szerkesztő ur-
nák erkölcstani könyvéből; be jól teszi, ha ezt tanulmányozza • 
de félek, és sejtem, hogy életében először vette kezébe, kika-
pott valamit belőle, bezárta, gúnyt űzött, mint a gyermekek 
szoktak tenni. Tanulmányozná csak, ott találná (T. 1. p. 135.) 
>,quasi jus apostolicae Sedis haberent, viros pietate et doctrina 
eximios censuris configere non verebantur, laesa caritate pro-
ximi, honorem scholae laeserunt." Olvassa (T. 2. Pars 2. sect. 1. 
pag. 108): „Quod Ecclesia facit, dum temerariam arrogantiam 
doctorum comprimit, nullus inter magistros scholae potest 
facere ; quia Ecclesia, non autem magister scholae sedet in 
tribunali : magister doceat, adversarios refellat, oportet, non 
alto supercilio judicet et damnet." Lám ! mily üdvös ezen 
könyvnek olvasása ! És hogy másra térjünk, ide idézzük az 
emberkének az emiitett erkölcstankönyvből (T. Z. Pars 2 
sect. 1. pag. 385) két pápának parancsát, melyről az em-
berke adjon magának számot: „Innocentius 11. anno 1679 : 
praecipynus virtute obedientiae omnibus catholicis scriptori-
bus, u t c a v e a n t a b o m n i c e n s u r a e t n o t a , e t a 
q u i b u s c u m q u e c o n v i c i i s c o n t r a e a s p r o p o s i -
t i о n e s , quae adhuc inter catholicos hinc inde controver-
tuntur, donec a sacra Sede, re cognitâ, super iisdem propo-
sitionibus judicium proferatur." „Bened. 14. Encycl. ,Vix 
pervenit' §. 20 : Si disputatio exsurgat, nullae omnino contu-
meliae in eos confingantur, qui contrariam sententiam se-
quuntur, neque illam g r a v i s s i m i s с e n su r i s n o t a n -
d a m a s s e r a n t : siquidem injuriae et con vicia vinculum 
christianae caritatis refringant, et gravissimam populis offen-
sionem et scandalum praeferant." Vesse össze ezen szigorúan 
tiltó parancsot saját szavaival : (I. T. 106 sz.)„E tétel, amint 
a Religioban kimondva van, botrányos, kárhozatos. Ezt val-
lották minden század eretnekei." Ha tudna ex história hae-
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reticorum csak egyet is felhozni, melyik vallotta e tételt, s 
melyik pápa, melyik zsinat kárhoztatta ? — Akar t valamit 
azon 106-ik számú emberke mondani, lebegett valami eszé-
ben, de nem látta tisztán mi az. О a természetfölötti rendről, 
ennek hatalmáról, erejéről álmodott, evvel a természeti 
rendet, melyről P -y szólott, összezavarta. A gyenge> az 
együgyű, a beteg, a kiskorú, sőt a discolus elöljárónak ha-
talma mindig nagyobb, mindig erősebb, mint bármily testi, 
szellemi erő a természeti rendben, azért ez aláveti magát . 
Nem kérdezzük, tudós-e a mi elöljárónk ? hanem csak azt, 
k i az elöljárónk ? és engedelmeskedünk. Nem embernek, de 
a kezében levő isteni tekintélynek engedelmeskedünk. Non 
est potestas nisi a Deo. Ez a természetfölötti rend e földön, 
melyről lehet és kell mondani, hogy minden földi, természeti 
erőnél erősebb, azért a természeti erő aláveti magát a termé-
szetfölöttinek, mint gyenge az erősnek. — De a természeti 
rendben a csecsemő nem szoptatja az anyját , a sánta, a lá-
batlan nem emeli a jó inast, a vak nem vezeti a jól látót, az 
együgyű nem oktat ja az okost stb. Ezeke t mint elvont tételt 
mondom itt, nem vonatkozva N. N. személyre, mikint P - y 
is elvontan irta le ezen tételét, s mégis belőle következtet ték, 
mintha t. L-y t együgyünek mondta volna. Az I . T . termé-
szetfölötti erővel szerkesztetik-e, vezettetik-e ? Természet-
fölötti, virtute ex alto felruházva fog-e állani t. L - y az ö 
munkatársai fölött, vagy közöt t? Csak azon erővel fog ö biz 
állani, mit neki az Isten a természeti rend szerint adomá-
nyozott. Nem jurisdictio az ő fölsőbbsége a munkatársak 
között, hanem csak természeti erővel vitt munkásság. I t t 
pedig P-y tétele áll. Nem mondta ő természetfölött i rend el-
lenes dolog' stb. ; hanem ,természet elleni dolog stb.' Ha hal-
lott, ha olvasott volna azon 106 számú emberke Schräder 
atya ,De triplici ordine' könyvéből valamit, nem irna ilyesmit. 
Tévedhet kiki; de a 106-ik számú emberke kétszer gondolja 
meg, mig a nevezett tanárban tévelyt, és ilyest fel aka r 
fedezni; hatszor gondolja meg, mig ki mer je mondani ; tiz-
szer gondolja meg, mig nyilvánosan merje irni, s ily alak-
ban, ily hangon, mint tette, soha nem szabad. Ha teszi, csak 
azt bizonyitja, hogy bizony még fölötte sokat kell a nem 
régen mult hittanonczi évekből pótolni." 

N a g y v á r a d i : ,,Ha sok jó egyes czikk volt az I. T -
ban, ez a levelezők érdeme ; de hogy a szerkesztő tudott 
volna egységet tar tani lapjában, hogy ez egy öntetü legyen, 
hogy ezt egy szellem, egy vezéreszme át és áthatotta volna : 
ezt tagadom. Jó ideje nem vagyok képes olvasni az Ï . T-át , 
habár átfutom, sok olvassa igy ezen lapot ; de mikor még vi-
gyázva olvastam, emlékezem gr. Teleky öngyilkos-
sága alkalmával ugy kezdi a keresztbe végig irt czikkét , 
mintha már bizonyos volna " 

S á n t h a M i h á l y . „Félek, nehogy t. L. Antal ur Z-
nek felvételével saját bukását irta légyen alá. — Alig hiszem, 
hogy kivülem jobban ismerné valaki az I. T . viszontagságait. 
Ami a béltartalmát illeti, minthogy nálam diligentiából min-
den évfolyamnak teljes j egyzéke megvan, képes vagyok 
ujommal kimutatni a hibákat, melyek egy átalános és tekin-
télyea kath. nagy lap megalapítását és szervezése't, amint a 
Religio kívánja, annál jobban sürgetik. Nagyobb csapás nem 
érhette volna a munkás és becsületes Lonkayt , mint Z-inek 

két czikke. Világiaink megbotránkoztak raj ta , nem hitték, 
hogy ez kath. lapban lehetséges legyen." 

S z e m p с z i : „Hogy az I. T . felvirágoztatása mellett 
felszólalások történnek, az szép dolog ; de ezt, mikint a fel-
szólalók kimondják, inkább a magas méltóságok s tekinté-
lyek iránti tiszteletnek lehet és kell tulajdonítani : egy nagy 
lap alapítása azonban nem fog meghalni ." 

S z e m p с z i : „Minek azt hánytorgatni , hogy a szepsi 
indítvány nem tet te sa já t jává a pesti kerület erszényét ? 
Egyes papot gyanusitani, fölötte nagy hibául róvnók fel az 
I. T - n a k ; hát még egy egész, oly számos tagból álló kerüle-
tet ? Az I. T-a joghatóságot keres fölöttünk, hogy hol tényt 
nem hozhat fel, ottan egy egész tesületet gyanúsítson ? Jö t t 
volna csak felszólalás, a pesti kerület kitett volna magáér t . 
Jó l tudja az I. T. hogy olvasóinak legnagyobb részét a lel-
kes magyar papság képezi ; egyesek által tehát ne kapassa 
el magát , óvakodjék annak egyik t ag j á t , kit kiki tisztel, 
óvakodjék két kerületet személyeskedésig menő sértegetés-
sel keseríteni. T . Lonkay A. urnák az ő íróinál távolabbra 
kellene látni, mert ő a fő." 

H a b a z : „Gyönyörű mákvirág, ami következik : „Az 
u j lap mellett, amint a szerepeket titokban már jó előre ki-
c s i n á l h a t t á k , P-y úr ra nagy állás v á r h a t o t t . E z l e h e t azon 
magas indok s roppant mérvű érdek, melyért P-y ur lemon-
dott minden szerénységről, illemről, papi alázatról, stb." To-
vább egy lap nem mehet, mélyebbre egy testvér, az öregebb 

"és sok hivatalon át átesett öregebb testvér i rányában nem 
szállhat. Ha a 106-ik számú emberkénél, mikor 18 éves pap 
lesz, oly pályát látunk, ha őt oly különféle és nehéz foglala-
tosságokban, küldetésekben szemlélni fogjuk, akkor Z-inek 
mi elsők gratulálunk. Amit az 106-ik számban h a t o t t h e -
te t t a lakban mond, azt a 105 számban categorice mondja : „A 
tervek ti tokban szövettek, nem szólt, nem nyilatkozott senki." 
Észrevet te magát az I. T-a, hogy kellemetlenül szavon fog-
j ák , a 106-ik számban már a h a t o t t h e t e t t formát vá-
lasz t ja ; mely állításra kevés, de gyanúsításra elég. — Nem 
tudom olvasta-e Z-i ur Renan férczmüvét, de okoskodása 
azonos Renan h a t o t t , h e t e t t , l e h e t , v a l ó s z í n ű l e g 
i g y stb. argumentumaihoz. P-y a conventiot utánozza ; eb-
ben legalább ész, mély combinatio van ; de Z-i Renant utá-
nozza. Ha tehát mind a két czikkét férczmünek nyilatkoz-
ta t juk , még igen keveset mondunk. Z-i gyanúsítást akart, 
ezt elérte, csakhogy egyedül azoknál, ak ik a dologba be nem 
lá tnak." 

H r a b о V s z к y : „Még csak tegnapi ember az iroda-
lom terén, alig irt egy két sallangós czikkét , máris hiszi, 
hogy első journalista. — Jobb lesz, ha kidobja saját szemé-
ből a gerendát, s csak azután keresi mások szemében a 
szálkát." 

K o s s i c z k y : „Egészen ily ifjúhoz illik szerkesztő 
urnák nevéből szójátékot űzni, és a nm. püspöki kar , és a 
méltóságos fölszólitók mögé mindig rejtezkedni, mintha szer-
kesztő ur azokat hoszabb ideig nem tisztelte volna már, mint 
az ifjoncz iró." 

H a b a z : „Hogy Z-i a müveit világban még nem ismert 
modorban szerkesztő urat erkölcsi hírének egész terjedelmé-
ben megsértse ; hogy két kerületi papság testületével együtt 
gyanúsítsa; conspiratioról, kenyéririgységről , melyben ne-
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künk is kellett volna részt vennünk, vádolja ; hogy kiosztott 
szerepekről, magas állásról regéljen, melyről mink itten 
semmit nem tudunk, sőt az ellenkezőt jól tudjuk; hogy ilye-
seket egész haza előtt, a nm. püspöki kar előtt beszéljen, 
ily merészség magyarországi irodalmunkban cynismusra 
nézve első példa. Azt véli az olvasó, hogy az I. T-a helyett 
az 1848-i Nemzeti újságot, vagy Márczius 15-ét olvassa." 

P a t r u b á n y : „Bátor vagyok azt állítani, hogy az 
ilyféle keresett hibáztatások a ,H. szemlék' írójának tekin-
télyét, nem mondom mindenkinél, de kis résznél is nem hogy 
lerontani, de megingatni sem képesek." 

C s e l к a N á n d o r hosszú czikke, a vita fölé emel-
kedve, tisztán az alapított, és magánvállalatu lap különbsé-
geiről szól, annak idején teljes szövegben közöltethetik. 

E g y e s e k . 

W i n t e r L a j o s . „1865.é. febr. 11-énhosszújóhiszem 
után" mond az I. T. (105. sz ) a szepsi indítványról „végre 
valahára azon meggyőződést írja, hogy a sajtó egyházelle-
nes irányú mérgét ellensúlyozni kell? Pedig az egész ma-
gyar világ, a papság, az egyház ügyeit még a leggyöngéb-
ben ismerő félig meddig müveit magyar kath. is tudja, hogy 
Pesten már hat év óta létezik egy kath. politikai napilap, s 
hogy a sajtó rosz iránya ellen, mit Szepsiben csak most fö-
döztek fel, az „Idők Tanuja" már évek óta harczol." Ugy 
látszik, az I. T. saját 86. és 87. számáról megfeledkezett, 
hol ezek állanak : „Igenis, mi elismerjük, hogy édes hazánk-
ban égető s z ü k s é g e g y s z i l á r d a l a p o k r a f e k t e -
t e t t n a g y k a t h o l i k u s p o l i t i k a i n a p i l a p . " Te-
hát még nincs szilárd alapú lap. Ez az Idők Tanujának nem 
keletkeztével, hanem hat évi létezése után íratott, valamint 
a, 84 számban ez is : „Egy nagy katb. lappá óhajt az „Idők 
Tanuja" válni, nagyszerűvé, erőssé, mint bármely franczia 
lap." Ismét nincs tekintélyes lap. S april 6-án kelt felhivási 
levél : „Illő-e, hogy mig egyes pártközlönyök s különösen a 
katholicismus iránt ellenséges lapok, párthiveik s tehetős 
elvbarátaik SZÍVÓS áldozatkészsége által biztosan terjeszked-
n e k : a katholicismus s a vallásos politika napilapjával szent 
István országában csak egyes buzgó férfiú, élet-emésztő gon-
dok közt s a szükséges segély hiánya miatt az ellenféllel 
n e m v e r s e n y e z h e t v e csak egy szebb jövő nemes re-
ménye mellett vesződjék ?"; és ugyan e levélben az Id. Ta-
nujának hat évi fennállása után ezeket olvassuk : „A kath. 
Magyarországnak virágzó, tekintélyes, politikai és tudomá-
nyos nagy n a p i l a p r a v a n s z ü k s é g e . " Mikép Írhatta 
tehát az I. T. május 8-án 105. számában ezeket a szepsi in-
dítványról : „A szepsi levél, mely az imént jelzett indítványt 
tette, mosolyra keltett tréfás jelleme által. Mint a vakonszü-
lött, ki valamely szerencsés eset folytán látását visszanyeri, 
az életet, a fényt, a világot újnak, eddig nem létezőnek sejti, 
állítván, hogy ez mind uj. Pedig régóta léteztek, s csak ő 
nem látta, ilyen a szepsi levél." Nevetségessé tette-e magát 
ft. Gabányi úr, ha igy szólott : „hogy a sajtó egyház ellenes 
mérgét ellensúlyozni kell ? ' ' mosolyra keltett-e tréfás jelleme 
által ? Vakonszíilött-e ? Hibát követett- e el akkor a „Reli-
gio", midőn igy szól : „Miben van tehát az egyesség ? Kell 

tekintélyes lap." „ 0 ! az evidentiáknak kényszerítő ereje 
van !" Aki maga nein látja, mi Íratott előbb, és pedig ő ál-
tala ; — aki maga nem hall, mit mondanak mások, jobb ha 
kéri a világot, hogy ezeknek daczára vakonszülöttnek ne tar-
tassék. 

A szepsi kerület febr. 21-én (1. Religio 20. sz.) egy 
nagy kath. lapot indítványoz : „mely mint az ellenséges tá-
madást visszaverné ; mint pedig az okulni akarók eszmekö-
rét tisztázná, a pax pax ! kiáltókat, vagy inkább a henyeség 
párnáján szendergőket dermedezésökböl felrázná, — a min-
denfelé simulókat pedig egyetlen és határozott irányban 
megtartaná." Ilyet ígér az I. T. is. „Miben van tehát az 
egyesség ? kell tekintélyes lap." 

Az I. T ban (106. sz.) ezek állanak: „Am a fővárosi ft. 
lelkészi kar elég igazság-szerető volt, hogy elismerje az „Id. 
Tanu j a " érdemét, helyeselvén amit m i n d n y á j a n helyes-
lünk, a lap megalapítás eszméjét, m e l y m o s t k i v i h e t -
1 e n." Itt az I. T. helyeslésről beszél, s ugyan e szám másik 
helyén azt mondja : „Egy kerület ugyan a szepsi indítványt 
elvileg sajátjává tette"; helyeselni és sajátjává tenni kétféle. 
A kivihetlenségről az I. T. (99. sz.) a „Nyilatkozat" máskép 
szól : „a kitűzött kísérleti három év n e m a z a l a p í t á s 
m e g a k a s z t á s á r a , hanem csak megérlelésére szolgál-
hat." E kivihetlenséget a budapesti kerület tudósító aljegy-
zője (1. Religio 35. sz.) nem említi, hol igy szól: „A társak" 
a kerületi gyűlésen „mély figyelemmel kisérve a két okmány 
minden pontját," t. i. a szepsi kerületnek február 21-éröl 
szóló, egy nagy kath. lapnak alapittatását tárgyaló indítvá-
nyát, utána april 7-ről szóló, az Idők Tanuját segélyzés ut-
ján nagy katholikus lappá felvirágoztatni szándékló felhívást 
— „mérlegelve azon hasznot, mely egyiknek vagy másiknak 
felkarolása által a magyar kath. egyházra fog háromolni, tel-
jes nézetegységgel a szepsi kerület indítványához járultak, 
azt osztatlan helyesléssel e l f o g a d t á k , s a j á t j u k k á 
t e t t é k ." Tehát nemcsak kivihetlennek nem mondák, de 
többet is mondottak a helyeslésnél,mert elfogadták,sajátjukká 
tették. Az I. T. (106. sz.) eme szavaira : „Egy kerület ugyan 
a szepsi indítványt elvileg sajátjává tette, de nem tette vi-
szont az indítvány sajátjává a kerület erszényét." Tehát 
budapesti kerület csak fösvénységből tette volna az alapítási 
indítványt sa já t jává? Az I. T. és Z-inak ezen cynicus gya-
núsítását megvetéssel eldobjuk. Vigyázzon t. L-y, hogy az 
I. T-a régi,Nemzeti Újsággá' ne váljék, pedig ez útra már 
egynél több lépést tett. Megjegyzendő itt még az is, mit a 
szikszói kerület Forrón tartott gyűlésén april 20-án határo-
zott. (1. I. T. 93 sz.) „Ftdő Liszkay Ferencz alesperes ur fel-
olvastatta a szepsi kerületnek hozzánk intézett felhívását : 
tenné kerületünk sajátjává a szepsi kerület indítványát egy 
nagy kath. napilapnak megalapítása iránt. Az indítványo-
zott lapnak — ha valaha — napjainkban s z ü k s é g e egy-
hangúlag elismertetett s annak minden erőnkbőli pártolása 
elhatároztatott." A szikszói tehát april 20-án, a budapesti 
május 1-én, az I. T. pedig május 9-én csak egyről tud. 

Az I. T. (106. számában) ezeket olvassuk: „Túlságos 
érzékenység P. urnák nyilvánosság utján mondani el taná-
csát, nézeteit oly ügyben, hol arra ez alkalommal szükség 
nincs,nem lehet." E most idézett szavakra hallgasson-e Palás 
thy ur?Vagy az I. T. 99.számában Í r a t o t t eme s z a v a i r a : 
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.,az „Id. T."-nak felvirágoztatására kitűzött három év nem 
az alapítás megakasztására, hanem csak megérlelésére szol-
gálhat; mely idő alatt t. i. azon eszme nyugodtan megvitat-
tathatik, és a közönség annak elfogadására előkészíttethetik." 
Palásthy ur vitatja, az I. T. akarja, hallgasson P. ur. Az I. 
T. (106. sz.) í r ja : „Hogy azon „R." ne csak a külföld távol-
eső ügyeit védje nálunk, a mi saját dolgainkat okos hallga-
tással mellőzvén, hanem mindenek előtt is legyen „magyar," 
s n e i g n o r á l j a h a z á n k k a t h . m o z z a n a t a i t , té-
nyezőit, mikről még a protestáns lapok is adnak tudomást 
mindenkor. Hogy az választékos, élénk czikkekben derítse 
fel az egyházi napi kérdéseket, melyek a theologia, egyház-
jog, lelkipásztorság és egyházélet terén felmerülnek." Most 
belügyről, égető kérdésről szól, mégis az I. T. akar ja , hall-
gasson P. ur. Ez evidens logica az I. T-ban. 

A szepsi levél igy folytatja : „Ami illeti ал alapítandó 
katholikus lapnak vezetését, a kerületi paptársak ugyan vé-
leményeztek, de ezt arra bizták, aki az egész ügyét kezébe 
veendi, legyen ez bár egy magas állású egyházi férfiú elnök-
lete alatt működő bizottmány"; és a Religio 24. sz. „A szer-
vezés ügye a jövő munkája ; előbb az anyagot kell előállí-
tani az építésre — későbben arról is szólhatunk ohajtáské-
pen" ; és a R. 29. sz. : „Mi pedig felosztását, anyagi kezelését 
illeti, azt később egy választmány dolgozná ki." Mit akarnak 
tehát az I. T. 106. számának e szavai : „Az u j lap mellett, a-
mint a szerepeket titokban már jó előre kicsinálhatták, P. 
úrra nagy állás várhatott ?" A posse ad esse argumentatio 
non valet, s itten csak gyanúsítás. 

Mikor alapittassék az uj lap ? Az I. T. 99. számában, 
megjelent nyilatkozat igy szól : „Ami pedig azon alapíttatni 
szándékolt katholikus irányú politikai lapot illeti, melynek 
eszméje egyházunk jelesbjeit már régen foglalkodtat ja, an-
nak létrejöhetése, habár legforróbb óhajtásaink közé tarto-
zik, oly messze távolságban és csakis mint jámbor óhaj tűnt 
fel előttünk, tekintve a jelennek válságos és a jövőnek bi-
zonytalan fejleményii viszonyait." De lássuk mit mond az I. 
T. (83. sz.) „Nem tagadható, hogy midőn a t. olvasó közön-
ség lapunk felvirágoztatása végett tettleges áldozatra kére-
tik fel, a mostoha időviszonyok még nem érték el óhajtva 
várt jobbra fordulást. Ám ez nem szolgálhata többé okul 
sem késlelkedésre, sem komoly aggodalomra. Hiszen ez volt 
az ok, hogy az ügy élére állt méltóságok 63-ban fel nem lép-
tek ; ez tartoztatta őket tavaly is vissza. M o s t m á r a z o n 
m e g g y ő z ő d é s l ö n t ú l n y o m ó v á , h o g y a f o l y t o -
n o s h a l a s z t g a t á s n e m l e h e t ü d v ö s , m i d ő n a 
r o h a m r a f e j l ő d ő e s e m é n y e k m e l l e t t a k a t h . 
s z e l l e m ű j o u r n a l i s t i c a s á l t a l a é r v é n y e s í -
t e n d ő s v i s s z a v í v a n d ó k e r e s z t é n y p o l i t i c a 
n a p r ó l n a p r a k i á l t ó b b s z ü k s é g k é n t t o l u l a z 
e 1 ő t é r b e." Ha tehát az 1. T-ra áll, hogy a folytonos ha-
lasztgatás nem lehet üdvös ; üdvös lehet-e az uj lap megala-
pítására a halasztgatás ? Ügyeljünk az 1. T. (83. számában) 
tett figyelmeztetésre : „Amit ma kissebb áldozattal hozhatni 
létre, holnap talán csak megerőltetéssel vihető k i , holnap-
után pedig már késő is lehet." 

De mikép jöjjön létre a lap ? Erre megfelel a szepsi 
levél. (R. 20. sz.) „Túlzásnak be nem illik, mert reménynek 
is igen mérsékelt a feltevés : hogy egész honunkban csak 

fognak akadni öt ezeren, kik három éven által, évenkint 10 
o. é. forintot a katholikus sajtóra áldozni készek volnának; 
— abban sincs kétség, hogy akiknek több adatott, azok 
többet is adnának. — Es ime ! fillérekből három év alatt ke-
letkeznék egy nevezetes összeg, melynek kamatait egy ka-
tholikus nagy politikai, oly lapnak megalapítására lehetne 
fordítani, melj-" atb. Kövessük az I. T. 83. sz. ajánlott utat 
annál inkább, mert 99. sz. maga mondja : „kétségtelen levén, 
hogy az egyházban „Omnia nostra sunt, sive Paulus, sive 
Apollo, sive Cephas (Korinth. I. 3. 22.)" a 83. számban 
pedig igy szól : „Bizton remélhetjük, hogy potentes potenter 
agent, minus potentes minus potenter;" akik pedig önmaguk 
sem az egész sem a fél részlettel még nem birkózhatnak, 
azokat a szeretet egyesíteni fogja, hogy vagy többen tegyék 
meg együtt, a mit egyesek nem tehetnek, vagy — bármely 
szerény áldozattal kopogtassanak a kijelelt „locus credibilis 
a j ta ján." Az I. T. pontról pontra követte a Religiót. 

„A ft. esperes urak akár gyűléseken, akár társas kö-
rökben, sőt ez utóbbiakban minden lelkesb ügybarátunk ösz-
szesorakoztathatja a nem csak beszélni, de tenni is kész elv-
rokonokat." 

„Ha tudunk lelkesülni, ha bírjuk azon termékenyítő 
erőt, melyet az élő hit ad, figyelmes elménk a múltnak s a 
jelennek szomorú példáiból megtanulta elejét venni a jövő 
veszélyeinek : kevés kell ahoz, hogy szerény filléreinket, 
az áldozat oltárára lerakni iparkodjunk. Vagy talán nem 
volnánk a „szentek unokái" többé ? !" 

Különös caprice azt mondhatná valaki, hogy épen uj 
lapot akarnak alapítani, nem mindegy-e u j lappal vagy pedig 
a felvirágoztatott Idők T.-val bírni? Nem; a miértre ft. Gra-
bányi ur igy felel a Religio 33 számában : „Mindenek fölött 
g a r a n t i a kell, és ekkor nem leszünk tapasztalni kényte-
lenek, mi 1848-ban történt, midőn pénzünkkel feltartott egy 
lap, társulatunk — s ügyünket feketítő szándéklatok szol-
gálatára viradott egy szép, de gyászosnak is beillő reggelen. 
Nem akarok czélozni, csak a történetet említem." A szepsi 
indítványozó g a r a n t i á t kíván, az I. T.-ban k í s é r l e t r ő l 
van szó, mert a 99 számban a nyilatkozat ezeket mondja : 
„az „Id. T"-nak felvirágoztatására kitűzött k í s é r l e t i há-
rom év." Az I. T. 99 számában a nyilatkozat : „Ami 
pedig azon alapíttatni szándékolt katholikus irányú politikai 
lapot illeti, melynek eszméje egyházunk jelesbjeit már régen 
foglalkodtatja, annak létrejöhetése, — legforróbb óhajtásaink 
közé tartozik." Ha tehát legforróbb óhajtásaink közé tarto-
zik, akkor : „az erőket nem forgácsolni, hanem összpontosí-
tani kell." (Relig. 33 sz.) Az I. T. 86. és 87 sz. „Igenis mi el-
ismerjük, hogy édes hazánkban égető szükség egy szilárd 
alapokra fektetett nagy katholikus politikai napilap." Mióta 
mondatik a segélyzés szilárd alapnak ? „Tehát alapítsunk 
előbb ami szükséges, ezután subventionálhatunk ami hasz-
nos." (R. 33 sz.) 

Az I. T. 99 számában megjelent „nyilatkozatban" ol-
vassuk : „A szerkesztő személyére nézve pedig azt hitték és 
hiszik alulírottak, hogy tekintve annak becsületes jellemű 
múltját s feddhetlen jelenét, az egyház ügye körül kifejtett 
buzgalmát, önfeláldozását, sok nélkülözés és küzdelem között 
tanúsított kitartását, az egyház s annak látható feje iránti 
törhetlen hűségét, s maga ő szentsége által méltatott sőt ki-
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tinit о tot t. szolgálatait, következetes ügyekezetét és jóakara-
tát őt mások fölléptetése által az elfoglalt térről leszorítani, 
a méltányos igazsággal össze nem férhet." E szavak május 
1-én délután közöltettek az I. T. által. E pontra a buda-pesti 
esperesi kerület aljegyzője a R. 35 számában ezeket mttndja 
a kerületi gyűlésről szólván, mely hasonlólag május 1-én, de 
reggel tartatott : „egyhangúlag elismerték egyszersmind az 
Idők Tanuja t. szerkesztőjének a magyar katholikus iroda-
lom teréni érdemeit, azokat teljesen méltányolták, s csatla-
koztak e tekintetben a Religio t. szerkesztőjének lapja 24 
számában kifejezett ünnepélyes elismeréséhez s hálájához, 
kijelentve egyszersmind azon óhajtásukat, miszerint a létre-
jövendő nagy kath. lap által az I . T. szerkesztője anyagilag 
kárpótoltassék, s ennél érdemei s avatottságához mért állás 
elfogadására felkéressék." De hátha a lap létre jön s. t. 
Lonkay A. ur saját lapját tovább is fön akar ja tartani ? — 
erre is megfelel ft. Gabányi ur : „alapítsunk előbb ami szük-
séges, ezután subventionálhatunk ami hasznos." Áll-e tehát 
az mit az I. T. (105 sz.) mond: „A jelszó ugy látszik ez : 
„le Lonkay val." ?" Mondjuk tehát : 

„A felhozott okmányok mellettünk. Nem keresünk 
egyebet, nem óhajtunk mást, csak az igazságot." (I. T. 83.) 

„írtam, hogy az elméket felvilágosítsam, — lelkesít-
sem." (I. T. 105 sz.) 

Eger тс. 
Szerkesztő ur ! Tehát a sajnálatos viszály kitört, a sza-

kadás, mit kerülni ohajtánk, ténynyé lett, a harcz f o l y . . . . 
E harczban az állás előnyei nagyrészt az ellenfélnél vannak, 
úgyhogy azt, legalább — hogy ugy mondjam — materiali-
ter, s numerice egyenetlennek nevezhetném. Azonban él a 
Gondviselés, és e gondolat vigaszt s reményt ad. 

Az ellenfél állása előnyeinek egyike az, hogy soraiban 
sokan, igen sokan vannak, kik nem élnek a „Religio"-val. 
Ennek okául legtöbben azt adják, mert nincs rá pénzök, de 
talán sokaknak nincs is hozzá gusztusok. Ámde vajmi keve-
sen találtatnak köztük, kik politikai lap nélkül ellenni tud-
nának, s erre van pénz, ha máskint nem, többek szövetke-
zése utján. Hogy aztán a politikai lapok közt elsőséget ad-
nak az „Idők Tanájá"-nak, azt mindenesetre jól teszik. Már 
minthogy mindezek a kérdéses vitát illetőleg összes tudomá-
sukat az „Idők Tanujá"-ból merítik s ennek teljes hitelt ad-
nak, épen nem lehet csudálni, ha önt egy makacs, veszekedő, 
irigy, goromba, s hozzá elég ostoba fráternek tar t ják, akin 
aztán à la Zoványi et Comp, con amore büntetlenül pacz-
kázni lehet. Csak e napokban volt alkalmam egy nagyban 
Lonkayanus paptársamtól hallani, hogy hiszen az I. T. s z ó 
s z e r i n t i d é z i a Religiót , tehát ez utóbbinak páratlan 
személyeskedése igazolva van. E jámbor barátom például 
abban a hitben volt, hogy ön azon epithetonokat, miket L. 
A. ur lapja 105 számában idéző jel között elszámlál, amúgy 
egyenes scommákkint, mind rá rakta Lonkayra; s csak el-
állott szeme-szája, midőn előtte a Religio czikkének ide vágó 
részeit felolvastam. Lám Ludányi A. esperes ur is, kinek pe-
dig kétségkívül já r a Religio, (?) a. ábrányi dicsiratában (1. 
I . T. 111. sz.) ugy hivatkozik a „Religio"-ra, hogy nem akarva 

is fel kell ismernünk, mikmt idézeteit az I. T. ból merítette ! ') 
Ezen körülmény, hozzájárulván a méltóságok felhívásában 
kitűzött rövid határnap is, idézte elő nézetem szerint azon 
praecipitatiót, melylyel a buzgólkodók a drága lapnak hóna 
álá nyúlni sietnek. 

Másik, és kétségkívül nagy előnye az I. T.-jának az 
ismeretes felhivás. Hiába a jó hangzású névnek megvan a 
maga varázsa. Nem azok vagyunk, kik e varázst megszün-
tetni óhajtanok ; hiszen sokszor hasznos szolgálatot tesz az 
a jó ügynek ; hanem hát arra kell mégis figyelmeztetnünk, 
mikint annak hatása káros is lehet, vagy ilyenné torzittat-
hatik, midőn arra szolgál, hogy az önálló gondolkodást aka-
dályozza, a körültekintő mérlegelő egybevetést elnyomja. 
Lám, — például — Ludányi A. esperes ur már t ö b b m i n t 
k e g y e l e t l e n s é g n e k nevezi, hogy a „Religio" e fel-
hívásnak feltétlenül nem hódolt ! Más Lonkay-ánusok is be-
vallották előttem, hogy a felhívást aláirt méltán tisztelt, és 
teljes kegyeletünkkel körülvett méltóságok neve erős erköl-
csi nyomást gyakorlott ; mert igen sokan azt tar t ják, hogy 
a felhívást nem követni annyit tesz, mint a felhivókat meg-
sérteni. 

Ismét másik, és pedig meglehetősen numericus előnye 
az I. T.-nak az, hogy sok sok munkatársa, és levelezője van 
a vidéken. Mikint minden jóravaló ifjú megkísérti a versfa-
ragást: ugy legtöbben , kik némi ügyességet képzelnek 
magukban a tollforgatásra, megkísértik a hirlapi czikkezést, 
vagy levelezést. És ezeknek kedves és alkalmas tér volt az 
I. T., hol hasábszámra jöttek az érdekes (?) vidéki levelezé-
sek, melyeket rendesen át szoktunk fordítani. Ki venné te-
hát rosz néven a sok jóakaratú, és jóratörő embernek, hogy 
a tért nem akar ja engedni magától elvitatni ? ! — Lám nt. 
Ludányi A. esperes ur is, ki buzgó munkatársa lehetett már 
akkor is t. L nak, midőn még önről „azt sem tudtuk, hogy 
létezik," 2) már a m u n k a t á r s a k nevében tiltakozik ön 
ellen ! Hiba, hogy a l e v e l e z ő k e t kifelejtette, hacsak a 
munkatársak alatt őket is nem érti. 

Nem azért írtam ezeket, hogy ön fújja meg a hátrálót, 
s vert hadkint adja fel a csatatért ; nem, mert ha igaz is, mi-
vel t. L. ur (lapja 111. sz.) dicsekszik, t. i. hogy l a p j a f e l -
v i r á g o z t a t á s á n a k ü g y e m á r b i z t o s í t v a v a n ; 
és habár belátom is, hogy a szepsí indítvány keresztülvitele 
ez idö szerint ügyesen megakasztatott : mégis másrészt ugy 
vagyok meggyőződve, hogy eljő az idő, midőn a költséges 
kísérlet után visszatérendíink arra. Ne adjuk fel tehát az 
eszmét, sőt, inkább lehető praecisióval körvonalazzuk azt, 
gondolkodjunk eszközeiről, módozatairól, szóval főzzük, ér-

' ) J ó l tette a , ? ' j e l t , mivel nt. Ludányi , Szabó István, T a k á c s , 
a Rel ig io előf izetői közö t t n incsenek; de kö lcsönben mégis olvashatják. 
S z e r k 

г ) Es ezt e g y pap mondja, még pedig esperes , egyben az Idők 
Tanujának egyik legt i izesebb lovagja, legexaltáltabb munkatársa ! Bi -
zony bizony esperes ur, ön gyanúba jő , hogy nem él a , R e l i g i o " - v a l , 
különben már 1860 e lőtt tudta volna, hogy Pa lás thy P . egyetemi tanár 
létezik, inert a Religioba cz ikkeket , é s könyvrecens iokat ir , a vácz i , 
nyitrai l e lk i -gyakor la tokon az akkori vácz i most nyitrai buzgó inéit, 
püspöknek különös mege légedésére 11 éven át működik , s az I. T. - jának 
m é g c s e c s e m ő korában e g y oly önálló theologiai m ü v e t ad ki ,mely itthon 
is külföldön is, Romában is méltányol ta tik stb. stb. stb. stb. D e m e g az 
annyi figyelmet ébresztett , ,havi s zemlék" sem tegnap vették k e z d e t e -
ket. És ön i 8 6 0 ian. 1 - én még s e m tudta, h o g y P . P. l é t e z i k ! 



— « 3 3 2 м 

leljük. Én hiszem, hogy az I T. anyagi istápolás mellett ja-
vulni fog ; de hogy tekintélyre vergődjék, hogy az ellentá-
bor részéről figyelmet, méltánylást vivjon ki magának, azt 
nem hiszem. T. Lonkay azok előtt mindörökre a „szegény" 
„együgyű" Lonkay marad, mint idézni szokták. (L. például 
a „Bécsi Híradó" több számait.) 

Még egyet. Teljes méltánylásunkkal, és helyeslésünk-
kel találkozott önnek azon öntudatos férfias tette, melylyel 
az I. T. (1. 105 és 106 sz.) hallatlanul mocskos dühöngéseit 
röviden, s egyszerűen visszautasítani elégségesnek találta. 
E sorsot érdemli nt. Ludányi A. esperes urnák, amazokra 
adott hűséges visszhangja is. (1.1. T. 111. sz.) Bizton hiszszük, 
és egész bizalommal várjuk, hogy önnek, ha keresni fogja, 
illetékes helyről meg fog adatni Zoványi ellenében az elen-
gedhetlen elégtétel, s vele különben nem bibelödiink. Hanem 
azt a kérdést mégis bátran felvetjük : váljon oly lap, mely-
nek hasábjain a rend, kor, állás, tudomány, tiszta, és több 
rendbeli elismeréssel megtisztelt törekvés oly módon fity-
máltatik és sárral dobáltatik, mint ez az I. T. 105, 106 és 
111 számaiban történt, mely lap tehát a veres forradalmá-
roknál sajátos fogástól sem riad vissza, midőn anyagi érde-
két veszélyeztetve lenni véli, megérdemli-e, hogy kath. pénz-
zel segélyeztessék, vagy csak előfizetéssel is ? Én nemmel fele-
lek, s az előfizetők sorából kilépek. Eger május 18.1865. 

Következő nyilatkozat Sáros-Patakról jött épen a vita 
kezdetén ; közzé teendő is volt, ha a vita a tárgynál maradt, 
ha az eszélyesség, nehogy a vita fejetlenségbe menjen át, 
nyugalmat közbe vetni nem parancsolt volna. Mérsékelő ter-
mészete, közvetítő czélja e nyilatkozatot becsessé teszi, s mi-
kint akkor, ugy most is igen értékes. Becses lett volna a vitá-
ban, becses ez a vita után is. Nem soroltuk be a nyilatkozók kö -
zé, mert nem az volta czélja; de közöljük béltartalma mia t t a 
nyilatkozók után, mivel czélját most is képes elérni, mivel f ő n é-
ze t e i t , de nem minden vágyait, mink is valljuk, mink isosztjuk. 

S.-N.-PATAK, május 2-án. Hogy a kath. egyház tanai 
s intézményei ellen torzankodó sajtó dúlásai némi sikerrel 
csak is tekintélyes és tiszteletet parancsoló sajtó utján gátol-
hatok, ezen nézet közvéleménynyé, sőt meggyőződéssé vált 
nemcsak hazánkban, de a mult években tartott belgiumi s 
németországi kath. nagy gyűlések azon határozataiban is, 
mely nagy politikai kath. lapok alapítására szellemi s anyagi 
erők egyesítését tűzte ki czéljául, mely határozat közelisme-
réssel sőt lelkesedéssel fogadtatott mindenfelé. Hogy ezen 
meggyőződés nálunk is már 1848 körül terjedni s gyöke-
resedni kezdett, de bizonyos nem kedvező tényezők befolyása, 
sőt nyomása alatt életrevalóságát kivívni nem bírta, sokak 
előtt ismeretes. 

Amennyire örvendetes, mert közohaj kifejezése vala, 
a csaknem egy időben felélesztett szepsi és pesti indítvány 
egy tekintélyes kath. politikai lap létrehozására : ugyan any-
nyira lehangolok azon divergentiák, melyek ugyanazon egy 
szándékból eredt, azon egy czélra törekvő felszólítás mimó-
doni létrehozása és sikeresitése körül, mielőtt a gyermek 
megszületett volna, nem épen biztató vagy megnyerő modor-
ban előtűntek. 

E nagy horderejű ügy érdekében szabad legyen a vi-
déki ügybarátok nevében kifejezést adni azon nem kedvező 

hatásnak, melyet már eddig is a kivitel iránya körül tett 
nyilatkozatok előidéztek. 

Hazánk katholikusai ez ügyet, nem kétlem közakarat-
tal sajá t jukká tették, egy kath. szellemben szerkesztett po 
litikai lap fenállását biztosítani akar ják lehető takarékossági 
rendszer mellett. Az ehez szükségelt anyagi erő előállításá-
ban pedig e két indítvány egyike sem szolgálhat gátul, kiki 
tesz saját ereje s viszonyai számbavételével annyit, ameny-
nyi tőle telik. 

A kivitel egy központi bizottmány dolga, mely a pesti 
indítványt aláirt 4 köztiszteletü méltóságokhoz csatlakozva, 
a begyülendő összegek kezeléséről, mint mondatott, megha-
tározott időben számolna. 

A dolgok természete aligha engedné, hogy az ohajtott 
lap egyszerre a kívánt tökély és tekintély azon magasságá-
ban létre jöjjön, melyre fokonkinti fejlődés mellett töreked-
nie kell, hogy feladatának lehetőleg megfeleljen. Legyen 
először alap, s akkor lesz mibül, lesz mire építeni. 

Hogy a mult, sok tekintetben boldogabb idők mulasz-
tásaival járó felelősség, a mi rovásunkra is ne jeleitessék, 
az alapról gondoskodnunk kell, mely kellően ápolt lelkese-
dés mellett idővel tekintélyes összeggé nőheti ki magát, kö-
zel példa reá a magyar akadémia. J) 

Nehogy azonban e lelkesedés mindinkább ébredve, 
dermesztő tapasztalatok fagyától elenyészszen, e két elv 
megalapításától várható : 

1-ör. Az adományainkból összegyűlt alap , a kath. 
sajtó folytonos támogatására állandó forrásul szolgáljon, 
amennyire csak lehet, később egyedül kamatjaiban felhasz-
nálható. 

2-or. Ezen közadakozásból létre jött alap a magyar-
országi katholikusok elidegenithetlen, s azért minden hívat-
lan beavatkozást kirekesztő tulajdona lévén, mindenkor ön-
kormányzat kifolyása mellett kezeltessék. 

Hogy a múltnak szomorú tapasztalatai, s a jelen idők 
mostoha viszonyai e két elv határozott megalapítását a siker 
tekintetéből parancsolják, azt a körültekintőnek bizonyítani 
aligha szükséges. 

A központi bizottmány ismerve a kitűzött czélt, tudni 
fogja egyszersmind az utat és eszközöket is megválasztani, 
melyek a nagy czélhoz vezetnek. 

Ha Lonkay lapját elfogadja, mely eddig is ez irány-
ban közelismeréssel haladott, annak szükségképen a katho-
likusok tulajdonának kell válnia. Minő munka-erőkkel fog 
rendelkezhetni Lonkay ur, — ki eddig is minden segélyt 
nélkülözve, s annyi akadályokkal férfias elszántsággal s ön-
feláldozó ügyszeretettel, tudjuk minő nehézségek közt 
küzdve, a jeget megtörte, — ha a főszerkesztőség nála ha-
gyatik У azt nem tudhatom ; azt azonban nyiltan merem ki-
mondani, hogy ha az igazgató bizottmány Lonkayt tisztelné 
meg bizalmával, kétségkívül a vidéki ügybarátok legnagyobb 
részének óhajaival találkoznék. 

Mióta nemcsak önfeláldozó ügyszeretetét ; hanem az 
ügyért önmagát megtagadó szerénységét is személyesen is-

1) Szabad l egyen itt k i je lenteni : miszerint a S. A. újhelyi e sp . 
kerü le t szinte 50 frlal járul ez ü g y h e z , fentartván magának a v i s z o n y o k 
jobbra fordultával , j ö v ő r e többet is tehetni. E z e n kivül a s e g é d l e l k é -
s z e k is külön ez ü g y e m e l é s é h e z járulni kívánnak. 
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merni tanultam, azon megyözödésre jutottam : hogy Lonkay 
jelleme sokkal szilárdabb, semhogy bárkit maga mellett, 
sőt maga fölött is örömest nem látna szerkesztő társnak, ki 
kész vele az ügyszeretetben vetélkedni, vagy ki őt e téren 
felülhaladni is képes, múltja több garantiát nyújt , mint bár 
mely ismeretlené. 

Tegyünk félre tehát minden személyes tekintetet, je-
lenleg nem lehet arról szó quis ? hanem egyedül quid ? most 
kirekesztőleg az ügyszeretete vezessen mindnyájunkat ! ha 
van érdem, mely személyre emlékeztet, azt annak idejében 
fogja tudni méltányolni az igazgató bizottmány. Egyesek 
nézetei ily fontos ügyben nem lehetnek döntők. Ha a nmlgu 
püspöki kar az igazgató bizottmányt megalakítja, annak 
Ítélete előtt meghajolhat minden magyar katholikus, e vona-
lon túl menni az ügy veszélyeztetése nélkül nem tanácsos. 

Midőn e szerény nézeteimet tisztelt ügyfeleimnek szí-
ves figyelmébe ajánlom, minden divergentiákat eloszlató jel-
szó gyanánt befejezésül egy nagy tekintetű férfiú következő 
szavait idézem : „csak Isten a megközelithetlen fényesség 
mondhatja, „ l e g y e n v i l á g o s s á g " , csakhogy ott az is-
teni akarat , s mindenható ige valósítása szükségképen követ-
kezik ; itt pedig léte és mértéke e világosságnak m u n k á l -
k o d á s u n k m ó d j á t ó l mint föltételtől függ, igy lehet az 
erkölcsi világot átalakítani. Ennek alkotására, mely alatt az 
«Íme földerítése, s a szív nemesitésében álló méltóságunkat 
értem, a fő erkölcsi valóval a teremtményeknek is össze kell 
munkálni. A világosság volt mindig, s lesz is mind az anyagi 
mind a szellemi élet egyik tényezője. Jött is világosság menny-
ből a földre, de ezt századunk eltévesztő." — 

Ezen eltévesztett világosságnak a sziv és elmékben 
utat törni, ezen világosság csalhatlan irányát a politikai el-
vek s eszmék körébe támogatandó lapunk feladata lészen, 
fel tehát emelkedettebb lelkesedéssel, mert e világosság léte és 
mértéke munkálkodásunk módjától mint feltételtől függ! D. M. 

Közöltük e nyilatkozatokat, mert rokontársainknak, 
lapunk, szerkesztői munkánk nevének , és az általunk 
töredékesen emiitett ügynek tartoztunk vele. Közöltük 
ezeket nem a vita tovább húzására, hanem, ha lehet, bezá-
rására. Az eszme, a czél marad. Mi a hallgatás erejével, test-
véri rokonszenvvel fogadtuk az ellenünk irt nyilatkozato-
ka t ; ezeket közölve, testvéreinkkel tovább igazságoskodni 
nincs szándékunk. 

A föntirt nyilatkozat némelyike sajongó, sebzett szivre 
mutat. Kér jük kegyes olvasóinkat, esedezünk szivünk leg-
melegebb érzelmeivel, ne vegyék nagyobb sértésnek az el-
lenünk Írottakat, semmint mink veszszük azokat: mink pedig 
«értethettünk, de nem sértettünk általok. Hol van a forrás, 
hogy szavaink félreértettek, jól tudjuk, s e tekintetből t. 
Lonkay A. ur személyét, mennyire ra j tunk áll, kimentjük. 
A nyilatkozók, mint a kerepesi, az erzsébet-városi, az egri, 
s talán még más is, legédesebb örömet fognak nekünk sze-
rezni, ha az itt nyilvánított szándékaiktól az előfizetésre el-
állanak. Szakadás, lenne bár egyesben, kicsinyben, nem a 
mi szándékunk. Nem erre dolgoztunk mi tanártársunk ve-
zénylete alatt, nem erre saját erőnkből. Minden érték alu-
linak sehol nem mondtuk az I. T-át ; csakhogy nem az, amit 
mink óhajtanánk, és hogy nehezen is lesz az, állítottuk. 

Az aggódó testvéri kebleknek pedig, mintha az I. T-a , 
ennek t. szerkesztője, vagy irói iránt fogant neheztelésünk 
kath. ügyünknek ártani fogna, kinyilatkoztatjuk : hogy 
mink nem az I. T-nak , hanem csak, miután egy tekintélyes 
kath. nagy lap előállítása indítványba hozatott, az előállítás 
m ó d j á n a k voltunk vita-ellenese, részünkről tehát nehéz-
telésről, harczról szó nem lehet. 

Az igaz, hogy az eszmét föntart juk, fejteni, s éber 
elmék előtt tartani akar juk ; ebben a nehézségeket nem sza-
porítani, de hogy egyengessük, hogy le-legyőzzük, iparkodni 
fogunk. Ha szükséges egy megalapított, jól szervezett lap, 
kell, hogy lehetséges is legyen; ha lehetséges, kell hogy meg is 
legyen. 

Az is igaz, hogy, mig az I. T-ban a Z-i által írott 
ezikkek t. L o n k a y A n t a l u r e l ő t t f ö n á l l a n a k , köztünk 
és közte testvéri szeretet lesz, de collegális összeköttetés nem 
lehet. Amivel becsületünknek tartozunk, azt meg is ta r t juk . 

Ha ő a segélyezéssel lapját oda emelendi, hová igérte, 
mink leszünk elsők, akik neki az üdvözletet megviszszük. 

Minket az idő czáfol, az idő igazol. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA maj. 10-én. A mexicoi küldöttség végre mégis 

fogadtatást nyert a szentatyánál april 25-én. A szentatyának 
nagy okai voltak, hogy hivatalos fogadtatást ne adjon neki, 
Miksa császár legujabbi, egymás után jövő rendeletei szomo-
ritók : de a szentatya látván az uj császárságra betörő veszé-
lyeket, nem akarta, hogy ezekhez még a szentszékkel tör-
tént szakadás is járuljon. Miután tehát a szövetségi tagok 
Vélasquez de Léon, Ramirez püspök, és Degallado egyenkint 
voltak volna a szentatyánál, az említett napon hivatalos fo-
gadtatásra együtt megjelentek. 

A pápai katonaság nagyhéten tartotta meg a lelkigya-
korlatokat. Senki sem volt ezekre ezredesi parancscsal kény-
szerítve, csak mindenki meghiva. Senki sem maradt el azon-
ban. Ballerini jezsuita atya a francziákhoz, Ingani di Marino 
kanonok az olaszoknak prédikált háromszor napjában. A 
flamandiaknak is volt lelkiatyjok. Mindnyájoknak a mansi 
püspök szolgáltatta az Oltári-szentséget, s utána szent-
beszédet mondott. 

Némelyek zokon vették, hogy a szentatya a forra-
dalmi ország királyával érintkezésbejön, s Victor királynak 
levelet ír, tőle levelet kap, küldöttjével tárgyalásba ereszke-
dik. Mi megszoktuk már legjobbnak tartani, mit a szentatya 
mond, vagy cselekszik. Victor király fölötte sértette a szent-
atyát, de elveti-e magától az Isten a bűnöst ? Nem követi-e 
mindenütt, nem hivja-e az ő atyai szeretetébe ? Ma ellenség 
Victor király, ki tudja, lesz-e holnap is ellenség ? Kit a csa-
pások meg nem hajlítanak, talán a kegyesség hajlíthat meg : 
s Pius épen az Isten haragjának csapásait akar ja Victorra 
nézve megelőzni. De legyen bár mily ellenség az olasz kor-
mány ; nem irhat-e a pápa az egyház ügyében a török sul-
tánnak, az anami, a chinai császárnak is ? — Mint folynak 
Vegezzivel a tárgyalások, Romában senki sem tudja. Min-
den jót remélhetni. A második fogadtatásból távozó Vegezzi-
nek a szentatya mondta : „ügyvéd ur, önnek még egy vétke 
van,melyre nézve a szent poenitentiariához kell folyamodnia." 
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„Milyen ?" „Egy okmánynak aláírása a szentszék kárára ." 
Értet te a szentatya, hogy Vegezzi volt, aki a Romagna an-
nexióját aláirta. „Az én uram minden áron rendbe akar ja 
hozni az egyházi ügyeket szentséged kívánsága szerint." 

Liszt Ferencz, a hires zeneművész az alsó rendeket és 
a tonsurát herczeg Hohenlohe érsek, pápai alamizsnás kezé-
ből, s ezekre a papi ruhát felvette. A világ gondolta, sokan 
is várták, hogy gróf Wittgenstein neje, feloldatván a há-
zassági köteléktől, melylyel férjéhez köttetett, végre Liszt 
Ferencznek neje lesz ; de ő Jézus Krisztust választá a nő 
helyett. Még ugyan házasodhatnék, mivel a magasabb ren-
deket alig fogja felvenni, nem levén jártas a hittanulmányok-
ban, hacsak most mint 56 éves nem kezdené a tanulást, ami 
nem valószínű. О művészetének fog élni, ő művészetét, eb-
ben lángelméjét ajánlotta fel az egyháznak. A nagy elmék 
mindig felkeresték a kath. egyházat, egyike is földi dicsősé-
geinek, hogy előtte ily lelkek, ily szivek hódolnak. Szinte 
várjuk, hogy akik Lisztnek művészi lángeszét eddig magasz-
talták, ezután kontárnak fogják mondani, vagy legalább a 
dicséreteket jóval alább szállítani. Mihelyt a hosszú fekete ru-
hát felöltötte, azonnal a tudatlanság éjeiébe burkolódzott : 
előbbi csudálói pedig ezen éj-setét taláris által rögtön felvi-
lágosittatnak, hogy kiben nagyságot láttak, kicsinséget lás-
sanak. Nos stulti propter Christum ! Stulti, setétenczek a vi-
lágon, kik mégis daczára setétszinű ruháinknak a világot 
felvilágosítani szoktuk. Az éjnek öléből emelkedik fel a fé-
nyes nap, az éjnek ölében ragyognak a csillagok : legyen 
meg, legyünk éjelenczek, kik napot és csillagot hozunk a 
világra. Ezt elfogadjuk. Liszt a pápa titkos alamizsnása lett. 

A szentatya különösen kívánta, hogy Berchman János 
canonizatiojára a mechelni érsek Romába jöjjön, és a bibor-
nok érsek meg is igérte, hogy eljön. Sok tárgyalni való van 
a belga ügyekről, miután oly szomorú irányt vettek, s a ki-
rály, ki öregségében már a harmadik morganaticus házassá-
got kötötte Londonban, elég gyenge, hogy kőmives mi-
nisztereit az alkotmány minden sértéseire szabadon bocsássa. 
Louwers kanonok fogja a bibornokot ide kisérni. Diest, hol 
született, Mecheln, hol tanulmányait végezte Berchman, nagy 
ereklyéket fognak kapni. Az Isten a jezsuita rendet dicsőíti, 
a belga kath. népet pedig vigasztalja. A bibornok érsek 
ötödször fog Romába jönni ez alkalommal, mióta püspök, 
érsek. 

NAGY-BAJOM, maj. 15-én. Most csak röviden annyit, 
hogy e mai napi (május 18) kerületi tanácskozmányunk vég-
zése, nemine contradicente abban összpontosul: miszerint bár 
mennyire tiszteljük is, és hálás elismeréssel vagyunk is az 
Idők Tanuja fölsegélyezését indítványozó méltóságok egy-
házunk és hazánk egyesült java körüli bokros érdemeik iránt; 
és bár mennyire tudjuk is méltányolni t. Lonkay Antal ur-
nák a catholicismus legszentebb érdekei mellett mindeddig 
tanúsított jóakaratát, mi mégis a szepsi javaslatot szivünk 
egész hevével pártoljuk, készek levén, mikor keilend, bármily 
szomorú jövőnek nézünk is elébe a leverő mostoha időjárás 
következtében, különben sem kedvező pénzviszonyainkra 
nézve, három éven át 10 u j fttal járulni egy, a nagy katho-
likus közönség tulajdonává válandó, és ennek irányadásától 
függő, katholikus szellemű nagy politikai napilap megalapí-
tásához, annyival is inkább, mivelhogy ez soha sem lenne 

kitéve a bizonytalanság esélyeinek. Addig is pedig, míg azon 
köz és nem magán vállalatu lap létre jövendene, miért buzgó 
imádság epedez sokaknak ajkain, az ,Idők T a n u j á n a k / 
minden jót kívánunk. E mellett egyszersmind azt is megí-
ratni határozá kerületünk önnek főtisztelendő szerkesztő ur, 
miszerint ama nagy politikai napi lap és az ,Idők Tanu ja ' 
érdekében közt kifejlett vitában, teljesen a ,Religio'-nak ad 
igazat, és az, azon minden személyes tekinteteken fölül ál-
lani kellő közügy melletti határozott jellemhez illő küzdel-
mét a f. t. szerkesztő urnák igen nagyrabecsiili, testvéri ér-
zülettel sajnálkozván a sérelmek fölött, melyekkel ez érdem-
ben is illettetek, oly gyanúsítások és insinuatiók kíséretében, 
melyekre méltó okot nem adott, midőn kimondani szüksé-
gesnek, jónak vélte, hogy mily magas várakozást táplál ma-
gában a nagy világ egy a magyarhoni catholicismust képvi-
selni akaró lapszerkesztő irányában. 

Többire : midőn eziránt tudósitanám, és ezen végzésünk 
közzétételére elöljáróban is, addig t. i. mig hivatalos alakban 
formulázottan ezt becses kezeihez venné, szintén hirüladás 
végett, fogadja el kitűnő tiszteletem kifejezését, melylyel 
nemcsak én, hanem mindnyájan tartozunk ft . szerkesztő ur-
nák nagy tudományaért, roppant olvasottságáért, és független 
szép jellemeért. (Ezt máskor kitörültük volna. Szerk.) 

Devics József. 

EGER, maj. 19-én. Alig kezdhetném meg levelemet 
érdekesebb tárgygyal, mint azon nagyszerű ünnepély rövid 
leírásával, melynek e hó 14-én, mgos M á r i á s s y G á b o r 
urnák palaeopolisi püspökké szenteltetése alkalmával tanúi 
voltunk s mely mig az egyháznak egy u j apostolt adott, a 
hivek szivében ezer édes emléket hagyott. — A megható 
szertartásnál érsek ő nmlga mint fölszentelő, a kassai és 
váczi megyék főpásztorai pedig mint segédpüspökök mű-
ködtek. A külső papság, csupán azon szeretet- és tisztelettől 
fölhivatva, melylyel ő mga iránt az egyház-megye viseltetik, 
igen nagy számmal jelent meg, s a ritka fénynyel kiállított 
segédletben nagy örömmel és buzgalommal vett részt. A 
9 — ' /2 12-ig terjedt széttartások után számos testület tisztel-
gett ő rnlgnál, kinek tiszteletére érsek ő nmlga nagyszerű 
disz-ebédet adott. 

Dél tájban fényes küldöttség vonult az érseki lakba, 
hol városunk polgárnagya ékes szavak s viharos éljenek 
között volt szerencsés átnyújthatni érsek ő nmlgának azon 
d í s z e s k e l y h e t , melyet a pápa ő szentsége által misé-
zésnél használtatni szokott antique stylü kehely mintájára 
aranyáldozata emlékeül készíttetett városunk hálás kegye-
lete. Kegyelmes érsekünk f. hó 21-én távozik körünkből 
Mária-Cellbe. Ott ohajtá elzengeni az apostoli szerénység a 
„Te Deumot", mely fél század előtt „Veni Sanctet" hangoz-
tatott ! Kíséretében van hivei szeretete és imája ! . . 

Óhajom levén az egész főmegyében történt hit-életi 
mozzanatokat figyelemmel kisérni, valódi lelki örömmel em-
lítem föl azon nemes tényeket, melyek leghívebben tanús-
kodnak hit-életünkről. 

S z e n t - M i h á l y o n Dessewffy Emil gróf és szelid 
lelkű neje buzgalmának egy u j parochia köszöni létét. A 
vallásos lelkületéről ismert család már azelőtt is rendes lel-
készt tartott a hivek számára, mindig tárva állt családi ká-
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polnában, mely ezután mint anya-egyház fogja keblébe fo-
gadni hivő gyermekeit. 

M i s k o l c z o n — mint halljuk — egyes jámbor hivek 
bőkezűsége egy igen diszes kőkeresztet állított, mely azon 
vidéken egyetlen szép a maga nemében, s jövő vasárnap f. 
hó 21-én fog fölszenteltetni, hogy hirdesse az igazság győ-
zelmét, emelje a hivek buzgalmát. 

A t e n k i p u s z t á n azon áldást hintő érseki kéz 
emelt saját költségén egy nagy nép-tanodát, melynek ötven 
éven át tett számos sőt számtalan áldozatát a Minden-
ható az a r a n y - á l d o z a t benyujthatásának örömével is 
kegyes jutalmazni. 

A z e g é s z f ő - m e g y é b e n tizennégy hó alatt 47 
megtérési és csak 6 hittagadási eset történt. Mily kétség-
telen bizonysága ez is azon látatlanul s mégis tagadhatlanul 
kormányzó gondviselő kéznek, mely a sötétség szelleme 
minden erőködése és csábjai daczára oly boldogító hatással 
emeli le a tévelyekkel födött szemekről a fátyolt. Legyen 
áldott az ur neve ! (Köszönjük, üdvözöljük. Csak így), r. 1. 

LISSABON, april 22-én. Népünk katholikus, de a nem-
zet, melyet a kormány képvisel, aligha fog mondatni olyan-
nak. A portugalli kormány a dec. 8-i körlevéltől az exequa-
turt megtagadta, és miután a püspökök, a kormány válasz-
tottjai ennek részén állanak, azért egy s>eni hirdette ki az 
encyclicát. Országunk katholikus, mindazonáltal különös 
kivételt képez a világon. Egy plébános a bragai megyében, 
kihirdette a körlevelet, és ezért az érsek által megrovatott; 
láthatni ebből, hogy az érsek ellentétbe helyezi magát a pá-
pával, csakhogy akirálylyal ne jöjjön ellenkezésbe. Püspök-
ségünk által adott példa nem a legjobb eredményt szülte. 
Mióta uralkodó családunk a piemonti udvarral jött rokonsági 
viszonyba, az egyébkint sem kedvező egyházi állapotok még 
roszabbakká lőnek. — Egy másik esemény is feltűnést oko-
zott. A király által aláirt egy rendelet megengedte vasárna-
pon a dolgozást, és eddig egyetlen egy püspök sem tiltako-
zott. A rendelet ellen, mely isten harmadik parancsával el-
lenkezik, csak a legitimisták emelték szavukat, és a „Nacao" 
mely az ő közlönyük a pápai körlevél védelmére is kelt. — 
Múltkor olvastam egy lapban, hogy senki sem lehet katho-
likus és forradalmár egyszerre. Ha a logika maga nem 
győzne meg bennünket e tétel igazságáról, meggyőződnénk 
arról, tekintve azon eljárást, melyet országunkban a forra-
dalom és titkos társulatok által nagyra emelt férfiak követ-
nek. Az utóbbi ministerválság sem változtat sorsunkon, mert 
az elnök szabadkőmives. Csak a személyek változtak, a 
rendszer megmaradt, még az utóbbi meg nem döntetik, jobb 
kilátásra reményünk nem lehet. 

IRODALOM. 
A c t a e t d é c r é t a c o n c i l i i p r o v i n c i á é С o-

l o n i e n s i s . (Folyt.) ') 
A következő fejezet, mint sok tekintetben irányadó az 

egyházi szónokra nézve, szinte megérdemli, miszerint azt 
egész kiterjedésében itt közöljük „ C a p u t X X I . D e v e r b i 
d i v i n i p r a e d i c a t i o n e . " Grravissimum sane et plane 
eximium sacri oratoris est munus. Originem enim si attendis, 

) Lásd mult év 9. 10. 13. 14. 32. 33. 49. 51. számokat . 

prophetaram, apostolorum ipsiusque Christi premit vestigia ; 
si finem, Dei omnipotentis gloriam et animarum provehit sa-
lutem ; si res, quas enunciat, divina pandit mysteria, si illos, 
ad quos loquitur, animae immortales et Christi sanguine 
redemptae vocem eius auscultantur ; si adversarios, contra 
quos nitendum est, portae inferi validissimas obiiciunt acies ; 
si auxilia, quibus juvatur, Ecclesia opem divinam implorât, 
Spiritus Sancti gratia, Christus ipse ei praesto est ; si denique 
laborum praemium, ,.fulgebunt . . . qui ad iustitiam erudiunt 
multos, quasi stellae in perpetuas aeternitates." (Dan. 12. 3.) 
— Munus gravissimum diligentissimam requirit praeparati-
onera. Assidue tela paranda, cui cum hoste validissimo assi-
due committenda est pugna. Sacram scripturam, praestan-
tissimos eius interprétés, sanctorum patrum, qui doctrinam 
coelestem tam alte imbiberunt, tanta ubertate tantaque vi 
effundunt, praestantiorum etiam quibus Ecclesia abundat, 
ascetarum libros mult um et assidue orator légat necesse est, 
ut copiose et graviter ad populum verba facere possit. Le-
ctioni vero adiungenda est meditatio, qua, quae intellectu per-
cipimus et memoria tenemus, alte in animum descendant, 
eumque commoveant et incendant, quum pectus sit, quod fa-
cit disertos, nec facile alios inflammet, qui friget ipse. — 
Quamvis quae oratores recentes apte dixerunt, in sua conver-
tere non dedeceat, multum tamen orator a legendis et usur-
pandis illis sibi cavendum existimet, qui ut ex Ecclesiae ca-
tholicae deposito dicendi argumentum non hauserunt, Eccle-
siae spiritu non fuerunt afflati. Altiora, quam humana tan-
tum quaodam morum praecepta, et naturales, ас vagi erga 
Deum animi sensus, catholicam decent cathedram. — Ut gra-
tia non respuit naturam, quam potius elevat et perficit, ita 
etiam verbum divinum non récusât artem. „Quisquis" — s. 
Augustini sunt verba, dicit, non esse hominibus praecipien-
dum, quid vel quemadmodum doceant, si doctores Sanctus 
efficit Spiritus, potest dicere, nec orandum nobis esse, quia 
Dominus ait : Seit Pater vester, quid vobis necessarium sit, 
priusquam petatis ab eo." (De doctr. christ, lib. IV. o. 16.) 
Unde censct. s. doctor, omnem, qua orator uti debeat, an-
tem eo spectare, ,,ut doceat, ut delectet, ut flectat," quo fiat, 
ut „intelligenter, libenter obedienterque audiatur." — Sed 
labori et arti iungenda est pia ad Deum oratio, quod idem s. 
doctor monet, dum ait : „Agit itaque noster iste eloquens, 
qum et iusta et sancta ot bona dicit, neque enim alia debet 
dicere ; — agit ergo quantum potest, quum ista dicit, ut in-
telligenter, ut libenter, ut obedienter audiatur; et haec se 
posse, si potuerit, et in quantum potuerit, pietate magis ora-
tionum, quam oratorum facilitate non dubitet, ut orando pro 
se ac pro illis, quos est allocuturus, sit orator ante quam di-
ctor. Ipsa hora iam ut dicat accedens, priusquam exserat pro-
ferentem linquam, ad Deum levet animam sitientem, ut eru-^ 
ctet, quod biberit, vel quod impleverit, fundat." (De doctr. 
christ, lib. IV. cap. 15.) — Nonnissi bene praeparatus, rebus-
que quas dicturus est, ad docendum et flectendum apte dis-
posais orator suggestuin ascendat. Plerumque is solum, qui 
per complures annos, quae dicturus erat dÜigenter stilo exa-
rarc consueverat, deineeps stili subsidio minus indigebit ; eus-
dem vero emolumenta expertus non facile in posterum etiam 
adduci poterit, ut orationem scribendo saltem non adumbret. 
— Non solum morum praecepta, sed dogmatum etiam capita, 
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et certo quidem quantum fieri potest ordine ас serie pro con-
cione populo exponenda sunt, — tum, ut morum praecepta 
firmiore nitantur fundamento, tum ut pleniore omnes fidei 
doctrina imbuantur, et ab errorum praeserventur contagione. 
Ubi vero de erroribus agitur refutandis, cautus sit orator, 
ne illis, qui argumentorum vim minus perspiciunt, moveantur 
dubia. Plerumque praestat, tacitis erroribus, nisi sint vulga-
tissimi, ita exponere Ecclesiae doctrinam, ut fideles ad refel-
lendos errores, si forte de illis audierint, ipsi sint muniti et 
instructi. — Nec omittat praedicator tempore praesertim ho-
dierno, quo tot falsae libertatis et licentiae doctrinae subver-
sivae circumferuntur, obedientiam superioribus tam ecclesia-
sticis, quam saecularibus debitam, fidelibus saepius inculcare, 
in memóriám revocando et exemplum et verbum Domini : 
„Reddi te . . . quae sunt caesaris caesari," (Luc. 20. 25.) nec 
non illud Apostoli : „Omnis anima potestatibus sublimioribus 
subdita, sit, non est enim potestas, nisi a Deo." (Rom. 13. Ï.) 
— Nihil in dicendo praeseferat immoderatum , nullum de 
causis propriis expostulandi, acceptas iniurias ulciscendi, lae-
dendi vel exacerbandi Studium. Atque ut a causis profanis, 
disceptationibus cum parochianis, rixis injuriisque omnibus 
prorsus abstineatur, id poenis etiam canonicis propositis 
omnino et stricte praecipimus. Prudentiam jungens cum di-
cendi ardore, ubi de paucorum moribus agitur, diligenter per-
pendat, an non privata monitio praestet publicae repraehen-
sioni. Quamvis dicendi genus pro argumenti, pro temporum 
et locorum diversitate, pro dicentis et audientium natura et 
indole varium esse et possit et debeat, nihil tamen habeat, 
quod ab apostolica simplicitate ас gravitate sit alienum. Mill-
turn sibi caveat concionator, ne hominum laudes vel applau-
sum venari videatur, — potiora sunt, quae prae oculis habere 
debeat bona, aeterna animarum salus et summi Dei gloria 
Denique quoniam verba movent, exempla trahunt sane, si in 
quovis alio sacerdote, tum vero in concionatore summa re-
quiritur vitae honestas et integritás, ut scilicet vitae exem-
plum verbis non demat, sed addat pondus. — (Folyt.) 

Gyurikovics Mátyás. 

VEGYESEK. 
Cs. ap. kir. Fölsége által a magyar akadémiának aján-

dékozott 15,000 ft, mint nemzetünk iránt tanusitott legma-
gasabb atyai kegynek ujabb bizonyítványát gr. Desewffy 
Emil ur következő levéllel tudatta a magyar akadémia al-
elnökével báró Eötvös József úrral : „Az idők és hazám-
fiai kedvezése nekem engedték azon szerencsét, hogy s o k 
i l y n e m ű j e l e n t é s t t e h e t t e m e tisztelt testületnek. 
A fejedelmi kegyelem ezen intézet irányában tanusitott nyil-
vánulása által mindnyájunkban ébresztett érzéseknek hü 
tolmácsa vélek lenni, amidőn azt a javaslatot teszem, hogy 
legmélyebb hálánkat egy küldöttség vigye meg ő cs. kir. 
Fölsége uralkodói székéhez, mely az elnökök vezetése mel-
lett, általok felkérendő négy igazgatói tagból és intézetünk-
nek a tek. akadémia által választandó négy tagjából állana." 
A küldöttség el is megy, a tagok között ft. Pauer János 
székesfehérvári kanonok is van. 

Az esztergomi fökáptalan egyik tudós, és jeles tagját 
veszité, Kemp Mihályt, pápai főpapot, apátot, félszázados 

hittudort stb. Meghalt maj. 20-án, életének 73-ik, áldozársá-
gának 49-ik évében. Lux perpetua luceat ei ! 

A szent-István-társulat legközelébb két iratkát adott 
ki a nép számára, mind a kettő igen jól szerkesztve, ismert, 
tisztelt, s a népirodalomban ügyes Íróktól. Az egyik ,F e h é r 
B a n d i ' Kuthentől versekben, az elkényesztő gyermekne-
velésnek gyászos következményeit, a szülei szeretetnek, 
bevallott hibának erényeit, a testvéri ragaszkodást, az elfa-
jult fiúnak megtérését, és az erkölcsi visszahelyezést oly 
drammaticus fejlődéssel adja elő, hogy jó hatását az erkölcsi 
vallásos erősítésben, oktatásban nem fogja nélkülözni. Ara 
csak 5 krajczár. — A másik ,Rozzant szekér, sánta ló' be-
szély Szabó Imrétől, a népéletnek egyik bűnét, az iszákos-
ságot megható következményeiben rajzolja, melyeken végre 
csak is a keresztény szeretet segíthet, s igy a példabeszéd : 
,rozzant szekér, sánta ló, gyalog já r a vén bohó,' minden 
gazdát komolyan int : ,rozzant szekér, sánta ló, te is a r ra 
jutsz Palkó.' 

G-uizot april 29-én a prot. iskolák ügyében tartott ta-
nácskozási gyülekezetben jeles elnöki beszédet mondott, 
melynek egy két pontjait kivéve, minden állításai a franczia 
katholikusok nézeteivel összehangzanak. Mily közel van az 
igaz, az örök világossághoz eme nagy elme ! „Az állami 
kényszeroktatás kis államban, egyes városban, hol minden 
osztályok érdekei ismertetnek, lehet igen áldásos, mivel lehet 
igazán atyai. De a nagy államokban a középponti hatalom 
vakon jár, az igen különböző helyi viszonyokat nem veheti 
számba, olyan mint a napnak forrósága, mint az esőnek já-
rása, mely nem gondol az ő munkájának eredményével; itt 
az elemi iskolákba behozott kényszeroktatás valóságos zsar-
nokság." 

Egy milanói lapnak igy irnak Stragováról, Macedóniá-
ból : „Macedouiának legszélsőbb nyugati részén van Stra-
gova falu, melynek lakossága egytől egyik az unióra tér t 
át, s emiatt az első keresztények módjára üldöztetik. Pap-
jaik nincsenek, ők mégis állhatatosak, ha a mezőről haza 
térnek, rájok lövöldöznek, mégis állhatatosak, a legfőbb csa-
ládatyák a szakadár püspöktől tömlöczre vettettek, ők mégis 
állhatatosak. Stromicza nem-egyesült püspök török katonák 
kíséretében jött, hogy őket a szakadárságra bírja, a lakosok 
a hegyek közé menekültek. Egy öreg maradt a faluban, kit 
fenyegetések által szakadárságra birt az oda jött püspök." 

Kegyes adomány. 

Kecskemétrő l a szentatyának Horváth F e r e n c z . . . 1 cs . arany. 
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„ , , Zámbő J á n o s 1 fr. o. é. 
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A vácz i tanoda 4 - i k osztá lyú fi é s leány tanonezok g y e r m e k i s zere t e t t e l 
a szentatyának 2 fr. 50 кг. o. é . 
a chinai g y e r m e k e k n e k . . . . 2 fr . 50 кг. o. é. 

Szerkesztői tudósítás. 
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é s még többet is e thesauro cordis. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM: Engesztelődjetek. — Főpásztori kör-
levelek a pápai eneyelieáról (Váczi.) — Egyházi tudósítások. 
— Irodalom. — Vegyesek. 

Engesztelődjetek ! 
; I I . 

Azonban az sem elviselhetlen teher, amit elvá-
lalnotok kell. Nem oly kötelmek azok, melyektől az 
embernek visszaijedni kellene vagy lehetne. Akinek 
keble hitben áradoz, micsoda igazságtól rettenne 
vissza, mihelyest meggyőződik annak kinyilatkoz-
tatott voltáról? Elmellőzzük azon hitágazatoknak 
megvitatását, melyek a protestánsoktól a kath. egy-
ház ellenében kétségbe vonatnak, mint oly munkát, 
mely czélhoz ugy sem vezetne, annál inkább, mint-
hogy elleneinketéren annyira szétoszol vák, annyira 
ö.nkényüek véleményeikben, hogy végre is minden 
egyén külön-külön foglal helyet. Háromszáz év 
óta foly a szóvita, mindenkinek elég alkalma van 
összeegyeztetni a kath. hit rendszerét a prot. véle-
ményekkel. A kath. dogmák épülete csaknem kétezer 
év óta állanak mindenki szeme előtt változhatlanul j 
„et permanebit cum sole et ante lunam, in genera-
tionem et generationem." Ps. 71. A mi meggyőződé-
sünk legalább az, hogy a kath. dogmák eredetét s 
változhatlanságát,- rendszeresen s okos észszel meg-
támadni nem lehet, annál kevesbé megdönteni. Erre 
nézve is a történelem mindennapi vivmányai, csak 
diadalát sokasitják az egyháznak, s Roma katakom-
báinak kőkátéi eltörülhetlen tanuoszlopkint állanak 
a dogmakoliolás vádja ellen. Sőt inkább, ezekhez tá-
maszkodva, visszavisznek oda, hol „sarkalatos dog-
máink az átalános (mert Istentől eredtek) ősrégi ha-
gyományokkal" összeolvadnak,1) s előre, hol teljes 
fényükben pompázva, a vizsgáló elragadtatva szem-
léli azokat, mig vonzó erejüknek ellen nem állhat-
ván, ő maga velük össze nem olvad a kath. egy-
házban. á) 

J) V. ö. „Religio" ez idei II. 29 köv. sz. 
V. ö. az első iv 4-ik 1. * j . alatti jegyzetet. — Hálá-

vá! tariozunk elleneinknek, • a ' berlini prot. theologiai kar-
nak, hogy nekünk e tekintetben oly jó szolgálatot tett. 

Minden a köztünk fölmerülő különbség három 
fő elvre vonható össze, s a rövid kérdés oda irányul, 
váljon lehet-e, kell-e e sarkelveket a hitre nézve el-
vállalni, vagy azokat elvetni? Ez utolsó esetben 
minden szóváltás haszontalan fáradság volna, mig az 
első kezünkhöz adná a kulcsot a rég ohajtott egye-
sülés rnegkisértéséhez, nemcsak, hanem azt elé is idéz-
né. Ugyanis : 

Hivő kebel nem kételkedhetik azon, hogy Krisz-
tus Urunk három hivatalt viselt a földön : t. i. a ta-
nítóit, főpapit s királyit. A Krisztusban hivők kö-
zött abban sincs lényeges eltávozás, hogy megen-
gedjék, miszerint e hivataloknak az egyházban akár-
mily módon folytattatniok kell. Mert az evangélium-
nak kell, hogy hirdettessék; kell, hogy a kegyelmek 
közöltessenek s végre csak rendnek is kell lenni az 
egyházban, mely nélkül semmi társadalom föl nem 
állhat. Csak a mód s a több és kevesebb fölött, amely 
szerint Krisztus küldetésének érvényesíttetnie kell 
az emberek között, létezik a vélemény-különbség, de 
melyre oly mélység tárul föl, mely az ellentétes 
igyekezeteket mindinkább eltávolitja egymástól. 

De kérdjük, váljon a dogmán alapuló kath. el-
mélet erre nézve oly annyira elviselhetetlen. Váljon 
a kath. egyház ebben erőszakot követ el az emberi ter-
mészeten? Vagy az egyház fegyelme erre nézve oly 
elveket állit-e föl, melyek az emberi szellem szabad-
ságát a legszűkebb körre szorítják ? Vagy gyakor-
latban kivihetlenek e theoriái az egyháznak s igy az 
egész társadalomra ugy mint egyesekre inkább ká-
rosak volnának?.. Egy sem áll ! Sőt ellenkezőleg, sem-
mi sincs, mi az ész követelményeinek, a vallásos sziv 
érzelmeinek, az istenitisztelet igényeinek, az emberi 
nemnek a történet tapasztalataival megegyező üdvé-
vel a földön annyira megegyezne, mint az, amit a 
kath. tanitmány e tekintetben fölállit. 

Mit mond a kath. egyház Krisztus tanitói hiva-
taláról, mely általa kezeltetik? Állítja, hogy a ki-
nyilatkoztatott igazságokat kezdettől fogva kapta s 
azokat sértetlenül mai napig bírja. Ez történik a 
Szentlélek őrködése melletti hagyomány s a csalha-
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tatlan tanítói hivatal által, mely utóbbinak épen az 
föladata : a régi igazsághoz semmi ujat hozzá nem 
adni, hanem mindig elkülöníteni attól azt, amit az 
emberi ész hozzáadni megkísértett, s igy a tiszta s 
meghamisitlan tanitmányt, mely csak egy lehet, 
aminthogy Isten is egy, századokról századokra meg-
tartani. A kath. traditiónak ilyképeni fölfogásával 
épen nem vettetik homály a sz. írásra ; sőt a kinyi-
latkoztatott igazságokra nézve a sz. írás előttünk is 
pars integráns. Hogy az egyház a Szentlélek által 
ihletett sz. Írásnak nem adja meg a kellő tiszteletet, 
ez is a semmi által nem okadatolt, ezerszer megczá-
folt, de ismét ezerszer fölkapott vádaknak egyike a 
kath. egyház ellen. Kitől kapták a reformátorok a 
bibliát? Kinek köszönik ez uj-testamentom hiteles-
ségét? Az egyháznak s a méhszorgalmu szerzetesek-
nek. Ki kezeskedik az ó-szövetség valódiságáról? 
Az egyház hagyománya s csak is ez. E tekintetben, 
az ember legnagyobb kincse,— a hit ügyében a tudó-
sok alanyi resultatumaira nem tanácsos sokat adni. 
A protestánsoknak ellenvetései a biblia azon állása 
ellen, melyet az a kath. tanitmány épületében elfog-
lal, az által tűnnek ki tarthatatlanoknak, ha azon 
nézetre vergődünk föl, miszerint az általuk hirdetett 
vélemény sokkal inkább tiszteltetik általunk. A hivő 
protestánsok lelkesedve beszélnek a kinyilatkozta-
tott igazságokról, melyek a sz. írásban vannak le-
téve. De váljon az egyház nem dicsekedhetik-e sok-
kal nagyobb joggal, s nem kell-e több hálával eltel-
nie Isten iránt az igazság kincseért, mely ugyan nem 
egyedül a holt betűkre van bizva, hanem mely az 
egyházban él s változliatlanul, mert Istentől alapi-
tott tanítói hivatal által kezeltetik, nemzedékről nem-
zedékre örökségképen átszáll? Ha a protestánsok 
nem akarják elismerni, hogy systemájuk feneketlen 
mélység fölött lebeg, melynek lezuhanására csak egy 
kis lökés kell: ugy meg kell engedniök a Szentlé-
lek őrködését az irott betűk fölött, nem ugyan köz-
vetlenül, hanem közvetve, ugy, amint azt a kath. 
dogma a tárgyhoz sokkal illőbben s méltóbban föl-
állítja t. i. a Szentlélek közvetlen őrködése alá he-
lyezvén a tanító-egyháznak élő tagjait. 

Ami pedig az annyira elhírhedt s a protestán-
sok által palladiumkiut használt „a sz. írásban való 
szabad vizsgálat" szólásmódot illeti : erre nézve 
azokkal semmi közünk, kiket a szabad vizsgálat hi-
tetlenségre vezet. Lehetlen, hogy hivő protestánsok 
is ezekkel kezet fogjanak, amint ezt symbolikus 
könyveikhez való szigorú ragaszkodásukkal bizo-
nyítják. De ha ez igy van; lia a protestánsok, kik-

nek még van hitük, eléggé tapasztalták, hogy alanyi 
fölfogással, önkénynyel s hitetlen lélekkel az irás 
magyarázatában nem sokra mehetni s azért a sza-
badvizsgálatnak bármily vallási norma által korlá-
toztatnia kell: micsoda előny volna a prot. véle-
ményt előtérbe tólni, melynek a biblia magyaráza-
tára vonatkozó normái, amennyiben a kath. egyhá-
zéitól elütnek, tökéletesen alanyi alapon nyugosznak, 
s nem visszatérni az egyházhoz, mely minden, a ku-
tatásban előfordulható önkény elé Istentől vont kor-
látokat állit föl. mely között azonban a tudományos 
vizsgálatnak elég tért euged, s mely egyedül érdemli 
a ,szabad' epithetont, hogy megkülönböztessék az 
emberi ész hazug vizsgálásától, mely tévtanokban, 
ábrándokban esztelenségben s hitetlenségben nyilat-
kozik ? 

Hogy mi következménye van a szabadvizsgá-
latnak, tekintsünk Angolországra s annak különféle 
sectáira. Az amerikai szabad államok rettentő példáit 
szolgáltatják a vallási zagyvalékoknak. Ha a kinyi-
latkoztatott igazság oly becses előttünk; ha az is-
teni tanért életünket, mindenünket készek vagyunk 
föláldozni; ha a kereszténységet az emberi társada-
lom művelőjének s föntartójának hiszszük : váljon 
nézhetjük-e egykedvűen, mikint szabdalják annyi 
részre az egy Krisztust, szentségtelen kezekkel mi-
kint ragadják meg őt, hogy méltóságától megfoszszák; 
mikint iskoláztatják az örök bölcsességet, s egykori 
bírójuk fölött mikint bíráskodnak?! — Váljon mind-
ezek ellen található s gondolliató-e jobb eszköz, a kath. 
egyház tanitmányánál, a csalhatatlan tanító hivatal-
nál? Az utólsó három század megfelel. A reformáto-
rok idejében még hiányzott a tapasztalás, melyet mi 
sajnosan szemlélni kényszerülünk, hogy mire vezet-
nek amaz elvek. Miért nem ragadjátok meg tehát 
ezen alapot, melyet a kath. egyház nyújt csalhatat-
lan tanítói hivatalában a Szentlélek által ? Ezt he-
lyesli az ész ; bizonyttja a tapasztalati történelem s 
tulajdon szivünk; agyakor la t i egyházi igények s 
maga a sz. irás ! Vagy mikint értelmezitek hitünk 
isteni alapitójának eme szavait: „mikint. küldött 
engem az atya, én is küldlek titeket." — „Ki tite-
ket. hallgat, engem hallgat, s ki titeket megvet, en-
gem vet meg?" 

Nem, a kath. egyháznak csalhatatlan tanítói 
hivataláról szóló elve, nem oly hitágozat, mely reá-
tok elviselhetlen telierkint nehezednék. Eszetek ré-
gen meg van erről győződve, szivetek feléje haj l ik; 
de nem bátorkodtok azt érvé nyesi feni. Mi oknál 
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fogva tétováztok mégis ily helyzetben a kath. egyház ellené-
ben ? (Folyt.) 

Mladoniczky Ignácz. 

Főpásztori körlevelek a pápai encyclicáról. (Vaczi.) 

„Non est aliud nomen sub coelo datum hominibus, in 
quo oporteat nos salvos fieri, dicit s. Petrus apostolus1), quam 
nomen Domini nostri JESU Christi." — Salus itaque, ad 
quam necessario cunctos conatus dirigere debemus, in Deo-
homine J E S U Christo reposita est, et extra Illum, sine Illo, 
contra Illum salus nec quaeri, nec inveniri potest ; quia „non 
est in alio aliquo salus."2) 

Salutem hanc, quae est „unum necessarium,"a) in no-
mine J E S U quaerere et invenire significat : salutem in eo 
salutis ordine consequi cupere, quem Christus Salvator ho-
minibus praestituit. E t hoc salutis institutum pro universe 
humano genere est Ecclesia per Christum fundata, et pre-
tiosissimo suo sanguine acquisita. Eapropter extra illam, sine 
illa, et contra illam non est pro quocumque salus ; in illa, et 
per illam potest et debet genus humánum ad supremum fi-
nem, supernaturalem quippe salutem pertingere ; et ideo ho-
mines in suis naturalibus adjunetis et relationibus per Eccle-
siam Christi purgari, et sanctificari oportet. 

Christus Dominus fundamentum Ecclesiae suae consti-
tuit s. Petrum apostolum, cui dixit : „Tu es Petrus, et super 
hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, etportae inferi non 
praevalebunt adversus eam."4) Petrus ergo, qui est petra, 
inconcussus stabit, donec Ecclesia Christi perseverabit ; et 
Ecclesia Dei invincibilis consistet, quia est aedificata super 
Petrum, qui est petra. 

Fundamentum Ecclesiae a Christo positum erat Romae, 
et Romae, ubi Petrus oeeubuit, perseverat petra. Petrus 
continuo vivit Romae, et petra perseverat ibi in successore 
Petri, summo pontifice, qui velut viva petra, eum fortitudine 
prineipis apostolorum Petri, et domum, et civitatem, et totam 
Ecclesiam Dei sustentât. Sicut enim fundamento aedificium 
cum omnibus suis partibus insistit et perdurât, ita etiam su-
pra petram, summum pontificem, Romanum episcopum, Petri 
successorem, visibilem JESU Christi viearium in terris tota 
Ecclesia Dei cum omnibus suis partibus et episcopis, quos 
Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei, quam acqui-
sivit sanguine suoä), consistit et radicatur. 

Ecclesia Dei visibilis, et haec sola ducit mortales ad 
sempiternam salutem; et huius Ecclesiae visibile caput omni-
um eiu3 jurium et praerogativarum a Salvatore Jesu 
Christo eidem concessorem sustentator et defensor, e8t 
summits pontifex ; et ille solus. E t hinc sequitur : quod 
secundum praestabilitum per Salvatorem nostrum J E -
SUM Christum salutis ordinem genus humánum, si sem-
piternae salutis compos reddi cupit, vivo Ecclesiae fun-
damento et petrae, Romano pontifici, Romae Ecclesiam Dei 
feliciter gubernanti adhaerere debeat : ut ab illo audiat et in-
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telligat ea, quae ad sempiternam salutem dueunt, aut ab ea 
dem abdueunt. 

Tam id, quod ad supremam destinationem omnium ho-
minum ducere debet ; quam hoc, quod a destinatione avocat, 
consistit in ordine veritatis, morum, et ju r ium; et ex parte 
altera omne id, quod in singulo horum ordinum ad sempi-
ternam salutem ducit, aut ab hac abducit, consistit in ratione 
cogitandi, loquendi, agendi, non secus etiam in ipsa methodo 
vivendi, et quidem non solum singulorum pro se, immo pluri-
morum et omnium in communione, in laxiore et strictiore 
nexu inter se viventium Quotiescumque igitur vicarius Christi, 
summus pontifex, respectu memoratorum ordinum declarat, 
esse in iis aliquid sempiternae saluti consonum, vel difforme, 
sive id cogitationem, sive sermonem, sive actionem, sive id 
privatam, sive publicam vitam, sive singulare individuum, 
sive societatem hominum concernât et respiciat, salutis ordo 
a J E S U Christo instit.utus praetendit, deposcit, ut supra 
petram Petri collocati summi pontificis vocem filiali cum 
pietate non solum audiamus, sed huic irrestrictum obsequendi 
Studium exhibeamus, ne in uno et summe necessario nau-
fragium patiamur, neve a portis inferi, a potentatibus tene-
brarum et mendacii, erroris et perversionis sedueti, victi et 
oppressi e regno Christi, regno lucis et veritatis, sanctifica-
tionis et salutis excludamur. 

Nam vocem summi pontificis non attendere, negligere, 
et proprias sequi ideas idem est : ac ab illo, qui petra est, 
desciscere, deficere, aestuantis maris fiuetibus agitari, jactari, 
et in profundum interitus mergi. Ille habet plenitudinem po-
testatis obedientibus januas regni coelestis aperire, et has 
refractariis claudere ; quia Salvator noster Petro, et in huius 
persona omnibus in cathedra Petri successoribus dixit : „Tibi 
dabo claves regni coelorum. Et quodeumque ligaveris super 
terram, erit ligatum et in coelis, et quodeumque solveris su-
per terram, erit solutum et in coelis."1) 

Ille, quippe sunpnus pontifex, gaudet plenitudine po-
testatis et juris super omnibus, quae divinum salutis ordinem 
coneernunt, suprema cum auetoritate decidendi, et quidem 
ita : ut eiusdem judicium, omni terreno tribunali superius, 
perfectissimam legis vim et auetoritatem habeat coram judicio 
altissimi in coelis ; nam Christus Dominus Petro et eius suc-
cessoribus dixit : „Quodeumque ligaveris super terram, erit 
ligatum et in coelis, et quodeumque solveris super terram, 
erit solutum et in coelis." 

Demum summus pontifex habet obligationem universum 
gregem Christi salutari pascuo veritatis, virtutis et juris pro 
vita seinpiterna nutriendi, et eumdem a pabulo corruptions 
et depravationis praeservandi. Qui itaque ad gregem Christi 
spectare, et ad vitam sempiternam pertingere desiderat, voci 
et nutui episcopi Roinani — summi pontificis — irrestrictam 
obedientiam deferre obligatur. Quia ille est universi gregi8 
suprenms pastor, cui in persona Simonis ipse Christus — 
bonus pastor per eminentiam — cum reflexione ad sacrifi-
cium mortis, quod ob pastoris officium subiturus erat, iniun-
xit : „Pasee agnos meos, pasce oves meas."2) Huic supremi 
pastoris officio tum respectu gregis, per universum orbem 
diffusi, tum respectu pastorum, quippe episcoporum, ubique 
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dispersoruiu, summi pontifices a b. Petro usque nunc glorio-
sissime regnantem Pium IX. constanter adcuratissime satis-
feeerunt. Qua dileetione et dignitate, qua prudebtia et forti-
tudine, qua constantia et patientia iu medio perennium di-
versarum pugnarum contra regnum inimicorum L)ei et ho-
minum illi hoc suo officio functi fuerint, abunde docent histó-
riáé gentium, annales populorum et nationum tam Orientis, 
quam Occidentis. 

Ast vix umquam clai-ius patebat, quod cathedra episcopi 
Romani sit sedes Petrae, in qua stare, et cui adhaerere opor-
tet omnes Christi fideles, imrno omne genus humánum, ne in 
abyss um temporalis barbariei et sempiternae peruicici prae-
ceps ruat, quam aevo praesertim nostro. Numquam potestas 
claviuin summi pontificis, plenitudo potestatis Eius in exer-
cendo supremo judicio, eiusdem authenticae decisiones et su-
prema auctoritas tanta cum gravitate et maj estate se mani-
festavit in determinandis doctrinis et principiis tenebrarum, 
quae ducunt ad interitum, ac in iis separandis a genuina ve-
rae lucis doctrina, quae ad salutem ducit, quam nostris die-
bus. Equidem vix umquam supremus pastor in tam arctatis 
et periculoruni plenis adjunctis adeo energice, et serio ad-
paruit : ut in conspectu coeli et terrae universum gregem, 
sibi creditum, a virulentis pascuis arceat, et praeservet, ad 
quae adversarii illum omni couatu non tam ducere, quam 
seducere conantur, quam dum festo immaculatae conceptio-
nis beatae Mariae Virginia a. 1864. vocem apostolicam leva-
vit. Vix umquam evidentius est verificata in Petro, qui in 
llomano episcopo vivit, vis et significatio illorum Domini 
J E S U verborum : „Simon, Simon, ecce santanas expetivit vos, 
ut cribraret, sicut triticum : ego autem rogavi pro te, ut non 
deficiat fides tua : et tu aliquando conversus confirma fratres 
tuos."1) Et utrumque fit in oculis nostris. 

Torrenti malorum, quae e perversissimis, ubique di-
spersis, et in dies magis propagatis doctrinis, principiis, axio-
matibus, coinmentis profluunt, ac totum orbem inundant, 
adeo, ut metuendum sit, ne etiam justi 'inducantur in tenta-
tionem, summus pontifex Pius IX. sub aegide immaculatae 
conceptionis beatae Mariae Virginia, quae licet suavis et de-
cora, terribilis tarnen ut castrorum acies ordinata est, se, 
licet aetate fessus, multis calamitatibus oppressus, sed animi 
fortitudine indeficiens, ac spe in Deum inconcussa firmatus 
opponit, atque gratia Christi, cuius legationi per emineutiam 
fungitur, confortatus ut alter Petrus subveuit suis fratribus, 
suis filiis, dum falsi nominis scientias, principia, axiomata, 
quae cum aeterna veritate manifeste pugnant, recenset, re-
jicit, damnat. 

Fecit hoc Sua Sanctitas, summus pontifex, dum festo 
immaculatae conceptionis beatae Mariae Virginis a. 1864. 
solemnes ad universi orbis patriarchas, primates, aepiscopos, 
episcopos gratiam et conununionem cum Sede apostolica fo-
ventes, literas encyclicas dedit ; quibus in dies latius serpen-
tem et propagatam principiorum morumque corruptionem 
cum libertate apostolica perstringit, doctrinae, praejudicia, 
errores aevi nostri, verae fidei non minus, quam christianae 
moralitati noxias, societatis humanae temporalem non solum, 
sed et sempiternam salutem summo discrimini exponentes, 

') Luc. XXII. 31 - 3 2 . 

justa censura ferit, atque e plenitudine potestatis, eidem ve-
lut visibili Ecclesiae capiti, et J E S U Christi in terris vicario,: 
e divina institutione propriae, in distincto syllabo damnat, 
roprobat, episcoposque hortatur, obsecrat et monet, ut tam 
ipsi, quam in partem sollicitudinis pastoralis vocati, omni 
studio et sollicitudine advigilent, quo fideles a quavis per-
versa, erronea et damnata doctrina praeserventur, ii vero, 
qui nefors ex inadvertentia, animi levitate, aut pravo exem-
plo seducti fuissent, mundentur et purgentur per sanam do-
ctrinam, ut expurgent vetus fennentum, et sint nova con-
spersio. 

Quo autem haec conamina salutari corouentur effectu 
Sua Sanctitas gratiarum coelestiuin tliesauros aperiendo in-
dulgentiam plenariam singulis Christi fidelibus largitur, qui 
per decursum anni 1865. mense per ordinariatum defixo, pe-
culiaria pietatis et bonorum operum exercitia egerint, alias-
que conditiones impetrandarum indulgentiarum plenariarum 
expleverint. 

Ad partes muneris episcopalis, quod e singulari Dei 
misericordia, citra omne nostrum meritum, sustinemus, spe-
ctat, ut laudatas encyclicas litteras una cum syllabo damua-
tarum propositionurn, tum literas apostolicas, quae s. jubilaei 
modum respiciunt, iuxta integrum tenorem vobis, dilecti in 
Christo fratres et filii ! connnuuicemus, qui est sequens : (Itt 
következik a ,Quanta cura' körlevél, a syllabus, e's az ,Ar-
cano' leirat ; melyek után a főpásztor a jubilaeumot fehér 
vasárnaptóljihusvét utáni 5-ik vasárnapig határozza meg.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, május 28-án. A szent-László-társulat nm. L o n o -

v i e s József ő ecxiája gyengélkedése folytán, H u s z á r 
Ferencz alországbiró s társulati alelnök ur ő nga el-
nöklete alatt választmányi ülést tartott, melyben a folyó teen-
dők után: a bosniai sutinskei zárdatemplom számára 400 
frton készítendő négy változatú uj orgona megrendelése 
végleg elhatároztatott. — Felolvastatván a pénztári jelentés, 
a rendelkezésre állott 3255 forintnak hováforditásáró 1 

rr 
az adakozások igy állapitattak ineg : a) 0 Szentségének fiúi 
hódolattal 1000 frt . b) A lajosvölgyi (szatmármegyei) tem-
plom harangjára 100 frt . c) A pesti angol kisasszonyoknak 
100 frt . d) A pesti kath. legényegyletnek 100 frt . e) Az 
alsó-mislyei plébánia zsadányi fiók iskolájának 100 frt . f) A 
konstantinápolyi sz. Györgyről nevezett ápoldának 100 frt . 
g) Az illyefalvai székely községiskola segélyezésére 200 f r t . . 
h) A pesti szürkenénéknek 200 frt. i) A nógrádmegyei óvári 
templom harangjára 100 frt 

VARGEDE, május 7-én. Mig a világ örömeinek szo-
morúság és bánat a jutalma, addig az Istentől küldött szo-
morúságot és öninegtagadást a halhatatlan öröm szendén 
kelő és kellemesen meglepő napja követi; igy támadt e hó 
4-én a kath. egyház számára is, melyet egy idő óta majd az 
egész világ minden államában a szomorúság napjai értek, 
egy öröm nap, melynek tényezőjét kerületünk egyik egyhá-
zában, Gesztetében megtartott uj sz. mise képezé. Ezt ugyan-
is Keszler Bertalan, egri főmegyei ujonszentelt pap mutatá 
be a Mindenhatónak, mint egyházszolgálatának első zsengé-
jét. A vezetési tisztet számra 9 pap segédlete mellett legu-
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jabban kinevezett rosnyói kanonok Hoffmann Vendel ő nagy-
sága, a szónokit pedig az ékesszóló segédlelkész, Keszler 
László ur végezé. Az uj misés gyenge, de annál ajtato-
sabb hangon mondá miséjét. A tisztelt szónok ur pedig 
szivreható sz.-beszéde által édes emléket vésett az ezen 
ünnepélyre egybegyűlt töméntelen sokaság keblében. Ta-
pintatteljesen választá ez alkalomra tárgyát, midőn az ön-
megtagadásról, a mostani korban annyira szükséges és eléggé 
nem ajánlható erényről — különösen a papra vonatkozó-
lag — szólott. Igen, az önmegtagadás jelen viszonyainkban 
és körülményeinkben azon hatásos emeltyű, mely az embert 
a fénylő csillagokig emeli ; az önmegtagadás egyszersmind 
azon varázserő, melylyel kivált a pap, a gúnyt, a rágalma-
kat, a türelmetlenséget, s az ellene ezer alakban megujuló 
üldözést legyőzi. Az önmegtagadással, vagyis a kereszttel 
az egek kapuját megnyitja, a pokol rettenetes erejét meg-
semmisíti. Az önmegtagadás gyakorlásával végre a világot 
is, melyT úgyis, bármelyik kelyhünkbe töltsön, mindig csak 
keserűséget tölt és mulandó örömei után szúró tövisekkel 
marczangol, meggyőzheti és megszégyenitheti, sőt terhes pá-
lyáját, azonkívül, hogy megkönnyítheti, még meg is éde-
síti és érdemekkel gazdagítja. Azért vigasztalólag hatottak 
sziveinkre a szónok által azon gyakrabban ismételt szavak r 
„Vedd fel keresztedet, és kövess engem." A sz.-beszéd gya-
korlati oldalát tekintve legnépszerűbb és legérdekesebb ré-
sze volt az, mely az uj misést a jelenvolt híveknek ajánlja, 
arra hiván föl őket, hogy a pap személyében az egyháznak 
nem angyal, hanem csak ember adatik ; miért is az egyhá-
ziak emberi hibái fölött nem mindjárt pálczát törni, mint 
sokan szoktak, hanem azok iránt kímélettel viseltetni tar-
toznak. 

Mind a sz.-beszéd, mind az ilyenkor osztatni szokott 
áldás hatása alatt távozott el az ajtatos közönség mindenki-
nek repeső szivéből önkényt emelkedő azon hő óhajjal: mi-
szerint Istennek ezen uj, fölkent szolgája a Melchisedek 
rendjének díszére, megyei papságának örömére és az Isten 
országának e földön való dicső fölvirágoztatására ernyedet-
len buzgalommal és fényes sikerrel számos évekig munkál-
kodhassék szóval és példával a jóban. Conserva hoc Deus, 
quod operatus es in nobis, ad templum sanctum tuum, quod 
est in Jerusalem. 

l'elkó Péter. 
ROMA, május 2ü-án. A görög-ruthen egyháznak hom-

lokzata fényesen vala kivilágítva, mert a szentatya jött ide, 
hogy miután görög szertartás szerinti misét hallgatott volna, 
Kunczevicz Josaphat és Berchmans János szentekké avat-
tatására vonatkozó okmányokat kihirdesse. A szentatya ez 
alkalommal körülbelől imígy szólott : „Minden időben, és 
minden helyen jelelt ki Isten utakat, melyek örök boldog-
ságra vezetnek, amelyeken gyalázat, rágalom, üldözés éri a 
hűket, és e szabály alóli kivételek igen ri tkák. Ezek közé 
tartozik a fiatal Berchmans József, kit az Isten mint illatos 
virágot helyezett át a siralom völgyéből a paradicsomba. A 
fiatalságnak bátorításra van szüksége, és különös kegyelem 
az, mely neki eme példányképben adatott. Áldom azért a 
Mindenhatót, a családatyákkal, mindazokkal, kik éltöket a 
tanításnak szentelték, és különösen Jézus társulatával. Azon-
ban ismétlem, sokat kell szenvedni, hogy üdvözüljünk, mu-

tatja ezt nemcsak szent Athanáz példája, kinek ma ünnepét 
üljük, hanem azon bátorlelkü püspöké is, kinek boldoggá 
avattatásáról szóló okmányt csak imint hallottátok. Boldog 
Josaphat nem akarta, hogy az egyház megoszolva legyen, 
ezért kínoztatott, és vitetett vértanúi balálra. Napjainkban 
kevesebben vannak a hóhérok, kik fejszével vagdalják a 
fejeket, de a másnemű hóhérok száma nem csekély, kikre 
az írás szavait kívánom alkalmazni : „Ti prófétáitokat fe-
szítitek meg." Hány tiszta nemes lelket nem látunk egy 
megromlott, istentelen sajtó által felfeszittetni ? Hányan van-
nak, kik, mivel a vallást, és a szentszék jogait védték, gya-
lázatos könyvekben sértettek ? Körülnézek a világ négy ré-
szeire, és mondom : nézzétek, ítéljétek meg, kik pártfogol-
ják eme gonosz istentelen írókat ? Es váljon melyik leend a 
legjobb eszköz a baj legyőzésére ? Az igazság hirdetése, 
mely egyedül győzheti le a tévelyt. — Kérem Istent, hogy 
áldja meg különösen a keletieket, az ifjúságot, s hogy ve-
zesse jobb útra az egyház üldözőit." — Az olasz félszigeten 
és Francziaországban megjelenő lapok sokat foglalkoznak 
Vegezzi küldetéseivel, politikai jelleget tulajdonítanak en-
nek, és már is látni vélik a forradalmi Itália és a szentszék 
kiegyezkedését. Mindez nemcsak téves, hanem képtelenség 
is. Antonelli és Berardi kizárólagosan kath. szempontból 
tárgyalják a számkivetett vagy bebörtönözött püspökök 
visszatérhetésének kérdését, és a megüresedett székek be-
töltését. — A mexicoi küldöttség ujabb kihallgatásban, fo-
gadtatásban a pápa részéről nem részesült, csak Velasquez 
tanácskozott az államtitkárral, ugy látszik a küldöttségnek 
nincsenek kielégítő utasításai. — Lisztről is sokat beszélnek 
a lapok. Roma látása, múltjának zajos volta, ezen egyébkint 
is a vallásos érzelmekre mély fogékonysággal biró szellemet 
lassan lassan a katholikus ajtatosság gyakorlatára vitték. 
Liszt mindig birta azon erényt, melyet Isten legtöbbször 
már a földön szokott megjutalmazni : a szeretetet. Diadalai-
nak fénynapjaiban sem felejtkezett meg soha a szegények-
ről. Liszt most a Vaticánban lakik, és herczeg Hohenlohe 
vendége. A művész nem fog elveszni az egyházi öltönyben 
sem, hanem inkább a hitből uj lelkesedést, ihletséget merí-
teni. Emberek, kik mindent akarnak tudni, már is látják 
benne a jövendő kanonokot szent-Péter káptalanjában, és a 
pápai zenekar igazgatóját. 

BRUXELLES, május 8-án. A sz. Péterről czimzett 
társulat, mely Péterfillérek gyűjtésével foglalkozott, e hó 
másodikán közgyűlést tartott, hogy számot adjon müködé-
déséről. Verspeyen a gandi és Cartuyvels a liégei megyékben 
e tekintetben nyert eredményekről szólott. Az előbbi, miu-
tán Delebeque emléke iránti hódolatát fejezte volna ki, mint 
akinek a péterfillérek müvének a gandi megyébeni szerve-
zését tulajdonítani kell, imígy szólott: évről évre láttuk a 
péterfillérek számát e megyében növekedni, ez ugyan nem 
mondható tetemesnek, de épületes azon pontosság, melylyel 
az adományok átszolgáltatnak. A péterfillér minden kath. 
család költségvetésében helyet foglal, és az önkénytes adó 
oly rendben és oly7 gyorsasággal folyt be, hogy nincs mit iri-
gyelnünk a kormányok pénzügyi közegeinek rendszereitől. 
Csakis igy történhetett, hogy a gandi megye 1859 évi de-
cember havától idáig 1,067,250 franknyi összeget tehetett 
le a pápai trón zsámolyához. Verspeyen beszédéből tudjuk 
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hogy a gandi megye 160 önkénytes katonát szolgáltatott a 
pápai hadseregbe. A gandi megyében ugy, mint liégeiben a 
péterfillérek társulata gyönyörűen van szervezve, és innét 
az eredmény. Az utóbbiban 1859 óta a péterfillérek összege 
920,000 frt . volt, és itt is évről évre növekednek. A hit a 
szeretet müveiben nyilatkozik. Es minek kell a rendkívüli 
eredményeket tulajdonítani ? Mindenekelőtt az ügy szentsé-
gének, és nagyságának. A pápa ügye Isten ügye. Bármeny-
nyire tiszteletre méltó legyen is az uralkodó pápa személye, 
nem habozunk kinyilatkoztatni, hogy nem a szeretett öre-
get, nem a bátorlelkü királyt, de még az atyát és főpapot 
sem illetik mindezen hódolatok, hanem Urunkat Üdvözí-
tőnket magát helytartója személyében. 

AFRIKA, (missiói tudósitások.) Legújabban kirándu-
lásokat tettem apost. helyettnökségünk több helyeire. Igy 
Porto-Novo, Badagry, és Lajos állomásokat látogattam meg. 
Lagosban sept. 27-én vasárnapon egy tágas házban szent-
misét mondtam, hol a benszülöttek oltárt rögtönöztek, me-
lyen semmi sem hiányzott, még füstölő, és közép nagyságú 
harang is volt. Közel négy százan voltak jelen a szentmisén, 
mely Lagosban először mondatott nyilvánosan. A közönség 
igazán a kath. egyház képét nyujtá, tíz különféle nemzet-
beli emberek voltak képviselői. E napon 46-an keresztel-
tettek meg. Az itteni hívek élénk óhajukat fejezték ki, hogy 
missiói állomást nyerjenek, és jelentékeny összeget nyúj-
tottak át ennek könnyebb létesítése végett. Ugyanaz nap öt 
európai kereskedő elment az angol kormányzóhoz, hogy 
vele szóljon egy alkalmas terület vétele ügyében. A kor-
mányzó, kit pár nappal előbb meglátogattam, nekem kedve-
zőleg nyilatkozott a katholikus missio tervéről, de miután a 
gyarmati törvény az ingyen földadást szabály szerint meg-
nem engedi, a kormányzó meghallgatni volt kénytelen a 
mellé rendelt tanács véleményét ez ügyben. Az eredmény 
az lőn, hogy ingyen kaptunk helyet, és pedig nagyobb terü-
letet, mint reményiettük. Ily körülmények között nem lehet 
nem ismételve munkásokért, és egyéb segélyért kérelmez-
nünk. Az angol kormány, mely érdekeit felfogja, az itteni 
gyarmatokban a kath. missiókat nemcsak nem akadályozza, 
hanem sokszor elősegiti is. Végül, hadd említsem akiszolgált 
szentségeket. Gyermekeket kereszteltünk 288-at, felnőtte-
ket 31-et, összesen 319. Gyónás volt 400, áldozás 100, bér-
málás 33. Whidában azon kivül most vannak 27-en, kik a 
szent keresztségre előkészíttetnek, és 34-en, kik a gyónás, 
és a bérmálás szentségére készülnek. Látni, hogy lia 
aratásunk nem is volt bő, alázattal és az Isten malasztja 
iránti törhetlen bizalommal szedegettük a kalászokat az Ur 
földjén. 

COCHIN-CHINA, (missiói tudósitások.) Tong-King 
mart. 17-én. (Tiszt. Estevez atyának a dömések szerzetéből 
levele Vigrola atyához.) Az e tartományi keresztények áll-
hatatossága és buzgalma képesítheti csak őket arra, hogy 
mind azt tűrjék, mit szenvedniük kell. Nem szűntek meg ül-
döztetni egész mult September haváig, sőt most is vannak 
helységek, hol nem engedik őket szülőföldükön lakni, hanem 
szétszórják a hitetlenek által lakott vidékekre. Majdnem hi-
hetetlen ! egész mostanáig nyomorult kunyhókat emelhettek 
csak, hogy védjék magukat az idő kellemetlenségei ellen, és 
még itt sem nyugodhatnak. A pogányok véres verítékkel 

szerzett öltönyeiktől is megfosztják őket. Mindemellett buzgó 
híveink nem vesztik el a bátorságot. Kimondhatatlan öröm-
mel fogadták az általam hozzájok küldött két missionariust. 
Nem hallani tölök panaszt, csak azon egyet óhajtják, hogy 
gyónás nélkül meg ne haljanak. Ime egy hitvallónak két le-
velét közöljük, melyet ez szüleihez és feleségéhez irt. Az el-
sőben, miután elmondta volna a szomszéd kerületben kitört 
üldözést, kéri anyját, hogy a mandarintól szabadon bocsátta-
tását szorgalmazza. „Ne gondoljátok szeretett szüleim, mint-
ha arról elmélkedném, hogy hitemet elhagyjam és a keresz-
tet csúfoljam ; nem, az egyedüli, mit kívánok, abban áll, hogy 
menekülésre alkalmam legyen, ami hitünknek szentségével 
nem ellenkezik. Menjen tehát gyorsan anyám, mert külön-
ben talán nem látandjuk többé egymást. Feleségem ne men-
jen el önnel a főnökhöz, mert kérésének megtagadása talán 
nagyon megháboritaná őtet. Maradjon ö otthon, tartsa meg 
szigorún szent hitünket, ügyeljen a gyermekekre, és tanítsa 
őket mindenre, mi a lelket és testet megnemesiti ; ne felejt-
kezzék meg arról, hogy az égben viszont látandjuk egy-
mást." Továbbra igy folytatja : „szeretett szüleim ! ugy te-
kintem magam, mint súlyosan beteget. Ez, habár baja leg-
roszabbra fordul is, nem szűnik meg keresni orvosságot, és 
ha mindamellett gyógyulása nem sikerül, megelégedetten 
hal meg. Ez történik velem is. Valahányszor körülménye-
imre tekintek, mindannyiszor inkább győződöm meg arról, 
hogy halnom kell. De miután nem tudom, mit határozott az 
Isten felőlem, minden lehetőt meg akarok kisérteni szaba-
dításomra; ha mindazonáltal nem menthetem meg életemet, 
át fogom látni, hogy Isten igy akar ja, és akkor örömmel fo-
gadom a halált. Kérem édes szüleim ! imádkozzatok érettem, 
hogy az ördög, a világ, és a test kivánságai erőt ne vegye-
nek rajtam, és el ne bátortalanitsanak." A második levél is 
telve keresztény, és szülei nemes érzelmekkel. „Phan-Huic-
Fo fia ezerszer üdvözli szülőit. Kedves szüleim sorsom eldőlt ; 
nem lehet többé a halál keserű serlegét elkerülni, mert bár 
sokfélekép iparkodtam szabadulni, ez nem sikerült. Most 
miután Isten akaratja, hogy meghaljak, ennek mindenben 
alárendelni kivánom magam. Kívánom véremet ontani Urunk-
ért Jézus Krisztusért, hogy némileg megháláljam szerete-
tét. melylyel Ö ontotta vérét a bűnösökért. Kérlek kedves 
szüleim, szeressétek Istent, és teljesítsétek hiven, mit szent 
vallásunk parancsol; legyen gondotok nőmre, és gyerme-
keimre, tanítsátok őket, hogy ne legyünk örökre elválasztva 
egymástól, ami reám nézve a legnagyobb szerencsétlenség 
volna. A gonosz ellenségek, az ördög, a világ és a test ki-
vánságai nem szűntek meg a roszra incselkedni, melynek 
megvallom, még köztetek levén sokszor hódoltam. Bánom 
ezt, és most már mindenben Isten akaratát követem, nem 
akarván tőle semmiben elválni utolsó lehelletemig. Kérlek 
Istenem! hogy ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tied ! 
Mondjátok meg kedves szüleim feleségemnek, hogy nyu-
godjék meg a mindeneket teremtő Isten akaratján. Tudnia 
kell, hogy ő megengedi, hogy a gonoszok üldözzenek, és pe-
dig bűneinkért. Figyelmeztessétek, hogy hitünket és pa-
rancsait tartsa meg szigorúan, teljesítse a jó anya köteles-
ségeit, hogy ő is az égbe jöhessen. Most válnunk kell, de 
csak rövid időre. Ismét meglátandjuk egymást, és azután 
örökre együtt leendünk." Igy irt halála előestéjén. (Folyt.) 
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IRODALOM. 
A c t a e t d é c r é t a c o n c i l i i p r o v i n c i á é C o l o -

n i e n a i s. 
Fontos a következendő két fejezet is, mely az elemi s 

fensőbb tanodákra nézve kijeleli a clerus teendőit, már csak 
azért is , minthogy napjainkban, — midőn az egyház ellenei 
mindent megkísértettek, miáltal annak tekintélyét s nép-
rei befolyását megsemmisíthetnék, végre azon természeti 
jogától is megfosztani akarnák azt. melyet az, az ifjúság ok-
tatása s nevelése körül gyakorol. „ C a p u t X X I I I . De 
s c h o 1 i s e l e i n e n t a r i b u s." Ecclesia quae a Christo Do-
mino jussa est evangelium praedicare omni creaturae, divina 
praecepta et morum disciplinam tradere, omnes denique in 
viam salutis dirigere, non potest non maximé sibi cordi ha-
bere tenerae iuventutis tam in fidei, quam in litterarum ru-
dimentis institutionem christianamque educationem. Irrita 
enim esset praesertim in tenera aetate religiosa institutio, si, 
quod haec aedificat, disciplinae profanae destruerent. Neque 
sufficit, ut religiosae institutioni nihil adversetur; iuvanda 
etiam et fulcienda haec estdisciplinis profanis, quae arctissime 
cum illa nectendae et christiano spiritu imbuendae sunt, ut 
fides totam mentem penetret, ac pervadat. Qui enim profanas 
docentur litteras, etiam ad christianam religionem educandi 
sunt, ipsaeque disciplinae educationis adminiculum praebere 
debent. Accedit et illud, si quam aliam aetatem, certe pue-
rilem exempli spotius quam verbis impelli et trahi consuevisse, 
Parum proin religiosa proficeret institutio, si illi, quibus pro-
fanae disciplinae commissae sunt, aut, quod absit, religionem 
parvi perderent, aut non eo, quo par est loco earn se habere 
moribus profiterentur. Haec qui perpenderit, facile intelliget, 
merito Ecclesiam scholae matrem censeri, non solum quia 
scholis christianis ortum dédit, sed ideo etiam quia Ecclesiae 
est continuo eas fovere et fidei spiritu imbuere ac nutrire ; 
proindeque gravissima incumbere parochis, qui Ecclesiae 
vices gerunt, in scholas elementares officia. — Inprimis igitur 
parochi moneant parentes, ut liberos sedulo ad scholas pu-
blicas mittant, ne rudes adolescant careantque religiosa insti-
tutione, quae illis ut impertiatur, inter primas parentum curas 
esse debet. Neque enim vitae naturalis tantum et tempo-
ralis, sed supernaturalis etiam et aeternae parentes Deos 
eosdem esse voluit. 

Curent parochi, ut intelligant ludimagistri, se Ecclesiae 
in pueris instituendis et educandis esse auxiliares, proindeque 
munus sibi coinmissum 11011 modo nobilissimum esse, sed etiam 
gravissimum, quum ab eorum industria ac labore tum poste-
rorum prosperitás, tum Ecclesiae, reique publicae salus quo-
dammodo pcndeat; suum igitur esse stimulare puerorum so-
lertiam in doctrina religiosa ediscenda, coque quem parochi 
ipsis indicaverint, modo in ea tradenda opem praestare; suum 
esse a rebus noxiis et periculosis arcere discipulos, eos mode-
rari, docere modestiam tum domi tum in schola, summamque 
in Ecclesia erga Deum reverentiam. — Instantissime admo-
nentur parochi et rectores, ut scholis sibi subditis sedulo in-
vigilent, easdem, si fieri potest quotidie, vel saltern bis singulis 
hebdomadibus adeant, idque eadem praescribimus lege et 
ibligatione, qua concilium Tridentinum praedicationetn verbi 

divini singulis diebus dominicis praescribit. Nec parochi et 
rectores sibi suoque officio se satisfecisse credant, quum scho-
las adeuntes ad fidei rudimenta explicanda se se restringunt, 
quin potius omnibus disciplinis per ludimagistrum tradendis 
invigilent dispiciantque, qua methodo utatur, quibus singula 
horis sint assignata, quos mores praeseferant discipuli ; exci-
tent, doceant, adjuvent ipsos ludimagistros. Hanc scholarum 
curam officii pastoralis partem propriam, sine qua illius inte-
gritás salva non sit, esse declaramus et eadem obligatione et 
disciplina, qua praedicationem, ab Ordinario canonice susti-
nendam et urgendam. — Parochi pueros ad p r i m a m c o n -
f e s s i 0 n e m, praecipue vero ad primam communionem dili-
gentissime praeparent. Ne autem haec prima conféssio ultra 
n o n u m annum differatur, stricte prohibemus. Ac deinceps, 
quamdiu scholas frequentant, singulis trimestribus ad con-
fessionem faciendam adducendi sunt. Abusum, quo subinde 
communio pueris, licet aetatem maturam attigerint, ob exi-
guum eorum numerum in alterum annum differtur, maxime 
improbamus et strenue prohibemus. Uno alterove die, ab Or-
dinario pro qualibet dioecessi designando, prima communio 
locum habeat, quem diem nulli parocho in posterum sine 
episcopi dispensatione excedere liceat. — Tempus primae 
communionis confundendum non est cum tempore, quo pueri 
e schola dimittuntur ; ubi enim de ss. Eucharistia sumenda 
agitur, ingenii, indolis, profectus morumque ratio habenda 
est. Attendendus tameu est, qui pro ss. Eucharistia primum 
sumenda assignatus fuerit ab Ordinario aetatis terminus in-
fimus et supremus ; quare parochi illos, qui extremo hoc 
termino minus maturi videbuntur, speciali et privata cura 
disponere studebunt. — Consuetudo salutaris in multis locis 
observata, qua per duos vel très post primam communionem 
annos, singulis si fieri potest, vel altérais mensibus ad sacram 
synaxin recipiendam omnes congregantur, ubi viget, reti-
nenda, ubi desideratur, introducenda est. — Quam maxime 
congruere et utile esse censemus, ut omnes quum e schola 
dimissi sunt, ad certum aetatis annum diebus dominicis do-
ctrinam christianam audiant. Unde parochi qualibet die do-
minica pueros et puellas signo dato bora competenti in suis 
cogant ecclesiis, atque tum parentes, ut liberos mittant, tum 
hos ut sponte accédant, urgebunt. — Nec minori demum cura 
et diligentia parochi illos, qui sanctum confirmationis sacra-
mentum reeepturi sunt, instituant et praeparent. (Folyt.) 

Gyurikovics Mátyás. 

VEGYESEK 
Főm. bibornok esztergomi érsek Magyarország szere-

tett herczeg-primása ft. Scitovszky János ö eminentiája, a 
Nagy-Szombatban létező érseki főgvmnasium örökitésére két-
százezer frtot o. é. kegyeskedett az esztergomi fökáptalan 
kezeibe s alapítványi gondviselése alá letenni ; és igy miglen 
innen és túl a világ bölcsei szavakkal tépelődnek, a nagy 
lélek nagyot cselekszik. (P. H.) 

A pesti lipótvárosi basilikára kölcsönben, melyből a tem-
plom hajójának bolthajtása építtetni fog, eddig 75,000 frt 
Íratott alá. A pesti pénzüzleti társulatok tetemes adományok-
kal járultak e czélra: az első magyar biztositó-társaság 20,000, 
a pesti takarékpénztár 10,000, a pesti magyar kereskedelmi 
bank 10,000, a pesti biztositó-intézet 5000, a cs. kir. ausztriai 
hitelintézet 3000, Pannónia-társulat 5000, Anker 2000, bibor-
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nők herczegprimás fmsga 2000, Ranolder János veszprémi 
püspök, Bartakovics Béla érsek nmsga, a kalocsai érseki 
káptalan, Rupp Ignáez örökösei, Emmerling Károly, triesti 
egyetemes biztosító társulat, Phönix biztosító-társulat, Szent-
László-társulat, pesti légszesztársulat, Sebastiani Vilmos, 
Walthier testvérek, gr. Wenkheim Krisztina, Ebner János, 
Kasselik Ferencz, Luczenbacher Pál, első ausztriai biztosító-
társulat, mindenik 1000 frtot. — A kegyes jótevők az Isten-
nek diszes házat, Pestnek, mint fővárosnak nagyszerű val-
lásos épületet, a hazának művészetünk, vallásos lelkierőnk-
ről hosszú századokon át tanúskodó emléket emelni töreked-
nek. — A pénzüzleti társulatok valóban jótékonyoknak, 
hazafiságosaknak bizonyítják magokat. 

I—y plébános ur Bécsből könyveket rendelt meg; ezek-
nek boritéka magyar szöveggel nyomtatott papir volt ; az 
egyik valami történelmi könyvnek szakadéka, Lajos király-
nak nyilt parancsát mutatta,melyben Luther Márton könyvei-
nek terjesztését, és a kath. hitnek elhagyását letiltja; kérdést 
tesz a plébános ur, mit kelljen erről tar tani? — Lajos király 
nyiltparancsa hiteles lehet, miután ezen király 1523, sabbato 
ante dominicam Cantate a szebenieket e könyvektől letiltja; 
— ugyanezeket 1523 feria IV post, domin. Laetare az enge-
detlenség miatt megróvja; — 1525-ben die dominico post fe-
stum Pauli heremitae a házasuló papokat elfogatni és Egerbe 
vitetni rendeli stb. — A kath. hitegység mellett nyilatkozott 
a budai országgyűlés is 1523 art. LXIV. — stb. Miért tette 
ezt a magyar király, miért a magyar rendek? A kath. religio 
iránti hűség és kötelességen kivül haza iránti kötelesség is 
volt; mivel azon könyvek között (Op. Luth. T. 2. edit. Wit-
tern. 1551. fol. -117.) kővetkező levél is volt: „Christianos 
omnes adhortor, ut mecum conjungant preces suas pro tam 
miseris et fascinatis principibus, quos Deus tamquam pestes 
immisit nobis. Ne temere consentiamus ad suscipiendam expe-
ditionem, aut conferendas pecunias adversus tyrannum Tur-
cicum, cum turca longe solertiâ, consilio, integritate, modera-
tione nostros principes antecellat. Has querelas fundo ex in-
timis pectoris mei penetralibus ad omnes vere Christi disci-
pulos." — Akkor nemzetünk épen a török ellen készült, s 
mint végződött e készület, Mohács mutatta. — Ezek akkor 
voltak, ma türelmetlenségünk bebizonyítására hozatnak fel ; 
midőn Svédországban 1864. apr. 24-én Schütze Anna a stock-
holmi consistorium által, mivel kath. hitre tért, száműzetett, 
férje pedig uj házasságra engedélyeztetett. A kath. religio 
Svédországban bün, mely számkivetéssel büntettetik, és még 
impedimentum matrimonii dirimens, mint sz. Pál szerint fel-
tételesen a pogányság. 

Beküldetett hozzánk „A pécsi kath. legényegylet első 
évkönyve 1864," melyből látjuk, hogy az áldásos egylet a 
nm. püspök, mint alapitó, s több fővédnök s pártoló tagok 
nagylelkű segedelme általjött létre. Az értesítésben olvasha-
tók a pártoló tagok nevei, az egylet választmányi, és kézmí-
ves tagjai. A bevétel volt 2083 frt 57 kr., a kiadás 2016 fr t 
97 kr, készpénz maradvány 66 fr t 60 kr. 

Helipolis határán ma is áll, a természetvizsgálók ítélete 
szerint több ezer éves sicomor fa, mely ,Szüz Mária fája ' el-
nevezés alatt ismeretes, melyhez a müszülman zarándokok 
tisztelettel közelednek. Agai meglepőleg napernyőt képez-
nek, mintha meghívni látszanának az utazót kellemes ár-
nyuk ála. Történelmi hagyomány szerint Szűz Mária, midőn 
a kisded Jézussal Egyptomba futott, ezen fa alatt ült, s az 
ágak akkor fonódtak össze, hogy a világ Megváltóját fedez-
hessék; közelben van egy egészséges vízforrás, mely, midőn 
a boldogságos Szűz Mária szomjazott, azonnal felfakadott. — 
Ezen fát mult évben egy muszka 150,000 frankért megvá-
sárolta, remélvén, hogy a muszka kormány majd drágábban 
fogja tőle megvásárolni; de a muszka kormány máig sem siet 

ily cselekedetre. A fa áruczikk, az eladó 15,000 frankon 
vette, tehát csak 135,000 frankot nyert rajta. 

Sándor czár Murawieff tábornokot ünnepélyesen meg-
dicsérte, hogy a benne helyezett reményeknek eleget tett, 
rendszabályok által a lengyeleket engedelmességre hozta, a 
közigazgatást jól szervezte, az orthodox templomokat Len-
gyelországban nagy számban felépítette, a voltakat kiszépi-
tette, végre az orthodox vallás javára a népiskolákat igen jól 
behozta és berendezte. Ezekért, midőn a tábornok a litvániai 
kormányzóságtól saját kérelmére felmentetik, a czár legma-
gasabb kedvezését nyilvánítja. Az okmány Nizzában Íratott 
alá, a trónörökös halála után april 29-én. 

Dante költőnek születés napja májusban volt, mily 
emlékkel ülték meg Olaszországban a katholikusok ennek 
hatszázados emlékét, kitűnik egyik jeles lapnak soraiból, 
melyekben előhozza, mily fiúi tisztelettel volt Dante Szűz 
Mária, Istenanyja i ránt : „áldott királyné Mária," „legjobb 
nő a nők között," „legtisztább, legékesebb hajléka az Isten 
fiának," „minden reggel minden este hozzád kiáltok," „ben-
ned testet vőn az Isten fia," „Szentlélek jegyese," „az Isten 
örök rendeleteinek véghatára," „legalázatosabb, mégis leg-
magasabb," „az emberiségnek nemesitöje, kinek fia lett a 
Teremtő maga," stb. Ezek, és ezekhez hasonló szólamok, ki-
tételek vannak Dante munkáiban. Ily érzelemben ülték 
meg a katholikusok az ö születésének emlékét ; de hogyan ül-
ték meg a forradalmárok ? Dante vallásos érzelmeivel ellen-
tétben. Guelfek, ghibellinek uj kiadásban. 

A gratzi egyetem tanácsa határozatul kimondta, hogy 
a bécsi egyetemnek alapitási emlék-ünnepén részt nem ve-
het, hacsak a magas kormány a gratzi egyetemnél lett or-
vostudoroknak az orvosi gyakorlatot Bécsben minden további 
vizsgák nélkül meg nem engedi. 

A franezia kőmives páholyok között Lincoln meggyil-
koltatása miatt indítványozott részvétiratok alkalmával is-
mét szőnyegre hozatott a mult évi vita, hogy a kőmivesi al-
kotmány első czikke, melyben az Isten létéről való hit a kő-
mivesek részéről kimondatik, töröltessék ki ; az ellenrész vi-
tatja, hogy Isten nélkül nincs szabadság. 

Midőn I I I Napoléon császár Buffarikba menve a sta-
ouëli trappistáknál egy órára leszált, Forey tábornok, két 
órával előre menve jelentette ezt a szerzeteseknél, találkozik 
egy atyával, kiben azonnal ezredének régi tisztjére ismer. 
„Hogyan? ön i t ten? , En bizonyosan nem sugaltam önnek 
ezen gondolatot. — 0 ! igen is, tábornok ur, ön sugalta azt 
nekem. — Miképen ? — On megtanitott tökéletesen enge-
delmeskedni, szerzetemnél ép ez a főerény, most ez nekem 
igen könnyű." — Midőn a császár a kolostorba lépett, Forey 
tábornok bemutatta a katonai tisztből lett szerzetes atyát ; a 
császár érdekkel beszélgetett vele. Forey mondá: örülök, 
hogy ezredes koromban még ujoncz-nevelő is lehettem a 
szerzetes rendre. 

Ram, lőveni egyetem rectora, maj. 15-én rövid de éles 
betegség következtében ajtatosan meghalt. A férfiú az egész 
kath. világban a tisztelet tárgya volt. 

Meghívás 
A Pes t i O l t á r - E g y l e t haza i s z e g é n y t e m p l o m o k fö l sze re l é sé re 

s z á n t e g y h á z i kész le t e inek m e g t e k i n t é s é r e , m e l y e k a p i a r i s t ák g y m -
nasiunii é p ü l e t é n e k 1 - s ő e m e l e t é n , m á j u s 28 - tó l k e z d v e j un iu s 5 - i g 
a z a z p ü n k ö s d - h é t f ő i g b e z á r ó l a g k ö z s z e m l é r e t é t e t t e k k i , é s pedig 
reggeli 7 ó rá tó l esti 7 ó rá ig . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

N y o m a t o t t P e s t e n 186a K o c s i S á n d o r által ( É r k ö v y , G a l g ó c z y és Kocsi n y o m d á j á b a n ) Ha lp iacz és a ldunasor s a r k á n . 9. sz. a 



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

küldéssel 5 f r t . 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr. a. é. 

A RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, j an. 43. I. Félév. 1865. 

TARTALOM : Havi szemle. — A szentatya levele a 
romagnai püspökséghez. — Egyházi tudósítások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Jubilaeumnak, az engesztelésnek, az áldások-
nak éve! Az Ígéretek szentek, a várakozások nem 
csalódhatnak. Ipse enim páter amat vos, quia vos 
me amastis et credidistis. Sok megadatott már ne-
künk, bizton számolhatunk többre. A teljesített Ígé-
retek a teljesitendőknek zálogai. Só't inkább : „plus 
est quod fecit, quam quód promisit. Quid fecit ? Mor-
tuus est pro te. Quid pomisit? U t vivas in illo. Eri-
gat ergo se humana fragilitas, non desperet, non se 
collidat." 1) Nekünk csak kérni kell. Petite et acci-
pietis. Sok jót tett tanítványaival Jézus, mégis dor-
gálólag mondá: „usquenunc non petiistis quidquam. 
Petite." Sok jót tett velünk az Isten annyi századok 
alatt, szavai ma is dorgálnak, ma is buzdítanak: 
„usque nunc non petiistis quidquam." Mindent meg-
nyerünk; amit nyer tünk, az Isten eló'tt mintha 
semmi sem volna, buzdit : ,usque nunc non petiistis 
quidquam.' A jubilaeumnak éve az áldások éve. A 
forradalmárok az ő fegyvereikben, mink a mi kéré-
seinkben birjuk az erőt. Hi in curribus, hi in equis, 
nos autem in nomine Domini. Adsit nobis Auxilia-
trix, per quam tanta perfecta est victoria ! — Saepe 
dum Christi populus cruentis hostis infensi preme-
retur armis, venit adjutrix pia Virgo coelo lapsa 
sereno. Látszanék, mintha öt éves sanyarúságaink-
ban semmit sem nyertünk volna az Istentől. „Quae-
dam non negantur, sed ut congruente tempore den-
tur, differuntur ;2) ut desiderio dilatato ampliora ca-
pi possint, ad posteriora tempóra servantur ; ne cito 
obtenta vilescant, tardius tribuuntur ; ') aut ut ma-

' ) S. Aug. Enarr . in Ps. 148. n. 8. T. 4. p. 1677. A. C. 
*) S. Aug. tract. 102. in c. 16. Joan. Evang. n. 1. p. 2. 

T. 3. p. 753. E. 
3) S. Aug. serm. 105 (29.) n. 3. T. 5. p. 542. G. — S. 

Basil. Constit. monast. c. 1. deorat . T. 2. p. 671. C. edit. Pa-
ris 1618. 

jora quae nec petimus, tribui possint, minora, quae 
petimus, negantur. Commedat igitur Deus sua 
dona, cum aliquando tardius dat, non negat ; ') exer-
cet quaerentem, non contemnit petentem." 2) A szent-
atya Victor királynak irta, hogy az egyházi ügye-
ket rendezhetik, a politikaiakat az Isten fogja rendbe 
hozni. Ha igy — nekünk kérni kell. — Május, Szűz 
Máriának, a Szeplőtelennek, a szeplőtelenül foganta-
tott Isten anyjának, az ő segedelmeinek, a mi kérel-
meinknek hónapja, minden esetre a mi győzelmeink-
nek biztossága. Mater sanctae spei ! Május vezet ju-
niusba, Mária pedig Jézushoz, a Szentlélek malaszt-
jai azokra szálltak, kik „erant omnes pariter in eo-
dem loco ; perseverantes unanimiter in oratione cum 
rßulieribus et Maria matre Jesu, et fratribus ejus."3) 
Kérjük tehát: Pater, qui es in coelis, adveniat re-
gnum tuum ! E g y forradalmi lap irta : „A pápa kö-
vetkezetes, követeléseiben kérlelhetlen. 0 mindent 
akar, nem enged semmit. Megnyervén az egyik győ-
zelmet, sóhajtozik a második után, követelésről kö-
vetelésre megy, egészen a fenekig. Ő nem fogja ma-
gát kiengeszteltnek mondani, migcsak a syllabus 
nem lesz állami intézvény. Ez a helyzet."1) Igen, 
kivánság a mi ker. életünk, a legfelsőbb czélra töre-
kedünk. Sok hadakat vertünk meg mi már, sok al-
kotmányokat forgattunk fe l . . . imádsággal. Domuit 
mundum non ferro, sed ligno. Roma caput mundi, 
quidquid non possidet armis, religione tenet. Minden 
alkotmányt tisztelünk, de jobbat, tökéletesen keresz-
tényit kivánni meg nem szűnünk. Igénybe veszszük 
azt, amivel rendelkezhetünk, nem felejtjük, amit 
nyerhetünk; nyerünk egyet, kivánkozunk a másik 

]) S. Aug. tract. 20. in c. 5. Joan. Ev. n. 3. p. 2. T. 3. 
p . 4 4 9 . Gr. 

2) S. Aug. Enarr. in Ps. 87. n. 14. T. 4. p 934. E. 
3) Act. 2, l . - l , 14. 
") ,Dovere' Mazzininek lapja Grenuában : „II papa è 

logico, inesorabile nelle sue pretese. Egli tutto vuole e nulla 
concede. Ottenuta una vittoria, aspira ad un' altra, e di esi-
genza in esigenza vasino al fondo. Egli non si dichiarerà ricon-
ciliato, finchè il syllabo non sia divenuto lo statuto degli Ita-
liani. Ecco la situazione." Unità catt. 116. sz. 17 maj. 1865. $ 
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után. „Si hostem unum prostravisti, transi ad 
vivum, calca mortuum, conflige cum resistente." ') 
Nem kivánunk többet mint az első keresztények Ro-
mában ; megnyerték ; mink sem csüggedünk : páter! 
adveniat regnum tuum ! 

A nehéz kérdések megoldás után várnak. Az 
állami hatalmakra minden nap uj terhet hoz, az 
európai családos életnek minden hónap uj bonyodal-
mat szül, a vállalatokat, a kísérleteket uj meg uj si-
keretlenség bünteti. Aki hatalmas, hamar feledi a 
Mindenhatót, ki által hatalmas, aki e földön hatal-
mas. Kerüli az Istent a tudós az ő vizsgálódásaiba!^ 
bölcseséget keresve absurdumot talál; ezt vallja, ezt 
vitatja, csakhogy az Istent kikerülhesse. Kerüli az 
Istent az államár, szilárd rendet, földi jóllétet keresve 
zavart, nyomort talál; ezt dicséri, ezt tóldozgatja, 
csakhogy számalásaiból, intézkedéseiből az Istent 
kikerülhesse. A bizonytalanság zsibbasztja az erőket, 
lehetetlenné teszi az elhatározást ott, ahol erre legna-
gyobb szükség volna. Claudicare in ambas partes 
mai nap állami bölcseség, de egyszersmind minden 
nyomoraink hosszadalmasságának oka. Két ellentét 
áll az emberiség előtt, mint ösvény, mint szabály, 
mint czél e földön : a kath. egyház és a kőmivesség, 
a püspökség és a páholyok nagymesterei, a ,Quanta 
cura' és a forradalom tanai. Attól idegenkednek, 
ezektől rettegnek, azt a veszélyben, ezeket a vészt-
rejtő békében liivják segítségül. Ezer és ezer forrá-
sokból bugyogott fel a méreg, ugyanannyi csator-
nyákon csergedezett, ágazott szét az elméken, az ál-
lami intézményeken, tisztán kath. elme, tisztán kath. 
elveken nyugvó nézetek nagy ritkaságok; a nem-
zetek legnagyobb részének egyesei, kik kormányoz-
tatnak, szivben, lélekben katholikusok ; kik pedig a 
nemzetek földi sorsának vezetésére hivattak, vagy 
hivatvák, tanintézetül a közeli vagy távoli páholyt 
közvetlenül vagy közvetve kapták, szivökben ka-
tholikusok lehetnek, elméjökben, elveikben kőmive-
sek ; tudva, nem tudva ezt. A franczia páholyok már 
azon tanakodnak, jun.6-án szavazni fognak a fölött: 
nem kell-e az Istent a családi háznak küszöbére kikí-
sérni, s neki az eddigi szolgálatokért köszönetet mond-
va, őt végképen útnak ereszteni? 2) A 112 páholy közül 
51 páholy a kőmivesi alkotmány első §-ár, mely egy 
alkotóba hitet vall, az ,igazság1 a .jogosság1 s erköl-
csi haladás' szólammal akarja felcserélni. Belgium-
ban a megszentelt temetőket városról városra pro-

') S. Aug. serm. 156. de verb. Apost. ad Rom. c. 8. v. 
13. n. 9. T. 5. p. 754. B. 

2) Monde 125. sz. 8. maj. 1865. 

fanálja, a testet, mely a Szentlélek hajléka, Kisztus 
Jézus testével az örök életre táplálva vblt, egyházi 
szertartás nélkül a profanáit földbe erőszakolja, nem 
akarván hallani ezen testnek feltámadásáról semmit, 
hanem csak feloszlásáról. A pogányok között egy-
koron biztosabban temetkeztek a keresztények, nem 
kényszerittettek, hogy a testet megégessék. „Az ál-
lami hatalom uralkodik a cultusszabadságon ; az 
egyesek szabadságának az állami hatalom előtt en-
gedni kell ; a vallási szabadság a társadalom jogai-
nak alá van rendelve," ez a kőmivesség ünnepelt ta-
nárának, Laurentnek tana Belgiumban.1) A caesar 
megvan, csak neve hiányzik még, kőmives páholy a 
kormányszéke. — Spanyolországban egy democrata 
tanárnak, ki felségsértést követett el, letételét alkal-
mul veszi, hogy utczai lázadással egyrészről a kor-
mány erejét, más részről a népnek készségét a for-
radalomra kipuhatolja. — Italiában reactiót kiált, 
,le az árulókkal' jelszóban a királynak, a mérsékelt 
forradalmi pártnak, a mérséklő franczia kormánynak 
oktatást ad. Valóban az olasz-romai kérdést az Isten 
fogja megoldani, mikor armabit omnem creaturam 
ad ulciscendum. A 89-i hősöket a girondisták, eze-
ket a begypártiak boszulták meg, migcsak a köl-
csönös gyilkolásnak egy bátor katona véget nem 
vetett. — III. Napoléon Algierba utazik, az arabok-
kal az alkoránból okoskodik, mikint .Julius caesar' 
könyvének előszavában a zsidókkal, nem mondja 
magát az alkorán hívének, mint I. Napoléon, de a 
staoueli trappistáktól Haneli és Masleki szertartású 
moschéákba megy, s maga fölött a surákat olvas-
tatja.—Euherczeg, trónörökös nejével Rio-Janeiroból 
az európai udvaroknál tiszteleg, jelenre, jövőre szö-
vetségeket keres a közeli monarchicus nagy tervekre 
déli Amerikában Bolivia, Peru, Panama, lázadás-
ban,'2) Brasilia s Urugay háborúban, Mexico ellen 
szabad csapatok toborztatnak éjszakon; az Egye-
sült-államokban a négy éves vérontás után hoszasb 
véiontásra vasat fennek. . . büntetés, boszu szine 
alatt. A lázadás, ha annak tetszik nevezni, mit mások 
alkotmányos védelemnek mondanak, elfojtva, de hat 
milliom lakosnál a lelkek nincsenek meglióditva, a 

') „Le droit de 1' Etat domine la liberté des cultes; il 
faut que la liberté des individus plie ; la liberté religieuse est 
subordonné au droit do la société!" Journal de Br. 132 sz. 
12 máj. 1865. 

2) Con8eca alelnök Pezet elnök ellen Peruban ; Belau 
tábornok Bolíviában Melgarois elnök ellen ; Colunje tudor 
Panamában Calancha elnököt cl is fogta; Domingo a spa-
nyoloktól győzelmében elhagyatott. 
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szabadságok nincsenek viszszaadva, a rend nincs viszsza-
hozva, az állam nincs szervezve, a pénzügy teljes zavarban^ 
a pártok meghasonlásban, erőszak visz mindent. Bármit 
mondjanak az optimisták, Washington müve megdűlt, s nincs 
ember aki felemelje ; a gyűlölet hadsereget tesz szükségessé, 
hadsereg tábornokot követel, tábornok egyesiteni fogja az 
államokat, de ugy, hogy Egyesült-államok helyett legyen 
egyesitett, legyen egy állam, melynek eszméje a délszakot 
összetiporta.1) — Amerika véghosszában szenved, de Europa 
sem nevet. Az isten itél, mi kérjük, mi esdjük : Pater noster, 
adveniat regnum tuum ! Auxilium christianorum ! ora pro 
nobis ! 

Nekünk is van függő, nekünk is van égő kérdésünk 
hazánkban, melynek megoldása egyházi életünkre nagy kö-
vetkezményekkel bir. A magyar született államár, hát még 
a kath. pap ? Nem mondjuk jó, vagy balszerencséjü álla-
már-e; de nemzetünk válságos korszakaiban a kath. pap-
ságnak mindig nagy hivatás jutott. Nemzetünknek jó és 
balsorsát, erényeit és tévedéseit a kath. papság is osztotta 
mindenkor. Mink tehát mint hazafiak, mint egyháziak hazánk 
főkérdése iránt érzéketlenek, gondatlanok, érdektelenek nem 
lehettünk. Vesztett-e, és mennyit őseink egyháziassága az 
által, hogy a világi ügyekbe fenekig elmélyedtek, ma törté-
nelmi kérdés lehet, melyről a tudós akadémiák vitatkozhat-
nak, de ha mint egyháziaknak befolyásunk volt hazánk sor-
sára, az csak sz. István alkotmánya szerint volt, ezen alkot-
mány pedig 1848 óta nincs meg. Pietással viseltethetünk egy 
szent királynak, és kath. nemzetünknek reánk fektetett bi-
zalma iránt ; de a mai vitában előttünk uj pálya nyilik. Az 
uj helyzetek szerint nemcsak a hazai, hanem azonnal az 
egyházi téren is kell tájékoznunk magunkat, hol ez az ál-
lammal érintkezni szokott. Mint polgárokat, miután müveit 
osztály vagyunk, s befolyásunk a népre minden befolyást 
fölülmúl, tetemes rész, nagysúlyú szavazat illet meg a kérdés 
megoldásában; de mily sulylyal birjon szavunk, ha 1830-tól 
óta megszoktunk vezettetni, nem pedig vezetni, nézni, de 
közbe nem lépni, a csapást elfogadni, de meg nem előzni, 
midennél a vallásos szertartást elvégezni ? Mily sulylyal bir-
jon szavunk, ha talán magunk sem tudjuk, milyen ez a szó? 
Nem mondjuk, mi legyen a szavunk, de mondhatjuk, hogy 
vagy közvetítő, mérséklő szavunk lesz, vagy nélkülünk, el-
lenünk fog minden megtörténni. ,Nélkülünk', nem mintha je-
len nem lennénk, hanem mivel a ,nem' igen sok, az ,igen' 
fölötte kevés lesz. A kormány pedig oda néz, hol hatalmat 
lát ; az ész hatalom, a szó hatalom, az akarat hatalom, az 
egyesülés hatalom. Egy érdekünk bizonyos, hogy a k é r -
d é s m i n é l h a m a r á b b m e g o l d a s s é k . Ezt mindenki 
óhajtja, habár, mikint fog megoldatni, a megoldók sem tud-
ják. A megoldás szülésfájdalmai minden elmét fel fognak 
izgatni, egy időre mindent háttérbe szorítani, dum medium 
silentium tenerent omnia, kiki figyelni, azután jön a belren-
dezés, melynek esélyeit, bármiképen történjenek, előre kel-
lene kiszámítanunk, hogy készen találjanak. Sok rejlik alant, 
mit nem látunk, de melynek tüzét alulról érezzük ; sok rej-
lik a sziv alatt, melyet ha kimondunk, félünk, hogy korán, — 

' ) K e m a k I s t v á n , vol t amer ika i consul T r i e s t b e n , l e g ú j a b b röp -
i r a t j á b a n ,La paix en A m é r i q u e ' u g y a n e z t mond ja : „ N o u s a v o n s va incu 
le S u d ; no t r e d r a p e a u flotte p a r t o u t ; ma i s a v o n s - n o u s 1' Un ion ? 

ha rejtve tartunk, félhetünk, hogy későn mondjuk ki. Sok 
van, mi szomorít, kevés ami vigasztalna e földön. Nemzetünk 
nemes érzelmeibe bizhatunk, melynek hü, bátor, munkás 
feláldozó fiai voltunk mindig, nem is tarthatunk mástól, mint 
párturalomtól, mely a hazát saját érdekeivel szokta azonos-
nak tekinteni. Fejedelmünkön kivül, kit ősi magyar lelke-
sedéssel fogadunk hazánk fővárosába, csak magunkra s ke-
vés de nagybecsű lelkesekre számolhatunk. 

Nem vagyunk hivatva e kérdés ,miképen'-jét fejtegetni; 
három éve már, hogy fárasztja az elméket, a tollakat, az aj-
kakat: de hogy minél előbb megoldassék, azt óhajtani, azt 
Istentől kérni több okok javasolják. A helyzetek, a viszonyok 
ideiglenessége az egyházi téren is sokat akadályoz, a közös 
irányt lehetetleníti, az irodalmi tárgyalásokat vagy veszé-
lyesekké, vagy czélvesztettekké teszi. Nekünk egy jelszavunk 
lehet : a b i r o d a l m i e g y s é g b e n m e g k o r o n á z o t t 
m a g y a r a p o s t o l i k i r á l y . "Apostoli király' minket 
mint katholikusokat, mint magyar polgárokat jelez. Egyházi 
életünk azon pontokon, hol az állammal érintkezik, biztos, 
meghatározott szabályt követel ; ezt az ideiglenesség akadá-
lyozza. Sokat tesz a püspök bölcsesége ; de amit egyik tesz, 
nem kötelezi az utódot, annál kevesbé más megyei püspököt. 
Sokat tesz a püspök bölcsesége, de amit tesz, csak ideigle-
nesen, csak expediens gyanánt, csak a megállapított helyzet 
hiányának érzetével tesz. Nem ez az egyházi élet. Széles 
szabad tér marad a canoni törvényen kivül is a kormányzás-
ban : de az egyház ős szokása, mennyire lehet, egy megala -
pitott szabályt követni. 

A nemzetiségi kérdés megoldást követel. Nincs ki igaz-
ságos, méltányos nem akarna lenni ebben. Tótajku testvé-
reink az ágostaiakkal, az oláhok a nem-egyesültekkel nem-
zetiségök mellett buzgólkodnak. E buzgalmat méltányolja 
kiki, csak a buzgalom túlságossága volna, mi ellenmondást 
keltene részünkről. Ezek testvéreink a hitben, az egyházban, 
a tótajkuak a canoni fegyelemben is : ime, mig a kérdés 
nincs megoldva, nem lehetetlen, hogy a polgár erősebb a 
papnál egy s ugyanazon emberben, a testvér bizalmatlanko-
dik, elhúzódik tőlünk ; pedig minden igazságos, minden mél-
tányos kívánalmaikban bennünk lelnének pártolót, a magyar 
nemzetnél közvetitőt. A nemzetiségi kérdésben a kath. pap-
ságnak legszebb közbenjárói szerep jutott. A felek közötti 
távolságot ezen nemzetiségi kérdésben egységes hitünk, egy-
házi testvériességünk hidalhatja át legszelídebben, legeszélye-
sebben, legsikeresebben. Kár, hogy napiirodalmunk munká-
sai ezen közeget a számitásból kiejteni látszanak. A magya-
rok hazafiságunkban, a tótajkuak, az oláhok testvériessé-
günkben garantiát láthatnak, bizalmat vehetnek. A déli 
hármas-ország is épen ebben nyújt ja a reményt az ohajtott 
egyesülésre, mert velünk testvérek a hitben, az egyházban. 
Nem bölcseség a társadalmi élet leghatalmasabb tényezőjét 
mellőzni, hanem tisztelve ennek jogait, a nyújtott segítséget 
tőle elfogadni. Nekünk egymásra szükségünk van, fölöttünk 
egy törvényhozás fog rendelkezni, egy sorsban osztoztunk 
annyi századokon át, ezután is csak egy pohárból fogunk 
inni, nekünk testvéreknek egymás iránt bizalmatlankodpi 
nem szabad, mert a nemzetiségi kérdés után azonnal az egy-
ház-állami kérdések fognak szőnyegre jönni. Ebben szokásos 
már a sietség. Évtizedek tanúskodnak e buzgalomról : ne-

43* 



í 
« 348 c, 

künk itt egy szivnek, egy léleknek kell lennünk, kik ugyan-
azon anyának fiai vagyunk. 

A concordatum után sok intézvények, sok leiratok ér-
keztek. Fönállanak-e ezek, mennyiben ? és hol ? nem regél-
jük ; de ha néhol szabályul vétetnek, másutt mellőztethetnek 
egészben, részben. A megyei törvénykezés, a kir. tábla a 
régi magyar jog szerint hoz Ítéletet ; a szentszékek pedig 
már az austriai törvénykönyvet némely tárgyak mellőzésében 
szabályul tekintették. Minket 1848 előtt a canoni jog kor-
mányzott a nagy számú királyi resolutiók mellett, nehéz 
volt néha meghatározni, mennyiben állt a canoni jog. melyik 
resolutio volt érvényes, melyik elavult. Hogyan tudhatnék 
ezt ma ? A sok intézkedés az élet gyengesége. 1848 uj tért, 
u j ösvényt nyitott ; nem volt időnk tapasztalni, mi maradan-
dóit meg a régiből, mi újra lett volna szükség. A concordatum 
1850 óta tárgyalásba vétetett, az akkori ideiglenességet a 
közeli megállapodás reményében nyugodtan viseltük. Föl-
séges urunk 1850 —1855 több örök becsii rendeleteket tett 
közzé, a minisztérium megelőző bizalommal volt a nm. püspök-
ség iránt. A concordatum a canoni jogot érvényesnek ismerte, 
némely pontokban magyarázta, a régi resolutiokra senki sem 
gondolt. Egyházi életünk bizonyos ösvényen indult, rendez-
tettek a házassági törvényszékek, a permenet ezeknél, a 
lelkipásztorok teendői a házasságkötésnél, a könyvek vite-
lénél megszabattak, sokban utmutatóul szolgált a behozott 
uj polgári, s büntető törvénykönyv, a hittani intézetek uj 
tervet, uj szervezést nyertek stb. stb. Jött 1860 —1861. Mi 
volt 1848 előtt, mi jött azután létre, mi ma az érvényes? 
nehéz meghatározni. Miket a polgári hatóságok az egyházi-
állami ügyekben 1855 szerint tehettek, a mostaniak nem 
akarnak erről semmit sem tudni ; a házassági törvényszékek 
a régi szentszékbe olvadtak, az eljárás nem mindenütt ugyan-
az ; majd 1848 előttire, majd 1855 utánira történik hivat-
kozás ; a hittani intézeteknél a régi tanterv visszaállíttatott, 
az egyetemnél az ujhittani tanterv áll fön, mely különbség 
nem kis nehézségeket szült már. Mi a bizonyos, mi az érvé-
nyes, nem tudjuk, mivel minden ílyesek ideiglenesek. A tar-
tományi és megyei zsinatok, vagy a nm. püspökök érteke-
zése segitene a bajon ; de mig az állam részéről semmi sincs 
megállapítva, a nm. püspökök, vagy a zsinatok részéről tett 
intézkedés ismét csak ideiglenes volna ezekben. Az ideigle-
nesség megszüntetése in ecclesiastico-politicis elég nagy ér-
dek, hogy a hazai birodalmi nagy kérdés megoldatását leg-
forróban óhajtsuk, az Istentől, ki a sziveket kormányozza, 
buzgó imádsággal könyörögjük. 

Egyházi életünk szükségei a hazai kérdés megoldását 
követeli, hogy tudjuk, mit akar junk, mit akarhas'sunk. Az 
egyház saját életet él, de az állami hatalmat elismeri maga 
mellett, s az egyház fiai az államnak polgárai, az egyház és 
az állam egy téren mozog; elszakadást nem vallhatunk, köl-
csönös egyetértést várunk ; de mint legyen lehetséges az 
egyetértés, ha az állami helyzetek ideiglenesek ? Az egyházi 
kérdések fel fognak merülni, a concordatumot az országgyű-
lés nem fogja elhallgatni ; erre nézve tudjuk, mi lesz a teen-
dőnk; de mi lesz érvényes, a resolutiók-e, vagy az 1850 — 
1861-i leiratok, vagy pedig uj intézkedés? efelöl csak később 
lesz megállapodás. Az ideiglenesség káros a birodalomra, 
káros a hazára, káros egyházi életünkre. Hü polgárai a ha-

zának, hü szolgái, fiai az egyháznak megoldás után sóvár-
gunk, Istentől megkoronázott apostoli királyt buzgóan kö-
nyörgünk. Látván mikint van hazánk, láthatni fogjuk, mi-
kint lehet, mikint legyen, mikint lesz egyházi életünk is a 
külső téren. Békét, nyugalmat, megállapodást, fényt, erőt, 
hatalmat kivánni a hazának, az apostoli királynak, a nagy 
birodalom császárjának a magyar pap, a magyar polgár eré-
nye. Hogy császári, apostoli királyi Fölséges Urunk a meg-
oldatlan olasz-romai kérdésbe döntő hatalommal, félelmetes 
szóval közbeléphessen, hogy őseinek példáján, magyar szent 
koronájának magasztos hivatásán nagy lelkében fölemel-
kedve szentatyánknak erős támaszt adhasson, a magyar kér-
dés megoldásáért imádkozunk. A birodalom gyengesége a 
megoldatlan benső kérdések miatt lehetővé tette a septem-
beri conventiót is, mikint 1859-ben az olasz háborút. Isteni 
segély nélkül nincs jó eredmény, nincs áldás. Ad védelmet 
Fölséges Urunk minden vallásfelekezetnek, ebben egy fele-
kezet sem panaszkodhatik igazságosan ; a mi egyházi, val-
lási nagy érdekünk jelenleg Romában van, ez igénybe veen-
di apostoli királyunk nagy hatalmi hivatását. Megoldatlan 
magyar kérdésünknek nagy kihatásai voltak Európában, a 
megoldásnak is lesznek kihatásai. A birodalomra, melynek 
külhatalmi sorsa minket is emel, minket is sujt, hazánkra, 
egyházi-hazai ügyeinkre, világ-egyházunkra tekintve a meg-
oldás szerencsés eredményét forróan kell óhajtanunk. Ez 
nálunk polgári, papi erény és kötelesség. Hozza meg ezt is 
a jubilaeum, hozza meg ezt is a májusi ajtatosság. Erre is 
mondjuk : Pater ! adveniat regnum tuum ! Patrona Hungá-
riáé ! ora pro nobis ! 

A szentatya levele a romagnai püspökséghez. 

PIUS PP. IX. 
Dilecti filii nostri, salutem et apostolicam benedictio-

nem. Maximae quidem consolationi Nobis fuerunt litterae a 
vobis dilecti filii nostri, et a venerabilibus fratribus Joanne 
episcopo Faventino, Petro Paulo episcopo Foroliviensi, Vin-
centio episcopo Caesenatensi, Petro episcopo Brictinoriensi, 
atque a dilectis filiis vicariis capitularibus Bononiae, Cerviae 
et Arimini die 30 proximi mensis januarii ad Nos datae. 
Namque in eisdem litteris omni ex parte se mirifice ostendit 
vestra et eorumdem venerabilium fratrum, ac dilectorum filio-
rum erga Nos, et banc apostolicam Sedem pietas, amor et 
observantia, ac singularis laetitia, et reverentia, qua a vobis, 
et ab illis accepta fuit encyclica Nostra epistola die 8 mensis 
decembris superiore anno omnibus catholicis sacrorum an-
tistibus scripta, et syllabus nostro iussu editus. Atque in eis-
dem litteris undique elucet Studium, quo tum a vobis, tum a 
commemoratis episcopis et vicariis capitularibus ex animo 
damnantur pestiferi errores, ac pravae doctrinae a Nobis 
proscriptae et damnatae. Equidem non potuimus non vehe-
menter delectari hisce egregiis vestris, et ipsorum venerabi-
lium fratrum, ac filiorum sensibus, significationibusque omni 
laude dignis. Ac summa voluptate affecti fuimus cum ex eis-
dem litteris noverimus nihil vobis, dilecti filii nostri, et eis-
dem episcopis, ac vicariis antiquius esse, quam omnem im-
pendere operam, ut fideles propriae curae commissi detesten-
tur tot monstruosa opinionum portenta, quibus Dei hominum 
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que hostes luctuosissimis hisce temporibus catholicam Eccle-
siam, si fieri umquam posset, iu infelici praesertim Italia fun-
ditus evertere connituntur. Vobis autem, et eisdem venera-
bilibus fratribus et vicariis summopere gratulamur, quod a 
vobis, et ab ipsis inter gravissimas difficultates, pericula et 
insectationes Dei, eiusque sanctae Ecclesiae causa strenue 
defenditur et animarum saluti consulitur. Futurum confidi-
mus, ut divina adspirante gratia, ex sacro iubilaeo a Nobis 
per eamdem encyclicam epistolam concesso magnae spiritua-
les utilitates in fideles redundent. Denique Nobis gratissimum 
est hanc etiam occasionein ainplecti, ut iterum testemur et 
confirmemus praecipuam nostram in vos, et praedictos epi-
scopos, ac vicarios benevolentiam. Cuius quoque certissimum 
pignus esse volumus apostolicam benedictionem, quam intimo 
cordis affectu vobis ipsis, dilecti filii nostri et venerabilibus 
fratribus episcopis, et dilectis filiis vicariis capitularibus, qui 
una vobiscum memoratas ad Nos dederunt litteras, et omni-
bus clericis laicisque fidelibus vestrae, et eorum vigilantiae 
concreditis peramanter impertimur. 

Datum Romae apud s. Petruin die 27 februarii anno 
1865, pontificatus nostri anno decimonono. 

PIUS PP. IX. 
Dilectis filiis Nostris presbyteris S. R. E. cardinalibus 

Aloysio Vannicelli archiepiscopo Ferrariensi, Caietano Ba-
luffi episcopo Imolensi, et Henrico Orfei archiepiscopo Ra-
vennatensi et administratori ecclesiae Caesenatensis. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jun. 1-én. Napoléon herczeg ajaccioi beszédje 

maj. 15-én, Persigny herczeg nyilt levele Troplong senatus 
elnökéhez végre mégis a bécsi lapokat, a bécsi alsóházi ura-
kat, a bécsi diplomatiát kihozta a tétlenségből, vagy legalább 
a hallgatagságból. Mig a pápa ,non possumus'-ában az austriai 
érdekeket Italiában fedezve látták, a bécsi diplomatia nem 
szólt a szentszékről semmit, báró Bach nagyméltóságának 
bőségben volt ideje az arabs nyelvet s Romának régiségeit 
tanulmányozni ; most a pápa és Victor Emanuel között egy 
levél váltatik, Turinból Vegezzi Romába utazik, a siralmas 
egyházi viszonyokra nézve hir szerint az előleges megegye-
zés pontjai megállapittattak ; a bécsi lapok ebből Austriára 
veszélyt látnak, az alsóház pénzügyi bizottmányának egyik 
ülésében gr.Mensdorf külügyminiszterhez kérdés tétetik,hogy 
miben van e Vegezzi-Persigny-féle tárgyalás, mily utasítások 
küldettek a romai nagykövethez az austriai, különösen a 
fölséges uralkodó család jogainak megvédésére ? stb. 0 ha 
birodalmi érdekek volnának veszélyeztetve bárhol, vagy ha 
a fölséges ház jogai csonkitásnak volnának kitéve valahol, 
ki ne aggódnék, ki ne félne, erélyes lépéseket ilyenkor ki ne 
kívánna ? A magyar apostoli király egyszersmind austriai 
császár, az egyik korona dicsővé teszi a másikat, hazánk a 
birodalomnak elválaszthatatlanul kiegészítő része: aveszély, 
a csorbulás, bárhonnan, bárki által történnék, mindig közös. 
Ha a többi tartományok oly rokonszenvvel volnának irán-
tunk, mint a magyar irántok, négy éves egyenetlenségünk 
nem lankasztaná közös erőnket, nem erősitené közös ellen-
ségeinket. Nem ez tehát feltűnő előttünk, hogy a birodalom 

érdekeiről gondosak némelyek, mivel magunk sem vagyunk 
eziránt hanyagok : hanem hogy három évi hallgatás után a 
romai kérdésről épen most aggódnak oly austriai érdekekről ; 

melyek azon durissima quaestio ilyen vagy amolyan megoldá-
sához kötve vannak. Mensdorf kinyilatkoztatta az aggodal-
mas alsóházi nagy államtudósoknak, hogy a szóba vett tár-
gyalás tisztán egyházi, s azért a nagykövet Romában különös 
utasítást sem kapott. Evvel a jó urak megelégedtek, pénz 
ügyeiket tovább folytatták. De a bécsi lapok nem hallgatnak. 
Austria érdekét, kivált a vörös herczeg egy mindentehető, 
azért mindent, mint baromnyájat legeltető császár hatalmá-
hoz esküdött democratiának kiáltványa, s Persigny nyilt le-
vele után mégis veszélyben látják.Mind a kettő austria-ellenes: 
azt a császár kitagadta, de ezt magára hagyta, Persigny 
pedig, a Fialin, a császár meghitt barátja. Nem mondjuk mi 
sem, hogy a Bonaparték országlása Austriával entente cor-
dialet ápolna valaha, habár Austria és Francziaország között 
a szívélyes szövetség Europa nyugalmára, a kath. érdekekre, 
a forradalom, és Muszkaország, Poroszország terjeszkedési 
rohamának egyensúlyozására leginkább szükséges. 

Nem azon csudálkozunk mi, hogy a bécsiek felszólal-
nak; de azon, hogy o 1 y k é s ő n szólalnak fel, hogyMensdorf 
nyilatkozatjával megelégednek, hogy az i g a z i érdeket, mi-
kint eddig, ugy ma is oly hanyagul abba hagy ják . . . 

Cavournak 1859 mart. 1-röl az angol és porosz kor-
mányokhoz küldött memoranduma1) előadta, mily hatalmas 
befolyása van Austriának Italiában. Parisban mindig evvel 
igazolták a népszerűtlen olasz hadjáratot. Persigny ma is 
mondja, hogy az olaszoktól nem is vár háladatosságot, mivel 
a franczia seregek nem Olaszországért, hanem az austriai 
befolyás megtöréseért szálltak a piemonti, lombardi sikra. 
E befolyást Magenta, Solferino megtörte. De mit az austriai 
császár mint fejedelem elveszitett, visszanyerhetett volna 
abból sokat mint kath. fejedelem. Ha Gyulay csatát vesztett, 
Bach helyre hozhatta volna. De Bécsben hallgattak, Romára 
nem is gondoltak, a lapok Roma ellen lármáztak, Romát ma-
gára hagyni, sőt a birodalmi tanácsban olyak sem hiányoz-
tak, kik Italia elismeréséről is, mint eszélyesről, szónokoltak. 
Roma Austria iránt bizalmas, Bonaparték iránt bizalmatlan. 
Austria Romában legkedvezőbb hangulatot talált, de fel nem 
használta. A velenczei conclavetől, I Napoléon üldözéseitől, 
Lajos Fülöp kőmives kormányzásától óta Roma, mint világi 
fejedelemség, Austriához szitott. A romai hadjárat 1849-ben 
némi bizalmát költött a párisi udvar iránt, de Ney Edgárhoz 
irott levél hamar kijózanított mindenkit; 1859 után pedig a 
sok ígéretek, biztatások sem tudtak bizalmat kelteni I I I Na-
poléon iránt. Ezen bizalmatlanság tény. Ezen bizalmatlan-
ságnak a szentatya 1860 sept. 28-án „Novos et ante" con-
sistorialis allocutiojában szavakat adott : „Dissimulare non 
possumus ven. fratres, summa nos opprimi amaritudine, cum 
in tam scelesta et numquam satis exsecranda aggressione 
alieni auxilii opem adhuc desideremus. Equidem notissimae 
vobis sunt iteratae declarationes nobis factae ab uno ex po-
tentissimis Europae principibus. ( I l l Napoléon.) Attamen 
dum illarum iam diu exspectamus effectum, non possumus 
non vehementer angi ac perturbari, cum inspiciamus nefandae 

' ) A rmon ia 83 sz ;» 326. 1859. 
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usurpationis aucíores fautoresque audacter insolenter que in 
nefario suo proposito persistere ac progredi, tamquam certo 
confidentes neminem sibi reapse adversari." ') A diplomatiá-
nak ügyessége abban áll, oda lépni, bol hely nyilik. De a bé-
csi diplomatia nem akart lépni a romai helyre, fölséges urunk-
nak kath. hatalmassági jogait nem érvényesítette, a szent-
atyát magára hagyta. Nincs ki non-interventiót követelt 
volna, mert hol követ van, ott interventió is van. Nem csu-
dálkozunk tehát, hogy a bécsi urak aggódnak, hanem hogy 
Austria érdekeiről Romában c s a k m o s t aggódnak; és ag-
gódó fejőket a nyugalmas nem-tevési párnára oly hamar le-
haj t ják. Hogyan lehet azon megindulni, ha a szentszék ma-
gára hagyatva magától tesz lépést ? Nem vették őt számba, 
sőt még ellene szónokoltak Bécsben : hogyan szólhatnak, 
mikor a pápa nem vár tőlök semmit ? A pápától várják, hogy 
Italiában az austriai érdekeket megvédje ? 

Austriának egyik érdeke az olasz fejedelmek vissza-
térhetése. Ez az uralkodó háznak a dicsősége. Nem tudjuk, 
mennyire buzgólkodnak azon pénzügyi interpellálok, vagy 
pedig azon bécsi lapok ezen törvényszerű fejedelmekért, 
hogy ősi birtokaikba visszatérhessenek. Ebben minket min-
denesetre oldalukon találnak. De a fejedelmek visszatérhe-
tési jogaik a zürichi békekötésben vannak föntartva ;2) ezen 
békekötés pedig a septemberi szerződés által semmivé téte-
t e t t ; e szerződés ellen tiltakozott-e Aus t r ia? senki sem 
tudja. Antonelli nem vette volna rosz néven, ha Bécsből til-
takoznak. Hogy a pápa ugy tekintette azon szerződést, mint 
nem létezőt, azt kiki érti : de hogy az austriai diplomatia, a 
bécsi napisajtó is ugy tekintette, ez csak azon politika, mely-
nek következéseit, hogy Napoléon nélkülök, ellenök cselek-
szik, ma elfogadni kell. Elfogadni ; nem azért, mivel a fran-
cziák császárja akarja, hanem mivel qui tacet, consentire 
videtur. A diplomatiában mikint a szólás, ugy a hallgatás is 
jogokat ad ott, hol nem akarnak jogokat ismerni, és mégis 
jogtalanul cselekedni nem elég szemtelenek. 

Cavour vádolta Austriát, ,hogy az 1855-i concorda-
tumban fejedelmi jogairól lemondott, ami veszélyes példa 
Italiára. Lombardia szabad volt a romai széktől : ime a bölcs 
elvek, melyek Mária Terézia, és I I József alatt kormányzási 
alapelvek voltak, most mind kitagadtat tak. ' Kedvesebb tárgy 
nem volt azon lapokban, melyek ma felzúdulnak, hogy a 
pápa Victorral levelezésbe jön, mint épen a concordatum ; 
mind Cavournak memorandumát másolták. Pedig Austriának 
minden befolyása az olasz ügyekre ezen concordatumon 
alapult. A ravasz olasz ügyesebben ki nem játszhatta Au-
str iát ; s csudálni lehet, hogy kijátszotta. Oly hazafiak ezen 
lapok Austriában, hogy azt is készek megtenni, mit Austriá-
nak legnagyobb ellensége tett Austria ellen, csak Roma-el-
lenes szine legyen. Emlékezhetünk, mily borzalmas hatást 
tett azon álnok memorandum. Cavour az álnokságban né-
hány bécsi államár előtt utánozandó példány, kik nem 
tudják, vagy elfeledték, hogy Cavour 1848-ban épen avval 
izgatott Austria ellen, mert josephinus elveivel az egyház 
szabadságát elöli, elfojtja. 1859-ben az egyház szabadsága, 

' ) Acta pont . Pi i I X . p. 185. ed i t . R o m . 1865. 
Art . 19. „ L e s d ro i t s du g r a n d - d u c de T o s c a n e , du d u c de 

Modènc, e t du duc de P a r m e son t e x p r e s s e m e n t r é s e r v e s e n t r e les 

h a u t e s pa r t i e s c o n t r a c t a n t e s . " A n n u a i r e p. T . 2. p. 114 

1848-ban az egyház leigázása fgyver volt a ravasz piemonti 
kezében Austria ellen. ') Epen ezen concordatum legerősebb 
fegyver lehetett volna a bécsi diplomaták kezében, hogy az 
elvesztett befolyást Italiában visszakapják, mivel a concor-
datum szivélyes egyesség, ily egyesség jogokat ad, a jogok-
kal pedig bárki ellen lehet élni. Nem tették ezt Bécsben, 
mivel a szagos lapok lármáitól féltek. A bátor diplomata nyer, 
a félénk üres táskával koldul. I I I Napoléon mindig arra tá-
maszkodik, hogy ő filius devotissimus ; a turini-florenczi 
udvar azon kezdi a bonyolodás megszüntetését, hogy a 
szentszék iránt tizszer annyit tegyen,mint az austriai concorda-
tum tett. 1859-ben Cavour, 1865-ben a bécsiek panaszkodnak. 

Tet t a bécsi diplomatia lépést a romai kérdésben : ezen 
lépés 1861 május 28-án tétetett a madridi udvarral együt-
tesen a párisi udvarhoz. „Ha a császári franezia kormány 
szükségesnek látja, hogy az annyira igazságos ügynek sür-
getőleg szükséges védelmére erélyesebb intézkedések tétes-
senek : császári uram kész lesz erre közreműködni. Roma a 
pápa székhelye, senkinek sincs joga őt ettől megfosztani, 
vagy azt vele megosztani. A pápai trónt hosszú századokon át 
kath. nemzetek alapították, föntartották, védelmezték. Szük-
ségesnek tar t juk tehát, hogy közösen intézkedjünk, hogy a 
sajnálatos viszálynak egyszer véget vessünk,s a keresztények 
atyját minden veszélyen kivül helyezzük." Rechberg kor-
mányzási működésének egyik legfényésebb emléke ezen 
jegyzék,amelyre halálos ágyáról is édesen fog visszatekinteni. 
Parisban akkor Thouvenel volt a szolga, ő tiltakozott, mintha 
Roma a keresztények közös birtoka volna, oly városnak 
nyilatkoztatta, mint bármelyik más. Thouvenel ura 1848 
dec. 10-e előtt a pápai fejedelemséget a kath. világ fényével 
összekötöttnek mondá; Rouher apr. 15-én (1865) Romá-
nak elvételét az egész kath. világ kárhoztatása alá vetette ; 
Persigny tovább ment, nemcsak, hogy Romát a kath. világ 
saját jának mondta, mivel a kath. világ kincsei építették Ro-
mának dicsőségeit ; hanem egész Europa birtokának nyilat-
koztatta, miyel a pogány romaiak az ő uralkodásuk alatt, 
Europa minden országaiban polgárok levén, vérüket Europa 
minden nemzeteibe öntötték, tehát mindnyájan cives Romani 
sumus. Csak az kár, hogy a mai görögök Persiát, Bokharát, 
Samarkandot, Indiát nem követelik e jogon, mivel fiaik 
Nagy Sándor alatt görög vérüket a keletiekkel összevegyitet-
ték. Valóban a mysticus nézetek, melyek ellen Parisban egy-
kor annyira tiltakoztak, ma meghonosodva egész rajongásig 
mennek. Ha van az austriai érdekekre veszedelem, abban van, 
hogy 1861-től mai napig, mint látszik, semmit sem tettek. A 
franezia seregek 1848-ban Gaétában kötött közös megegye-
zés nyomán tar t ják Romát ; a septemberi conventio egy ol-
dalulag azon hatalmasságok megbízását elveti ; szólni köte-
lesség volt, mivel a kath. hatalmak becsülete volt lekötve 
Gaétában. Ezen lekötött becsületnek őre volt Francziaország, 
ma a becsületet őrizetlenül hagyja : s a becsület megőrzésére 
intézkedni kell. Cudálkozhatni tehát , hogy eddig nem 

' ) P l e z z a b e l ü g y m i n i s z t e r 1848 aug. 1 - é n : I no l t r e la r e l i g i o n e 
cat to l ica ne s o f f r i r e b b e non poco, e s sendo no to c h e 1 'Auslr ia fu s e m -
p r e nemica de l le p e r o g a t i v e délia s . s e d e , e in t ende a difTondere n e i 
suoi s t a t i p r inc ip ' i poco o r t o d o s s i , e con t ra r i i alla sov rana a u t o r i t à 
della ch ie sa . " Armonia 83 sz . 12 a p r . 1S59. 

' ) Annua i r e ca th . T . 2. p. 135. 
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szóltak ; csudálkozhatni, hogy némelyek most akarnak szólni ; 
csudálkozhatni, hogy ily száraz, ily rövid, ily jelentéktelen 
válaszszal, mint gr. Mensdorfé volt, Bécsben megelégesznek ; 
aludtak, fejet emeltek, hallgatództak, ismét aludni mentek. 
A tétlenség politikája oly kényelmes, hanem ügyes-e, okos-e, 
bölcs-e, hasznos-e ? 

Pedig a veszély megvan, csakhogy nem ott, hol a bé-
csiek keresik, vagy gyanítják, hanem a tétlenségben. Mit az 
austriai kormány a Pónál elvesztett, Tiberisnél visszanyer-
hette volna. Nem Solferino volt a vereség, hanem a kitolatás 
ily nagy kérdésből teljes megverettetésnek bevallása, vise-
lése. A veszélyt kimutatta a szentatya, nemcsak Austriára, 
hanem Európának minden fejedelmeire, mely a romai kér-
désből őket fenyegeti. „Hinc opportuna nobis oritur occasio, 
igy szól 1860 sept. 28-án, excitandi omnes Europae principes, 
ut pro spectata ipsorum consilii gravitate et sapientia serio 
perpendant, quae quantaque mala in detestabili, quem lamen-
tamur, eventu cumulentur. Agitur enim de immani violati-
one, quae contra universale gentium jus nequiter est patrata, 
quaeque nisi omnino coerceatur, nulla deinceps legitimi cu-
jusque juris firmitas ac securitas poterit consistere. Agitur 
de rebellionis prineipio, — — agitur de violatis so-
lemnibus conventionibus, — — agitur de violenta direptione 
principatus, qui divinae providentiae singulari consilio Ro-
mano Pontifici datus est. Itaque omnibus supremis principibus 
persuasum esse debet, nostram cum ipsorum causa plane esse 
conjunctam, eosque suum nobis auxilium afferentes nostrorum 
aeque ac suorum jurium incolumitati esse prospecturos."1) 
Ha a szentatya magára hagyatva gondolkodik az egyházról, 
nevét dicsőíti ; kinek neve fog azután a fényben veszteni, 
Antonellinek-e vagy gr. Mensdorfnak, az idő kimutatja, 
csakhogy a mi rovásunkra. Nem a szentatya köteles a feje-
delmek koronáit védeni Italiában, de a fejedelmek kötelesek 
védeni a pápai koronát, mint fiak atyjuk dicsőségét. Ezt gr. 
Mensdorf jobban tudja, mintsem a lármázó szagos lapok. 

IRODALOM. 
Das kirchliche Predigtamt, nach dem Beispiele und 

der Lehre der Heiligen und der grössten kirchlichen Redner. 
Von Nikolaus Schleiniger, Priester der Gesellschaft Jesu. 
Il-ik kiadás, Herdernél Freiburgban 1864. VIII . 780 1. ára 
3 frt . o. é. 

Jeles könyv a lelkipásztorok, hittanárok, hitelemzők, 
s mindazon egyháziak számára, kik az Isten igéjének hir-
detésével megbízattak. Az evangelium hirdetése, melyet a 
trienti sz. zsinat „praecipuum episcoporum munus"-nak ne-
vez, 3) a papi hivatás egyik leglényegesebb része ; mit an-
nál kevesebbé szabad elhanyagolnunk : mennél nagyobb az 
áltudománynak hiveink elcsábítására irányzott erőködése. 
Nem lehet ugyan szemünkre vetni, hogy keveset prédiká-
lunk ; templomainkban, a kitűzött órában megjelenik az 
evangelium hirdetője a szószéken, és bővelkedünk is prédi-
kácziókban ; de, fájdalom, a sok prédikáczionak kevés a gyü-
mölcse. Es ez amit szemünkre lehet vetni. Egyik legújabb 

• j Acta Fi i I X . p. 1 8 6 - 187. ed. Kom. 
E k ö n y v r ő l G y . M u r r é sz l e t e sen fog szó lan i a s zónok la t ró l 

i r o t t é r t e k e z é s e i b e n . S z e r k . 
3 ) S ess. V . c . 2. de r é f . Sess . X X I V . c 4 de r e f . 

lelkipásztorságtanban külön czikk van arról: miért terem 
mainap az a sok prédikáczio oly kevés gyümölcsöt? *) Az 
Isten igéjében nem lehet a hiány oka ; . . . Talán azokban, 
kiknek az Isten igéjét hallgatniok kellene ? Ezt az Ur Jézus 
is felhozta a magvetőről szóló gyönyörű példázatában. De a 
hiánynak egy más oka is van, — az egyházi szónok m a g a . . . . 
Igy vélekedik ama lelkipásztorságtan szerzője. Azonban 
előtte már sokan gondolkodtak e tárgyról, s belátták, hogy 
az egyházi szónokban nem elégséges kellék a tudomány és 
művészet, még a közönségesen úgynevezett feddhetetlen 
élet sem. Az öreg Jaisz Egysed erre nézve egy tanulságos pél-
dát közöl : „Bourdaloue, úgymond, a királyi udvar előtt prédi-
kált, prédikált ugy, hogy a legnagyobb tetszést aratta, az 
emberek tódultak a templomba prédikáczióinak meghallga-
tására. Ugyanakkor nem meszsze a fővárostól prédikált egy 
falusi pap, s mindenkor oly kenetességgel és megindulással, 
hogy hallgatói közül egy sem tért haza javulás nélkül. Tör-
tént hogy Bourdaloue atyát bizonyos társaságban a leghizel-
gőbb dicséretekben részesitteték s a királyok szónokának és a 
szónokok királyának nevezteték. Eure ő szerényen és mély 
belátással feleié : ,az én beszédeim alatt a hallgatók egymás-
nak zsebéből a pénzt kilopják, azon falusi pap beszédei alatt 
pedig a lopott jószágot visszaadják ' „Egykor a világ meg-
tért, miért térnek meg ma oly kevesen ?" kérdi Vieira. — 
Mert mainap csupán szavakat és gondolatokat prédikálunk, 
valaha pedig szavakat és tetteket prédikáltak. Hogy a szél-
nek beszéljünk, arra csak szavak kellenek, de hogy a szi-
vekhez is szóljunk, arra cselekedetek ! Nem elég, hogy a 
prédikátor szava Isten igéje legyen, okvetlen szükséges, 
hogy tettekkel egyesüljön, mert a szót csak hallja az ember, 
a tettet látja. Tudják-e a szónokok miért hatálytalanok be-
szédeik V Mert mi nem a szemnek, hanem a fülnek prédiká-
lunk. Miért téritett meg oly sokat ker. sz. János? Mert mig 
szava a fülnek, tettei a szemnek prédikáltak. A keresztelő 
szava bűnbánatot hirdetett „vezekeljetek" liangzék, s a szóló 
példája viszonzá: ime a vezeklés embere ; a keresztelő szava 
böjtöt hirdetett s kárhoztatá a dőzsölést, példája felkiáltott: 
ime a férfiú, ki sáskával és erdei mézzel táplálkozik; a ke-
resztelő szava alázatosságot hirdetett s kárhoztatá a gőgöt 
és hiúságot, példája viszonzá : nézzétek a férfiút ki teveszőr 
köntöst visel és bőr-övet; a keresztelő szava magábavonulást 
hirdete, és példája ismét rámutatott : ime az ember, ki elhagyta 
a városokat, a nagyok palotáit s a magány barlangjait vá-
lasztá lakásul ! . . . " 3) Es Avila Jánosról : ..Beszédeiben nem 
hangoztat szavakat, hanem tetteket mutat, nem azt hirdeti 
mit csupán mondani, hanem azt mit cselekedni szokott." 4) 
Diepenbrock is a szent életű Wittmann püspök fölötti gyász-
beszédében, a boldogultnak szónoklatát e mély értelmű sza-
vakkal jellemzi : „már megjelenése is, az istenességre buz-
dító prédikáczio volt." . . . Azért inti borr. sz. Károly az 

*) D r . J o s . A m b e r g e r ü o m k a p i t u l a r , P a s t o r a l t h e o l o g i e , R e g e n s -
b u r g 1863. 111. k. 236 s. k . l . 

2 ) É s z r e v é t e l e k a l e lk ipász to r ság ró l s tb . m a g y a r á z t a IVogál! J á -
nos. B u d a . 1852 .51 .1 . 

3 ) Vie i ra , S ä m m t l i c h e W e r k e z u m e r s t e n m a l aus dem p o r t u -
g i e s i s chen Or ig ina l ü b e r s e t z t von D r . F r . I , S c h e r m e r . B e g e n s b u r g -
ban s tb . I . r . B e v e z e t é s egyh. beszéde ihez . 

o. 
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egyházi szónokokat : „Quemadmodum in arca testamenti 
duo illi Cherubim ita collocati erant ut, semper mutuo se a-
spicerent : ita vita concionantis doctrinae ex altera parte re-
spondere debet usque adeo, ut vitam doctrina collustret et 
doctrinam rursus vita corroboret viresque eidem perpetuo ad-
dat ; 1) S hogy a régi szentatyák véleményét is lássuk ide 
irom még sz. Ágoston a XVIII - ik zsoltár fölött elmélkedé-
désének szép szavait : „Coeli enarrant glóriám D e i . . . enar-
rabunt coeli, hoc est s a n c t i . . . glóriám Dei, a terra suspensi 
Deum portantes, praeceptis tonantes, sapientia corruscantes !" 

Akkor lesz tehát a sok prédikácziónak szép eredmé-
nye, ha az egyházi szónokok kiválólag szent férfiak leende-
nek ! . . . Ha az, ki az Isten iránti szeretetről beszél, előbb 
példájával bizonyította be, hogy az Istent szívvel lélekkel 
szereti ; ha az, ki az imádságról szónokol, maga is sokat 
imádkozik ; s ki az önmegtagadásra int, már elébb önmagá -
ban irtogatta a hiúság, az érzékiesség indulatait, s megtanult 
tűrni, és alázatos lenni. Verba movent exempla trahunt. A 
világi dolgokban is, más eredménynyel beszél az, ki önmaga 
is az ügyért fáradott, szenvedett, áldozott, semmint a száj-
hős, kinek beszélő tehetségét a többet ígérő megveheti. 

A ker. egyházi szónoklat természete is szent férfiakat 
igényel. Mig a világi szónoklat csupán emberi erővel, em-
beri czélból, természetes lelkesedésre s akara t indításra irá-
nyul : a szent szónoklatnak egyik főalkatrészét az isteni elem 
teszi. I t t nem csupán emberi erő működik, hanem az isteni 
malaszt a főtényező." Az egyházi szónok tehát nem maga 
van midőn beszél, ketten működnek : az Isten és ő, — Krisz-
tus urunk mondásakint : „Senki se jöhet hozzám, hacsak az 
atya, aki engem küldött, nem vonzza őtet." 2) 

Ebből következik, hogy a ker. szónoklat nehéz mes-
terség, oly nehéz minő a szent élet maga, mert ez a ker. szó-
noklat mellőzhetlen kelléke. 3) (Folyt.) 

Hatala Péter. 

VEGYESEK. 
A P. Naplóban Maszák Hugó, aki a húsvéti ünnepen 

Romában volt, igy ir : „Mielőtt e sorokat bevégezném, meg kell 
említenem, hogy a pápa sokszor irt betegségének semmi 
látható jele, tiszta jóllét sugárzott arczárói, erős hangon 
énekelt, könnyen mozgott, és a nagy meleg okozta bágyadt-
ságnak is, nagy csudára, alig látszattak néha ritkán egyes 
nyomai. Arcza nemes jóságtól tündöklik, mely emelkedett 
nemes gondolatok tükre ," . . . de most jön a pattanó : „ily lé-
lekből az encyclica nem kelhetett ki." Mi inkább megfordítva 
mondanók : ,az encyclica, miután ily lélekből kelt, nem lehet 
oly rosz, milyennek azt az elfogultság és az előitélet mondja. ' 

' ) P a s t o r , ins t r . p . I. c 2. 
*) Sz . J á n o s V I , 4 4 v . ö. s z . Maté X , 20. X X V I I I , 19. 20. sz . 

L u k á c s X , 16. 
3 ) D e r g u t e W a n d e l des chr i s t l i chen S i t t en l e h r e r s , m o n d j a 

ta lá ló lág B e n g e r is t de r u n w i e d e r l e g b a r s t e Sy l log i smus , v e r s c h a f f t 
A c h t u n g , s chne ide t den Z u h ö r e r n alle A u s r e d e n ab , und g ieb t ih nen 
Gene ig the i l z u f o l g e n . " . . P a s l o r a l t h e o l o g i e B e g e n s b u r g M a n z n á l , 
1861 — 63. I. köt . 302. 1. Ö r v e n d e t e s j e l e n s é g , h o g y az u j a b b l e l k i p á s z -
torsági i rodalom k i tűnőbb férf iai e z t k i v á l ó l a g h a n g s ú l y o z z á k . — 

Húsvét után az olasz katholikusok következő fölirattal 
küldték fel a péterfillért a szentatyának : „Pio IX Pont. 
Max. — qui solatorem omnium Deum imitatus — Italiae 
bellis intestinis laboranti — orbi universo pessimis moribus 
et flagitiis perdito — jubilaeum indicit pacis misericordiae 
salutis nuncium — haec dona damns Itali — ad labes illorum 
abolendas qui patriae nomen opes dignitatem — nefariis con-
siliis praetendunt." 

A bajor kormány Carrièret tanárnak nevezte a mün-
cheni egyetemnél, kit a heidelbergi egyetemhez nem fogad-
tak el. Griesebrecht tanár előadásairól pedig ugy rendelkezett, 
hogy aki tanár akar lenni, Giesebrechtet hallani köteles. E 
tanár is kevéssel jobb az előbbitől, s tanelvtársa V i s c h e r 
a zürichi egyetemnél nem lelhetett alkalmaztatást, mivel 
vallástalan. Sybelek tehát Münchenből ki nem fogyhatnak, 
egy helyett kettő jön. 

Epictet után maradt lámpát 4000 drachmán, (2700 
frank,) Peregrinus Protheus gunyorásznak sétabotját egy ta-
lentumon (4800 fr t ) vásárolták meg ; az I. Károly imakönyve, 
melyből a vérpadra menve imádkozott, 2500 frankon, XI I . 
Károly öltözete, melyet a pultavai ütközetben viselt, 561,006 
f r t ; Newtonnak egy foga 730 font str. (16,595 frankon) 
adatott el. Ez is ereklye-tisztelet ; s ha a szentek ereklyéit 
nem tiszteljük, tisztelni fogjuk a bűnösökét. Az ember keres 
magának ereklyét szépet vagy galádot, de ereklye nélkül 
nincs. 

A belgák G-allait festész által készített arczképét I X 
Piusnak meg akar ják vásárolni, s vele hódolatuk bebizonyí-
tására a szentatyának kedveskedni, hogy e kép, belga mű-
vész munkája, a vaticani képtárban örökre hirdesse a belgák 
kath. érzelmeiket, és a belga festésznek műremekét. Az alá-
írások folynak, az ár fölüli összeg péterfillér lesz. 

I I I Napoléon Lyons városának ünnepélyesen mutatta be 
fiát, hogy kedvező fogadtatásra a kedélyeket elkészítse, 
Lyons városának előre ajándékot küldött, mely egy határo-
zatban állott, hogy az erőd a városban lerontassék, „mert a 
munkás elég okos, hogysem zavargás által magának ár tana." 
— De ha épen abban látja a hasznot, hogy zavarogjon ? Ez-
előtt a pápa tette le a koronás szörnyeket : a 89-i elvek sze-
rint a munkások, ha értenek a torlaszokhoz, űzik el a lege-
rényesebb fejedelmeket is. A császár jól tudja, hogy 1831-ben 
a selyemgyári munkások Soult tábornoknak sok munkát 
adtak, az erőd pedig hasznot nyújtott ; 1848-ban, 1849-ben 
a munkások, mivel zavarogtak, okosaknak mondattak, s talán 
Bonaparte Lajos tartotta őket legokosabbaknak, mivel zavar-
gásaik által a császárságot siettették. 

Kegyes adomány. 
E g y k e g y e s r e n d i á l d o z á r a s z e n t a t y á n a k . . . 2 f . o. é. 
Szö lgyén i h i v e k a chinai g y e r m e k e k n e k . . . 7 f. 10 k r . o. é . 
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TARTALOM : Havi szemle. — A szentatya levele a 
marcai püspökséghez. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 
IL 

,Tam magnum est bonum, quod spero, ut leve 
sit omne onus, quod fero,' ez volt assisi sz. Fe-
rencznek vigasztaló szava. Oly világos az isteni 
gondviselésnek, aminket segitő természetfölötti erő-
nek működése, hogy a győzelemnek teljes biztossá-
gával vihetjük az öt éves küzdelemnek terheit. Tam 
magnum bonum est, quod spero, ut leve sit omne 
onus, quod fero. 

Mikor lá t juk, mily viszályok, mily aggá-
lyok közepette megy 19 éven át IX. Pius ; mi-
dőn látjuk, hogy sem a dicséretek incselkedéseiben, 
sem a fenyegetések rémitgetéseiben nem veszti el 
lelkének éberségét, nyugalmát, szilárdságát, magasz-
tosságát ; magasabb erőre gondolunk, mint mely egy 
gyarló emberben található. Egekig magasztalták őt 
egykoron, a két világrész kőmives páholyai üdvözöl-
ték, nem volt falu, hol neve nem hangzott, nem ajak, 
mely e névre üdvöt nem mondott volna ; a jólelkek 
IX. Piusban a világ békitőjét olajággal kézben te-
kintették: IX. Pius nyugodt volt, ha győzelemre 
gondolt, ezt csak a vésztrejtő fellegek mögött, ha 
diadalról elmélkedett, ezt csak nehéz harczok után 
várta. Ő a pápák sorába lépett, ezeknek földi osztá-
lyuk mindig a kereszt. Mazzini álnok lélekkel köze-
ledett hozzá,1) Gr-i Brasiliából kardját ajánlotta fel,2) 
parancsszó volt a kőmivesi páholyokban, a titkos 
társulatok aknáiban IX. Pius lábaihoz borulni, trón-
ját a ker. világtól elzárni, a pápát, mint olasz feje-
delmet hódolat leple alatt forradalmi czélra felhasz-

*) „Io non sono sovvertitore. Adoro Iddio. Roma diret-
trice del mondo pei Papi. Io vi credo buono. Non vi è uomo 
in Europa, che sia più potente di voi. Raccogliete intorno a 
voi il partito nazionale ; opereremo per voi." Giuseppe Ma-
zini, Londra 1847. settembre 8. 

*) 1847. oct. 20-án. Armonia 180 sz. 2 aug. 1861. 

nálni: IX. Pius nem tántorodott. Carlo Alberto, Vi-
ctor Emanuel, több fejedelem szövetségre lépett a for-
radalommal: IX. Pius a hódolatok terhe alatt sem 
roskadott össze.1) Ipse autem sciebat, quid esset in 
homine. Jött a sanyaruság keresztje, az árulás, az 
izgatás, a vesztegetés, a nyilt támadás, a durva erő-
szak, hogy megnyerje, mit az álnok hódolatok ár-
mánya megnyerni képes nem volt; jött a nyilt ül-
dözés, a templomok fosztogatása, a kolostorok elkobo-
zása, a papok, püspökök, bibornokok tömlöczöztetése, 
száműzetése; jöttek a császári Ígéretek meghiúsu-
lásai, a trónbeszédek, a válaszfeliratok szemrehányá-
sai, minden, minden veszve látszott;2) mégis IX. 
Pius lelki elevensége, testi egészsége a tiszteletes, a 
fogyatkozó ősz hajak alatt sem fogyatkozott: mikor 
ezt halljuk IX. Piustól, mit 17, mit 5 év előtt hal-
lottunk, midőn azt látjuk IX. Piuson, mit mindig 
láttunk, zavartalan jámbor lelket, biztosak lehetünk, 
quia manus Dei cum illo.3) E tény, a történeti ese-
mények által égő betűkkel leirva, a hitetleneket is a 
közbejött természetfölötti erőre figyelmeztetheti, mely 
a pápaságnak e szavakban igértetett meg : ego ro-
gavi pro te ; et tu aliquando confirma fratres tuos. 
A hódolatok üldöztetéseit, az üldözés kisérteteit kiál-
lotta, mint a Megváltó a saduceusok és phariseusok, 
a császáriak és a forradalmárok között, a hosanna 
napjait, a crucifige óráit ugyanazon egy és zavarta-
lan lélekkel tűrte, legyőzte. Ki állott volna meg ily 
próbáitatások között, hogy el ne szédüljön, hogy 
össze ne roskadjon? Nagy kisértet a fájdalmas ül-
döztetés; megtettek a gonoszok mindent, ami csak 

]) „Magno in errore versantur, qui animum nostrum 
amplioris temporalis dominationis ambitu seduci posse arbi-
t r a n t e . " 1848. april 28-án tartott consistoriumban. 

2) 1859 jun. 20-án tartott consistoriumban nyugtatta a 
bibornokokat, mert „declarationes carissimi in Christo filii 
nostri, Imperatoris Gallorum" őtet biztosították; de 1860 
sept. 28-án már panaszkodik „iam diu exspectamus illarum 
declarationum effectum." — Acta Pii IX. p. 185. ed Rom. 1865. 

3) Mult évben a turini és párisi udvarnál csudálkoztak, 
hogy IX. Pius a sept, conventio után is oly derült. Costitu-
tionnel után Unità catt.2 89 sz. 11 oct. 1864. 
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egy pápai szivet megszomorithat, elkeseríthet, meg-
törhet: nagyobb kisértet az álnok, a ravasz hódolat; 
megtettek mindent, ami csak egy fejedelmet eltánto-
ríthat, elragadhat, veszélyes útra csalhat, mint Carlo 
Albertót 1831-ben és 1848-ban; minden rendkivüli 
mérvben tétetett, IX. Pius mindenen rendkivüli mó-
don győzedelmeskedett. Nem emberi erő ez, hanem 
isteni, nem az emberi szivből jön ezen erő, hanem az 
Oltári-Szentségből, az imádságból, az égből a pápai 
szivbe. Dum infirmor, tunc potens sum. 

Péternek s utódjainak nem igértetett virágzó 
egészség, nyugalmas, fényes, vagy hosszú élet. Sz. 
Marcellus barmokat etetett, istállókat tisztított ; sz. 
Kelemen követ vágott Crimiában; VI. Pius sebek-
kel telt, törött testtel vitetett számkivetésbe; Canon, 
V. István, II. Theodor, Cristophorus, VI. Leo, II. 
Donus, XVII. János, VIII . Grergely stb. pápák alig 
néhány napig kormányoztak, VII. Urbán csak 13, 
II. Marcellus csak 21, XI. Leo csak 27 napig, IX. 
Incze csak két hónapig ült a pápai trónon, II. István 
pápa megválasztatása és megkoronáztatása között halt 
meg ; I. Grergely pápa szakadatlanul beteg volt ; sa-
nyaruság, szenvedés, vértanúság a pápák öröksége e 
földön. Ki pillanthat be egy pápai szivbe, ki szem-
lélheti annak mély érzelmeit, szándékait, elhatáro-
zásait ? mégis mindig csak gyarló ember, az emberi 
gyarlóság, az emberi természet gyengeségei minde-
nüvé követik őt; a nagy gond, a töprenkedés, éjjeli 
nappali aggodalom magas hivatásának öntudatában, 
hogy igazság vezesse az elméket, szeretet gyulaszsza 
a sziveket, az erény győzzön a bűnön, szolgáljon az 
Istennek igaz hitben a polgár és a király, egye-
sek és nemzetek, azok a szivnek ajtatos indulatjaival, 
az állam az ő intézményeivel hódoljon az Istennek; 
ez fesziti, ez fárasztja, ez emészti, ez lankasztja a 
lelki, testi erőket a pápában. Grondjai az egész vi-
lágra. sollicitudo omnium ecclesiarum; Manilla, Java 
népei neki épen oly kedves fiai, mint Romának lako-
sai; a pogányok, a zsidók, az eretnekek, a szakadárok 
a pápa szeretetének olyan tárgyai, mint a kath. egy-
ház legbuzgóbb hivei. Emberi erő rendkivüli nehéz 
körülményekben ily terhekkel meg nem küzdhetne, 
kivált aggságban, mikor az emlékezet fogyatkozik, 
az akarat lankad, a tetterő ernyed, a visszahatás 
gyengül. Senectus ipsa est morbus. S mégis IX. Piust 
lankadatlannak, erőteljesnek, derültnek, testben lé-
lekben törhetetlennek tapasztaljuk. Deus in manu 
forti, et in brachio extento super illo. A pápáknak 
csak a lelki kormányzatban igértetett meg a termé-
szetfölötti erő; mégis IX. Piusnál ott látjuk ezen 

erőt, hol meg nem igértetett, a földiekben, a vilá-
giakban, az emberi gyarlóságok közepette, úgyhogy 
benne csak erőt lássunk, de sehol gyengeséget. 
Ami gyengeségünk erősítésére, ami reményeink eme-
lésére, ami aggályaink enyhítésére. Quid timidi estis 
modicae fidei? Ily korban, annyi viszályok, annyi 
szenvedések és fájdalmak után, IX. Pius május 13-án 
életének 74-ik évküszöbén ép erővel, virágzó egész-
séggel van az Istentől megáldva. Laudemus Domi-
num, gloriose enim magnificatus est. 

Tekintsünk IX. Pius szelid arczára, szeretetet 
lehelő szemeire, lelkének zavartalan nyugalmára, 
kedvének változatlan vidámságára épen akkor, mi-
dőn mi aggódunk, rettegünk; nem mondanók-e, 
hogy életpályája tövist nem ismer, hogy ő csupa ró-
zsákon járdái? Pedig tövis volt pályája kezdettől 
mai napig; az álnok hódolatok, a rosz szándékú di-
cséretek, a fekete hálátlanság, a lelketlen fenyegeté-
sek tövisei az ő utjain mindenütt. —Spina estcoronis 
aptior. — A nagy férfiak, a nagy lelkek, habár szent 
szándékaik sikeréről a legnehezebb körülményekben 
sem csüggednek el, mégis olykor-olykor az emberi 
természetnek adóját lefizetik, mint Honorius, Libe-
rius pápa, mint sz. Ágoston anyjának koporsójánál, 
sz. Ambrus Satyrus testvérének sírjánál, VII. Pius 
1813-ban I. Napoléon végnélküli ostromlásaiban; a 
természet adóját fizetik a legnagyobb férfiak is, mi-
dőn hivatásuk terhétől elnyomatva elkedvetlened-
nek, elszomorodnak, panaszkodnak, engednek, ismét 
ellenállának, hajólnak, aggódnak, ismét felegyene-
sednek. IX. Pius a csalódás, az árulás csapásain meg 
nem döbbenve, a faggatások szúrásai alatt fel nem 
kiáltva, soha nem csüggeteg, korának, hivatásának, 
fájdalmainak terhét magas lélekkel hordozza, nem 
panaszolkodik, arcza a megelégedés sugáraitól tün-
döklik, a legkonokabb lelken, ha hozzá közeledik, 
kedvessége által győzedelmeskedik. — Exsultavit ut 
gigás ad currendam viam. — Házi, megbizott köré-
ben ő mindnyájokra az erény iskolája. Non depre-
henditur ut homo. Fogjuk-e ezt embernek mondani? 
Igen, ember ő, de az Isten malasztjaival, a Szentlé-
lek hét ajándékaival dúsan megáldott ember, azért 
oly rendkivüli a rendes emberrel szemben. Áldott 
lélek, mely csak jótétemények kiosztására, áldott 

' ) Massari: ,grandiäsimo Pio;' Azeglio : ,alto cuore, il 
saldo, e risoluto aniino ;' Cavour : ,ka il modo nobile con cui 
seppe difendere i suoi diritti; ' Valerio : ,il fortissimo Ita-
liano De Boni : ,1a nostra gloria Dina, a zsidó : ,grande 
che veglia sul Tebro.' Mind forradalmárok. — Unità catt. 
196 sz. 19 jun. 1864. 
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ajak , mely csak a szeretet szavaira teremtetet t , hála-
datlanságon kivül pedig jótéteményeiért semmit sem ve-
hetett ; ajtatos , istenes sziv , mégis csak epét iszik e 
világon. Ugy beszél ellenségeiről, mintha csak jókat 
vett volna tőlök ; ugy beszél árulóiról, mintha véröket on-
tották volna ér t té ; panaszt nem ismer, szemrehányást nem 
tesz, megbocsátásról sem szól, mintha meg sem sértetett 
volna. Ily fejedelme, ily atyja van a kath. világnak, ily hely-
tartója van e földön a világ Megváltójának, igy közeledik IX. 
Pius jun. 16-hoz, 21-hez, megválasztatásának, megkoronáz-
tatásának 20-ik évéhez. Mily mély barázdát véshettek hom-
lokán, mily mély sebet vághattak szivén a hoszszu pápaság-
nak hoszszu szenvedései ! és ezeket senki nem látta, nyomuk 
sincs rajta. Emberi erő tartja, vezeti, erősiti ez embert ? Em-
beri erőnél ilyeket nem láttunk. Áldott nap, mely ily atyát 
hozott a ker. világnak ; áldott anya, ki szülte, ki ringatta, 
ki táplálta a ker. világnak! Áldott anya, ki pápafiának lábait 
csókolhatta, ki pápafiától megáldatott ! A fejedelmek, a nem-
zetek legnemesebb fiai leborulnak erényei előtt, a világ csu-
dálja bölcseségét, erősségét ; a forradalom daemonjai credunt 
et contremiscunt. Virtus Altissimi vele van minden lépten, 
vigasztalja, erősiti testben lélekben. A természetfölötti erő, 
mely IX. Piust vezeti, a hitetlenek előtt is világos. Tartsa 
meg őt az ég, tartsa fön esedezéseivel a szeplőtelenül fo-
gantatott Szűz Mária, aki egyik legdicsőbb kiváltságának 
hitét, e hitnek örök megállapodását IX. Piusnak köszöni, 
mielőtt az egekben fogadná, s Fiához vezetné, védelmével, 
kegyeivel már itt e földön tetézi. Ily válságot be édes volt 
IX. Pius vezénylete alatt túlélni, átszenvedni ! 

Nem merészség, ha mondjuk : szeret minket az Isten, 
segedelmei már kézzel foghatók, hogy bátrabban harczoljunk. 
Propter David servum suum non avertit faciem suam a 
nobis ! 

A katholikusoknál ezredéves a felkiáltás : quis credi-
disset? Az egyház viszontagságai mindig e szólammal vég-
ződtek. Az Isten közbelépését jelzük igy. Ki hitte volna, 
hogy Diocletian utódja keresztet teend a koronára, s tettleg 
birtokban hagyja Romát Sylveszter pápának, kit Soracte 
rejtekeiből magához hí? Ki hitte volna, hogy Diocletian vé-
rengzéseihez oly közel van a teljes diadal? Ki hitte volna, hogy 
VII Pius és I Napoléon között 1813-ban kötött concorda-
tumra azonnal a fogoly pápa diadallal tér vissza Romába ? 
Es igy vég nélkül, századról századra. Ki hitte volna, hogy 
a pápai encyclicát jan. 8-án teljesen letiltsák, febr. 8-án 
minden tilalmat visszavonjanak Turinban ? Ki hitte volna, 
hogy Rovere törvényét a kispapok ujonczozásáról, melyet a 
képviselők 206 szavazattal 45 ellen jul. 2-án elfogadtak, f. 
é. majusban a senatus elvesse ? Ki hitte volna, hogy a szaka-
dáros egyházi alkotmány csirában eltapostassék, hogy a pol-
gári házasság a királytól el ne fogadtassék, hogy a szerzetes 
rendek eltörléséről szóló javaslat a 6-ik §-nál visszavonassék ? 
hogy Vegezzi Xavér, aki Umbria és a Márkák annexioját 
létrehozta. Romában a szentatyának lábaihoz borúljon, hogy 
Persigny herczeg, a vörös herczeg ajaccioi beszédjével szem-
közt, Romát a pápák számára védelmezze ? hogy I I I Napo-
léon a vörös herczeget egy tollvonással megsemmisítse ? A 

jubilaeum hozta, Szűz Mária esedezéseivel nyerte ki mindezt 
számunkra. 

A Vegezzi-féle tárgyalásról hallgat a romai sajtó. Ez tisz-
telet a szent tárgy, és a szentszék iránt. Roma nem űz utczai 
politikát ; Antonelli nem mondja, mint Cavour, ,csak tüzes-
kedjetek, hogy a külföld előtt mondhassam : nyomás alatt 
vagyok" a szentszék nem parancsolja ki a piaczra a félhi-
vatalos sajtót, hogy valamit ihletett arczczal jósoljon, aminek 
épen ellenkezőjét akarja a kormány ; a r o m a i k o r m á n y 
b e c s ü l e t e s k o r m á n y . Romában a hivatalos titkot hiven 
megőrzik, még akkor is, midőn ezt mások hűtelenül elárul-
ják. Roma az igazság utjain halad, az emberi természetes 
jóságra sokat épit, azért hallgat. A végleges, az állandó 
diadalt a napi eredménynél többre becsüli. Az igazság mindig 
későbben foglalja el trónját, Jézus hallgatott Pilatus előtt : 

ita ut praeses miraretur, Ipse autem tacebat. Sok hiányt 
akartak felfedezni Romában a külföldi kormányok ; oly re-
formokat követeltek, melyek már régen életbe léptettettek, 
Roma hallgatott. Rayneval 1856-ban irt jelentésében pa-
naszkodik, hogy a romai kormány oly sok üdvös intézkedé-
seket tesz, melyeket a külföld nem ismer, Romát rágalmazza, 
s kérte Antonellit, tétessen azokról a lapokban jelentéseket. 
Ipse autem tacebat, ita ut praeses miraretur.2) A hallgatás 
az erőnek, a jó lelkismeretnek, az igazságnak, a magas lé-
leknek jele, és tulajdona. A szentszék beszél, amikor kell, 
amikor üdvös, és amennyit kell. A legroszszabb énekes leg-
többet énekel, a hazudozó legtöbbet beszél, a gyermek leg-
tovább futkároz. Roma az ezredévek, a méltóság városa 
Regale sacerdotium. A kath. lélek tud várni. Verbis tuis 
facito stateram, et frenos ori tuo rectos. Ha mások a beszéd-
ből üzérkedést csinálnak, ha az olvasókat tévútra vezetik, 
ha a kebleket a jóknál aggasztják, ha a forradalmi indula-
tokat előre felkorbácsolják, mindezen a szentszék sajnálkoz-
hátik, de szófejetlenségre le nem hanyatlik. A szentatya 
előttünk biztosság, amit tesz a Vegezzi-féle tárgyalásban, 
jól tesz, mink nyugodtak vagyunk előre, helyeselni fogjuk 
ezután. A szentatya virraszt fölöttünk ez ügyben, mi a té-
nyek nappalát várjuk. A liirek csiklándoztathatnak minket : 
de a kötelesség első minálunk. Minden javunkra fordul. 
Victor király szivét át járta a pápai szó, az egyház sebein, 
az erkölcstelenség botrányain segíteni akar. Vallástalan, er-
kölcstelen népen senki sem uralkodhatott boldogon, dicsőén. 
0 lelkét, ő életét, ő koronáját, ő királyi házát, ő lelkismereti 
nyugalmát keresi Vegezzi Revei által Romában. Hogyan fogja 
a forradalmat csendes mederbehozni;3) hogyan a reactiomü-

1 ) P a t r i z i b i b o r n o k , pápai á t a l á n o s he lye t t e s , m á j u s 16 -án a 
h í v e k h e z igy s z ó l : Non appena si d i ch i a ró ape r t a g u e r r a e v io len ta 
c o n t r a la C h i e s a , voi o Komani r i c o r r e s t e a M a r i a , e Koma r é s i s t é 
ancora illesa e ta ie r e s i s t e r à a q u a l u n q u e impeto n e m i c o . L a s t e s s a 
r e s i s t e n z a è u n a v i t t o r i a , c h e d o b b i a m o a M a r i a , 

che ci a ju t a nel la l o t t a , e c h e ci a s s i cu ra il t r i o n f o . " A z , A u x i l i u m 

c h r i s t i a n o r u m ' Maria s u p r a Minerva bas i l ikában inaj . 22, 23, 24-én t a r -

ta to t t . 
2 ) Mul t évben a par is i M o n i t e u r is m e g s z ó l a l t j u n . 2 9 - é n , h o g y 

a s z e n t s z é k sok üdvös r e f o r m o k a t k e r e s z t ü l v i t t , m á s o k a t ped ig f o g a -

na tba vesz . — Uni tà ca t t . 206 sz. 3. ju l . 1864. 
3 ) Ami t sz. Ágos ton i r t m a g á r ó l , V ic to r is m o n d h a t j a a f o r r a d a - . 

lomra nézve : „ S u s p i r a b a m l iga tus , non f e r r o , sed f e r r e a mea v o l u n t a t e , 

Vel le m e u m t e n e b a t in imicus , e t inde mihi c a t e n a m f e c e r a t , e t c o n s -

t r i n x e r a t m e . " L. 8. Confes s , c. 5. n 10. p. 148. C. T . 1. ed. Venet . 1729 . 
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vét keresztül vinni, hogyan a forradalmi Ígéreteket vissza-
vonni, hogyan uj képviselőket és minisztereket, kik ebben 
segítsék, szerezni? Jövőnek a titka. A föladat nehéz.') Fog-e 
teljesen megtérni, vagy félúton megakadni? a történet mu-
tatja, hogy aki veszélyes útra kelt, azon soha vissza nem 
tért. „Leovigildus rex, páter (Hermenegildi) perfidus et 
parricida commotus poenitentia, hoc fecisse se doluit, n e c 
t a m e n u s q u e a d o b t i n e n d a m s a l u t e m p o e n i t u i t . 
Nam quia vera esset catholica fides, agnovit, sed g e n t i s 
s u a e t i m o r é p e r t e r r i t u s , a d h a n c p e r v e n i r e 
n o n m e r u i t . Post cujus mortem ßeccaredus rex n o n 
p a t r e m p e r f i d u m , sed fratrem martyrem sequens, totam 
Visigothorum gentem ad veram perduxit fidem."2) A jubi-
laeum éve az áldások éve ; imádkozzunk, hogy hazánkra, s 
apostoli királyunkra, unokáinkra a százados áldások malaszt-
teljes éve lehessen. 

Lincoln meggyilkoltatása Európában borzalmat ger-
jesztett. Örülünk, hogy a bün ott ismertetik és vallatik be 
undoknak, hol azt legtöbbször elkövetik.3) A mi tanunk, 
hogy a gyilkosság nagy bün, kivált lia fejedelem esik áldo-
zatul, szörnyű bün, a nemzet léte ellen elkövetett merény. 
Nem vagyunk azok, kik e gyilkolást az Egyesült-államok 
alkotmányával összekötetésbe hozni akarnók, mivel Lincoln 
alkotmányosan választatott meg másodszor ; távol van tő-
lünk, mintha e bünt nagypénteknek tulajdonítanék, mivel 
observare dies et tempóra babonaság ; nem is mondjuk val-
lástalannak Lincolnt azért, hogy nagypénteken színházba 
ment, mivel ezt mint nem-katholikus legkisebb bün nélkül 
tehette, a canoni, a polgári törvény nem tiltván le őtet 
ettől; távol van tőlünk, mintha az egyetemes kárhoztatást, 
mely Európából Booth Wilkes gyilkosra, lia mégis ő az, 
vagy az ünnepélyes részvétnyilatkozatokat az amerikai 
néphez, nem osztanék ; de e jelenségen mint az idők jelén 
észlelünk.4) 

' ) A f o r r a d a l m á r o k z ú g n a k az e g y e z k e d é s e l len , n é p g y ű l é s e k 
t i l t a k o z n a k . 11 D i r i t t o maj . 10-én (128 sz . ) i r ta : „o l a szok ne s z ű n -
j ü n k m e g t i l t akozn i , mig c s a k az e g y e s s é g n e k u t o l s ó r e m é n y é t is el 
n e m f o j t j u k . " E z e k ki i r tani a k a r j á k az e g y h á z a t G - í k i á l t v á n y a i 
s z e r i n t . — A g e n u a i ,11 d o v e r e ' lap i r ta m a j . 1 8 - á n : „ U n r a v v i c i n a -
m e n t o a n c h e re l ig ioso col P a p a é la negaz ione de l ' I t a l i a una , c iv i le , 
l i b e r a , p r o g r e s s i s t a . " — L e g ú j a b b a n a tur in i Loggia F ra t e l l anza , é s 
P r o g r e s s o socia le k ő m i v e s p á h o l y o k t i l t a k o z t a k : G - n e k s z o k o t t ki-
f a k a d á s a i t v á r j á k . 

l ) S . G r e g . I . l ibro 3 dialog, c. 31. T . 2. p. 345. ed P a r i s 
1705. — B r e v i a r . B o m . ad 13. ápr i l is , noct . 2. l ec t . 6 - a . 

3 ) Nincs é v , h o g y k é t h á r o m k i rá lygy i lko lás i m e r é n y r ö l nem 
volna szó . I l l Napoléonról L y o n b a n , A l g i e r b a n , I Miksa c s á s z á r r ó l , 
S a r o l t a c s á s z á r n é r ó l Mexícoban . S különös, hogy a k ő m i v e s páholyok és 
b ö r z é k e l sők t u d j á k ez t m e g ; néha e lőbb , s e m m i n t a t áv í rda tudós í t ana . 

M Mily borza lommal t ö l t ö t t e el Lincoln m e g g y i l k o l t a t á s a a ka th . 
k e b l e k e t , oly bo rzadá ly lya l o l v a s s á k J o h n s o n v é r k i á l t v á n y a i t a b o -
s z u r a délszak el len ; Dav i s e l n ö k n e k g y a n ú s í t á s á t ; és a b e f o g o t t a k 
e lő l eges k i n o z t a t á s á t . H o g y Davis t band i t ának n y i l a t k o z t a s s a , f e j é r e 
100,000 dol lá r t t ű z z ö n ki d i ju l , a n é l k ü l , h o g y ez t egy r é s z e g e s e m -
b e r n e k e g y s z e r ű á l l í t ásán k ivü l m á s b i zony í t ékokka l t á m o g a s s a ; 
h o g y a fog lyok lába i t v a s g o l y ó k k a l t e r h e l j é k , r e á j o k s z ű k z s á k o t 
h ú z z a n a k , n e h o g y e g y m á s s a l k ö z l e k e d j e n e k , s c s a k a s z á j r a ad j anak 
ny í l á s t , h o g y a f o g l y o k e h e s s e n e k ; ez d e m o c r a t i c u s , r e s p u b l i c a n u s 
Humani smus , m e l y r e az európai t á r s a k b ü s z k é k l e h e t n e k . — D a v i s 
J e f f e r s o n m a j . 11-től fogo ly , t ö r v é n y s z é k elé á l l í t ta t ik azok á l ta l , 
k i k m á s o r s z á g o k f o r r a d a l m i e l n ö k e i t diadallal f o g a d t á k . Kur ta r a -
pa%, fo r iosum a t r o x , homicida c r u e n t u m da inna t , et in moec l ium g l a -
diura d i s t r ing i t a d u l t e r . 

Europa, mely a fejedelmek vérével be van fertőztetve,, 
oktatást küld az uj világnak ! Europa a feldöntött trónok, a 
megfosztott, a bujdosó fejedelmek hazája az amerikai köz-
társaság elnökének megöletését gyászolja ! Európában az 
attentátok hosszú sora van, Lajos Fülöp, II. Ferdinand, III . 
Napoléon, I. Ferencz József fejedelmekhez nem küldettek 
ily nyilatkozatok. A fejedelem-gyilkolást kárhoztatja-e Eu-
ropa, vagy csak a köztársasági elnöknek meggyilkolását ? A 
bünt utálja-e önmagában, vagy csak egyes esetben ? Bünme-
rény-e, lia olyan gyilkoltatik meg, akinek elnök volt a 
neve, vagy bün akkor is, ha a legyilkolt királynak hi-
va t ik? Ocsmány-e a gyilkosság, ha négy éves fejedelem, 
vagy ha holtig uralkodó fejedelem e világból erőszakosan 
kitörültetik ? Egyaránt bünös-e Booth, Orsini, Milano, Pisa-
cane? Mi Orsiniről magasztalásokat olvastunk Európában; mi 
Milano gyilkosnak özvegyét nemzeti jutalommal megtisztel-
ve láttuk koronás királytól Italiában; mi Mazzinit, a király-
gyilkosok mesterét, biztosságban, Londont, a királygyilko-
sok gyüldéjét, tiszteletben tapasztaljuk : a mult századi gyil-
kosok Danton, St. Juste, Robespierre stb. dicsiratokat nyer-
nek napjainkban ; Renan szerint korunk az elvesztett be-
csülés visszahelyezéseinek kora; visszahelyeztetik minden 
múltkori áruló, minden gyilkos, Judással, sőt az ördöggel 
együtt, qui homicida fuit ab initio. A mostani felzúdulás Booth 
ellen rejtély lehetne előttünk. Az európai democratia pél-
dányállam gyanánt hirdette Éjszak-Amerikát, mert tiszta ész-
állam ; habár az európai democratia caesart keres, caesart 
tisztel, az egyéni, községi, polgári szabadságokat a közpon-
tosítás utolsó pontjához, a caesar íróasztalához köti : az ame-
rikai democratia pedig szövetséges állami, községren^szeri. 
Az európai democratia : dictatura által boldogítani a csoportba 
vert nemzeteket. De Amerika k ö z t á r s a s á g , s ez elég a ro-
konszenvre. „Európában caesar-respublica, a tudósok szülemé-
nye; Amerikában a szövetséges köztársaság vulgaris szüle-
mény. Caesar, és önkormányzat ellenmondás ; az európai de-
mocratia mind a kettőt akarja . Europa centralisáló, Amerika 
decentralisál ;" ') de mi ma nincs meg, meglehet holnap ; 
azért oly buzgó óhajtás volt Európában, hogy éjszak győz-
zön, mert a caesar, mert a ceutralisatio lehetséges volt, s 
akinek személyéhez e lehetség kötve volt, azt üdvözölték, 
annak megöletésén eliszonyodtak. A democratia önmagát 
keresi, dicséri, gyászolja mindenütt. Mazzini is nyilatkozott 
a gyilkos ellen. A kőmivesség a páholyokból, a parlamentek-
ből, a miniszteri tanács-házból részvétet küldött a fejvesz-
tett népnek. „Mivel Lincoln elvei a kőmivesség elveivel tel-
jesen megegyeztek, s amelyeknek diadalt szerezni a világon 
hivatva van," 2) igy indokolják az olasz democraták a rész-
vétnyilatkozatot. Őszintén szólt a bünmerény ellen Európá-
ban igen sok jó lélek ; de az egyetemesség ebben és a nagy 
buzgalom signum temporis, mely észlelést parancsol. A ha-
lálbüntetést törlik; a becsületesek feje nem ér fel a gono-
szok fejével; az áldozat feje a vérázott porban, a gyilkos 
pedig szőrderekaljan száraz szobában. A gyilkosok élete 
előre biztosíttatik ; a becsületesek élete védtelenül hagyatik. 

' ) Monde 124 s z . 7 ma j . 1865. 
„ F ú r o n o conformi ai quei pr incipi i c h e la massoner ia d i f fende 

ed è des t ina ta a f a r t r i o n f a r e nel m o n d o . " — II Di r i t to 121 sz . 3 

maj . 1865. 
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A becsületesek eltörlik a halálbüntetést a gonoszokra ; a go-
noszok nem törlik el azt a becsületesekre. Becsületes volt 
Lincoln, példány-államnak feje : ,sic semper tyrannis'! kiál-
tott gyilkosa. Dicsérték Orsinit, mivel mondta : hazámért 
halok meg ; Booth is ezt mondta. Mondták: a politikai sza-
badság a király-gyilkosság orvossága : a religio az, mely a 
bünt magában tiltja, hozna bár mily jó következést. De a 
religio az, mit a kőmives democratia gyűlölt, gyűlöl, gyűlölni 
fog mindenütt. 

A szentatya levele a marcai püspökséghez. 

PIUS PP. IX. 
Dilecti filii nostri, venerabiles fratres, et dilecti filii sa-

lutem et apostolicäm benedictionem. Moerore quidem affecti 
sumus aliqua ex parte, perlectis litteris vestris, ubi tetricam 
malorum colluviem, quae per Italiam grassantur, graphice 
descriptam inspeximus. At laetitiae non mediocris et gratu-
lationis sensus subiit animum Nostrum, cum constantiam 
fidei, obedientiae, charitatis vestrae intueremur. Superabun-
davimus vero gaudio, considérantes quosdam inter vos recen-
seri, qui vincula et persecutione perpessi, catholicae veritatis 
confessor es extiterunt exemplum facti caeteris fra tribus 
ad quorum mores omnium vota et actus debent provocari : 
alios vero stationem suam tenere firmiter, licet difficillimo in 
loco positam et periculis obsitam, in qua specimen solid ae 
virtutis egregium praebuerunt : omnes autem ad defensionem 
evangelii paratos sanam doctrinam ultro complecti, quae ex 
hac arce veritatis illuxit, et una voce improbare errores, qui-
bus depositum fidei, morumque sanctimonia corrumpitur. Id 
sane Nos mirifice récréât et solatur, cum evidentem illám 
Ecclesiae notam exhibeat, a Christo ipso in cliaritate desi-
gnatam, qua castra malignantium plane careant necesse est. 
Dum enim non est pax impiis, Ecclesia e converso in aeternum 
fraternitatis sibi cohaerentis veritate durabit. Utinam id ani-
madvertant qui incassum ipsam oppugnant, et stulti aliquando 
sapiant, ut poenitentia ducti fugiant venturam iram, et con-
sentientis populi corpus unum gremio suo gaudens Ecclesia 
mater includat. Haec a Deo indulgentissimo enixe postulantes 
ne deficiamus animo, atque ut fiducia vestra augeatur, ani-
musque ad optima quaeque petenda et expectanda erigatur 
apostolicam benedictionem coelestis consolationis auspicem 
vobis, clero et fidelibus sollieitudini vestrae concreditis pera-
manter impertimus. 

Datum Romae apud s. Petrum, die 22 április 1865, 
pontificatus nostri anno XIX. 

PIUS PP. IX. 
Dilectis filiis nostris S. R. E. cardinalibus archiepiscopo 

Firmano et episcopis Aesii, Perusiae, Anconae, et venerabili-
bus fratribus episcopis Montis Alti, civitatis plebis, Comadi, 
Tuderti, Eugubii, Asculi, nec non dilectis filiis vicariis capi-
tularibus Tipherni, Laureti, Recineti, Nuceriae. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jun. 4-én. Alulirott esedezem : méltóztassék 

engem is azok közé számítani, kik azon tervezett kath. 
nagy lapnak létrehozását óhajtják, az alapításhoz évenkint 

azon pénzből, mely nekem a szerzettől engedélyeztetik, 5 
frttal járulni akarok. Isidor Renn 

servi ta r e n d ű á ldozá r . 
FREIBURG, maj. 14-én. A legutóbbi érseki körlevél 

szól az u j iskolai törvény ügyében tartott katholikus gyüle-
kezetekről, és ezeknek bántalmazásáról Manheimben. Az u j 
iskolai reform, mely részben már végrehajtatott, a kath. if-
júság kath. neveltetését és a vallást magát is veszélylyel fe-
nyegeti ; felhozza az érsek, mikint a pápa az ő Ítéletét ezen 
ügyben helyeselte, hogy katholikusok jó lélekkel nem küld-
hetik ily tanodákba gyermekeiket, és kimutatja, mennyire 
kárhozatos, lia a katholikus egyház kebelében felnőtt férfiak 
is ellenszegülnek a legfőbb egyházi tekintély szavának. 
Egyébiránt — igy folytatja — eléggé kimutattuk mult évi 
julius 19-én közzé tett köriratunkban, hogy az egyházi ha-
tóságok az ifjúságot csak akkor nevelhetik vallásosan, és 
tarthatják meg a kath. hitben és életben, ha az iskolák vezeté-
sébe befolyhatnak ; kimutattuk, hogy az uj isk. törvény szerint 
az állam az iskolát kizárólag a katholikus hatóságok által 
igazgattatja, és az egyháznak az együttigazgatás joga nincs 
biztositva. Kimutattuk végre, hogy az egyház és keresztény 
család joggal bir arra, hogy a keresztény ifjúság nevelteté-
sében részt vegyen. Ezen jog az egyház isteni küldetésén 
alapul, és a képviselők határozata által tőle meg nem vonat-
hatik, — oly képviselő testület által, mely politikailag és hit-
felekezetileg vegyes, és mely épen ezért nem lehet hivatva a 
vallásunkat oly mélyen érintő tárgyban határozni. Igaz, 
mondják, hogy panaszunk alapnélküli, a népiskolák confessi-
onalis, illetőleg katholikus jellege meg van óva, az egyház-
nak joga van a hitoktatást szabadon adni, és a helybeli lel-
késznek csak élni kell jogával, hogy a községi iskolatanácsba 
lépjen, és ez által biztositva lesz az iskolákrai befolyás. De 
meg kell erre jegyeznünk, mikint egyedül a vallási oktatás 
megadása koránsem kielégitö arra, hogy az ifjúság katholi-
kusan neveltessék, és e hitben megtartassék. Ezt a tapasz-
talás hasonló téren mutatja, mert feltűnő mindenesetre, hogy 
Országunkban sokan, kik közép — vagy úgynevezett pol-
gári tanodákban neveltettek, közönbösek a vallás iránt, 
vagy egészen vallástalanok, vallásgyülölők. Mindezen inté-
zeteket ugy szervezték régóta, amint most a néptanodákat 
szervezni akarják, azaz, egy hitelemzö hetenkint egy pár órát 
ád minden osztályban a hittanból, de egyébkint az egyház-
nak semmi befolyása sincsen a vezetésben, azért az igaz 
vallási érzelem itt nem virágzik." A főpásztori irat azután 
kimutatja, hogy a helybeli lelkésznek a község iskolatanács-
bai belépése által az egyháznak befolyása korán sincsen 
eléggé megvédve. Az érsek kinyilatkoztatja, hogy ezután 
sem fog megszűnni e fontos kérdésben az egyház és a ke-
resztény család jogaiért küzdeni, és végleg reményét fejezi 
ki, hogy a fejedelem szorgoskodása folytán a kérdés szeren-
csésen fog megoldatni. Bár megismernék ama veszélyt, me-
lyet korunk illuminatismusa a társadalomra, az államra, és 
egyházra egyiránt hoz, és bár a két hatalom kölcsönös egyet-
értéssel és buzgalommal iparkodnék a közelgő vészt elháritani. 

ROMA, máj. 26-án. A szentatya és Victor király kö-
zött váltott levelek szövegét mai napig sem ismerjük. A 
franczia Mémorial diplomatique tárgyilagos kivonatot közölt 
mind a kettőből ; nekem nincs okom tagadni a tárgy hűsé-
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gét, de az ily iratokat teljes szövegben kell olvasni, hogy 
horderejöket kimérhessük. A szentatya levele kétségkívül 
erőteljes, a király levele bizonyosan a fiúi szeretet szólamai-
val lesz megtömve ; nem is kételkedünk, hogy ezeket Victor 
őszintén nem irná. Néha a sziv jobb, semmint az ész nagy. A 
tékozló fiu az evangéliumban nem irt atyjához leveleket, de 
bünbánatban maga ment hozzá, maga borult lábaihoz a meg-
szomorított atyának. Habár tehát nem ismerjük a szöveget, 
méltónak tar t juk Pius és Victor között váltott levelezésnek 
1860-ból utolsó példányaira visszaemlékezni, mivel a szent-
atya azóta levelet nem irt Victornak, ugy hogy a híresztelt 
szakadatlan levelezés merő koholmány. 

Victor 1860 febr. 6 án Cavour sugallatára levelet irt 
Piusnak, melyben Romagna elvételéről szól, s mi fog történni 
Umbriával és a Marcával, mintegy előre jósolja. Jósolhat va-
laki, mikor a non interventioban szabadságot nyert minden 
garázdálkodásra, és ehez még lelkileg, testileg képes is. Igy 
irt Victor akkoron : „Szentségednek 'alázatos köszönetet 
kell mondanom azon kegyességért, melylyel engemet meg-
örvendeztetni méltóztatott. Feleltem volna azonnal, lia a 
congressus, mint megállapítva volt, létre jön. Ez eleget tett 
volna szentséged kívánságainak a legatiókra nézve, melyről 
említést tesz kegyes levelében. Szentséged engem okoz 
mindazokról, melyek a legatiókban véghez mentek. Kegyes-
kedjék kővetkezőkre figyelni. Az egyháznak hűséges, alá-
vetett fia, egy legajtatosabb királyi családnak ivadéka va-
gyok, tisztelem, s hódolatom minden tényeivel körül veszem 
az egyházat és ennek szentséges fejét. Soha sem volt eszem-
ben, hogy kath. fejedelmi kötelességeimet elhanyagoljam, 
vagy a szentszék jogait, birtokait csonkítsam. De hazám 
iránt is vannak kötelességeim." It t azután a százszor hallott 
és százszor megczáfolt diplomatai diatribekre tér a király, 
kijelentve, hogy Bolognát, Ravennát nem adhatja által. — 

A szentatya febr, 14-én 1860. következő rövid levelet 
irta Victorhoz : „Fölség ! Levelében nyilvánított eszme nem 
bölcs, nem is illő egy kath. fejedelemhez, nem a savoyi ház 
fiához. Az én válaszom a kath. püspökséghez küldendő kör-
iratomban van, s ön könnyen olvashatja azt. ') Azonban én 
siránkozom nem magamon, hanem fölséged lelkének gyá-
szos állapotján, mivel egyházi censurákba esett, és fog még 
nagyobbakba esni, mihelyest a szentségtörő m erényt be 
fogja fejezni. Imádkozom az Istenhez, világosítsa fel felsé-
gedet, adjon önnek szent malasztot, hogy megismerje és meg-
sirassa terhes bűneit, és a szentszék, s Italia ellen elkövetett 
botrányait." 

A király ismét irt mart. 20-án, vallomásokat, esküvé-
seket tett égre földre, hogy hűséges alázatos fia a szentatyá-
nak, s hogy reményét le nem teszi, miszerint őt a szentatya 
egykor atyai keblére fogja szorítani. 2) 

' ) , , C u m ca th . E c c l e s i a " m a r t . 2 6 - á n : „ A t q u e i l lud max ime 
d o l e n d u m , quod tain p r a v a agend i r a t i o n e s e s e po l luer i t non n e m o ex 
iis q u i , u t i ca th . Ecc l e s i ae filii, in ipsius t u t e l a m a t q u e p raes id ium im-
p e n d e r e deben t a u c t o r i t a t e m , qua in sub j ec to s sibi populos p o t i u n t u r . " 
K ö v e t k e z i k az evcommunica t fo m a j o r . — A c t e s P o n t i f i c a u x p. 334. 

2 j „ P r i n c i p e cat tol ico, io s e n t o di non r e c a r e ofl'esa ai principii 
i m m u t a b i l i di quel la r e l i g ione , c h e mi g lor io di p r o f e s s a r e con filiale 
e d ina l t e rab i l e ossequ io . D a l l a m a n s u e t u d i n e del p a d r e de i fideli io mi 
r i p r o m e t t o un benevo lo a c c o g l i a m e n t o . In q u e s t a fiduciosa a spe t t a t i va 
io c h i e g g o con r i v e r e n z a alla S . V. apostol ica benediz ione . V'ittorio 
E m a n u e l e . " 

A szentatya april 2-án ismét válaszolt, mutatván, 
hogy Romagna elszakitásán csak ő a bűnös, s igy végzi : 
„Különben nemcsak hogy kegyelemben nem fogadhatom 
fölséged ajánlatait, sőt óvást teszek az ön által tett bitorlás-
ért a szentszék birtokaiban, s fölséged lelkén hagyom a kö-
vetkezményeket, melyek ily aljas cselekedetből folyni fog-
nak. En meg vagyok győződve, hogy ha fölséged el nem 
fogúit elmével fogja ismét átolvasni hozzám küldött levelét, 
bűnbánatra fog indulni. Kérem az Istent, adjon erre folsé-
gednek malasztot, melyre a mostani legnehezebb helyzetben 
legnagyobb szüksége vagyon. Pius." 

Ezekből fejthetjük, milyenek lehettek a szentatya sza-
vai öt év után. 

INSBRUCK, maj. 20-án. A Regens Atya megbízásából 
egy insbrucki magyar convictor (Csaja János) mély alázat-
tal kéri Főtisztelendőségedet a következő sorok becses lap-
jába való bevételére : Insbruck. máj. 15. (A theologusok 
száma az egyetemem. — A Jézus-társaságiak papnöveldé-
jének bővítése). — A theologiai kar ez évben — hivatalos 
kimutatás szerint — 153 hallgatót számlál; ezek között van 
78 belföldi és 75 külföldi, 84 világi (25 megyéből) és 69 szer-
zetes növendék (7 különféle rendből). A hely szűke miatt a 
convictusban, többen a városban lakni kényszerültek, mely 
bajon azonban jelenleg segítve van ; mert az intézet elöljárói-
nak sikerült, a régi épület melletti házat kertjével együtt 
megvenni, úgyhogy most sokkal több növendék számára 
lesz hely. Földieinknek, akik a papi pályára szánják magu-
kat és tanulmányaikat netalán a Jézus-társaságiaknál vé-
gezni szeretnék, e tudósítás által kedves szolgálatot tenni 
vélünk. Az évenkinti fizetés a convictusban 210 ezüst frt . 
o. ért. — Az előadások kilencz nyilvános jezsuita rendbeli 
tanár által ingyen tartatnak. — Magyarország (Horvát-
országgal együtt) eddig 5 növendék által van képviselve 
(2 a szepesi, 1 a csanádi és 2 a zágrábi megyébe való). — Az 
utolsó években az intézetből 7 hittudor került ki. 

IRODALOM. 
Schleiniger munkájának főérdemét is abba helyezzük, 

hogy ezen eszmét kellőleg méltányolja. „Wei l nach unserer 
innigsten Überzeugung, ugy mond szerző, bei dem Predigt-
amte das meiste nicht auf die Beredsamkeit als Kunst oder 
Fertigkeit, sondern auf die Persönlichkeit des heiligen Red-
ners ankommt, so weihen wir diesem auch die erste Be-
rücksichtigung. Und da es eben der Apostolische Geist ist, 
der den wahren Homileten bildet, so beginnen wir mit der 
Betrachtung der vorzüglichsten Tugenden, welche diesen 
Geist charakterisiren. Es ist nun allerdings wahr, dass ein 
heiliges Leben, dass Demuth, Gebetseifer, inbrünstige Liebe 
Gottes, und der sein Ebenbild tragenden Seelen Dinge sind, 
die sich uns von selbst als nothwendige Eigenschaften des 
geistlichen Redners darstellen, und daher an und für sich 
keiner weitern Auseinandersetzung bedürfen : demnoch hal-
ten wir es für durchaus ungenügend, diese höchst vichtigen 
und für die ganze homiletische Wirksamkeit durchaus maas-
gebenden Punkte in einem homiletischen Wercke entweder 
als selbstverständlich vorauszusetzen, oder eben nur vorüber-
gehend zu berühren. Wir glauben im Gegenthteile, das auf 
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dieselben durchweg der hauptaccent zu legen ist, und dass 
ein guter homiletischer Unterricht keine andere Uberzeugung 
im Herzen des aufstrebenden jungen Redners tiefer und le-
bendiger zurücklassen darf, als eben die von der Bedeutung 
dieses wahren innern Geistes und aller jener Hülfsmittel, 
die ihn zu nächst zu nähren geeignet sind. Diess geschieht 
aber nur, wenn der Beherzigung dieser höhern und höchsten 
Faktoren die gehörige Stellung angewiesen ist. Etwas ganz 
anderes ist es, eine Sache wissen, und von derselben durch-
drungen sein : und Letzteres .ist hier doch durchaus noth-
wendig. Wir bitten daher, dass, wenn villeicht dies Werk je 
zu rhetorischem Unterrichte benützt werden sollte, dem as-
cetischen Momente die vollständige Entwickelung gegeben 
werden m ö g e ; . . . und wir sind der Meinug, dass, wo immer 
ein sehr compendiöses Verfahren durch Umstände geboten 
würde, eher alles übrige als dieser Theil abzukürzen wäre. 
J a wir versprechen uns das schönste in der homiletischen 
Ausbildung vollends nur von einer solchen Einrichtung der 
geistlichen Bildungsantalten, wodurch vor allen erstrebt 
wird, dass der künftige Herold des göttlichen Wortes eben 
als Geistes und Gottesmann in die Welt hinaustrete, deren 
Heiligung er sich weiht. " (Előszó VIII. és IX. 1.) Szerző mü-
vét két könyvre osztotta fel ; az első az egyházi szónokról, 
a másik az egyházi beszédről értekezik. Az első könyvet 
bevezetésül : az egyházi szónoklat lényegéről, fönségéröl, a 
szónoklatra való kötelezettségről, az egyházi szónoklat tör-
ténetéről, a homiletika felosztásáról szóló czikkek előzik meg 
(1 — 32 lapig.) Az első könyv első része tárgyalja a szent 
életet, mely az egyházi szónok első és fő kelléke, értekezik 
a szent életről általában s aztán több czikkben külön tár-
gyalja az apostoli tulajdonokat, melyekkel az egyházi szó-
noknak leginkább ékeskednie kell, minők a hit, erős egyhá-
ziasság, az imádság szelleme, az alázatosság szelleme és a 
szeretet szelleme. (36 — 86-ik 1.) Ékes, kenetdús szavakkal 
van e lapokon fejtegetve, mennyire szükséges és nélkülöz-
hetlen kellék az egyházi szónokban az élő h i t . . . az imád-
ság . . . alázatosság . . . és sze re te t . . . s a szentírásból, régibb 
és ujabb szentek történetéből, jeles szónokok nyilatkozatai-
ból vett példák által kellőleg felderitve. Bár olvasnák e so-
rokat mindazok, kik a hitben sem hidegek sem melegek . . . 
kiknek eszökbe sem jut az ima, midőn a prédikáczió fogal-
mazására vagy elmondására készülnek, s midőn a szószék-
ről lelépnek, bár olvasnák mindazok, kik nem Isten, hanem 
saját dicsőségüket keresik szónokolván ; bár olvasnák mind-
azok, kik Isten és emberek iránti szeretet nélkül, az igehir-
detés ellenszenvével telt kedélylyel, csak a hivatalos kény-
szerültségből lépnek a szószékre ! . . . Tolle . . . lege. 

A második rész a szónok tudományos képzettségéről 
értekezik. Itt szerző előadja mindazt, mit az egyházi szónok-
nak tudnia kell. A szent élettel kezet fogjon a tudomány. 
Az egyházi szónok jártas, otthonos legyen a hittudomány-
ban, ez az első postulatum; tehát ismerje a szentírást, értse 
a dogmatikát, moralist, jogot, az egyház történetét, liturgi-
k á t ; de a profán tudományokban is jártassággal kell birnia, 
a bölcseletben, történelemben, a természettanban és szónok-
lattanban, ismernie kell az é l e t e t . . . az embereket. . . . Mind-
ezen kellékekről mások is szólanak; mi szerző müvét e rész-
ben is különösen ajánlja, azon gondosság, melylyel a patristi-

cus elemet tárgyalja. Méltán kivánja, hogy az egyházi szó-
nokok a szentatyák iratait olvassák. „Wir sind von der Rich-
tigkeit dieser Anschauung so sehr überzeugt, dass wir in der 
eifrigen Pflege des patristischen Studiums eine Lebensfrage 
für die geistliche Beredsamkeit erbl icken." . . . (1. Előszó. XI . 
1.) Pedig mily kevesen forgatják a szentatyák iratait, mily 
sokan meri tik minden bölcseségüket kész prédikácziókból !... 
De ki fogja a szentatyákat mind elolvasni ? ! a plébánosnak 
sok más gondja is van ! Igaz, a segédeszközök hiányán már 
sokszor megtörött a jóakarat, tehát azt kell megmondani, 
melyik atyát, s melyik könyvét olvassuk, s mikép lehetne 
azt legjutányosabban megszerezni. Azért szerző egyházszó-
noklati tekintetből ismerteti : Tertullian, sz. Cziprian, Lac-
tantius, poitiérsi sz. Hilár, sz. Paczián, sz. Ambrus, sz. Ágos-
ton, sz. Jeromos, Chrysologus sz. Péter, sz. Leo, Salvian, 
nagy sz. Gergely, sz. Bernát, sz. Efrem, jeruzsálemi sz. Cyrill, 
nagy sz. Vazul, nazianzi nissai sz. Gergely és Aranyszájú 
sz. János müveit. Ezeken kivül segédforrásokul ajánlja és 
ismerteti: Minutius Felix, Zeno, Sulpitius Severus, sz. Gau-
dentíus, sz. Chromatius, Rufinus, nólai sz. Paulin, sz. Euche-
rius, emesai Eusebius, lirini Vineze, Valerianus, sz. Maximus, 
sz. Ennodius, sz. Fulgentius, arlesi sz. Cesarius, toledói sz. 
Ildefons, Beda, damiani sz. Péter, canterburyi sz. Anselm, sz. 
Bonaventura, aquinói sz. Tamás, és villanóvai sz. Tamást. A 
görögök közül : antiochiai sz. Ignácz, csodatevő sz. Gergely, 
sz. Methodius, sz. Athanász, sz. Makarius, Asterius, sz. Epi-
phanius, alexandriai sz. Czyrill, sz. Proclus, sz. Nilus, sz. 
Germanus, krétai sz. András, damascusi sz. János stb. mun-
káit.1.) Ezután kimeritő utasítást ad arról: hogy kell a s z . 
írást és atyákat olvasni és használni. A sz. atyák müveit, 
legkönnyebben megszerezhetni Migne-nél Párizsban, ki 
„erga missas persolvendas" bármely sz. atya munkáját 
megküldi. Szerző az atyák u tán: Bossuet, Bourdaloue, 
Massillon, Feneion és Segnerit is ismerteti. — És itt nem 
hallgathatom el Pázmány Péter n e v é t . . . az ö beszédeit min-
den magyar papnak olvasnia kellene; mi sok külföldi pré-
dikácziót megveszünk, elolvasunk, felhasználunk; pedig 
gyakran nem is felelnek meg népünk nemzeti jellemének : 
tanulmányozzuk, használjuk a magyar egyházi szónoklat 
nagy mesterének beszédeit is. Az egyházi szónok tudomá-
nyos képzése tehát időbe, munkába kerül ; de bármikép le-
gyünk elfoglalva, ezen önképzésre kell időt találnunk, mert 
az Isten igéjének hirdetése a papihivatás egyik leglényege-
sebb része, oly kötelesség, mit nem emberi hanem isteni tör-
vény szabott; s mikép fogják igazolni magokat egykoron 

' ) Kö te l e s ségünk n y á j a s o lvasó inka t figyelmeztetni, hogy ezen 
m u n k á k a t Migne Lajos tó l Parishói e rga in tenl iones mind meg l e -
het kapni, s csak a szá l l í tás i kö l t s ége t kel l viselni, mely most , m i u -
t á n a v á m 3 f r . 21 k r a j c z á r r ó l 1 fi t . 50 k r r a leszál l i ta tot t , csekély lett . 
Mi pest iek minden f r a n k r a fizettünk 6 ' j k r a j e z á r t : most alig fizet-
n é n k 4 k r a j c z á r l . A kalocsa i , egri , n. váradi megye az összes g y ű j -
t e m é n y t b í r j a ; Belg iumban, F rancz iao r szágban minden ke rü le t ek bír-
j á k ; ná lunk is üdvös volna ily ke rü le t i k ö n y v t á r a k a t alapítani . A j -
t a t o s s á g u n k tenné e z t ; mivel a készpénz ily nyereményné l majd nein 
ké rdésen kivül esik c seké lysége miatt Mult évben o lvasó inknak szol-
gá l tunk könyv jegyzékke l . Ha a ke rü le tek parancso lnák , magunk is fe l -
a j án lanók megrende lés i szolgála tunkat . Hasznosnak ta lá l juk , ha e g y -
s z e r r e több k e r ü l e t t enne m e g r e n d e l é s t ; mivel ininél nagyobb a 
megrende lés , annál ju tányosabb a száll í tási bér . S z e r k . 
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az Üdvözítő előtt, kik e lényeges kötelességet hanyagul tel-
jesítették, kik nem szeretve a fáradságos munkát, melynek 
árán adja Isten az áldást, mások kinyomott beszédeinek el-
olvasása vagy betanulása után a szószékre mernek fellépni ! 
Ily fontos tárgyakat tartalmaz az első könyv 242 lapon. A 
második könyv a 243—780-ikig terjed s avatottsággal irt 
ezikkekben fejtegeti az egyházi-beszéd alkatrészeit, külső 
alakját , nemeit, előadást stb. mit ily könyvekben tárgyalni 
szoktak. — E czikksorozat is, mert az egyházi szónoklat 
művészies részét magában foglalja, az egyházi szónok tanul-
mányainak nélkülözhetlen, s eléggé nem ajánlható tárgya. 
Adja Isten, hogy szűnjék meg közöttünk az extemporizálás 
lelketlen gyakorlata, s az egyházi szónok szent élete vessen 
fényt ihletett, műremek beszédeire. 

Hatala Péter. 

VEGYESEK. 
A mélt. s főt. győri püspök ur május 9-ről keltezett fő-

pásztori körirat jában a papsághoz kútforrási szabatosságu 
tudományossággal az Indexről nevezett romai bibornoki 
egyesület czélját, szükségességét, hasznait, és ügymeneti 
szabályait tárgyalja. A történeti példák összege a rosz köny-
vek olvasásáról ; a könyvvizsgálatról szóló ősi okmányok, 
az Index szabályainak értelmezése, ezeknek törvényereje, a 
pápai eonstitutiok érvényessége az örökvárosban történt köz-
zététel által, az Index szabályainak, Bullae cenae elfogadta-
tatásának bevitatása, az ellenvetések alapos megezáfolása, az 
ügymenetnek ezen eongregationál előadása stb. e pásztori 
körlevelet is, mint mindenikét az előbbiek közül, a tudomány-
szomjas elmék hálával üdvözlik. Ily országban, mint a mienk 
az Index kötelező erejéről (sub peccato mortali) üdvös dolog 
többször szólani. 

Beküldettek hozzánk örömmel olvasott latin s magyar 
versezetek : a) ,Pro festő s. Pii in honorem Sanctissimi D. N. 
Papae-regis ;' b) ,Pia vota exe. ac rev. D. Adalberte Barta-
kovics dum expletis in sanctuario 50annis diem jubilaeum age-
r e t ; ' c) ,Honoribus ill. ac. rev. Gabrielis Máriássy dum in 
episcopum consecraretur ;' mind a három Korének József egri 
főmegyei paptól ; d) ,Hódolat nm. s ft. Bartakovics Béla érsek 
félszázados áldozata ünnepén, Mindszenty Gédeontól.' Min-
den versezet díszes, lelkes, fesztelenül szabatos. A latin mú-
zsát üdvözöljük, Mindszenty aranykür t jének hangjain, minél 
többször megfújja, szivünk érzelmeinek indulatjaival örömit-
tasan fellelkesedünk. Zengje be e kür t a várost, zengje be 
hazánk minden városát, zengje be kebleink minden rejtekeit 
a nagy harczban, mely izzaszt, az édes andalgás felgyúlaszt. 
A harczi zene a zászlót követi, kövesse, kövesse a zászló har-
czias fiait, vigaszt, enyhet , erőt ad annak harsogása. — Kül-
dött volna bár többet ! 

A m. kir. helytartótanács a pesti lipótvárosi basilikának 
építésére ez évben 20,000 frtot tet t folyóvá. 

Hazai kath. irodalmunkat az ő legújabb tevékenységé-
ben mindenki csak örömmel üdvözölheti. Szombathy Sán-
dor kalocsai főmegyei pap Mezey János kántornak búcsújáró 
énekeit ujabban imádságokkal bövitve kiadta ; ára bőrbe 
kötve 1 fr t 10 kr . — Belgiumban a jó lelkek a szokásból ki-
ment búcsujárásokat ismét életbe aka r j ák léptetni : hazánk-
ban a nép hála az Istennek az önmegtagadás szélső fokáig 
buzgó ebben; az ajtatosság eme szükségeinek megfelel e 
könyv ; a búcsuvezénylőknél elkerülhetlen. Az énekek czél-

szerüen elosztvák, mindeniknek dallama kijelezve, az imák 
jól választottak. 

Kuncevicz Jozafát szenttéavattatása ellen a muszka 
czár mindent megtett, hogy megakadályozza. A szentatya 
az Isten tanácsát követte. A czár, tar tván attól, hogy a szent-
téavattatás megtörténik, utolsó időben egy papot küldött Ró-
mába, valószínűleg katholikust. Ez épen sz. Athanáz napja 
előtti estvén érkezett Romába. Másnap tehát vizsgasétára 
indúl a pap Romában, esetleg azon utczába jön, melyben sz. 
Athanáz temploma van, bemegy, s megérti, hogy a pápa vá-
ratik. El is jött a szentatya, és a czártól küldött pap saját fü-
leivel hallotta Kuncevicz Jozafát szenttéavattatását, amin 
annyira megzavarodott, hogy azonnal elájult. — Era t enim 
multas substantias h a b e n s . . . in promissis, ha sikerül, amiért 
küldetett . 

Nápolyban sz. Januarius ereklyéinek átvitelére emlé-
keztető ünnepnyolczad az idegenek nagy számú jelenlétével 
fényesen megtartatott . A vérfelforrási csuda ilyenkor meg 
szokott történni. Meg is történt maj. 6-án szombaton esti hat 
órakor, három perezre, amint az aludt vér az ereklyetest ko-
ponyájához tétetett ; vasárnap hét órakor hat perez után ; 
hétfőn 8 órakor nyolez perez után ; kedden 9 órakor 20 perez 
u t án ; szerdán 10 órakor 25 perez után ; csütörtökön 11 óra-
kor 36 perez után ; pénteken 12 órakor 38 perez után ; va-
sárnap délután 3 órakor 37 perez után. — Sok angol volt 
j e l en , sok hitetlen bámult, a tény ellen nem szólhatott 
semmit. 

D ' Andrea^püspök-bibornok története gyászos fordula-
tot kezd venni. O egészségi tekintetből ment szülőföldjére, s 
ime asztali barát jai a szentszéknek legkonokabb ellenségei. 
Másfél év mult el, ő a szokásos jelentéseket sem tette Mattéi 
bibornok dékánnak. Nyilatkozatjai mindenütt ter jeszte tnek, 
melyeknek ő nem mond ellent ; sőt közétett nyilatkozatjai is si-
ralmas irányúak. Legújabban Mattéi bibornokhoz az egész 
bibornoki testület iránt sértő levelet irt, a visszatérést már 
nem egészségi tekintetből halasztja, hanem kereken megta-
gadja. Vaunak sértő iratok, melyek csak Írójukat sértik. A 
papság nem ad, hanem föltételez életszentséget. 

Nangasaki-ban egy kath. templomot nagy ünnepélylyel 
szenteltek fel. Kien-chau nevü franezia hajó, a többi nem-
zetek hajói között tette az ünnepélyes lövéseket. Girard hit-
küldér áldotta meg az uj templomot Japoniának ezen váro-
sában, az európai consulok mind jelen voltak. 

Yokohamában egy tanoda állíttatott a franezia nyelvre, 
melynek igazgatója Mermet di Cachon kath. pap. Néhány 
dai'mio fiai is tanulják a franezia nyelvet, a közlekedésre, 
melynek az anyagi hasznokon kivül a megtérésekre is üdvös 
befolyása lesz, alkalmas módszer. 

Herczeg Qrazieli Romában saját palotáját szegények 
házává alakította át, kikkel ő is lakott, étkezett. A szent-
atyával találkozván, a szentatya mondá neki : „tudom mit 
teszek." Néhány nap múlva jelentik a herczegnek, bogy a 
pápa meglátogatja az ő szegényeit. El is jött a szentatya, 
megnézte a kis asylumot, a herczegnek kis fiát ölébe vette, 
s többször szivéhez szorította. Távozva a herczegtől mondá : 
„köszönöm, köszönöm fiam, hogy ennyit tettél." „ E n köszö-
nöm szentséged kegyességét." „Nem fiam, a szegények enyi-
mek, te fiaimat táplálod, én köszönöm neked, velem tettél 
jót ." 

Miksa, mexicoi császár Boroméi sz. Károlyról nevezett 
rendet alapitott a nők számára, melynek nagy szalagját ki-
rályi herczegnök, kis keresztjét pedig más jeles nők fogják 
kapni. Az austriai, franezia császárnénak a nagy szalag már 
megküldetet t ; a kis keresztet kapták Drouyn de Lhuys, 
Zichy grófnők, Mitternich herczegnő, Bombelles grófnő, Hü-
gel bárónő. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1865 K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgdczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Urunk, cs. apostoli királyi Fölségünk. 
— Engesztelődjetek ! — Egyházi tudósítások. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

URUNK, CS. APOSTOLI KIRÁLYI FÖLSÉGÜNK 

pünköst után kedden délelőtt országának, hazánk-
nak fővárosába megérkezett. Országos eső kisérte 
ff 

O Fölségét Pest-Budára; a magyar nemzet legked-
vesebb két vendéget fogadott, két áldást kapott egy 
napon: fejedelmének és az égnek kegyes látogatá-
sát a magyar földön. 

Magánjellegű volt a fejedelem lejövetele, min-ff 

den költséges ünnepélyességet O maga tiltott meg ; 
de hol a szivek, a keblek égnek a királyért, hol föl-
séges személyéhez őseink lelkesedésével ragaszkod-
nak, ott a külső ünnepély bizton elmaradhat. 

Nem maradt el azonban ez sem. Hazánk minden 
részeiről kettős, hármas vasúti vonatokon siettek a 
küldöttségek, s a magas, a birtokos osztályok tagjai 
Pestre. Apostoli királyunkat vallásos fénykör övedzi 
hazánkban, ő nemcsak király, hanem,apostoli' király 
is^ nálunk a polgári hűség erkölcsi s vallásos erény, 
melynek nyilatkozatjait mindig örömmel jegyezzük 
fel az utódok számára, mert e hűséget szent kö-
telességnek tartjuk, s nemzetünkben mindig törhet-
lennek, mindig nagynak óhajtjuk. Fölség a fejede-
lem a kezében fekvő isteni hatalom által ; mondjuk 
ki a népfölségnek egyetlen egy igaz, egyetlen egy 
áldásos értelmét a nagy eszmezavarban: fölség a 
nép az ő hűségében, az ő engedelmességében, az ő 
hűsége, az ő engedelmessége által a fejedelem iránt. 
Az atyai szeretet a fejedelem, — a polgári hűség, a 
fiúi ragaszkodás a nép részéről nem egyéni, hanem 
világerény. 

Közérzelemnek adott szavakat a nm. gróf Czi-
ráky János ur, midőn junius 4-én cs. apostoli kirá-
rályi Fölsége trónja előtt igy nyilatkozott: „A feje-
delmi kegyelem bátorit minket mai nap Fölségedet 
legmélyebb tisztelettel megkérni: kegyeskednék a 
megnyilt országos gazdasági kiállitást legkegyelme-

sebb személyes megtekintésre méltatni, és legmaga-
sabb megjelenésével, mit számtalan hű magyarjai 
oly hőn óhajtanak, az ország fővárosát, s ez által a 
hon összes lakosságát boldogítani. Föltünendik ek-
kor termékenyitő áldást terjesztőleg egy jobb jövőnek 
piruló hajnalcsillaga, mely után buzgó imádság epe-
dez százezrek ajakán." 

Ősi szokása nemzetünknek urával, apostoli ki-
rályával nyiltan s bizalommal szólani. Hol az alatt-
valói hűség ezredéves erény, hol ez a családok örök-
ségbe adott hagyománya, könnyű ott ennek kifeje-
zést adni. A magyar mindig a fejedelem legmagasb 
személyébe helyezte reményét, s nemzeti törekvé-
seinek sikerét a fejedelem személyétől várta. Azért 
az egész hazát, a nemzet minden fiait átvillanyozta 
Ő Fölségének válasza a gazdászati kiállitás küldött-
ségéhez : „Adják át önök küldőiknek szivélyes üd-
vözletemet, s királyi hajlamom és kegyelmem bizto-
sítását ; tudassák afölötti örömömet, hogy az ország 
fővárosát oly hosszas idő után már a legközelebbi 
napokban megláthatom, s ez által is bizonyitékát 
adandóm azon mindenkori atyai vonzódásomnak és 
őszinte szándékaimnak, miket hű Magyarországom 
összes lakói iránt, kiknek megelégedése olyannyira 
szivemen fekszik, állandóan táplálok." 

Az apostoli király üdvözlé a nemzetet, atyai 
vonzódásának és őszinte szándékainak nyilatkozatá-
val biztositotta : a nemzet is üdvözölte az apostoli 
királyt a budai királyi várlak nagyteremében orszá-
gunk herczeg-primása, s bibornok által: „Legmé-
lyebb őszinte hódolat és szeretet érzelmei határtalan 
örömre lelkesitenek bennünket, midőn cs. királyi 
Fölségednek apostoli szentséges személyét borulva 
üdvözölni boldogok vagyunk. Fölségednek legma-
gasb megjelenése hazánkban reményeink közelgő 
teljesedésének biztositéka. Esdeklünk Fölségednek, 
miszerint kegyes legyen hinni, hogy e hazának vala-
mennyi fiai Fölséged trónja iránti hűségüket a viha-
rok közepette is kimutatni, — nemcsak, de őseink ama 
szózatát is: moriamur pro rege nostro, tettel bebizo-
nyítani készek." Er re 0 Fölsége következő szavak -
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kai válaszolt: „ürömmel üdvözlöm királyi eló'deim 
hajlékában kedvelt Magyarországom ennyi hu fiait, 
s kedvesen fogadom azon hódolatot, melyet eminen-
tiád mindnyájok nevében kijelentett. Valamint min-
denkor, ugy jelenleg is elhatározott akaratom magyar 
koronám népeit minden tekintetben a lehetőségig 
kielégíteni ; s ama bizalom, melylyel önök evégből 
személyemhez fordulnak, kezeskedik arról, hogy 
önök atyai szándékaimat helyesen fogják fel, s an-
nak folytán mindnyájan egy reményteljes jövőnek 
nézhetünk elébe. — A legrövidebb időn máris meg-
nyitandom ama tért, hol egyrészt annak törvényes 
képviselőitől a lakosság igazságos óhajtásairól érte-
sülhetek. másrészt pedig azonkivánságaim. melyek-
től a birodalom hatalmi állása feltételeztetik, jogos 
méltánylatra találhatnak. — Kettős örömmel fogok 
ezután ismét önök körében megjelenni, hogy ama 
ünnepélyes alkalomkor, melyre a mennyei Gondvi-
selés eminentiád életét tartsa meg, megszentesithes-
sem azt, mi már jelenleg is honatyai óhajtásaim fő-
czélját képezi." 

A legmélyeb tisztelet tilt, hogy e legmagasabb 
szavak horderejét mostan méregessük, vagy csak a 
haiignyomatokat bennök külső jel által kimutassuk. 
F iú i tisztelettel fogadunk, egyenlő fontosságúnak te-
kintünk minden szavat a fejedelem ajkairól, kivált 
ily ünnepélyes alkalommal, ily válságos viszonyok 
közt. Az apostoli király nem tüntetett, a nemzet sem 
tett tüntetést, a király és a nemzet közötti örök frigy-
nek felmutatása volt ez a nehéz idők után. Enyhitő 
balzsam voltak ezen szavak a haza szivére, a bonyo-
dalmak sikeres megoldásának zálogai. A szivek a fe-
jedelem szivével összeforrtak, mikint a P. N. irja, az 
ap. királyi beszéd „minden szakasznál és hangnyo-
matnál leírhatatlan lelkesedés és szűnni nem akaró 
éljenzés" által szakittatott közbe. Mondhatni, a király 
és a nemzet soha nem volt egyenetlenségben, soha 
félreértésben: a király életét adta volna a nemzetért, a 
nemzet a királyért. Mások között volt csak a félreértés. 
Mondha tni, hogy a király és a nemzet oldalán mások 
által felköltött balmagyarázatok, baltörekvések már 
most megszűntek: a nemzet a királyé, a király a nem-
zeté, mindkettő forróan óhajtja.hogy az egyesülés külső 
jelvényben, a szent koronában, midőn ez I. Ferencz Jó-
zsef fölkent fejére felszentelt kezek által az Isten ol-
tára előtt feltétetik, minél hamarább feltűnjék, s akkor 
kiáltsuk: ,éljen a király, sz. István, sz. László utódja, 
népeinek közös atyja, minden jogoknak, de különösen 
a kath. egyháznak pártfogója, mert nemcsak király, 

hanem apóst, király, a magyarok apostolának uyolcz 
század után dicső követője.' 

Nálunk a polgári hűség vallásos erény is egy-
szersmind. Királyunk fölkent, az oltár előtt szent 
gyónás és a szent áldozás malasztjaiban megkoroná-
zott király. Minket hozzá a törvény köt, de a religio 
is. Sokat várunk tőle, de sokat vár ő is tőlünk. A ma-
gyar apostoli király és a pápa mint atya és fiu, reánk 
nézve az egyháziakban is sok ügyekre közvetitő. 
„Neque vero quisquam ignorât, igy irt XIII. Kelemen 
pápa 1758-ban Maria Terézia magyar királyhoz, 
quam multáét quam egregiafacinora protuenda pro-
pagandaque Jesu Christi religione gessit nobilissima 
Hungarorum natio;celebrantur ea quidem fama, scien-
tiaque omnium, clarissimisque prodita sunt monumen-
tis literarum. Quamobrem nemini mirumvideri debet) 
si Romani Pontifices Hungaricam nationem ejusdem-
que principes et reges ob maxima et egregia illorum 
erga catholicam fidem et Romanam Sedem mérita 
amplissimis semper laudibus ac privilegiis condeco-
raverint. Quale est illud inprimis sane perhonorificum, 
quod ante reges, quando prodeunt in publicum, tam-
quam splendidissimum apostolatus insigne crucem ge-
stat episcopus, idque ex hujus s. Sedis concessione. quo 
ostendaturHungaricam nationem atque ejus regesglo-
riari unice in cruce D.N. Jesu Christi,atque ineo signo 
pro catholica fide et dimicare semper et vincere con-
suevisse. Habent hoc etiam Hungáriáé reges, u taple-
risque omnibus istic appellatione certe magnifica et 
gloriosa reges apostoliéi salutari et nominari soleant. 
Cujus quidem consuetudinis sive privilegii fons et 
caput ignoratur. Nos autem — — numquam melius 
haec pontificatus nostri initia auspicari posse existi-
mamus. quam si animum ad dignitatem Majestatis 
tuae apostolicae atque istius Hungarici regni ampli-
ficandam statim convertamus, si perhonorificae illi 
apostolatus appellationi modo pontificiam auctori-
tatem, vim ac robur adjungamus. Eapropter motu 
proprio et certa scientia ac matura deliberatione 
nostra, deque pontificicae auctoritatis plenitudine Ma-
jestatem tuam apostolicam tamquam Hungáriáé Re-
ginam. tuosque in illo regno suceessores titulo, ap-
pellatione, nomine .Apostoliéi regis' harum vi litera-
rum in forma Brevis lionestamus, condecoramus, 
insignimus, atque etiam ab omnibus te quidem Re-
ginam Apostolicam, tuos vero in Hungáriáé regno 
successores Reges Apostolicos nominari, appellari, 
inscribi, salutari ac tractari mandamus. Habeas hoc 
sive testimonium sive praemium ardentissimi illius 
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propagaiidae cath. religionis studii." 1) Az allocutio-
ban pedig e tárgyról igy szól, miután a magyar 
nemzet nagy érdemeit kiemelte volna a világ szemei 
eló'tt: „Silvester enim praedecessor noster Hunga-
rorum ducem Stephanum regem apellavit, et concessit, 
ut ante ilium,omnesque, qui in regno ei successerint, 
sanctissimae crucis signum apostolatus insigne prae-
feratur, cum prodirent in publicum. Ex illo tempore 
Hungarorum Reges,apostoliéi' quandoque sunt appel-
lati, privilegio, an consuetudine? incompertum. Nos 
itaque — Mariam Teresiam, regesque omnes, qui illi 
in Hungáriáé regno successerint, novo beneficio novo-
que ornamento decoravimus, eamque deinceps re-
gesque omnes Hungáriáé praeclaro, ,Apostoliéi' no-
mine appellandos decrevïmus et mandavimus." ä) 

A magyar király, a magyar nemzet, a magyar 
korona legfényesebb éke az apostoli czim és méltó-
ság. Urunk, apostoli Fölségünk nagyra becsüli e 
czimet, mely neki annyi jogokat ad az egyházban. 
Személye viseli e czimet, személye birja, személye 
gyakorolja e jogokat, azért az egyháziakban csak is 
egyedül és kizárólag 0 Fölsége legmagasabb sze-
mélyéhez vagyunk kötve, de semmiféle más közeg-
hez nem. Királyi jogait a király megosztva birta 
a nemzettel, az országgyűléssel, megoszthatja azokat 
s állandóan megosztva tarthatja egy felelős minisz-
tériummal, mivel a királyi jogok fölött a király és a 
nemzet intézkedik: de az apostoli czimet senkivel 
sem oszthatja meg, tehát azon jogokat sem, melyek 
e czimhez csatolvák, melyek belőle erednek, melyek 
reá visszavitetnek, mivel azon czimet, azon jogokat 
a pápa adta: ezeket csak neki lehetne visszaadni, 
ami soha nem lesz. 

A szeretetnek uj és ünnepélyes megkötése, s 
minden, mások által közbe vegyitett félreértések 
tettleges megszüntetése volt ezen leutazás, ezen ta-
lálkozás. Csak az alak. csak a külső meghatározás 
hiányzik még, melyet, apostoli királyunk szavait 
zálogban birva, sziveinkben őrizve, hőn óhajtunk, s 
az irgalmas Istentől magyarok Nagy-Asszonyának 
esedezései által mink is éjjel-nappal esedezünk. 

Legyen ez üdvözlet a haza fővárosából tegnap 
estve birodalmi székhelyére távozott apostoli király-
nak, Urunknak, Fölségünknek. Amit mások szere-
tetlensége a király és a nemzet közé hintett, bizto-
san várhatjuk, hogy azt a király és a nemzet közös 
szeretete eltávolitja, s lesz az egységes birodalom-

' ) Bullar. Rom. T. 1. 1838. p. 20. 
2) Monumenta. Roskoványi, T. 1. p. 277. 

nak nagy császárja, lesz Magyarországnak megko-
ronázott apostoli királya ! Ez 0 Fölségének, ez a 
nemzet hű fiainak legforróbb vágya, kinyilatkozta-
tott, kölcsönösen bevallott akaratja. 

Engesztelődjetek! 
n i . 

Ugyanez áll az eszméről, melyet mi az Udvö-
zitő királyi hivatalának folytatásával hozunk kap-
csolatba. Minden vallásfelekezet abban együtt tart 
velünk, mert a tény bizonyitja, hogy az egyházi tár-
sulatban rendnek s az ezt föntartó közegnek kell 
lenni. Ezt magával hozza minden egyháznak azon 
tulajdonsága, hogy emberekből is áll ; ezt kivánja a 
tárgy természete. Ehez nem kell sem philosophiai, 
sem bibliai érv, ezt érzi még az utolsó prot. pásztor 
is faluja körében. Ebben mindnyájan egyek vagyunk. 
A vélemények csak azon kérdésre ágaznak el: váljon 
Krisztus egyházában, ezen annyifélekép megoszolt 
hatalom egy legfőbb tekintélyben központosuljon-e 
vagy nem — a primatusban. — Alig van szó, melynek 
kimondására a protestánsoknál annyi sziv érezne el-
lenszenvet, mint a pápaság. De a mostani szinpadi lát-
ványra, melyet a béke nélküli világ nyújt , nem kell-e 
minden elfogulatlanul itélőnek sz. Péter széke elsősé-
gének fontosságára s szükségességére következtetni? 
Nem akarjuk tökéletesnek, csalhatatlannak nyilvá-
nítani azt, amit egyes pápák, mint emberek, kiknek 
élén maga sz. Péter tagadásával áll, s nem a pápa-
ság tettek. Minden földi dolognak megvan a maga 
fény- s árnyoldala ; s a pápaságnak is, mint magá-
nak az egyháznak is van emberi oldala, de melyről 
mielőtt Ítélnénk, jól meg kell fontolnunk. Ti, ugy-
szólva, megvetéssel fordultok el azon kevesektől, kik 
sz. Péternek, több mint harmadfél száz utóda között, 
az apostoli széket, apostoli hivatás nélkül foglalták 
el ; s jogosan ! De ha ezek ellen fölháborodtok, ak-
kor ne felejtkezzetek meg az árulóról, ki legelőször 
figyelmeztet, mennyire kell megkülönböztetni a hi-
vatalt az embertől ! — Vagy tán a római szék némely 
határozatai ellen vau kifogástok? De hisz mi soha 
sem állítottuk csalhatatlannak a római széket a di-
sciplina körében ! Mindamellett mégis minden pár-
tatlan történetiró beismeri, hogy Róma az egyedüli, 
mely tudja, mikint kell törvényt hozni s hogyan 
kell kormányozni. Ti panaszolkodtok az ellenpá-
pákra, kik a kereszténységben annyi zavart idéztek 
elő! De ha valamiben, ebben tökéletesen egyetér-
tünk veletek, csakhogy mi mindig különbséget te-
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szülik a személy s méltóság, az emberi gyarlóság s 
az isteni intézmény renditlietlen szilárdsága között. 

Azonban forditsuk figyelmünket a pápaság ál-
tal létrehozott tényekre, s mindezen gyarlóságok a 
pártatlanul nézó' szem előtt csakhamar elenyésznek, 
úgyhogy neki a világ színpadján a legkitünó'bb 
helyet kénytelenittetünk kijelölni. 

Mi volt az, melyen a pogányság végeró'ködései 
szétmorzsolódtak ? A pápaság. Az ó-kor kincseit ki 
mentette meg? Azon hatalom, mely nem esett mar-
talékul a népvándorlásnak, — a pápaság. Foglalko-
zik-e a történelem oly uralkodó családdal, mely 
csaknem kétezer év óta a tudományok s művészetek 
ápolásával annyi érdemet szerzett volna, mint agal-
lileai szegény halász utódjainak szakadatlan sora az 
apostoli széken Rómában ? A politikában tanusitott-e 
valaki oly éles látást azon pápánál, ki a császári ko-
ronát nagy Károly fejére tette? Kinek köszönheti 
Britannia, ezen annyira háladatlan Britannia az ő 
műveltségét? Kik fékezték a középszázadokbau az 
uralkodók önkényes s mindenben rabságot lehelő' in-
tézkedéseit? Kik védelmezték a népek szabadságait, 
kik terjesztették a keresztény erkölcsöket? A romai 
pápák. Ki az, ki korunkban a jog s igazság nevében 
harczol s tiltakozik a jogtalanság, igazságtalanság 
s hazugság ellen? IX Pius, a pápa. Minden jóknak 
szemei feléje irányulnak, mint zivataros éjjelen az 
utas a lámpafény felé ; általa ujul föl, kiben a jog 
nemes érzete ki nem aludt, s az elnyomott népek, 
bármily vallásúak legyenek, mint valamely soha el 
nem enyésző okmányra, IX-ik Piusra fognak utalni. 

De ha nem akarnátok is belátni, ami lehetetlen, 
a primatusnak szükségességét, az egyházi-társulat 
e g y s é g e érdekében f1) ha a szükséget s zavart, melybe 
az erőszakos elszakadás által sodortattatok, egész 
teljében nem tudjátok is fölismerni, mert megszok-
tátok: ugy sziveteknek kellene meghajolnia a pri-
mátus ideájának fönséges szépsége előtt. Hisz mi 
foglalkodtatja annyira a primatust, mint az oly igen 
óhajtott egyenlőség s testvériség, mely egy, sem 
földi sem tengeri határok által nem korlátozott szel-

') Székács, a vallási unio fő akadályáról szólván, imigy 
nyilatkozik: „a fő bajt ott kell keresnünk, hogy nincs egy a 
nyolcz superintendentiának világi s egyházi választott tag-
jaiból alakított, a két egyházat mint egy egészet igazgató 
főtanács, mely mindnyájunknak organuma legyen, mely 
három milliónak nevében emeljen szót ügyünkben, mely kor-
mányozná a belső ügyeket, orvosolná a hiányokat s eszköz-
lené mindazt, ami egyházi s iskolai életünkben kívánatos, 
mely az lenne, mit én ki nem fejthetek s mit az urak ér-
tenek." Mely az lenne, ami nekünk a pápa. 

lemi országot, az igazság országát a testvérek között 
alkossa? Ti azonban ezen szép s általatok oly na-
gyon affectált ideát, ezen kötelesség szerinti igyeke-
zetet föláldozzátok előítéleteiteknek, melyeket lia 
akarnátok, könnyen legyőzhetnétek. — 

Az 1862 romai pünkösti ünnepély bizonyára 
századunk legfönségesb mozzanata volt. Egység 
hozta azt létre, mely a Jeruzsálemben összegyüle-
kezett apostolok egységéből sugárzott ki. Ez táplálta 
az elméket, ez hevítette sziveiket a Romában össze-
gyülekezetteknek. „Ott láttuk, mondja Viseman, 
minden népek s nemzetek püspökeit. Voltak o t t . . . 
kiknek, előttünk távol levő testvéreik előtt, nevük 
alig ismeretes. Azonban sziveink egybefolyni lát-
szottak azon biztos tudatban, hogy egyik a máséban 
ugyanazon hitet, ugyanazon érzelmet, ugyanazon 
fölfogást és czélt fogja találni U g y látszott, mintha 
mindnyájan egy iskolában tanultak, mintha mind-
nyájan egy seminariumban neveltettek volna. Aki 
csak néhány napig vett részt a mi épületes s vigasz-
taló társaságunkban: fölismerte, hogy ezen tiszte-
letre méltó testület a legmagasabb értelemben egy 
családot képez, melyben béke honol Szóval, mi 
egyek valánk a szó legnemesebb értelmében.1) Mit 
tanusitna az összes földkerekségnek Roma felé hajló 
ez érzelmének egysége, mint, hogy a romai szék 
primatusságára van vetve az uj világ központja, 
melyet ez a pogány világban is elfoglalt ? ! Ez érte-
lemben sugároztak le sz. Péter egyháza kupolájáról 
annyi szivbe ama szavak : „Te v a g y P é t e r s e 
k ő s z á l r a é p í t e m a n y a s z e n t e g y h á z a m a t , 
s a p o k o l k a p u i n e m v e s z n e k e r ő t r a j t a." 
Ezen szavak értelmét tagadni lehet, de bizonyítani, 
hogy a velük összekötött értelem nem oly régi mint 
maga az egyház, rendszeres tudományiiyal, lehe-
tetlen. A sz. atyák s történelem hangosan fölszólal-
nak e tagadás s elferdités ellen, bizonyságául az Ur 
Ígéretének s figyelmeztetésül mindazoknak, kik nem 
akarják beismerni, hogy az egy keresztény család-
nak, egy Istentől rendelt atyjának is kell lenni az 
apostolok fejének utódjában. 

Nem, a primátus elfogadása sem oly elviselhet-
len teher. Tulajdon történelmetek napról napra szem-
lélhetőbben jelzi annak szükségességét. A tudomány, 
minél alaposabban fejlesztetik, annál inkább bizo-
nyítja a primatusságnak ős eredetiségét, melynek 
inkább föllelkesitni, mint lehangolni kellene benne-
teket, mert az legvérmesebb óhajtástoknak, az em-

Viseman : Rom und der kath. Episcopat. Übersetzt 
von Dr. Reusch. 
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beri nem egységesítésének s testvériségének megteste-
sítője. 

Az előítélet tehát az egyedül, melynél fogva ellenségei 
vagytok a primatusnak. (Vége köv.) 

Mladoniczky Ignácz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jun. 7-én. A magyar közönség a párisi vörös 

herczeg ajaccioi beszédjét a Pesti Napló 119 és 120 számai-
ból egész szövegében ismeri. A fordítás jeles, hűséges volt, 
az éles kifejezések teljes erőben adattak vissza. Azalatt a 
császári herczeg svajczi birtokára vonult, törvényes felesé-
gét, mint mondatik, Florenczbe küldi, ő pedig hosszú utazást 
teend. keleten A muszka herczeg Constantin is tett ily illem-
utazást két év előtt ; a királyi udvaroknál történt megbán-
tások, kiütött meghasonlások szelid tapasza az utazás a ki-
rendelt utaztatás következtében. 

A vörös hex-czeg nyilatkozatjai soha tekintélylyel nem 
bírtak, habár mindenütt számba vétettek. A politika különcz-
ségeinek nézettek, melyeket csak uj Robespierre venne fo-
ganatba. Az európai forradalomnak, a nagy összeesküvésnek, 
a kőmives fondorlatoknak a fekete zászló alatt ő volt a kép-
viselője egy hatalmas fejedelmi trón lábainál. Tett szolgála-
tot, mivel közvetítő volt a felforgatók aknáiban, mintegy 
villámhárító, hogy a vész a császár fejéről elvonulva mások 
fejére csapjon. Becsültetett is szolgálatja. Europa már 
fáradt az izgatások után, a népek és fejedelmek 16 éves 
dulakolás után békét óhajtanak : ami két három év előtt 
hasznos volt a császári herczeg ajkairól, az ma már káros. 
Nem mondott ujat, mégis a császár maj. 23-áról keltezett le-
velében az ajaccioi beszédet kitagadja, az Európára sújtott 
égő fáklyát első siet eloltani, első Európának bizalmat su-
galni. Vagy erősnek tartja tehát magát III . Napoléon, hogy 
a vörösek fejedelmi ügynökét eldobja magától; vagy pedig 
a kisebb veszélyt választva a monarchikus utat megkísérti, 
hogy, ha nem sikerül, ismét azoknak karjaiba rohanjon, kik-
nek vezérét most magától eldobta. Mindenesetre nagy jelen-
ség, horderőre határos 2-ik decemberrel. Az ajaccioi beszéd 
I. Napoléont, a Bonaparték küldetését a forradalom föntar-
tásában, terjesztésében, a nemzetek föllázitásában jelezte ki ; 
halált mondott a pápai fejedelemségre, mint Garibaldi 1862-
ben ,Roma o morte' szólamban ; egy vörös jacobinus feje-
delmi fényben, aki leigázza a nemzeteket hogy felszabadítsa, 
aki vasra veri hogy függetlenítse, aki gyilkolja hogy életre 
ébreszsze, aki mindenből kifosztja hogy mindennel gazda-
gítsa; egy szóval, mint Causidière, aki rendetlenséggel, fe-
jetlenséggel rendet csináljon, végső nyomorral boldogságot, 
szolgasággal szabadságot nyújtson. Ezt Europa III . Napo-
léonban sejtette, most ünnepélyes bevallását bírja sejtelmei-
nek. De a császár, aki eddig engedte szónokolni unokáját, 
ma kitagadja, mert az európai coalitio azonnal kész, az el-
szigeteltség, a benső elégedetlenség pedig már megvan. Nem 
szinjáték-ez a coalitio ellen ? Sem nem állítja, sem nem ta-
gadja senki. A franezia császárság évkönyveiben sok példa 
van ilyesekre. Elég, a gyújtogató beszéd kitagadtatott, a 
kitagadásra biztosíték is adatott, mert a császári családba 

szigorú fegyelem hozatott be, hogy má3 nézet, semmint a 
családfőé, napvilágot ne lásson. Ez a legszigoruabb Index a 
világon : mi a napisajtó iránt gyakoroltatik, az a császári 
ház magas tagjai iránt is foganatba vétetik. Egy gondolat, 
egy akarat a császári házban, a császári kormányban, a csá-
szári hivatalban 300 ezer hivatalnoknál, a végnélküli számú 
napilapoknál. Censura, censura; a császár tribunus plebis 
et censor. Nincs okunk kárhoztatni. A herczeg 1862-ben 
mondá : Napoléonok házában nincs meghasonlás, nincs áru-
lás, mikint a Bourbonok házában volt : ma látjuk, hogy 
meghasonlás itt is van, csak árulás ne legyen, epedve óhajt-
juk, mivel a bíint, bárhol legyen, utáljuk. 

Három év előtt volt, 1862 év február 25-én, hogy a 
herczeg tiltakozott, mintha a testvérág fölemelése a trónra 
volna szándéka. „Mult évben (1861) arról gyanúsítottak, 
tegnap is (febr. 24) oly eszméket fejtegettek itt ; én kijelen-
tem, hogy az örökösödési törvényt tisztelem és tisztelni fo-
gom. Akik engemet az ellenkezőről gyanúsítanak, azoknak 
én csak megvetéssel felelek."1) A Bourbonok között volt 
Egalité, ki elárulta XVI. Lajost ; volt Lajos Fülöp, Egalité-
Orléansnak fia, ki X. Károly trónjára lépett, öregebb test-
vér ellen a számkivetést királyi hatalmával föntartotta. Ujabb 
időben Napoléon herczeg visz saját politikát, mely a forra-
dalmárok vágyainak valósítást ígér ; ki fogná tagadni, hogy 
egy sikeres forradalom után a császári herczeg nem fogadná-e 
el a franezia koronát ? III . Napoléonnak erős okai lehettek, 
hogy császári rokonát a nemzet és a világ előtt kitagadja. 
A palais-royal a tuileriákkal alig volt valaha egyességben. 

Csak a közerkölcs tekintetéből veszszük e jelensé-
get, és amennyire a szentszéket illeti, mely szivünk vágyai-
nak kedves tárgya. A herczeg beszédje kitagadtatott ; tehát 
a féktelen, a nyilt forradalom, a szentszéknek teljes kifosz-
tatása nem látszik császári terv lenni. 

1862 febr. 22-én szónokolt a herczeg, a szentszékre 
ép azon sértő, ha még nem durvább nyilatkozatot adta. I. 
Napoléon történetének képeivel mulattatta a senatust, mond-
ván : „En védem az uj társadalmat. En védem a forradalmat. 
Előttem a császárságnak forradalmon kivül nincs hivatása. 
Vagy alkalmazni, terjeszteni fogja a forradalmat, vagy el-
veszni. Persigny nekem jó barátom, ő szereti a szabadságot, 
mint én, de ő kevesebbet bizik a szabadságba, mint én. * 
Tisztelem az örökösödést, de a forradalmi eszmék való-
sítására" 

Akkor Billault azonnal felelt, hogy a császárság a for-
radalmat vezetni, de mérsékelni is fogja. Ma Persigny a for-
radalmi hadizenetet Europa ellen kitagadja. 

Ugyanakkor febr. 22-én volt azon zavaros ülés asena-
tusban, midőn a herczeg kikiáltotta : ,à bas les prêtres !' A 
szöveg módosittatott, ,à bas les traîtres'-re változtatott, de a 
katholikusok kiirtását irta a császársági zászlóra, kiirtást a 
szerzetes rendekre, s minden kath. intézményekre, a pápai 
fejedelemségre. „A császárság határ nélküli szabad tanítás, 
vallásos egyesületek s mindazon intézmények nélkül, melyek 
a középkor babonaságait visszahoznák körünkbe." E zajos 
ülést a közbevetett szünnapok sem csillapították le, két nap-
pal utána a bibornokok, a senatorok a herczeg tüzszavai el-

' ) Monde 57. sz . 27 f eb r . 1862. 



len erélyesen tiltakoztak ; különösen Dupin a szent-Vincze-
egyletet védelmezte.1) 

Jött a romai kérdés, Bonjean a herczeg barátja a szent-
atyákat idézte a fejedelemség ellen.2) Mart. 1-én a herczeg 
ismét felszólalt, vádolta a pártot, mely a szentatyát eszközzé 
teszi, mely a kebleket izgatja. E nézetben Rouland, Rouher, 
Persigny van ma is. Végre a franczia diplomaták hossza so-
rait idézte, mily élhetetlen, mily elviselt, mily halott a pápai 
világi kormány. Ajánlotta a pápának Leonin várost, a Vati-
cánt, mig Victor a Capitoliumon és a Quirinalból uralkodnék, 
s követelte a seregek rögtöni visszahozatalát.3) A berezeg-
nél tehát a pápai fejedelemség elleni kifakadás kedélybe-
tegség, rabies, melyből őt csak a halál gyógyíthatja ki, ha 
mégis kigyógyítja, s nem inkább, mitől borzadunk, mint Ca-
vourt, Farinit stb. benne el nem fojtja. Jelenség mindenesetre, 
hogy a franczia kormány eddig tűrte a herczeg kifakadásait, 
de nem követte, ma már tűrni sem akarja. ,Ohé Lambert ' 
,Labienus' borzalmas képek, melyeket a herczeg barátsága 
sem hárithat el; az 1855, 1857, 1858, 1864-i évek Pianori, 
Tibaldi, Orsini, Grreco, Trabucco évei, borzalmas emlékek e 
válságos sorsú fejedelemre. A P. Naplónak egyik jeles irója 
(Fk) mult év mart. 6-án (54 sz.) irta : „azt hitték, hogy III . 
Napoléon halálával a vörös herczeg kezébe keriilend a hata-
lom, ki az italianissimik minden ábrándjait (Romáról) azon-
nal valósitandja. Tudjuk, hogy a vörös herczeg sem oly sze-
leburdi, ki fejjel a falnak rontana, liberális gondolkozásmódja 
által teljesiti azon fontos szerepet, mely a császár környeze-
tében épen neki jutott : ha pedig övé lenne a hatalom, épen 
ugy cselekednék, mint most uralkodó nagy bátja." Lehet, 
de a rabies veszélyes, melyre nem biznók magunkat. Mult 
évben a Suez csatornáról gyűlésező urak nagy ebédjén po-
harat emelt, ki nem kerülhette, hogy egy ősz atyáról ne gú-
nyolódjék, akit a középkor nyakunkon hagyott. A herczeg-
nél a pápai fejedelemség dühhé vál t : pedig a Bonaparték 
családja legtöbbet köszön ezen fejedelemségnek, a pápának. 
Hálásnak kell lenni e családnak 13-ik századtól, mikor a 
Malaparte család Bonaparte lett, mivel mindig a jórészen, a 
dápa oldalán állott. III . Napoléon kitagadta 1848-ban Lu-
cián Canino viseletét, aki Mazzininek az udvarokhoz küldött 
ügynöke volt: ezt tette ma a vörös herczeggel. Mily nagy 

'tapssal mily reményekkel fogadták, midőn e herczeg mult 
év dec. 24-én a titkostanács alelnökévé választatott '? A se-
ptemberi conventionak olasz értelemben történendő való-
sítását látták benne. Ma megszűnt alelnök lenni, a szakadás 
a családban tökéletes. Mennyire megy még ezen szakadás, 
közel láthatjuk. Saepe Bonam - partem simulât sectarier 
ille, — Quem Mala-pars animi ad fraudes crimenque prop elüt. 

Nem örvendünk, nem jósolgatunk, de a romai kérdés 
ezen közbeesett jelenetét feljegyezzük. 

CSANÁD-MEGYE, május 30-án. A csanádi egyház-
megye csanádi alesperesi kerületének f. é. május 18-án tar-
tott összejövetele alkalmával a katholikus politikai napilap 
ügye is tárgyalás alá került. Amint örömünkre szolgált e 
nagyérdekü, sőt életkérdéssé vált ügy iránt annyi érdekelt-

' ) Monde 56 sz. 26 febr . 1862. 
2) Febr . 28 án. Monde 60 sz . 2 mar t . 1S62. 

3) Monde 61 sz. 3 mar t . 1862. 

séget tapasztalni : ugy igen szomoritólag hatott reánk az, 
hogy már ez ügybe is annyi keserűség vegyül. — Hogy 
tehát a kellő tájékozásra némi adattal szolgáljunk, szüksé-
gesnek találtuk, őszintén nyilatkozni, és amennyiben raj tunk 
áll, tenni is. — Mint körülményeinkkel inkább megegyezőt, 
óhajtásunknak inkább megfelelőt, a szepsi kerület tervét 
fogadtuk el. A kerület öt tagja évenkint 10 ftot, a többi te-
hetségökhöz mért kisebb összegeket ajánlott három évre. 
A megajánlott összeget minden tag az őszi gyűlésben adja 
át a kerületi alesperesnek, ki azt a hozzá legközelebb eső 
takarék-pénztárba teszi le. Igy a harmadik évben a kerület 
a lap megalapításához kétszáz oszt. ért. forinttal járul, és azt 
azoknak, kiket a közbizalom az ügy élére szólit, átszolgál-
tatja. Addig, mint remélni lehet, az eszmék tisztulni, az elá-
gazó vélemények egyesülni fognak,1) és annyi pénz fog be-
gyülni, hogy a lap mindenesetre megindittathassék ; ha a 
begyülendö pénzalap nem volna elegendő arra, hogy a lap 
oly terjedelemben, oly tökélyben állittassék ki, mint óhaj-
tandó volna, az adakozások tovább is folyhatnának ; mit meg 
nem terem három év, talán megtermi azt hat év. 

IRODALOM. 
R e v u e g é n é r a l e . Religion, Politique, Histoire, 

Economie sociale, litérature, Sciences, Beaux — Arts, Corres-
pondance international Bulletin biblographique. Bruxelles. 
1865. Egyetemes szemle, a vallás, tudomány, nemzetgazdá-
szat stb. fölött. Katholikus folyóirat. Havonkint egy füzet. 

Köszönet azon becses összeköttetéseknek, melyeket a 
malines-i szónok Majer Károly csupán ügyszeretetből s a 
katholikus eszmemozgalom iránti önzetlen érdekeltségénél 
fogva megalapított, s mely összeköttetések, mint immár ta-
pasztalatból mondhatom, lehetségessé teszik, hogy a kath. 
élet és irodalom e pezsgő gyúpontjával minél bensőbb szel-
lemi viszonyban legyünk, erőt, ihletést s Jézus Krisztus éle-
tének elemeit, szellemi világosságot meritve abból : első for-
rásból volt alkalmam értesülni az iránt, hogy a hét év óta 
fenálló s Vanderhaegen Fülöp igazgatása mellett megjelent 
„Vérité historique" czimü havi folyóirat, melynek czélja vala 
a tudatlanság vagy roszhiszemiiség által elferdített tényeket 
helyreigazítani, — folyóévi január hóban megszűnvén, he-
lyette egy nagyszerű s a legkitűnőbb kath. írók közreműkö-
dése mellett kiadandó átalános .Revue général 'alakult, mely 
nek három füzete immár előttünk fekszik. Programja körébe 
vonja nemcsak a volt „Vérité historique" feladatát illő korlá-
tok közt, hanem a religiót, politikát, történelmet, nemzet-
gazdászatot, irodalmat, tudományokat és szépművészetet, 
szóval mindent, hol a kath. eszméknek jogosult utat szerezni 
lehet. Ehez járulnak még a katholicismus állapotára vonat-
kozó nemzetközi levelezések és könyvészeti jelentések. 

A program, melynek betöltését e nagyszerű folyóirat 
czélul tűzte ki magának, annyira egyetemes és katholikus 
érdekű, az okok, melyekkel a folyóirat kiadása a kitűzött 
program értelmében indokoltatik, oly fontosak, időszerűek 
és egyetemes érdeküek, miszerint a szent ügynek szolgála-
tot tenni vélek az által, ha a ,Revue' tervrajzának alapesz-

*J Hemény l jük , s i m á d k o z u n k , hogy hamarább is Sze rk . 
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méit megismertetem. Teszem azt azon leghőbb vágytól lel-
kesítve, vajha hazánkban is mielőbb létesülhetne oly egye-
temes kath. folyóirat, (Atheneum ? Sz.) vajha azok, kikről 
ugyancsak Maj er Károly a malin es-i európai szószéken az 
igazságtól és kath. érzelmektől hevülve, oly meghatón mon-
dotta „hogy azok — hazánk főpapjai-a religionak és hazánk-
nak oszlopai" mielőbb kimondanák s tekintetben a 1 e g y e n t, 
ami egyértelmű volna a megalkotással ; vajha két külön szak-
mával foglalkozó kath. folyóiratunk egybeolvadna megbővitve 
a belga szemléhez hasonló egyetemes tudományros tartalom-
mal; vajha a kath. tudomány és irodalom ezen jövendő nö-
vényiskolája a magyar egyetemes tudományos szemle, mie-
lőbb körébe gyiijthetné hazánk kitűnő kath. tudósait, akik 
bármely ország irodalmának becsületére volnának, s egybe-
gyűjtve őket a szellemi és a mellőzhetlenül tekintetbe veendő 
anyagi érdek, vonzereje által, föllépésükkel megdöb-
bentő hatást idéznének elő az ellentáborban, mely meg-
szokta a tudományt katholikus jellemétől megfosztva bemu-
tatni. Csak egyetemes, azaz minden kath. fő meggyőződését 
mondom ki azt vallva, hogy ha valaha, most van szükségünk 
a kath. tudomány világosságára ; most midőn a hitetlenség a 
tudomány alakjában osztogatja a léleknek a mérget, most 
midőn a tudomány megvakulva saját fényétől, hálátlanul 
megfeledkezik arról, hogy nincs tudomány Isten nélkül. 
Ipsi — Domino — praeparantar cogitationes, (I. Reg. II. 3) 
hogy mikint a dicső Nicolas Ágoston mondja : tizennyolcz 
század óta nincs más a világon, mint Jézus Krisztus , ő lőn 
minden dolgok kezdetévé, a hitelveknek, az erkölcsöknek, 
az intézményeknek, a törvényeknek, a társas életnek, sőt 
még a művészeteknek, ő a legfőbb igazság, mely minden 
igazság főtipuszává lőn . . . ő az értelmek és szivek élete, ö 
a világosság, melyben minden átalakul, megfényesedik, meg-
dicsőül, kinek csak egy pillanatra kell a társadalomból 
eltűnnie, hogy azok mind a barbárság éjjelébe vissza-
sülyedjenek." ') 

Tudvalevő, hogy Belgiumban legalább ötven kath. jel-
legű hirlap s ezek közt az óriási nagyságú Journal de Bru-
xelles, polit, napilap jelenik meg. Mindamellett a folyóirat 
alapitói ugy vélekednek, hogy a szemleirodalom napjaink-
ban mellőzhetlen kiegészítő része a napilapoknak minden 
emberre nézve, aki méltányolni akarja korának egélyes, tu-
dományos irodalmi és politikai mozgalmát. A hirlap ugyanis 
előadja, beigtatja a folyó hirt, a napnak politikai vagy iro-
dalmi eseményét, a gyakran meghazudtolt visszavont hire-
ket s elsietett ítéleteket, melyeket kénytelen másnap helyre-
igazítani. Mindenekelőtt kénytelen az olvasó kíváncsiságát 
kielégíteni. A szemlének czélja kiváltkép az olvasót oktatni. 
A szemle azáltal, hogy a tényeket összerendezi s krónikájá-
ban ismétli, azok igazolásához ragaszkodik. Ilyképen hasz-
nosan folytatja s kiegészíti a hirlapot. A napilap korlátolt 
kerete miatt nem fogadhatja magába az eléggé kiterjedt ta-
nulmányokat, nem karolhatja fel a nagyobb történelmi böl-
csészeti és gazdászati vitatkozásokat, melyek a jelenkori 
társadalmat mozgásban és felindulásban tart ják. Es midőn 
azok tárgyalásához fog, önmaga is a mindennapi eszmék 
örvényébe ragadtatva, azt csak elégtelen módon teheti, 

' ) A kereszténység bölcs, tanulmányozása. I I . 259 lap. 

mintegy futva s anélkül, hogy állandó nyomokat hagyna. 
Bizonyos tekintetben azt mondhatni ; hogy a hirlap felállítja 
a kérdéseket, melyek megoldása a szemlének föladata. Ha a 
hirlap e tekintetben a pártok küzdelmének eszköze, a polé-
mia legélénkebb hevének kifejezése; a szemle derültebb, 
részrehajlatlanabb s nyugottabb körben mozog. Ennek foly-
tán a szemlének több kilátása van, hogy a komoly elmékre 
befolyást gyakoroljon, s azokat az igazi társadalmi érdekek 
érzetéhez visszavezesse. A szemle közepet tart a hirlap és a 
könyv között, a hirlap közt, melyet mindenki olvas, s a könyv 
között, melyet kevesen olvasnak. Ez igazság már eddig is 
legtöbb országban megértetett, ugyanazért a szemlék száma 
azok sikerével növekszik. 

Ami az elveket illeti, melyek befolyása alatt áll a bel-
giumi kath. szemle, azokat következőleg fejezi ki maga a 
Revue. ,.Minthogy kétféle revuek léteznek, program szerint 
s a nélkül, mi is határt szabtunk, mely belül működni, hatni 
akarunk. Meg nem nyitjuk a sorompót azoknak, kik az egy-
házat és annak tekintélyét, vagy állami intézményeinket 
megtámadni merészelnék." Ezen határok közt a legszaba-
dabb discussiot enged azon nagyszámú Íróknak, kiket a belga 
közönség ünnepelni megszokott. Minden számban atl tudo-
mányos és irodalmi krónikát s nemzetközi levelezéseket 
Europa előkelő városaiból s jelzi a kath. mozzanatokat. 
Végre van könyvészeti rovata, melyben minden megjelent 
uj munka illő méltatást lel. (I. 7 lap.) 

Közöltük a program velejét részint azért is, hogy midőn 
a nagy becsű folyóiratot, addig is mig mi magyarok Isten se-
gélyével saját ily nemű szemlét alapithatnánk, mindazoknak, 
kik a franczia nyelvet birják, a legmelegebben ajánljuk, az 
előfizetésre hajlandó olvasók a Revue szelleme és irányára 
nézve kellőleg tájékozva legyenek. Az előf. ár egy évre 12 
frank, mi az agioval köriilbelől 6 forint o. é. 

Ami a kezeink közt levő 3 füzet béltartalmát illeti, ez 
legszigorúbb irod. igényeknek megfelel, az elsőtől kezdve 
az utolsóig maradandó becsű czikkeket tartalmaz, melyek 
méltók kitűnő nevü szerzőikhez. Legott az első a kath. párt 
nagynevű vezére Dechamps Adolf, aki roppant érdemei és 
népszerűsége daczára az ellenpárt mesterkedései következ-
tében a tavalyi parlamenti választásoknál megbukott. Bel-
gium polit, helyzetét tárgyalja a jelenlegi kath. remények és 
aggályok szempontjából. E lapok keretét túlhaladja e jeles 
dolgozat kivonata is, megemlítjük csupán azt, ami az egész 
kath. világot egyenlően érdekli, ami folyvást a mai nap fő-
kérdése, s lesz a holnapié is, hol szerző a dec. 8 encyclika 
kérdését tárgyalja. Tudvalevő, hogy a belgiumi féktelenek a 
pápa köriratának kibocsátatásakor arra szoktatták a katho-
likusokat, hogy vagy kath. hitükről, vagy szabadságaikról 
mondjanak le, mert e kettő összeegyezhetlen. Dechamps 
erre ugy válaszol nekik. „Ne állapodjunk meg egyes kisza-
kított szavaknál, melyek homályosaknak látszanak, szálljunk 
le alapjára s akkor váljon kit sujt az encyclica ? A natura-
lismust, a társadalmi atlieismust, indifferentismust, egyete-
mes secularisatiot, az állam-istent, az ellenségeskedést a val-
lási és polgári társadalom közt, mely a viszonyos egyesség 
helyébe lépett, mert mindez nem szabadság, hanem mo-
dern szabadosság, ez a forradalom. Az egyház damnálja az 
Isten, a vallás kizáratását az emberi ész, a társadalom, az 



368 

állam -, a közoktatás -, a családból, azon secularisatiot, 
mely szerint az állam föl akar ja emészteni a szellemi társa-
dalmat, hogy a két hatalom különbségét és függetlenségét 
helyettesítse a pogány-állam, vagyis az állam pápa, a lelké-
szek kizárva legyenek az iskolából, hogy a nagy kereszt ne 
vessen árnyékot sírjainkra, hogy a vallásszabadság a hívő-
ket korlátozza a hitetlenek előnyére, hogy az állam keze 
mindenüvé ter jedjen a templomba és sanctuariumba, nem 
hogy megvédjen, hanem hogy elnyomjon. — A forradalmat 
súj t ja IX. Pius, ama forradalmat, mely immár fenyegeti a 
világot, azt súj t ja rámutatva az örvényre, melybe okvetlen 
be fog bennünket vezetni." (28 lap.) 

A második czikkben a malines-i congressus főti tkára 
a jeles és tevékeny Ducpétieux, a belga kir. akadémia tagja 
a ker. szeretet nagy kérdését tárgyalja, tulajdonkép javas-
latokat terjeszt elő, melyek egyszersmind a malines-i con-
gressus által elfogadott határozatokat és általa kifejezett 
kívánságokat képezik, a munkás osztályok sorsának ja-
vítására vonatkozólag. Ez t fölváltja egy komoly s mély ta-
nulmányokon alapuló értekezés ily czim alatt : a halálbünte-
tés feladványa a kath. dogma szempontjából, szerzője Tho-
nissen a löveni egyetem tanára, népképviselő s akadémia 
tagja. Ezután következik a polit, események szemléje, a 
katholicismus lelke,- bajnokától a malines-i congressus egyik 
ékesenszóló szónokától Woeste Károly ügyvédtől. Több 
rendbeli épen megjelent sajtótervek rövid birálata s igen ér-
dekes könyvészeti rovat fejezi be az első füzetet . E nagy-
becsű kath. szellemű tudományos folyóiratra, mely tartalmas-
ságára nézve a ,Revue des deux mondes' — el vetekedik, 
megrendeléseket elfogadnak Lauífer testvérek Pesten, kik 
egy ügybarátunk közbenjárása folytán erre képességgel 
vállalkoztak. Z. J. 

VEGYESEK. 
Azon „vidéki növendékpapság," mely lapunk 41-ik 

számában említve volt, a kath. lap alapításához 100 fr . o. é. 
járul, s irja : »mely összeget még növelhetjük is." 

A párisi természettudósok között Pasteur azt vitatta, 
hogy tiszta levegőben a romlandó nedv nem hoz elő álla-
tokat. Mások ezt állították. Kísérletre került a megoldás. 
Az akadémia biróul vétetett . Összejöttek a tudósok, de akik 
az ily generatio spontaneát állították, a kísérlet ellen tilta-
koztak, mintha ez a kérdést véglegesen eldönthetné. De a 
bizottmány a kísérletet megtette, melynek eredménye a ge-
neratio spontanea ellen szólt, t. i. hogy az ily ál latkának 
tojása más honnan kerül elő, hogy a nedvességben kikelljen. 
— Az egész vitából azon igazság marad eredmény gyanánt, 
hogy sok kérdés megoldatlan, s az emberi elme jól tudja, 
hogy megoldatni sem fog soha. 

,La Sociedad' lap jan. 10-i száma meghozza azon föl-
iratnak szövegét, melyet a mexicoi anyák Miksa császárhoz 
intéztek az ő szabadelvű rendelkezései ellen a kath. religiót 
illetőleg. Igy szólnak a nők : „Mint kath. anyák félünk az 
egyházért, családunkért, fiainkért, hazánkért . A hitetlenek 
ártani törekednek hitünknek ; mi védjük, s vele védjük az 
egyház szabadságát. Örömmel fogadtuk fölségedet, mivel 

kath. fejedelem, kit az Isten azért küldött, hogy az egyházat 
és hitet régi fényébe visszahelyezze. Felségednek ellenségei 
azok, kik a dec. 27-i rendelkezést tanácsolták : evvel felza-
var ják a családokat, hitetlenségre csábítják fér je inket , fiain-
kat . Emlékezzék meg fölséged, hogy hazánkban soha más 
cultus nem volt, mint katholikus. Emlékezzék meg, hogy az 
Isten csak ugy fogja megáldani trónját, csak ugy megszilár-
dítani, ha az ő dicsőségének szolgál. Kér jük ezúttal fölsé-
gedet, emlékezzék meg az Istennek éhező szolgáiról és leá-
nyairól, kiket a forradalom minden birtoktól megfosztott." 

Mart. 5-én Florenczben Radolfi, Bolognában pedig 
Pinelli rögtön meghalt. Radolfi a nagyherczegnek nevelője, 
később árulója volt; Pinelli pedig a vérszomjazó ezredes 
volt, aki 1861 febr.-án kiadott kiáltványában mondta: „Össze 
fogjuk zúzni a papi vampirt, tűzzel vassal fogjuk taj ték-
jától megtisztítani a vidéket." — Ubi est stimulus tuus? 
Talán megtért, hogy a másnak készitett tűzből, más, szinte 
elkészített tűzbe ne vettessék. 

Italia városaiban tartózkodnak néhány romai emi-
gránsok. Ezek tiltakozást adtak a sept. 15-iszerződés ellen: 
tehát ők a romai határt sértetlenül tisztelni nem aka r j ák . 
— Ha a francziák császárja, vagy a boldogulságos Italia 
ellen tet ték volna azt, mit a pápai kormány ellen tettek, 
amaz őket Cayenbe, emez pedig bitófára küldte volna : a 
romai kormány egyszerűen kiutasította. Ily zsarnok a pápai 
kormány ! 

,Oeuvres des écoles d 'Or ien t ' havi füzetek között a f. 
é. januariusi ezeket irja Jeruzsálemből : „Senki nem gon-
dolná mint végzi a st. Demeter kolostorának hegumenosa a 
gyóntatást. A szerzetesek közül egyedül ő gyóntat, a többi 
a tyáknak nincs erre hatalma. A szakadár vallású zarándo-
kok némely nap 3000 re is szaporodnak, ső egykét óra alatt 
mindnyájokkal elvégzi a teendőket. Van egy nagy terme, 
hova közel 500 ember befér, ő leül egy divánra, a sokaságot 
beparancsolja; kivesz egy iratot, melyen a halálos bűnök 
vannak felírva ; elolvasván a tömeghez fordul, mondván : 
,akik ezek közül követtek-el egyet vagy többet, áll janak ide' ; 
azután olvassa a kis vétkek jegyzékét , ismét a maradottak-
hoz fordul mondván: „csak ezt követtétek-el ?" E r r e absolu-
tiót ad, az ajtóhoz áll, s egyenkint kiereszti, de mindeniktől 
pénzt szed. E r r e jön a második, a harmadik csapat." Török 
divatú gyóntatás, hasonlít más nemű európai gyónáshoz, 
melyben sem a feloldó, sem a feloldott nem tudja mit vétett, 
mitől oldatott fel, mitől oldott fel : csakhogy ezeknél Euró-
pában a gyónás nem szentség, a jerusalemi szakadár hegu-
menosnál pedig szentség. 

Szerkesztői tudósítás. 

Bar - J o n a . Az egyik czél má r el van nyerve . A másik t á r g y r a 
nézve . . . . t ü r e l e m , és imádság j ó reményben . 

Kegyes adomány. 
Ebsz lh J á n o s romhány i káplán a s z e n t a t y á n a k . 1 ezüs t h ú s z a s t . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomato t t Pes t en I860 K o c s i S á n d o r által ( É r k ö v y , Galgóczy és Kocsi nyomdá jában ) Halpiacz és a ldnnasor s a r k á n . 9. sz. a, 
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Pesten, junius 14-én. 46. I. Félév. 1865. 

TARTALOM : A bibornok herczeg-primás a főnemes-
séggel 0 Fölsége előtt. — Engesztelődjetek ! (vége.) — 
Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A BIBORNOK HERCZEG-PRIMÁS A FŐNEMESSÉGET 

KÖVETKEZŐ SZAVAKKAL MUTATÁ BE Ő F E L S É -
GÉNEK : 

Felséges császár és Apostoli Király ! 
Legkegyelmesebb Urunk ! 

Ha Felségednek mindig boldogító és üdvhozó 
minden megjelenése hazánkban nagynál nagyobb 
örömre ragadta keblünket: ugy a tegnapi legke-
gyelmesebb fogadtatás alkalmával hozzánk intézett 
királyi és atyai szavai megmagyarázhatlan mérvben 
emelték örömünket, és végtelenül fokozták hálaér-
zelmiinket. 

Felséged eme valóban atyai szavaiból lelke-
sedve és hálásan megismertük, mikép Felséged hisz 
és bizik nemzetünk hűségében, — mikép Felséged 
reményli hazánk boldog jövőjét, — s mikép szeretve 
nemzetünket, azt atyáskodó törekvéssel a legboldo-
gabb jövő elébe vezetni is kivánja. 

Mindezek, Felséges Urunk Királyunk, a leg-
bensőbb, a sziv rejtekeit is megható hálaérzetre lel-
kesítenek és köteleznek bennünket. Ezek vezetnek 
Felséged királyi trónjához határtalan bizodalommal, 
hogy örök hűségünket, törhetlen ragaszkodásunkat 
teljes szeretetünket és háladatosságtól duzzadt szi-
vünket királyi trónja zsámolyához letegyük. 

Sóhajtozva, zokogva esdeklünk Felségednek, 
kegyeskedjék atyai kegyelmével eme tiszta örömtől 
áthatott szivünk örökkön örökké tartandó háláját és 
hódolatát elfogadni. Mi annál buzgóbban kérni fog-
juk az egek Urát , miszerint Felségedet Felséges ki-
rálynénkkal, szeretve tisztelt magyar honanyánkkal 
mennyei malasztival támogassa, s adja mielőbb elér-
nünk ama óhajtva várt napot, melyen Felségednek, 
mint már dicsőén megkoronázott Urunknak, Apos-

toli Királyunknak, ha lehetséges még nagyobb hű-
séggel, forróbb ragaszkodással, mindeneket felülmúló 
hálával és szeretettel hódoljunk, és százszorta, sőt 
ezerszer kiálthassuk : Éljen a Király ! Éljen! 

Erre 0 Felsége következőleg válaszolt: 
Örvendek Magam előtt láthatni Önöket, mind 

megannyi jeles fiait e lovagias nemzetnek. 
Azon osztály, melynek Önök tagjai, mindenkor 

kitűnt jeles honfiúi erényekben, a fejedelem iránti 
hűség- és ragaszkodásban. 

Ezen erények élnek kétségen kivül Önökben is. 
Bizton s különösen elvárom tehát Önök hűségétől és 
ragaszkodásától, hogy a legközelebbről életbelépte-
tendő, az ország közjavának előmozdítására czélzó 
intézkedéseim sikeresitésér^l közreműködendnek. 

Legyenek egyébiránt meggyőződve azon szives 
vonzalomról és őszinte bizalmamról is , melylyel 
Önök iránt viseltetem, s melyről Önöket, mint min-
denkor, ugy ezúttal is biztositom. 

Engesztelődjetek ! 
í v . 

Mit szóljunk a f ő p a p i h i v a t a l folytatá-
sáról? Ez oly annyira lényege az egyháznak, mi-
szerint lehetetlen, hogy ennek jelét ne adta volna 
keletkezésének első pillanatától fogva, azon szoros 
kapcsolat következtében, melyben ez intézmény az 
Oltári-szentséggel áll. „Nem ember, nem angyal, 
nem főangyal és nem más teremtményi hatalom, 
hanem maga a vigasztaló Szentlélek alapitotta e 

^(papi) hivatalt." *) Már az ó szövetségben kiválasz-
tattak az oltár-szolgák, kikről az Ur mondja: „Ime 
én kiválasztom Izrael fiai közöl a levitákat, vala-
mennyi a méhet megnyitó elsőszülött helyett." (Móz. 
4 k. 3,12.) Az oltár-szolgák tehát „nem számittattak 
a többiekhez, hanem mindnyájuknak elébe tétettek.; 
ők a nép között kiválasztattak s megszenteltettek, 
mint a gyümölcsök zsengéi s első termékei, melyek 
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az urnák tulajdonitattak." „Ne számitsd" — úgymond — 
„őket Israel fiai közé, hanem rendelj lévitákat, kik fölvigyáz-
zanak a frigyszekrényre s annak minden eszközeire és hoz-
zátartozókra. Ok hordozzák azt s minden eszközeit, ők 
szolgáljanak benne Akárki idegen oda járuland, haljon 
meg." ') 

A papság tehát Israel minden fiai közöl választatik ki, 
reája bizatik a frigysátor, melyhez ha idegen járuland, ha-
lállal bűnhődik s ez azért, „mert nem mindnyájan látják a 
mély titkokat, mivel a leviták elfödik azokat, hogy ne lás-
sák, kiknek látniok nem szabad s ne érintsék, kik azt tar-
tani nem képesek." 2) 

Az újszövetségi áldozathoz mérve ez „csekélységnek 
mondható," és mi az egész törvényről mondatott, az itt is 
igaznak tapasztalható, hogy t. i. ,.ami hajdan dicsőséges 
vala, az újnak kitűnő dicsőségét tekintve elvesztette dicső-
ségét." (Kor. II. 3, 10.)3) 

A fénypont, melyből e dicsőség kisugárzik, az Oltári-
szentség. Ennek biztos tudata mellett valóban megfoghat-
lannak látszik, mikint állithatják, hogy az, amit az egyház 
az Oltári-szentségröl tanit, későbbi eredetű ! Természetes, 
hogy a protestánsok a trienti zsinat e részbeni világos előa-
dását elvetik, nemkülönben cselekesznek a XV század remek 
s általuk is nagyrabecsült termékével „Krisztus követésével," 
melyből épen a IV-ik könyvet szakgatják ki, mint a legu-
jabbi magyar prot. fordításnál történt : mely a kath. tanit-
mányt az Oltári-szentségről híven visszatükrözi. S ha még 
tovább visszamenünk, hasonló sorsban részesülnek a sco-
lasticusok, kik teljesen megegyeznek a trienti zsinat hatá-
rozatával. 

De hát máskint vélekedett-e az egyház a Xl-ik szá-
zadban, midőn e tanitmányát Berengar megtámadta? 4) 
Menjünk még hátrább a történelemben egy lépéssel. A IX 
században a tudósoknak e tárgy körüli vitatkozásai, Inelyek 
az állhatatlan lelkű Berengart a sacramentariusok apjává 
tevék, mit eredményeztek? Radbertus Paschasius jeles mü-
vét, mely teljes fényében előadja az egyház tanitmányát az 
Oltári-szentségről. Ha még visszamenünk a sz. atyák korába, 
munkáikat lapozgatva önkénytelenül föltűnik a hit az Oltári-
szentségben. A sz. atyák után föltárulnak a katakombák, 
molyekben a symbolikus rajzok az egyháznak az Oltári-
szentségben való egy s változhatlan hitéről tanúskodnak. — 

Hogy az egyház csak később a VII században kezdte 
határozott szóval jelelni e dogmáját, az épen nem vet árnyat 
a gyakorlati tanitmányra. „Az egyháznak joga ez, hogy uj 
tévtanoknak nem ugyan u j dogmákkal, hanem uj kifejezé-
sekkel felel, melyek a tanitmányt hiven visszaadják s a 
tévtanok meggyőzésére s akadályozására alkalmatosak. 5) S4 

' ) Sz . A m b r u s : a z e g y h á z i a k köté l . I . 50. f. 
») U. o. -
*) A r a n y s z . s z J á n o s u . o . — 
4 ) V . ö. V o u t e r s : Hist, ecc l C o m p e n d i u m I I p. 120 et 121.— 
s ) J u r e ac mer i to , iu imo n e c e s s a r i o vocem ( t r a n s s u b s t a n t i a t i o ) 

h a n c Ecc le s i a a d o p t a v i t a c consec rav i t , u t h a c r e t i c i s o i i i neu e labendi 
a c t e r g i v e r s a n d i v i a m p raec lude re t . Id en im j u r i s Ecc les ia h a b e t , ut 
n o v i s e r r o r i b u s non qu idem nova d o g m a t a , s e d nova oppona t voca-
b u l a , h i sce ap t e expr imend i s , i i sque r e v i n c e n d i s e t a r c e n d i s a c c o m -
modata . — S c h v e t z : T h e o l o g i a d o g m a t i c a ca th . Vol. I I I . T r a n s u b s . 
obs, 2 . 

ha a történelemmel kezünkbe veszszük a sz. irást, valóban 
megfoghatlan, mikint bátorkodhatik valaki a már próféták 
által előre hirdetett Krisztus Urunk szavait testének s vé-
rének szentségéről máskint értelmezni, mint azt a katakom-
bák, sz. atyák, scolastikusok s a trienti zsinattal minden 
zsinat hirdeti ! 

Es nem érzitek-e ama visszataszító űrt s pusztaságot, 
mely istenitiszteleteket jellemzi ? J) Nem látjátok-e be, mily • 
haszontalan minden igyekezetetek egy valóban épületes is-
tentiszteleti szervezetet létrehozni? Elszakadva tőlünk, a 
kincset, melyet mint valamely magot liturgiánk körülvesz, 
nálunk hagytátok. Ezen kincs, mely végett oly annyira tisz-
teletben tar t juk az ősidőkről származott liturgiát, maga 
Jézus Krisztus. 0 annak lényege, az Oltári-szentségben je-
lenlevő Krisztus, hol 0 mint főpap magát fölajánlja, s mint a 
szeretet eledele magát nekünk nyújtja. Váljon e kath. tanit-
mányban van-e valami, mi az észszel ellenkeznék, ha mind-
jár t azt fölülmúlja is ? Mindenesetre „ez a hit szemeivel tör-
ténik;" (Aranysz. sz. János) erre nézve a hitnek kell az utat 
megnyitni, a kenyér s bor szine alatt rejlő test-, s vérben 
való hitnek. De váljon nem hiszitek-e ti szinte ezt ? Mi lega-
lább abban a véleményben vagyunk, hogy igaz. Ha azonban 
a Megváltó szavainak hitelt adunk, ezen szavak Ot nekünk 
birtokunkba adják, ha mindjárt érzékeinkkel nem érhető is 
el. 0 köztünk van s pedig mint élő Krisztus, vagyis testtel 
s lélekkel, istenségével s emberségével. S lia az élő Krisztus 
jelen vau az Oltári-szentségben, ugy itt 0 neki annak kell 
lenni, ami mindig volt s lesz : közbenjárónk, főpapunk, áldo-
zatunk, mely az idők végéig vér nélkül folytonosan föláldoz-
tatik. Az Oltári-szentség mint áldozat épen ugy nem von le 
a kereszten történt áldozatból semmit, amint nem von le a 
keresztről ránk özönlő kegyelem-kincsből az áldozásnak ke-
gyelmi hatása. Isten mindenben kifogyhatlan s e kifogy-
hatlanságánalc zálogát épen az Oltári-szentségben hagyta 
meg. 

A kath. egyháznak tanitmánya tehát ezen szentségről 
s az áldozatról épen nem el nem fogadható, legkevesbé pedig 
az egy szin alatti áldozatról szóló tanitmány s gyakorlat, 
melyet a tiszteletnek s imádásnak oly fontos okai ajánlanak. 
Sőt épen e titok az, melyből a hivők az egyház kezdetétől 
fogva mai napig legtöbb vigaszt s legnagyobb kegyelmeket 
merítettek; ez azon tanitmány, amelyen az egyházi isteni-
tiszteletnek egész épülete, nem néhány év század óta, hanem 
első napjaitól fogva fölemelkedik, s épen ezen titok által az 
istenitisztelet az, amilyennek óhajtjátok lenni, t. i. l é l e k -
b e n s i g a z s á g b a n v a l ó i m á d á s . A hivő lélek fönkelt 
ahitattal nyomul minden sz. szertartáson keresztül egész a 
magig ; minden korlát szétnyílik a hivő sziv előtt s imádva 
belép az Üdvözítő szivének szentélyébe, mely az Oltári-
szentségben ver. Igen ezen szentség szivét képezi Krisztus 
mysticus testének az egyháznak a földön, s nem sokat mon-
dunk, ha állítjuk : hogy az egyház, megfosztva ezen szívtől, 

' ) H a II e r i rá c s a l á d j á n a k : „A k a t h . a n y a s z e n t e g y h á z m i n -
d e n k o r va l l á sos t á r g y a k r a emelő s z i v e m e t ; e l lenben ( p r o t e s t á n s ) 
t e m p l o m a i n k ü r e s s é g e , m e l y e k b ő l az u t o l s ó k e r e s z t é n y j e l e t is e l t á -
vo l i t ák és i s t en i t i sz te le t i ink s z á r a z vol ta n e k e m m i n d e n k o r v issza-
t e t s z é k . G y a k r a n gondo lám : n á l u n k v a l a m i h i ányz ik s ugy l á t s z i k , 
mintha a k e r e s z t é n y e k k ö z e p e t t e is i d e g e n e k v o l n á n k . " 
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holt tetem volna ; mig evvel a kegyelmeknek kimerithetlen 
kincstárát foglalja magában, melyek a többi szentségekbe 
átfolyván, a megváltott emberi nem szivét tisztítják, meg-
szentelik s gyógyítják. — 

Ezek után, mikint lehet az, hogy sokan oly egyked-
vüleg viseltettek e titok iránt ? Váljon nem érdemli-e meg e 
nagy titok, hogy kutassátok az okokat, melyek a kath. egy-
házat annak főnnen hirdetésére indítják ? Igen, ha a kath. 
egyházhoz tartozni óhajtotok, amit itt elfogadnotok kell, 
nem ész-ellenes, nem evangelium ellenes, nem elviselhetlen. 
Ismerjétek el a primátust, hassatok az Oltári szentség kegy-
teljes mélységébe, fogadjátok el a tanitó- egyháznak elke-
rülhetetlenül szükséges csalhatatlanságát s velünk egyek 
vagytok. A többi úgyis, mely vita tárgyát képezhetné, ezzel 
áll vagy dül. Ehez pedig nem szükséges egyéb loy. sz. Ig-
náczkint : „praebe tu scintillam, Deus animabit incendium. 
— Jace sementem, ille dabit incrementum. — Institue pugnam, 
ille dabit victoriam. AfFer caritatem, ille procurabit adhae-
sionem. Foederatus Deo, poteris omnia." — 

Mi oknál fogva nem teszitek ezt '? Mijognálfogva különí-
titek el magatok tőlünk ? Semmi oknál, semmi jognál fogva. 

Mladoniczky Igndcz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
U cs. a[>. k i r . Fölsége má jus 25- ro l ke l t eze t t legfelsőbb ha t á rozá -

sával az esz te rgomi főkápta lanná l k ö v e t k e z ő fokoza tos e lőléptetés t 
he lybenhagyni : L ip thay A n d r á s olvasó- , Kemp Mihály é n e k l ő - , (az 
e lőlépte tés közzé té te le előt t m e g h a l t ) Lipthay Antal ő r k a n o n o k n a k , 
D u r g u t h J ó z s e f s z é k e s e g y h á z i , Szabó Józse f bonti főesperesnek , az 
ü r e s kanonoki s z é k r e pedig Somogyi Káro ly t legkegyelmesebben k i n e -
vezni mél tózta to t t . 

PEST, jun. 12-én. Urunk, apostoli királyunk birodalmi 
székhelyére pénteken éjjel tért vissza. Polgári hűség, alatt-
valói hódolat, tisztelet, ragaszkodás fogadta, kisérte minden 
léptein a haza fővárosában, milliók áldása, s kebleinkben 
maradt hála kiséri őt a tőlünk távozót, a császárt, a királyt, 
az atyát. Teltig tapasztalta, váltig megismerte 0 , mi a magyar 
sziv; de a nemzet fiai is felismerhették, mily áldott lélek, 
mily kegyes sziv ezen fejedelem, mily őszinte 0 jóságában 
irántunk. Az Isten szent malasztja őrizze, ápolja, növeszsze, 
gyümölcsözővé tegye az összeforrott szivek kölcsönös bizo-
dalmát, kölcsönösen bevallott jószándékát, mit csak a feje-
delem és haza balcsillagzatu hivei, hogy ne mondjuk ellen-
ségei, akarva, vagy nem akarva gyanúsíthattak ekkoráig. 

0 Fölsége atyai szeretetének örök bizonyítványait 
hagyta közöttünk. Mindenkit, volt bár küldöttség, testület, 
vagy egyes ember, atyailag, leereszkedőleg, legkegyelme-
sebben fogadott ; meglátogatta a köz-, a magánintézeteket, 
egyesek és egyletek közhasznú vállalatait, legmagasabb he-
lyeslésével erősített, buzdított, bizalomban, ragaszkodásban 
szilárdított, vigasztalt, örvendeztetett mindenkit. Mink fo-
gadtuk mindenütt mint urunkat, mint királyunkat : ő foga-
dott, ő felkeresett mindnyájunkat mint atya, mint legjobb 
barát, mint lángolón szerető sziv, mint mindent átkaroló 
nagy lélek. Mária Terézia igaz unokája testben, lélekben, 

' ) S. I gna t iu s Loy. Sentent iae et effata per s ingnlos anni dies 
distr ibuta. Mogunt ia 1841. — 

gondosságban, szeretetben. Más országokban a kőmivesek 
dicsénekkel hirdetik a fejedelmet, mint első kőmivest; eltit-
kolt dulakodó, furakodó munkálkodásukat testvéri pártfo-
gásába ajánlják, néhol a fejedelem kőmivességének 25-ik 
évét ünnepelik : Magyarországban fogadták, tisztelték a 
királyt mint apostoli fejedelmet, a szentek utódját, kinek 
fejét a pápa által megáldott, a pápa által küldött, szent ki-
rálytól maradt, egyházi, kath. vallásos pietással körülövedzett 
szent korona, mint tulajdonosát, disziteni fogja. „Rex, qui 
sedet in solio judicii, teste Salamoné, dissipât omne malum in-
tuitu suo. Hunc regem sanctissimum et recolendae memoriae 
intelligimus beatissimum Stephanum, gentis Hungáriáé pri-
mum regem, qui ad regni solium auctoritate propria (mikint 
a népszavazatiak) noluit sublimari, sciens scriptum, quod 
nemo sibi sumit honorem, sed qui vocatur a Deo : et immo 
non a quolibet, sed a Vicario Jesu Christi et Petri beatissimi 
successore per revelationem divinam summo pontifici factam 
assumsit regium diadema : sed et parentibus ejus fuerat divi-
nitus revelatum, quod ei primo in gente nostra corona debe-
batur et regnum. Sedens itaque in cathedra ceu David sapi-
entissimus princeps omne malum infidelitatis secundum ilia 

tempóra suo intuitu dissipa vit, sedet auctoritate summi 
pontificis, qui ipsum vocabat regem et apostolum gentis no-
strae, . . . et sciens scriptum in Isaia, quod in justifia regnabit 
rex, et quod justitia elevat gentes, fecit judicium et justitiam 
inter suos, ut justitia et judicium essent praeparatio sedis suae, 
ut et sic divino numine, ut rex Salomon dixit, firmaretur ju-
stitia tronus ejus. Nos igitur, qui hujus s. regis haereditario 
jure per Dei gratiam regni solium obtineinus, cupientes prae-
dicti s. Stephani indevotione s. Ecclesiae vestigia imitari"stb. 
stb. Ezek voltak egy magyar királynak szavai 1233-ban a 
pápa követéhez, midőn az ország feldúlt, felzavart helyze-
tének rendezéséhez fogott.1) Fejedelmünk birja a lelkeket, 
de hatalma és joga a hatalomra nem népszavazat, hanem 
örökös jog; királyunk érzi a magas, a nehéz küldetést jóllé-
tünk előmozdítására, de ezen küldetést az Istentől kapta ; van 
megbízatása, érzi a felelősség terhét az Isten előtt, de a meg-

ff ff 
bizatás, a hivatás az Istentől van; Ö király, 0 fejedelem az. 
Isten kegyelméből, Istentől kapott hatalommal. Az ország-
nak, a nemzetnek jogai sem tegnapiak, nem tegnap húzattak 
ki a szavazati vederből. Az Isten és az idő adta, nevelte // 
ezeket. O nem a népfölségnek, hanem az isteni fölségnek 
képviselője az államban, a polgári társadalomban ; O nem ' B • ff rf 
kőmives fejedelem, O vallásos, 0 apostoli fejedelem, apostoli 
király, a szentek unokája, a szentek utódja a császári, a ki-
rályi trónon, Öt polgári, Öt vallásos hűség követi, koronáját 
vallásos, egyházi fény övedzi körül. 

Jótétemények nélkül nem távozhatott körünkből. Ezek 
a fejedelmi lélek mindennapi foglalkodásai. Léptei a jótettek 
nyomait hagyják magok után. A pesti szegényeknek 3000, 
a budaiaknak 1000 frtot adományozott ; a bölcsődében, a 
gyermek-kórházban egyenkint 1200 fttal egy ágyat alapit-
ványozott, a kisdedóvodák egyletének 500 ftot adott rendel-
kezésre jótékony czéljokban; s hogy a szenvedő emberiség 
nyomorainak enyhítése mellett az Isten dicsőségét is előmoz-
dítsa, a lipót-városi basilikának építési költségeihez 1000 

' ) Monument», Roskoványi , T . V. p. 33. 
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fttal járult stb. Ez mind kevés az ö nagy, s hazánk iránt sze-
rető szivének, királyi szavát zálogba adta, s ezt különös 
hangnyomattal mindig ismételte : 

„Midőn kedves Magyarországomat, hol örömest 
töltöttem volna több időt, elhagyom, (igy szól bú-
csúszavában,) magammal viszem a nem sokára visz-
szatérhetés kedves reményét, hogy akkor azon ör-
vendetes müvet, melynek mindnyájunk szivén kell 
állandóan feküdnie, ugy, mikint azt megérkezésem 
napján ünnepélyesen kijelentem, befejezhessem. E 
részben Isten oltalmába vetem bizalmamat, s elvárom 
minden hű magyarnak tett-erős gyámolitását." 

y 
Távozott, visszatérést igért. Mit mindenki kiván, O 

első kiván, első óhajt. A szent frigy megvan a király és a 
nemzet között. De ennek az uj viszonyok között u j alakra 
van szüksége. Ez pedig nehéz föladat. Ne gondoljuk könnyű-
nek azt, mit ép az ismer legnehezebbnek, aki vele fog-
lalkodik. A fejedelem és a nemzet közötti organicus viszony, 
rendszeres értekezés, jogos érintkezés útjait feltalálni igen 
nehéz akkor, midőn annyi érdekeket kell összeegyeztetni, 
kielégíteni. Fölségünk, apostoli királyunk a birodalomnak is 
császárja, a többi országoknak, tartományoknak is feje-
delmi ura. 

Ha szereti országunk, a magyar korona népeit, nem 
kevesbé szereti a többi fejedelmi koronák népeit is. Mink fiai 
vagyunk, de ők is azok. O mindenkit ki akar elégíteni, nem 
a szándék, hanem a viszonyok tesznek neki nehézséget. Azon-
banaz apostoli király nem retten vissza a nehézségektől,bizik 
az Isten szent oltalmába, közeledik hozzánk ; ne rettenjenek 
azoktól vissza hazánk fiai sem, az Isten oltalmába bízzanak 
ők is, közeledjenek a nagylelkű királyhoz ők is, s amit az 
apostoli király kér, „tett-erős gyámolitást," siessenek meg-
adni. A bizalmatlankodás ma haza-ellenes bün. Nincs félre-
értés a nemzet és a fejedelem között, ne legyen félreértés a 
haza fiai között sem. Jó szándék, haza-, s király-szeretet le-
győzend minden nehézséget. A balsugallatok nem lehetet-
lenek a bécsi államárok között, legyenek lehetetlenek kö-
zöttünk; mutattak reánk ujjal, ,ime ! kik ők !' ne mutathas-
sanak igy többé, s azon „örvendetes mü," melyről a fejedelmi 
búcsúzó szól, létre jön. Egyesek között is helytelen a szen-
vedélyesség, a nemzetek életében, életének rendezésében 
kárhozatos. A fejedelmi látogatás első lépés, tehát nem min-
den ; de mindennek hajnalcsillaga , mikint gróf Cziráky 
mondá. Reméljünk,de a túlzásoktól tartózkodjunk. Lehet min-
den igazainknak érvényt nyerni; , lehet ' . . . de még nem nyer-
tük el, a rendezés csak l e s z . Justitia et judicium praeparatio 
sedis ejus : justitia, a jogok tisztelete itthon és kint; judicium^ 
az érdekek kiegyeztetésében megtartott okosság, s állam-
férfiúi eszélyesség. 

Királyunk, Urunk, apostoli Fölségünk előtt kereszt vi-
tetik ; de mink vagyunk, akik azt viszszük előtte. A szeretet 
áldozatának jelvénye egyesítsen mindnyájunkat. Ez az 
örökös kiengesztelődésnek képe. Keresztre feszíteni a túlzott 
követeléseket, hogy a mérsékelt vágyakban, melyek a haza 
jogait kifejezik, annál'erősebbek lehessünk. Tisztelve a bi-
rodalmi társnemzetek jogait, megnyerjük saját jogainknak is 

tiszteltetését. „Ejus belli (turcici) gerendi egregius ille Jo-
annes Hunniades dux; sed Joannis Capistranensis sanctissimi 
et innocentissimi hominis, qui vitae commendatione apud 
gentem Hungarorum maxima auctoritate florebat, — — 
ipse sub crucis vexillo ducebat milites, ut ad ejus signi aspe-
ctum tacti memoria illius ligni, in quo Christi morte humani 
generis sancita est cum Deo Pâtre reconciliatio, divina ope, 
et quasi praesenti Numine freti alacrius cum hoste manus 
consererent ;" ezek egy pápai allocutionak szavai 1758-ból.1) 
Ellenség inai nap a balsugallat, a bizalmatlanság, a nem-lé-
nyegesekbeni szívós hajlitlanság, a nagy érdekeket mellőző 
önzés : ezen ellenséggel in signo crucis győztesen fog meg-
küzdeni, minden előfordulandó nehézségeken diadalmaskodva 
egy boldog, s boldogító király-koronázásra sietni a nemzet. 

O crux ave spes unica ! 
Piis adauge gratiam ! 

RÉV-KOMÁROM, május 31-én. A minő lelki örömmel 
fogadhatták egykor Fülöp diácon prédikálására megtért 
samariaiak Péter és János apostolokat, kik Jerusálemből 
hozzájok jővén „hogy imádságaik s kezeik reájok tétele ál-
tal vennék a Szent-leiket, mert még senkire nem jött közü-
lök, hanem csak meg voltak az ur Jézus nevében keresz-
telve (Act. 8. 14.) oly lelki örömöt éreztünk mi komáro-
miak, midőn fmgu bibornok herczeg-primás ő eminentiája 
május 24-én mélt. ft. Schirgl András pápai udvari főpap s 
komáromi főesperes, gr. Nyáry Rudolf oldal-kanonok, s gr. 
Pongrácz Adolf levéltárnok s altitkár ő méltóságaik kísére-
tében köztünk megjelent, hogy másnapon az ur Jézus ifjú 
harezosait a bérmálás szentsége által szent hitünk bajnokaivá 
fölkenje. Ö eminentiája megyénk határától kezdve minde-
nütt a fiúi tisztelet, ragaszkodás s szeretet jeleivel találko-
zók. A megye határán t. Szüry Lajos első alispán ur által 
fogadtatván, diszes bandériumból a város területére vezette-
tett ; itt a városi tanács élén t. Kovács Ferencz polgár úrtól 
üdvözöltetvén, az „Üdvözlégy biboros főpap mentője ha-
zánknak, — herczeg-érsek atyánk nagykéri Scitovszky" 
felírással diszlő diadalkapu ala t t , a nemes czéh-testületek, 
tanuló ifjúság, s számos nép sorai közt elhaladva, a főtem-
plom elé járult. — Az ég üde essövel biztatólag dörgött, a 
tornyokban a harangok ünnepiesen szóltak, a házak fedél-
zeteiről lengő nemzeti lobogók örömöt hirdettek, földön eze-
rek üdvkiáltása hangzott : úgyhogy ez ünnepélyes pillanat-
ban képzeletünk szárnyain visszaszálltunk a kereszténység 
első pünköst ünnepére, midőn az irás szavai szerint „erant 
omnes discipuli pariter in eodem loco, et factus est repente de 
coelo sonus, tamquam advenientis spiritus vehementis, et re-
plevit totam domum ubi erant sedentes." (Act. 2. 1.) 

0 eminentiája a főtemplom előtt kocsijáról leszállván 
Paunácz Mihály helybeli plébános s prépost által röviden 
üdvözöltetett, s a templomba bevezettetett, hol „Ecce sacer-
dos magnus" szokott egyházi énekkel fogadtatott; melynek 
végével az összes hívekre apostoli áldást adván, körmeneti-
leg a plébániai épületbe vezettetett. Itt fogadá a tisztelgők 
hosszú sorát, u. m. a katonai, megyei, városi hatóságokat, s a 
clerust, élükön Lilia várparancsnokot, Liptay Gyula főispáni 
helytartót, s Paunácz Mihály prépostot. — Estve főmagassága 

' ) Monumenta Roskoványi , T. 1. p. 277. 
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tiszteletére a város fő utezája kivilágíttatott, s a helybeli 
dalárdaegylet a plébánia előtt nemzeti örömdalokat zen-
gedezett. 

Május 25-én ő eminentiája reggeli 8 órakor ünnepé-
lyes szentmisét mondott ; ezután megáldá az uj, 56 válto-
zatú orgonát, az összesereglett nagy népsokasághoz sz. be-
szédet tartott, s elkezdé a bérmálás szentségét kiszolgáltatni. 
Délutáni fél kettőig bérmált, 1823-at avatván föl az egyház 
s hit bajnokaivá. — Valóban megható volt látni ő eminen-
tiáját 80 éves korában oly erővel végezni terhes apostoli 
munkáját, s fáradhatlanul működve, oly lcitartólag viselni a 
nap hevét s terhét. Ki győzné megszámlálni az épülés és 
megindulás, szeretet könyeit, melyek az arczokon gördültek 
alá ? és a buzgó fohászokat, melyek akkoron fényes tem-
plomunk boltívezetei alól ő eminentiájaért az égbe röpittet-
tek, ki tudná följegyezni '? Mi legalább megindult szivvel 
fohászkodtunk : „Dominus conservet eum, et vivificet eum et 
beatum faciat eum in terra" — és sok elfoglaltságunk mel-
lett is eszünkbe jutott ez alkalomra készitett versek igazsága : 

„Eleted is szentség, kettős szentséggel erősitsz, 
Vallni szeretve hitet, védni szeretve hazát." 

Délutáni két órakor a helybeli plébános s prépost 
díszebédet adott ; emineutiája elsőbb ő cs. királyi apostoli 
Fölségeért emelé poharát, ezután külön éltette a jelen volt 
hatóságokat, a házi urat s segédjeit, s a clerust, mely ke-
gyes megemlékezését fiúi kézcsókolásokkal háláltuk meg. 
Nem kis örömöt szereztek ő eminentiájának az áldomás po-
harazások közben belépő fehér ruhákba öltözött s kék sza-
lagokkal diszitett kisasszonyok, kiknek egyike ő eminen-
tiáját a következő alkalmi versezet elszavalásával üdvözlé : 

„Fömagasságu bibornok herczeg-primás ! kegyelmes 
érsek-atyánk ! Gyönge szivünk rejtekében — mennyei tüz 
lobog mélyen — melyet a Szentlélek maga — híveidre le-
szállt vala — A nagy szentségnek általa! — Tudjuk hogy 
bajos az élet ; — a gyenge sziv hamar téved ! — de mi oly 
boldogok vagyunk ; — erős hit a diadalunk, — azért hálát 
riad dalunk. S te, kit Isten azért éltet, — hogy vigasztald a 
bús éltet : — érsek a tyánk drága fejünk ! — óh élj soká, s 
tégy jót velünk, — győzd le a mi közellenünk !" 

O eminentiája az ártatlanokkal, midőn hozzá kézcsókra 
jöttek, nyájasan beszélgetett. E nap emléke felejthetetlen 
marad mindnyájunk előtt. — Ám mikint minden földi öröm-
nek megjön a maga vége, ugy mi sem gyönyörködhettünk 
sokáig atyánk látásában, mert apostoli munkáját folytatandó, 
még az nap délutáni 4 órakor eltávozott Nagy-megyerre, ki-
sértetve áldáskivánatainktól, melyeknek kifejezést adott a 
másik diadalkapu eme fölirata : 

„Eg áldása veled kedves főpapja az Urnák, 
Áldást hintni jövel, hiveid hálája kisérjen." 

Nagy-megyeren hol ő eminentiája gr. Waldstein Já-
nos mint kegyúr által fogadtatott, május. 26-án 800-nál 
többet bérmált meg, kik közt ritka tünemény gyanánt tünt 
fel egy 108 éves öreg, ki a közcsudálkozást magára vonva 
méltón elmondhatta a jámbor Simeonnal : „Nunc dimittisser-
vum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace." — 0 
eminentiája Nagy-megyerről még az nap délután Komáro-
mon keresztül Bajcsra utazott, hol május 27-én, Udvardon 
pedig május 28-án bérmált. Áldja meg a jó Isten szeretett 

főpásztorunkat bibornok herczeg-primás kegyes atyánkat, 
aki innen urunk, cs. apostoli királyunk elé Esztergomon át 
Budára sietett. 

Lulicsek Szidor. 
DOROSZLÓ, junius 3-án. Folyóévi május 30-án a ka r 

locsai fömegyének felső-Bács-kerületi papsága a tavaszi gyű-
lés megtartása végett Zomborban egybegyűlvén, legfontosb 
teendői egyikének tartotta az annyi katholikus szivekben 
visszhangzott szepsi indítványt, egy tekintélyes független-
katholikus irányú politikai napilap megalapítását illetőleg, 
közös tanácskozás tárgyává tenni. — Örömmel Írhatom : 
hosszas vitatkozásra szükség nem volt, mert azok után, me-
lyek az „Idők Tanuja," s a „Religio" hasábjain a legközelebb 
mult időkben felmerültek, — minden eszme-tisztázások nél-
kül is tisztában lett volna kerületünk a teendők iránt. Rövi-
den csak annyit kerületünk hangulatáról, miszerint ez szo-
morúnak tartaná, ha a katholicismus életébe mélyen beható 
eszme pártkérdéssé válván, nem leendene egyéb a pusztá-
ban kiáltónak szavánál. 

Ha a személyt az eszmével összezavarni, s szerkesztő 
urnák szerénységét sérteni akarnók, szinte előkellene érde-
meit sorolnunk ; de azt ezúttal nem teszszük, mert meg va-
gyunk győződve, hogy az érdem trombitára nem szorul. Ke-
rületünk nemcsak nem kiván Lonkay Antal ur érdemeiből 
mit sem levonni, sőt azokat mindenkor méltó elismerés és 
jutalomban részesittetni, lapját mint eddig ezután is olvasni 
és terjeszteni kivánja ; de miután a három évi subventióban 
egy oly lapnak, minőt közös szent ügyünk igényel, semmi 
garantiáját nem látja, egyhangúlag az alapitványozás mel-
lett nyilatkozik, mint egyedül czélhoz vezető eszköz mellett. 
Inkább óhajtván pedig a nagy eszme valósitásához tettel, 
mint üres szavakkal járulni : három év alatt évenkint lero-
vandó 1662/3 ft. részletekben összesen 500 o. é. frtot ajánl fel 
a forrón ohajtott lap alap-tőkéjének gyarapitására. Miről még 
azon hozzáadással van szerencsém szerkesztő urat értesíteni, 
miszerint, mivel e gyűlésen az egész kerületi papság képvisel-
ve nem volt, még későbben is érkezhetnek be ujabbb ajánlatok. 

Torma József. 
A l e s p e r e s s dorosz ló i p lébános . 

DOMBO, jun. 5-én. Sietek közleni főtisztelendőségeddel 
a gödrei egyház-kerületnek május hó 29-én tartott tavaszi 
gyűlésében nyilvánított azon egyhangú határozatát, miszerint 
a szepsi kerület által indítványozott kath. lap alaptőkéjéhez 
egyenkint tiz forintal három évig egymásután teljes készség-, 
és örömmel fog járulni, — a kerület számlál 9 tagot. 

Fogadja egyébiránt főtisztelendőséged a kerület 
őszinte üdvözletét, s a szent ügy védelmére tett fáradozásaiért 
hü köszönetét. — 

Midőn a kerület határozatát és érzelmeit főtisztelendő-
ségednek tudomására juttatni kedves kötelmemnek tartom, 
mély tisztelettel vagyok. 

Hanny Gábor. 
Pleb . s ke r . j e g y z ő . 

MADRID, maj. 21. A szenthét csendesen folyt le, 
de mégis ugy, mint más években szokott történni. Egy rész-
ről a legutóbbi szomorú események, másrészről a nagy-csü-
törtökön és pénteken hullott essö zavarták az ünnepet. Az 
érintett sajnos események eredete és forrása nem ismeretlen 
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alapja az oktatás ügyikérdésben van. Ugyanis néhány év óta az 
irányban oly elveknek szeretnének érvényt szerezni, melyek 
nem férnek meg Spanyolország hagyományos katholikus ér-
zelmeivel. Elég lesz említenünk, az ezen érzelmekkel ellenkező 
tanárok között Castelar urat, a madridi egyetemen a törté-
net tanárát és a „Democratia" czimü lap szerkesztőjét. Habár 
tanári hivatalátóli megfosztása a katholikusok által helyben-
hagyatott, az mégsem történhetett előbb, mintsem a tanár 
végletekig vitte az ő ellenkezését. Castelar lapjában a ki-
rálynő sértéséig vitte a dolgot. Mialatt a bepörölt czikk kö-
rüli tanácskozás folyt, a kormány a közoktatási tanács véle-
ményét kérte ki, és ez egyhangúlag a tanárságtóli megfosz-
tást ajánlotta, mi meg is történt, de az egyetem rectora Mon-
talvan ur, régi progressista, nem akarta a rendeletet végre-
hajtani, és azért a kormány maga hajtotta végre. Néhány 
tanuló a többi nevében engedelmet kért éjeli zenét rendez-
hetni az exrectornak, mi eleinte megengedtetett, de csakha-
mar megtagadtatott. April 10-én, amely napon az uj rector 
Zafra marquis beigtatandó volt, az ünnepély alkalmával más 
rendetlenségek történtek ; de a forrongás délután tetőpontját 
érte, midőn a főváros központjában levő utczákon a néptö-
meg a békiteni törekvő rendőröket kifütyőlte, és később a 
katonaságra kövekkel hajigált. Ekkor ez fegyvert használt, 
és többen megsérültek, néhányan meg is haltak a kapott 
sebek következtében. Erre a lapok csatát indítottak a kor-
mány ellen, épen ugy, mint a senatusban a progressista párt-
hoz tartozó senatorok. A lapok két harmadrésze forradalmi, 
melyek közül 20-an azt indítványozták, hogy egyesüljenek 
egy általok nevezendő törvényszékben, mely az ügybe bebo-
nyolitottak ártatlan vagy bűnös volta fölött ítéletet hozzon. 
Lehet-e valami képtelenebbet, törvénytelenebbet gondolni '? 
Az események egész Spanyolország figyelmét magokra von-
ták. A kérdés veleje, mint említők az : legyen-e nálunk a köz-
oktatásnak alapja katholikus, vagy nem'? s ha sajnálkozunk 
is a kiontott vér miatt, örvendenünk kell a kormány erélye 
fölött. E zavarok közepette hunyt el Alcala Galiano közok-
tatási miniszter, ki 7-ik Ferdinand óta egyetlen miniszter, ki 
hivatalában halt meg, annyira változtak nálunk minduntalan 
a minisztériumokban. Spanyolország benne tudós és becsü-
letes férfiút vesztett el. Irálya példánya volt az ős, széphang-
zatu castiliai nyelvnek, mely napjainkban a franczia nyelv 
befolyása által mindinkább veszt sajátságából. — A forradal-
márok, a szabadkőmivesek aláásni törekszenek a kath. hitet, 
és tudományt. A spanyol egyház, mely megfosztatott javai-
nak legnagyobb részétől, és a szerzetes társulatok közremű-
ködésétől sok helyen, megmutatta mégis a szentszékhezi 
ragaszkodása, és a katholikusellenes sajtó törekedései elleni 
SZÍVÓS, és kitartó küzdelmei által, hogy az őt évtizedeken ért 
megpróbáltatások között megerősödött. A spanyol egyház leg-
szebb eredménye gyanánt tekintjük az Escurial-féle papne-
velde újjászervezését. Cloret, trajanopolisi érsek, ki az alkot-
mányos miniszterek ingadozásai közepette a nemes királynőt 
tanácsával támogatja, egy mintaneveidét, és hittanulmányi 
intézetet akart létesíteni. Ez intézetben ugyan a Spanyolor-
szágban uralkodó tanterv 2 évi bölcsészeti, és 7 évi hit-
tani folyam volt irányadó ; de ezen felül még több is történt. 
Gonzalez Mendoza, Claret érsek leghűbb társa, meggon-
dolván, hogy a hittanulóknak majdan a kívülről beszivárgó 

tévelyeket, Strauss, Hegel és másféle rendszereket keilend 
megczáfolniok , azt kivánta, hogy a növendékek a német 
nyelvet is alaposan tanulmányozzák, és 100 közöl 60 máris 
annyira haladt, hogy érti a német nyelvet, olvas könyveket. 
Hasonlókép tanittatik a franczia és angol nyelv is. Egy tu-
dós tanár számukra már készitett is nyelvtanokat. Az előbb-
re haladottak és kitünőbbek a hittudományokkal kapcsolat-
ban álló profán tudományok elsajátitására, az ezekbeni töké-
letesbedésre nyernek alkalmat és eszközöket, és mindannyian 
szép reménynyel kecsegtetik magokat az intézet mindin-
kábbi felvirágzására nézve. 

BRUXELLES, jun. 5. Negyvennégy éve annak, hogy 
tisztelendő De Smet atya elhagyta Belgiumot, és az ameri-
kai missiokba indult hirdetni az Isten igéjét. Mint szeretet-
teljes apostol és ép oly fáradhatatlan mint bátor küldér rop-
pant terjedelmű vidékeket jár t be, mindenütt ültetvén az 
evangeliumi csemetét, a városokban ugy, mint a távol vadon-
ban azon népek között, hová a ker. polgáriasodás áldásai még 
el nem jutottak. Midőn de Smet atya először jött Saint-
Louisba, ezen város csak 3000 lakossal birt, és ezek 
között száznál kevesebb katholikus volt. Ma Saint-Louisban 
80,000 katholikus van 200,000 lakóból, vagy 20 templom, 
számos papság, iskolák, kórodák, mindkétnemii szerzetesek. 
Mily bámulatos növekedés ! Egyrészről, mily nagy em-
beri tevékenység a föld elfoglalására, és gazdagság szerzé-
sére, másrészről mily apostoli buzgalom a küldérekben, kik 
távol családaiktól, a szenvedélyek eme forrongása közepé-
ben, és szemben a már megalapított protestantismussal lel-
kekért küzdenek, és rövid időn kivívják a sulyegyent, hogy 
már is nem kisebb azok száma, kik ég felé tekintenek, mint 
azoké, kik e földi élvezetekben helyeznek mindent. De mig 
ennél is nagyobb föladat működni a vadnépek között, hová 
Smet különös hivatással látszott vonzatni ; apostolkodásának 
20 éveit szánta arra, hogy kereszttel kezében ezen akadály 
és veszedelem között kövesse e nomád nép csordáit, melyek 
közül némelyek félve vonulnak vissza az európaiak lát-
tára, mások vért szomjúhozva vad kívánságokkal esengnek 
utánok. Mily állhatatos bátorság ! Mily égő szeretet kíván-
tatik arra, hogy a pogányság irtózatosságai által emberi mél-
tóságából majdnem egészen kivetkőztetett népfajt a hitre, 
Krisztus vallására meghívja ? De mily erőt merithet másrész-
ről a küldér azon gondolatból, hogy e vadak testvéreink, 
Üdvözítőnk szent vérével megváltott testvéreink, kik szin-
tén hivatvák a keresztség általi újjászületésre. De Smet atya 
egy volt azon igazán ihletett, és hivatással biró küldérek kö-
zött. Ki nem hallotta volna, mint kelle neki megszöknie, hogy 
tervét kivigye, mint küldöttek rokonai egyet magok közöl 
utána, hogy őt visszatartsák szándéka kivitelétől, és mint 
sikerült Smetnek lelkesült szavaival a küldöttet lefegyve-
rezni, sőt arra birni, hogy tárczáját kiiiritetni engedje a szent 
czél előmozdítására '? — Annyi évek után, melyeket oly nagy 
haszonnal töltött a küldérségben, Smet atya visszatért Euró-
pába, hazájába Belgiumba, de nem azért, hogy öregsége nap-
jaiban pihenhessen. Ha újra megtette a hosszú tengeri utat, 
ez csak azért történt, hogy honfiait a „szeretett vadak" se-
gélyezésére felhívja, hivatkozván a keresztény szeretetre, 
mely nem ismer távolságot, hazát, fajkülönbséget, és mely 
annál nagyobb részvétet mutat, és fokozódik, minél elhagya-
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tottabb valaki. Segélyt kérni jött azon elszórt népek szá-
raára, kiknek körében a hit csudákat müveit, de ahol sok 
kívántatik még, hogy a szerencsés kezdet után tartós ered-
mények létrejöhessenek. Hinné valaki? Sokszor 30—40 
mértföldnyire kell az ujonmegtérteknek jönniök, hogy a 
szentmise áldozaton jelen lehessenek. Sokszor egész éven át 
nem látnak papot, amikor csak közösen végzett imáik által 
tartatnak meg a hit malasztjaiban. Mily forrón óhajtják 
ilyenkor a „fekete ruhások" visszatértét! A „sziklás hegyek" 
reductióiban tiz uj templom épült, de néhány száz frankra 
volna szükség, hogy a nélkülözhetetlen eszközökkel elláttas-
sanak. Smet atya ezek részére hivja fel a keresztény szerete-
tet adományozásra. E czélból tartotta conferentia beszédeit, 
melyekben több megható részleteket mondott el apostoli mű-
ködése történetéből. Szavai mesterkéltlen egyszerűségben 
folytak, és valóban meghatók valának. 

IRODALOM. 
A c t a e t d é c r é t a c o n c i l i i p r o v i n c i á é C o-

1 o n i e n s i s. (Folyt.) 
C a p u t X X V . „ D e s e m i n a r i i s p u e r o r u m . " 

Ecclesia, quanta sit sacerdotii dignitas, intime perspectum 
habens, summopere desiderat, ut, qui ad tantum munus aspi-
rant, omnia sua studia omnemque vitae rationem mature se-
cundum tantae dignitatis rationes disponant ; et plerumque 
non melius id fieri censet, quam si sub ecclesiasticorum prae-
positorum cura constituti vita commun i utantur, et Samuelis 
exemplo in sanctuario educentur. Sperat enim fore, ut multi 
ad tam sanctum munus a Deo vocati, certius perseverent, 
utpote a mundi illecebris, quibus sancta desideria tam facile 
in tenera aetate exstinquuntur, remoti ; simulque confidit fore, 
ut morum puritas, quae divinae gratiae sacerdoti in omni re-
liqua vita tantopere necessariae faciliorem praebet acces-
sum, certius custodiatur, quum quaedam virtutes fuga tutius, 
quam in acie conserventur. Praeterea quum pro uno quovis 
vitae genere specialis et congrua requiratur praeparatio, in 
sacerdotii seminariis facilius, quam foris, pietatem, quae prae-
ter litterarum studia ad sacerdotium munire debet viam, coli 
posse existimat. Ipsa etiam obedientia, cui a teneris annis 
assuescunt, svaviorem sacerdotii alumnis reddet obedientiam 
illam,quam, quicumque sacrae militiae se mancipat, per omnem 
vitam praestare debet. Haec aliaque quum sacrosanctae Tri-
dentinae synodi de puerorum seminariis erigendis decretum 
sapientissimum esse facile demonstrent, nostris tamen tempo-
ribus nova quaedam momenta sedulam decreti eiusdem exe-
cutionem urgent. Diffiteri enim non possumus, in domibus 
privatis pietatis exercitia minus iam coli, quam aliis tempo-
ribus fieri consuevit ; maximam esse opinandi licentiam, quae 
ephemeridibus quotidie augetur, magnumque inde iuventuti 
imminere intellectus depravandi periculum ; auctoritatem tum 
civilem, tum ecclesiasticam parvipendi, in eamque passim 
exerceri effrenem diiudicandi et carpendi pruritum. Quae 
saeculi nostri mala quum a quovis alio, tum maxime a viro 
ecclesiastico longissime abesse debeant, summopere exoptan-
dum est, ut talis sacerdotii alumnis provideatur educatio, qua 
a contagioso illo morbo praeserventur. — Huiusmodi rationi-
bus ducti, et Ecclesiae imprimis commoti auctoritate, in dioe-

cesibus nostris puerorum seminaria, quantum per subsidiorum 
tenuitatem licuit, instituere iam coepimis. Opus tam sanctum 
quo maiora capiat incrementa, enixe monemus clericos et lai-
cos, ut quibus possunt subsidiis, seminaria illa adiuvent at-
atque ita concurrant ad praeparandos Deo et Ecclesiae dignos 
ministros, sibi ac pesteris fideles pastores. 

C a p u t X X V I . „ D e d i s c i p l i n i s s a c r i s t r a -
de n d i s i n a c a d e m i i s e t u n i v e r s i t a t i b u s . " Eccle-
sia est, quae fidei propagata veritate, superstitionis et igno-
rantiae tenebras discusit. Quemadmodum vero Ecclesia 
cum bonis supernaturalibus hujus etiam vitae terrenae multa 
bona confert, ita, dum coelestes veritates aperuit, veritates 
ordinis naturalis scientiasque humanas nullo non tempore 
coluit, promovit, auxit. Ecclesia etiam est, quae litterarum 
universitates condidit, .decretis sancivit, beneficiis et privile-
giis cumulavit. Itaque et nos eiusdem votis accedentes sum-
mopere desideramus et cupimus, ut sacrae imprimis scientiae 
Studium in academiis et universitatibus maxime floreat, no-
strisque dioecesibus sacerdotium variis disciplinis exornatum 
succrescat ; idque ut fiat, sacrae theologiae professoribus tam-
quam nostris hac in re auxiliaribus strenue adlaborandum 
est. — Primum igitur quod a sacrarum litterarum professo-
ribus iure exigitur, est, ut docendi munere fungantur ita, ut 
in fis episcopus ipse clerum suum instituere videatur. Quare 
mandamus, nequis sacras scientias docendi munus suscipiat, 
nisi obtenta a nobis facultate litteris exprimenda et profes-
sione fidei coram nobis emissa, ne quis de quacumque materia 
lectiones instituât sine nostra adprobatione ; nequis regiam tra-
ditionum viam deserens, tyronum ingénia ad opiniones iusto 
liberiores trahere conetur. Absit, ut quis specioso scientiae 
titulo, earn, quae vera est scientia, contemnens, in periculum 
incurrat semper discendi et numquam ad veritatis cognitio-
nem perveniendi. 

Quod ne fiat, sanctorum patrum et Ecclesiae doctorum 
vestigia premant, Ecclesiae sensum quam arctissime com-
plectantur, sententiam quamcumque ecclesiastica auctoritate 
reprobatam etiam sibi reprobandam ducant, atque iudicio de 
quacumque doctrina a supremo controversiarum arbitro, 
summo pontifice lato ex animo adhaereant. Caveant simul, 
ne, quod vehementer reprobamus, post décréta a sancta Sede 
emissa, nova effugia novasque ad obtegendam inobedientiam 
cavillationes presbyteris indignas, excogitare sibi praesu-
mant, sed iudicio apostolico pure et sincere se subiiciant, prae 
oculis habentes regulám illam cuilibet viro catholico san-
ctam : Roma locuta est, causa finita est. Atque hanc in omni-
bus, Ecclesiae sensum ainplectendi promptitudinem etiam in 
alumnorum animis excitare ac fovere studeant, praeservent-
que eosdem a tetra illa carpendi et vilipendendi, quod priora 
protulerunt saecula, libidine, quae saepe ignorantiae maius, 
quam immodestiae est documentum. Dum vero, quae priorum 
saeculorum ingénia summo labore parique saepe felicitate 
nobis pepererunt, sua facere, excolere, et provehere student, 
simul etiam, quae nostrorum temporum exigant errores, ut 
iisdem occurratur, attendant. — Bene actum erit de scientia 
catholica et de singulorum eruditione ac profectu, si, qui sa-
cras scientias colunt, priorum saeculorum labores non ever-
tere sed excolere et provehere student. — Sacrae scripturae 
libros ita interpretentur, ut non criticorum, grammaticorum, 
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philologorumtantum,sed et theologorum imprimis partes agant. 
Curandum semper est, ut alumni probe distinguant, quid 
tamquam dogma definitum, quid cum fidei veritate counexum 
sit, quid opinionis fines non excédât. Quoniam philosophia 
multis in partibus cohaeret theologiae, et haec philosophicis 
quaestionibus saepissime facem praefert : qui philosophiam 
tradunt, a revelationis lumine numquam oculos avertant, ne-
cesse est, ne, nimium sibi sapientes, a veritate aberrent. Ve-
hementer etiam synodus haec multis ex causis desiderat, et 
quantum fieri potest inculcat, ut in posterum praelectiones 
theologicae, praesertim vero exercitationes et disputationes 
theologicae l i n g u a l a t i n a habeantur. 

Aequum porro est, ut a quibus in ecclesiastica scientia 
instituendi sunt sacerdotii alumni, ab iisdem ecclesiasticae 
etiam disciplinae hauriant exemplaMjnde quae circa vitae 
morumque honestatem clericis omnibus, eadem sacra e scien-
tiae professoribus imprimis commendamus. — Et vero non 
in seminariis demum sacerdotii candidatis de spiritu clericali 
hauriendo cogitandum et adlaborandum est. Quam primum 
ad statum clericalem animum appellunt et praecipue dum 
sacris litteris navant operam, mores etiam secundum tantae 
vocationis normam componant, oportet. Quare quum comper-
tum nobis sit, haud exigua tum litteris tum moribus parari 
pericula ex associationibus quidbusdam inter litterarum stu-
diosos in academiis et universitatibus iniri solitis, theologiae 
candidatis, ne hujusmodi associationibus, quibus ad vitae li-
centiamprovocentur, nomen dent, plane interdicimus. (Folyt.) 

Gyurikovics Mátyás• 

VEGYESEK. 
Cs. ap. kir. Fölsége a magyar gazdasági egyesületnek 

előbbi években előlegezett 13,031 frt. visszatérítését legke-
gyelmesebben elengedni méltóztatott. 

Bibornok, herczeg-primás ő fmga Modorban építendő 
templomra 2000 ftot adományozott. 

A ,Prot. egyh. és isk. lap' folyó számaiban M. A. úrtól 
jeles készültségü czikkeket találunk e czim alatt : „A főis-
kolák és egyház közötti viszony." Érdemelt figyelemmel ki-
sérjük. M. A. ur Szilágyi Ferencz úrral egyaránt negativ 
alapon áll, mely nihilismusra vezet. I g y i r M . A. ur (23. sz.): 
„A ref. egyháznak összesen 26 confessióját ismerem, közöt-
tük egyetlen egy sincs, amely minden egyes egyházakban 
egyetemes érvényii volna, hanem p. o. az angol püspöki egy-
házban az anglicana-, Skotiában a scotiana-, Belgium- és 
Hollandban a belgica-, Svajcz és Magyarországban a máso-
dik helvetica, Svédhonban a suevica stb. confessiók érvénye-
sek, közöttük pedig épen nevezetesebb tanokban tartalmilag 
is jelentékeny eltérés látható. Ha tehát egy azon egyház kü-
lönböző részeiben, egyidejűleg is keletkezhettek tartalmilag 
különböző confessiók, anélkül, hogy azon testületek ez által 
megszűntek volna egyazon ref. egyház tagjai lenni ; váljon 
miért ne volna lehető, sőt magából a körülményből és egyéb 
okokból még elkerülhetetlenül szükséges a confessioknak 
időfolytán az összes műveltség és vallásos életnézet átalaku-
lásával való változtatása ? Hisz ez időszerű változtatásra is 
szinte a ref. symbolumok keletkezése szolgáltat történeti bi-
zonyítékot. Zwingli fölléptétől 1555-ig egyazon gyülekeze-

tekben is egymásután több különböző confessiok keletkeztek, 
amelyek ma már sehol sem érvényesek, az 1555 után ké-
szült symbolumok által hatályon kivül tétettek." Következe-
tes. Ezt senki sem tagadja. Az unokák kitagadják az ősöket; 
az utókor eltemeti az előbbit ; a nevezetesebb tanokban be-
bizonyított eltérés ellenmondás. Mi tehát a symbolum ? Az 
ellenmondások történeti emléke. 

A ,Magyar Sión' Knauz Sándor szerkesztése alatt má-
jusi füzetében egri püspökségre vonatkozó adatokat kö-
zöl Balássy Ferencz jeles történetbuvártól, kivált a magyar 
s erdélyi történelemben; ,Visszaemlékezést' Szölgyénre Szabó 
József kanonok s pápai udvari főpaptól; Árpádkori okmá-
nyokat, ,Ave Maria' ajtatosságnak nyomait hazánkban, mely 
1309-ben Tamás esztergomi érsek alatt Pray által közlött 
udvardi zsinat szerint „in pluribus locis a fidelibus Christi 
firmiter observatur, — — azért quivis praelatus campana 
sonari faciat, quo audito universi Christi fideles ad honorem 
B. Mariae Virginis ter dicant Ave Maria." A reformatio ide-
jében ezen szokás múlni kezdett, de Oláh érsek engedelmé-
vel a jezsuita atyák Nagyszombatban ismét felélesztették. A 
megholt hívekért is történik ilyenkor harangozási toldalék az 
Ave Máriához, ez külföldön nincs meg. Közli Telgárti Lipót. 
— A füzetfolyam bátran fut ja pályáját, méltó, hogy minden 
honfinak ajánljuk. 

A svajczi Pius-egylet működésének köszönhető, hogy 
a prot. cantonokban szétszórtan lakó katholikusok felkeres-
tettek, felírattak, és 25,000-nyinek találtattak. Ezek a kath. 
religio áldásaitól egészen el voltak vonva. Ennek következ-
tében pénz gyűjtetik, hogy a belmis3Ío megalapittassék, ed-
dig évenkint 7408 frank van e czélra biztosítva. 

A konstantinápolyi, alexandriai g. n. e. patriarchák, a 
sinahelyi g. n. e. érsek Jakab, és Nilos archimandrita Ali 
basához egy tiltakozást adtak be Kusa fejedelem által lefog-
lalt oláhországi kolostorok helyébe adandó pénzbeli kármen-
tesítés ellen, kijelentvén, hogy ezen lefoglalást soha nem fog-
ják helyeselni,a pénzbeli kárpótlást soha nem fogják elfogadni, 
végre az ez ügyben ülésező nemzetközi bizottmánynyal semmi 
összeköttetésbe jönni. A viszonyokat nem ismerve, a kolos-
torok erőszakos lefoglalását nem helyeselve, lettek volna bár 
a braminoké, annyit mondhatunk, hogy ugyanazon g. n. e. 
főpapok a török kormánynak a püspökségek és a kolostorok 
minden birtokait, jövedelmeit pénzbeli kárpótlásért felaján-
lották. 

,Auxilium christianorum' ünnepén a turiniak következő 
fölirattal küldték a 90,000 lirát meghaladó péterfillért Ro-
mába : „Qui superioribus annis — pro Pio IX. Pont. Max. 
non unas ad te preces fudimus — Maria adjutrix christiano-
rum — idem nunc Itali novendiale sacrum laeti agitantes — 
petriana stipe delata supplices petimus — uti restituta con-
cordia ex sententia summi antistitis catholici nominis — vi-
duatae per Italiam ecclesiae pontifices quaeque suos te suf-
fragante recipiant." 

Szép példány a lelkismereti és a sajtó szabadságból. 
Turinban a Fratellanza páholy a romai tárgyalások ellen 
nyilatkozott. A Grand-Orient ezen nyilatkozatot megsemmi-
síti, mivel a főnagymester előleges tudása és engedelme nél-
kül tétetett. A kőmiveseknél előleges censura van, tribunal 
Indicis van, a lelkismeret a nagymestertől függ. Rouland 
és Rouher a romai Index ellen szónokoltak f. é. mart. 11. 
april 15-én ; méltóztatnának a kőmivességet figyelmez-
tetni, hogy a romai Indexet ne utánozza oly nagyon. 

Szerkesztői tudósítás. 
S z — k . M. P . M e g é r k e z e t t . Legköze lebb . 

B — s R . . . Köszöne t . L. F . készi t i . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL . 

Nyomatot t P e s t e n 1865 K o c s i S á n d o r által ( É r k ö v y , Ga lgóczy és Kocsi nyomdá jában ) Halpiacz és aldunasor s a r k á n . 9. s z . a. 
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RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, június 17-én. 4 7 . I. Félév. 1865. 

TARTALOM : Registrum. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

Registrum, 
Bizonyos tekintetben „olyan az ember mint a 

fa — mond b. Eötvös József ur — »mely mélyen 
gyökerezik a földbe, s annak táplálatát nem nélkü-
lözheti ; leveleit és virágait azonban mind fönn fejti 
ki ; s azon tisztább elemekből is vonja életereje nagy 
részét, melyekben ágai inganak. Az ember is föld-
höz van kötve, de mindig szükségkép fölfelé tör, s 
bármi alant álljon is, csupán a földivel nem érheti 
be." (A 19 század uralkodó eszméinek befolyása az 
álladalomra II. 80.) S váljon miért nem? Azért, mert 
fönnen érezi, hogy annál sokkal magasabb czél vé 
gett teremteték, s mivel, Tertulian szerint „lelke ter-
uiészetileg keresztény." Emiatt hangoztatja anya-
szentegyházunk naponkint a hitszózatot : „Sursum 
corda !" E fölhivás, kell, hogy jelszava legyen min-
den jóravaló embernek, minden család- s államnak, 
valamint az egész keresztény társadalomnak ; kell, 
hogy azon föltörekvő vallásos szellem uralkodjék a 
valódi tudomány, minden becsületes irodalom, és 
minden, a való szépre irányuló művészet körében-
annyival is inkább, mivelhogy a világ teremtése, a 
természet rende, a társadalom alakulása, nem külön-
ben saját fejlődésünk is, megannyi megfejthetlen rej-
tély, a világ üdvözitő Isten-embernek onnan fölül 
hozott hittanitmánya, szóval a keresztényelem nél-
kül. — Ezen a világ végéig világoló tant, ezen az 
emberiség üdvözitése-, s nemesbítésére kinyilatkoz-
tatott isteni vallást, az ő hivatott őre, és hibázhatlan 
tanitója, a kath. anyaszentegyház soha sem engedé 
tárgyilagosságából kivetkeztetni, hogy elalanyosit-
tassék, vagy a változó kor divatos ujitásvágyának, 
bármi részben is, föláldoztassék, jól tudván, hogy 
„Jesus Christus heri et hodie : et ipse in saecula." (S. 
Paul. Haebr. 13, 8.) 

De mindemellett sem tilalmazza, hogy, ki ele-
gendő készültséggel bir, a hit igazságainak buvár-
latába bocsátkozzék, azoknak alapjait vizsgálva, az 
okokat, melyeken nyugosznak, érvényök szerint 

mérlegelve, összhangzásukat az ész elveivel puha-
tolva ; nem ugyan azért, hogy a netán kivivott tudo-
mány-eredményre épitse hitét, hanem hogy magának 
minden kétkedésen fölülálló hitünkbe mélyebb és 
tisztább belátást szerezzen, semmint birt ezelőtt. Mi-
vel pedig végten is csak azt tudjuk való igazán, mi 
lényegünkkel ugy összeolvadt, hogy egész gondol-
kozásunk, érzületünk, és cselekvésünk nem egyéb, 
mint annak kifolyása ; ennélfogva okvetlenül szük-
séges, hogy gyakorolva, foganatba véve, és követve 
szent hitünket, abba magunkat mintegy bele éljük. 
Ez értelemben veendők sz. Anselm jelen szavai : 
„Negligentia mihi videtur, si postquam confirmati 
sumus in fide, non studemus, quod credimus, intelli-
gere . . . " Midőn egykor Galiczin Amália herczegné 
sz. János evangéliumát olvasván, Megváltó urunk e 
mondatához (Ján. 16, 17) ért : „Ha valaki atyám 
akaratját cselekszi, meglátandja, ha váljon tanitásom 
tőle van-e, vagy enmagamtól szólok"? örömében föl-
kiáltott: „Nem! soha bölcs, ki csupán ember volt, 
igy nem szólt ! E g y bölcs sem tette ki soha hasonló 
kisérletnek tanitmányát." 

A hit igazságainak minél alaposabb megisme-
résében, és erkölcsi parancsainak minél inkábbi tel-
jesítésében állván a keresztény tökéletesedés, erre 
nézve mondja sz. Ágoston: „Crescat semper perfe-
ctus Deus in te. Ipse autem non ereseit, sed semper per-
fectus est. Intelligebas heri modicum, intelligis hodie 
amplius, intelliges eras multo amplius ; lumen ipsum 
Dei ereseit in te, qui semper perfectus est." Lirinei 
Vincze pedig következőleg szól: „Crescat igitur 
oportet, et multum vehementer proficiat tam omnium 
quam unius hominis scientia, intelligentia, sapientia. 
Sed ita tamen, ut vere profectus sit ille, non autem 
permutatio fidei. Nefas est enim, ut prisca illa coe-
lestis philosophiae dogmata commutentur, detruncen-
tur, mutilentur. Accipiant licet evidentiam, lucem, 
distinctionem ; sed retineant necesse est, plenitudi-
nem, integritatem, proprietatem.. . Abdicata enim 
qualibet parte catholici dogmatis, alia quoque, at-
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tur." (Commonitorium 28 — 30 — 31.) — A kath. 
hitrendszer a fölbomlás imezen esélyeinek nincs ki-
téve, mert isteni szerzője intézkedésénél fogva, egy 
föloszthatlan hitczikken alapszik, t. i. a csalhatlan 
egyház tekintélyén, mikint Pallavicini megjegyzi. 
I g y tehát, a hitnek bármi részecskéje sem vettethe-
tik el; „mert — úgymond Pallavicini — világos, 
hogy a föloszthatlannak vagy egészen állania, vagy 
egészen elesnie kell." Mi katholikusok annak okáért, 
csak is a józan okosság követelményének teszünk 
eleget, midőn ugy hiszszük és követjük Krisztus 
u runk hit-erkölcsi tanitmányát, amikép ezt a hibáz-
hatlan anyaszentegyházunk elénk adja, és midőn az 
Isten igéjének értelmezésében is inkább fogadjuk el 
szabályozóul az ő isteni tekintélyét, mintsem a szap-
panbuborékként majd föltűnő, majd meg elenyésző 
egyéni véleményeket, miután tudvalevőleg Cicero 
észrevételekint „nincs oly képtelenség, melyet 
valamely bölcs is ne védelmezett volna." A kath. 
egyház őrizetére bizotthitletétemény e biztonlétének 
tudatában mondhatá csak hiterős meggyőződéssel 
nagy szent Leo pápa : „Abigatur itaque terrenarum 
caligo rationum, et ab illuminatae fidei oculis mun-
danae sapientiae fumus abscedat ; divina est enim 
auctoritas, cui credimus, divina est doctrina, quam 
sequimur." 

Hogy a protestantismus vallási rendszere a hit-
egység palladiumát, az egyház csalhatlan tekinté-
lyét elvetve, mily szakadozottságot idézett elő vi-
lágra jöttétől mostanáig, és mennyire bizonytalanná 
tette hivei közt az ősi keresztényelemtől elfogadott 
hitczikkek fönállását is, tudva van. Már a hitujitó 
Calvin hű tanítványa s szövetségese Béza ekép 
hallatá panaszszavát: „Nostri quales sunt? Palan-, 
tes omni vento doctrinae, et in altum sublati, modo 
ad hanc, modo ad illam partem deferuntur. Hodie 
quae sit horum de religione sententia, scire fortasse 
possis ; sed quae eras de eadem futura sit opinio, 
neque illi, neque tu certo affirmare queas. Et in quo 
tandem religionis capite congruunt inter se ecclesiae, 
quae Romano Pontifici bellum indixerunt?" (Epist. 1, 
Theolog. V. ö. Krammer Ferencz Fragm. hist, theo-
log. I. 23.§.) Epen nem csudálhatni ennélfogva, hogy 
Moczkovcsák Károly ágost. h. v. prédikátor ur is 
késztetve érezé magát a következő sajnálatos vallo-
másokat közzé tenni: „Fájdalom! — mond — az 
erős confessionális tudat már most csak gyéren ta-
lálható népünkben. Ezért egykor felelni fognak a 
„rationalista lelkészek" és „professorok" „Fájdalom! 
— igy szól folytatólag — a theologiai cathedrák 

nagyobbrészt rationálistákkal vannak betöltve, kik 
hitetlen lelkészeket nevelnek, és ezek ismét a nép 
hitét ingatják meg. Mostani időnkben az a legünne-
peltebb egyházi iró, ki a symbolikus könyvek és a 
positiv kereszt, hit ellen legjobban tud debacchálni, 
az ortliodoxokat szidni, és a modern nihilisátori esz-
méknek hódolni. Jelenlegi egyháziiróink nagytöbb-
ségénél, ne azt nézzük, miben „nem egyeznek" a po-
sitiv kereszténységgel és a hitvallásokkal, — mert 
ez igen sok — ; hanem nagyító üveggel kell ki ke-
resnünk munkáikból azt, „miben egyeznek" hitval-
lásunkkal. A sok öntudat nélküli predik. könyv, bi-
zonyságot tesz arról, hogy az igehirdetők igen so-
vány kosztot tálalnak elé hallgatóiknak. Hát az 
ujabb időben kibocsátott katekizmusok ! Egy kettőt 
kivéve hasonlók a kipréselt czitromhoz." (Prot. egy. 
s isk. lap 1865, 6. sz. 170.) A bepanaszlott nihilisá-
tori irányzatok bármily sajnálatosak legyenek is, ta-
gadhatlan, hogy a korlátlan vizsgálódás logikai ki-
folyásai, és igy az azt megengedő protestantismusra 
alkalmazható a költő mondata: 

„Heu patior manibus vulnera facta nteis." 
A positiv kereszt, vallás felé liajulás, olyatén 

jelensége, minő az imint idéztem kifakadás, ritka tü-
nemény a prost. vallás-irodalom terén, mikint alább 
majd megmutatandom, mivelhogy a ,.Religio" föl-
adatai közé tartozónak vélem a nemkatholikus val-
lás-irodalmi mozgalmakat is figyelemmel kisérni, és 
az ellenünk fölhozott vádakat szent Ágoston e sza-
vainak értelmében megezáfolni: „Diligite — mond 
— homines, interficite errores; sine superbia de ve-
ritate praesumite, sine saevitia pro veritate certate." 
— A Prot. egy. s isk. 1. t. szerkesztője Ballagi ur, 
zokon vevé ugyan mult évi czikksorozatomat, arról 
vádolván a „Religio"-t, mintha csak a protestanis-
mus gyalázására állana fönn, (holott itten csak de-
fensiv irányban működik) és hogy én kiszakitott 
egyes mondatokból (lélekismeretes pontossággal idé-
zem a szöveggel kapcsolatosau) egy carricaturát (ha 
erről lehetne szó,csakis reproducáltamvolna) alkot-
tam össze; azonban a kellő próbákkal ezt reám nem 
bizonyitá, „nem akarván, — úgymond — nyugta-
lanítani az egyé-bkint is zaklatott honfi kedélyeket" 
(Prot, egyli. s isk. lap 1865. II. sz.)1) A nyugtalani-
tás szándoka távol vala tőlem is, hanem igenis a hűn 
registrált protestáns önvallomások idézésével csak de-
válválni akaráma többi közt ama nagy szavakat, me-

' ) Ha észhez szólunk komolyan, érvekkel, tényekkel, 
pontos lehozásokkal, akkor a kedélyeket nem zaklatjuk. 

Szerk. 
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yek szerint a tudomány, művelődés, szabadság, hazafiság, és 
nemzetiség érdekeinek megvédése, ugy szólván egy felekezet, 
exclusiv érdemének szokott tulajdonittatni. Ama hazafiúi gyön-
géd tekintetet különben mindig szem előtt kellene tartani, 
hogy soha se lássanak napvilágot a prot. lapban oly czikkek, 
minőt Ballagi ur, ép az 1861 országgyűlés megnyitásakor köz-
zé tett. Ertem az állítólag 1790-ben névtelenül kelt, „32 
okok" czimü pamphletet, melyben a kath. clerus oly súlyo-
san incrimináltatik, miszerint még 3-ik András Árpád iva-
déku nemzeti királyunk fi-ágának kihalta is annak rovatik 
föl bünül és mondatik : 

„Nem volt, nincsen, s nem lesz oly szörnyű gonoszság, 
melyet nem tett, s teszen, s tehet a szent papság." (L. Reli-
gio 1861, I. 29, 30, 31, sz.) E sorok írója a Ballagi ur által 
ellenében fölhozott „hazafiúi tekintetek-"re, illetőleg ilyképen 
implicite gyanúsított hazafiúi reputatiójára nézve sem érezi 
magát leveretve, annyival kevesbé, mert tökéletesen osztja t. 
ellenfele abbeli nézetét, miszerint : „ha bár kétségtelen is — 
úgymond B. ur — hogy senki sem lehet jó keresztény, aki 
egyszersmind nem becsületes polgár is, még mindig kérdésbe 
tehetjük : váljon jó polgár-e az, kit izgatott körülmények 
közt olyannak t a r tunk?" (Prot. egy. s isk. 1. 1862, 1-ső sz.) 
Végre a „Religio"-nak csak is ez ügyben defensiv álláspont-
jából kiinduló polemikus eljárásom, és a protestáns irodalmi 
téren való viszontkutatásaim ellen sem lehet Ballagi urnák 
alapos kifogása, és pedig annyival kevesbé, mivelhogy ő is 
azon férfiak közé tartozik, kik semmiféle, még az összes ke-
reszténység közhitébe ütköző kutatás eredményétől sem 
riadnak vissza, és mert ő maga is javallá, hogy „a tudomány 
terén ám vitassa egyik felekezet a másik fölötti elsőségét 
(de lehetséges-e ez polemizálás nélkül ?), használja föl minde-
nik a tudomány minden eszközeit, (tehát nem a személyes-
kedő dorongoliáét, mikint Zombory Gedő ur a „Religio"-val') 
szemközt), hogy a maga hitvallása igazságát megalapítsa 
(megalapitá a keresztényelem igazságát az Ur Jézus Krisz-
tus) s a másik fölött kitüntesse ; de óvakodjunk (vajha !) e 
vetekedéseknek befolyást engedni a polgári dolgokra nézve." 
(Pesti Napló 1860 sept. 7-ki szám.) 2) Hogy a katholikusok 
ettől mindig óvakodtak, még a rágalom nyelve sem tagad-
hatja. Mikor állitók mi : p. o„ hogy a catholicismus nélkül 
elveszett volna a magyar nemzetiség sat. ? . . . De most 
már lássunk a dologhoz a tudomány eszközeivel, eszméket 
eszmék, érveket érvek ellenébe állitva, ez levén jelszavunk : 
,,az Ur örök igazsága mindenek fölött !" Mert noha békében 
akarunk élni más vallású polgártársainkkal, s irántuk teljes 
felebaráti szeretettel viseltetni ; mindazáltal nem kevesbé 
szoros kötelességünknek ismerjük azt is, miszerint a táma-
dásokat visszaverjük, nehogy szent ügyünk árulói legyünk, 
az apostoli küldetés az élő szó- és Írásbeli munkálkodást 
egyiránt követelvén a katholikus paptól. (Folyt.) 

Derics József 

' ) Mi e z t , amive l Z. G . u r e l l e n ü n k b e j ö t t , csak ho r tobágy i k i -
s z á r a d t l a p u s z á r n a k lenni t a p a s z t a l t u k . S z e r k . 

Le í rván n é z e t e i n k e t , b á r h o l t a l á l k o z u n k is e l l e n f e l ü n k k e l a 
polgári é le tben , , f o g a d j I s t e n ' - n e l k ö s z ö n t j ü k . S z e r k . 

A kalocsai érsek ő nmlgának papságához intézett körle-
veléből ő szentségének következő brevéjét vagjHnk sze-

rencsések közölhetni. 

PEST, jun. 11-én. 

„Sanctissimus Pater Pius PP. IX ope apostoli-
carum litterarum ex incidenti accepti actorum et de-
cretorum concilii provinciáé Colocensis exempli ddto 8-ae 
curr. ad me exaratarum pro ea , qua omnium eccle-
siarum tenetur cura et sollicitudine, non solum me, suffra-
ganeosque episcopos meos, verum universum quoque 
provinciáé hujus ecciesiasticae clerum paterne provocat, ut 
majori usque alacritate gravissimi muneris nostri partes se-
dulo ac strenue implere intensissimoque studio collaborare 
pergamus, quo Christi fideles magis in dies crescant in sci-
entia et cognitione Dei, digneque Deo ambulent per omnia 
piacentes atque omni opere bono fructificantes. Quamobrem 
easdem litteras hodierno die reverentissime perceptas et in 
paribus hisce subnexas archi-dioecesis meae clero impensiore 
cum provocatione communico, ut salutaribus Suae Sanctitatis 
votis omni virium contentione respondere satagat, fidelemque 
populum de illo, earumdem litterarum, quod ipsum concernit, 
argumento, apostolica item benedictione, quam ipsi Sua San-
ctitas impertivit, congruo opportunoque modo edoceat. Est 
autem apostolicarum litterarum tenor sequens : 

PIUS PP. IX. 

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictio-
nem. Nuper Nobis redditae sunt tuae litterae die 20 proximi 
mensis martii datae, quibus Nobis misisti exemplar Colocen-
sibus istis typis superiore anno editum concilii provinciális, 
quod a te et ab istius ecciesiasticae Colocensis provinciáé 
venerabilibus fratribus episcopis tuis suffraganeis mense 
septembri anno 1863 fuit celebratum, ac deinde a Nostra 
Congregatione concilii Tridentini decretis tuendis interpre-
tandisque praeposita Nostro jussu recognitum. Dum débitas 
tibi pro officio agimus gratias, ea porro spe nitimur fore, ut 
dives in misericordia Deus, tuis et eorumdem venerabilium 
fratrum curis laboribusque benedicere velit et efficiat, ut 
idem concilium in majorem sancti sui nominis gloriam et Ec-
clesiae suae sanctae utilitatem ac universi istius cleri populi-
que fidelis salutem cedat. Certi autem sumus te venerabilis 
frater omnesque tuos coepiscopos ingeminatis studiis omnem 
operam et industriam semper esse praestituros, quo eccle-
siastici isti viri magis in dies virtutum omnium exempla chri-
stiano populo praebeant, proprii ministerii munia sedulo, 
scienter, sancteque obeant, sacras praesertim disciplinas 
assidue excolant, orationi instent, animarum saluti indesi-
nenter inserviant et isti fideles quotidie magis divini verbi 
praeconio et sacramentorum administratione enutriti instent 
viam, quae ducit ad vitam, ac studiosissime devitent et de-
testentur tot exitiales errores impiasque doctrinas, quae 
asperrimis hisce temporibus cum maxima animarum pernicie 
et summo sanctissimae nostrae religionis ac vel ipsius civilis 
societatis detrimento grassantur. Denique persuasum tibi sit, 
praecipuam esse, qua te prosequimur benevolentiam, cujus 
quoque pignus esse volumus apostolicam benedictionem, 
quam toto cordis affectu tibi ipsi, venerabilis frater aliisque 
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verierabilibus fratribus istius ecclesiasticae provinciáé epi-
scopis tuis suffraganeis, cunctisque clericis laicisque fidelibus 
tuae et eorum vigilantiae concreditis, peramanter impertimus. 
Datum Romae apud s. Fetrum die 8. maji anno 1865. ponti-
ficatus Nostri anno decimo nono Pius PP. IX. Venerabili 
fratri Josepho archi-episcopo Colocensi et Bacsiensi Coloczam 
in Hungaria. Coloczae die 28-a maji 1865." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jun. 15-én. Mai számunkban tudósítást vesznek 

olvasóink nm. s főt. Fogarassy Mihály urnák székfoglalá-
sáról Erdélyben. Kiegészítésül csak némelyeket toldunk az 
alább álló tudósításhoz. 

A nm. püspök ur Kalocsán maj. 7-én az egyházi tarto-
mányi érsek Kunszt József ő nmga által Bonnáz Sándor csa-
nádi megyés-, s Nehiba János kalocsai főkáptalani nagypré-
post s fölszentelt püspök segédlete mellett szenteltetett fel 
püspöknek. Az érsek, mint metropolita, a káptalan, a papság, 
a jó népnek áldásaitól kisérve távozott az uj püspök Kalo-
csáról, sietett Nagy-Váradra, honnan maj. 22-én Erdélybe 
indult. 

Maj. 21-én nm. s főt. Szaniszló Ferencz nagyváradi 
püspök egykoron kanonokjának, most testvérének tisztele-
tére díszebédet adott, melynél az uj püspöknek szívből eredt 
üdvözlések mondattak a nm. püspöktől, Junák István pré-
post s kanonok által a káptalantól; az uj püspök pedig há-
lás köszönetet mondott minden kegyesség, minden szívesség-
ért, melynek oly sok tanúságait tapasztalta, mig Nagy-Vá-
radon lakott, s kívánta a nm. megyéspüspöknek, mit az egész 
magyarországi egyház, de különösen annyi szegény és ügye-
fogyottnak szive forróan esdekel az égtől, hogy az irgalmas 
Isten ő nmlgát mostani lábbajából minél hamarább ismét az 
előbbi virágzó egészségbe visszatenni s az ő drága és ál-
dásdús életét a nagyváradi megyének még igen igen sokáig 
föntartani kegyeskedjék. 

A nagyváradiak áldásai között indult el tehát az uj püs-
pök másnap a nváradi káptalan küldöttjével ft. Lopussny 
Ferenczczel Erdélybe. Azon nap estve Bánfi-Hunyadra érke-
zett, hol a plébános és a hivek elsők valának szerencsések 
u j főpásztorukat üdvözölhetni. Az uj püspök biztosította 
azonnal híveinek első nyáját, hogy az ő szomorú helyzetét 
régen szivén viselte, s legelső teendői között ennek felsegé-
lése leend. Tett is azonnal másnap, amit tehetett. A plébá-
nián a hivekkel a templom felépítéséről tanácskozott, s a 
költségeket 1000 frt. adománynyal megnyitotta. 

Gyalun a székesfehérvári káptalan, és a kolozsvári kül-
döttség fogadta ő nmságát. Ft . Keserii Móze3 üdvözölte az 
uj főpásztort; „már 16 év előtt kitártuk karjainkat nmsgod 
elfogadására, midőn a halhatatlan emlékű Kovács Miklós 
nmsgodat 0 Fölségétől coadjutornak kérte ; de ma is, és 
mindenkor azóta, ha jogunk volna püspököt választani, nmsá-
godon kivül senkit mást nem választottunk volna," ez volt 
a méltóságos külsejü szónok ékes szavainak egyik gondolatja. 

Szászfenesen nagyobb számú küldöttség fogadta a fő-
pásztort, tek. Simon Elek ügyvéd szónokolt : „nem hasonlít-
gatom a fölkelő napot a lemenővel ; a leáldozó nap nagyobb-

nak látszik, de a fölkelő fényesebben tündöklik," szónokla-
tának egyik szikrája. 

Kolosvárra fényes volt a bevonulás. A mélt. plébános 
ur esteli 6 órakor asztalához fogadta uj főpásztorát ; Szabó 
József iskolaigazgató ur pedig mindnyájoknak tolmácsa volt : 
„szóljon a pásztor, juhai hallgatni fognak szavára ; gyűjtse 
maga körül híveit, ezek akarják, hogy pásztorukkal egy lé-
lek egy sziv legyenek ; nyomasztók a körülmények, magunk 
erejére vagyunk hagyatva; legyünk egy lélek egy sziv, s 
virágozni fog az erdélyi egyház." 

Maj. 24 én alsó Fehérmegye határánál m. Pogány Gy. 
főispán ur, aki protestáns, elnöklete alatt a megyei küldött-
ség fogadta a püspököt, s Enyeden át Károlyfehérvárig ki-
sérte, hol a káptalan, a papság, a hatóságok, a minden val-
lású, minden nemű, korú hivek várakoztak a föpásztorra. Mi-
dőn a káptalan fogadta a püspököt, közmegindulás és hangos 
zokogás közt borultak főpásztoruk nyakába, csókolták ke-
zeit. „Desideravimus ab multis annis videre faciem tuam." 
(Act. 20.) 

A beiktatási ünnepély leirása alább van. Emiitjük még, 
hogy a kegyesrendi ház nt. Budavári József tanár ur által ké-
szített dicsversezettel is sietett örökíteni ezen ünnep emlé-
két. A székfoglalási latin beszédből töredékeket fogunk köz-
leni, sajnálván, hogy a nagyeszméjü beszédet lapunk szük 
köre miatt egészen nem közölhetjük. A néphez magyarul, s 
németül mondott főpásztori beszédek nyomtatásban is meg-
jelentek. 

A nagyváradi káptalan követének, ft. Lopussny Fe-
rencz kanonok s apát urnák a tudósításban említett felkö-
szöntő beszédjének töredékei ezek, melyek történeti ada-
tok az uj püspök ő nmsgának előbbi életéből : 

„Undique resonat jubilus, et innumeros, omnis ordinis, 
aetatis ac sexus, exubérante gaudio diffluere conspicio : quot 
vultus, tot corda ; quot corda, tot vota ; quot vota, tot gaudia ! 
Ipsae adeo amoenissimae Transsylvaniae valles sponsum ex-
cepturi thalami adinstar, festive decoratae virescunt : prata 
rident, arbusta fiorent, et pennati coeli alites suavi modula-
tionis concentu praesuli suo dulce ave, dulce salve ! intonare 
videntur. 

Szónoki fordulattal közbeszőtt eszmék után igy megy 
át a történeti tényekre : 

Ante sex fere lustra Franciscus Lajcsák Varadinen-
sium nulla umquam oblivione delendus praesul sacrae suae 
infulae gemmám iutexuit pretiosissimam, dum unam lampa-
duin aurearum, capellam caesareo-regiam aulicam collustran-
tium in sanctuario suo accendit ; dum e culto purpuratorum 
Alba-Carolinensium horto florem fragrantissimum ad virida-
rium suum transplantavit : dum quippe exll. vst. aetate ad-
liucdum juvenem, sed iam tum consilio maturum, scientia-
rum divinarum fama inelytum et virtutum ecclesiasticarum 
splendore fulgentem, sacro suo senatui adlegendum censuit. 

Vix apparuit sidus hoc Siculicum in horisonte amplis-
simae provinciáé Bihariensis, mox Orionis adinstar in publi-
cis statuuni conventibus refulsit, Demosthenis facundia idem-
tidem inculcando : nullám sacrae coronae Hungaricae, nullám 
populis ei subjectis salutem, nisi sub paterno sceptro glorio-
sissimae Dynastiae Habsburgicae ! Jam tunc omnium corda 
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rapuit, jam tunc imminentes carae Pannoniae calamitates et 
acute praemetuit et pro modulo praevertere studuit. 

Probe autem sciens salutem utriusque reipublicae vel 
maxime a recta et religiosa juventutis educatione pendere, 
in munere directoris academiae Yaradinensis ea cum fortuna 
versabatur, ut magno Lonovicsio, qui gloria est gentis Hun-
garae, prae ceteris carissimus redderetur, et fama nominis 
eius per totam qua late patet Hungáriám resonaret. Sed splen-
didissimos pugil hic strenuus in campo sibi proprio reporta-
tavit triumphos, dum in comitiis regni, ablegati capitularis 
vices exsequens, jura Ecclesiae ea cum dexteritate tueretur, 
doctisque lucubrationibus defenderet, ut mimici obmutuerint, 
clerus exsultarit, et capitula Hungarica nobis certatim per 
litteras de tali ac tanto socio congauderent ; acta diaetalia et 
scrinia capituli Varadinensis velut testes fidenter invoco. 

Quare mox ad capitalem Pannoniae urbem evocatus 
eppali honore augetur, Budae superior director, Pestini vero 
facultatis theologicae praeses clementissime renunciatur. In 
hac ampliore spliaera earn rerum gerendarum peritiam est te-
status, ut venerabilis epporuru chorus dexteram societatis ei 
porrigeret, illum intimorum suorum consiliorum secretis ini-
tiando. — Quare majora jam ausus, ante ipsum patriae nau-
fragium sub praesidio Magnae Hungarorum Dominae impul-
su coelesti actus prima jecit societati a Sancto Stephauo pro-
torege nuucupatae fundamenta, quae liucdum per utramque 
apostolicae coronae ditionem amplum benedictionis divinae 
rorem dispergit, immo ultra hos limites, fratres etiam nostros 
in Moldavia et Valachia ulnis paternis complectitur. 

Emiitvén a pesti liittani karnál vitt elnökségét ö nms-
gának, s hittani karnak, melynél a szónok 11 évig tanár, 10 
évig dékán volt, most pedig bekebelezett tagja, mint ilyen 
a karnak is üdvözletét tolmácsolja, igy fűzi a mult idők 
emlékeit : 

Commemoremne antistitem Varadinensem idemtidem 
ingemere, se cum excellentia vestra, qua suo canonico, et 
plurium institutorum praeside, manum dexteram et consilio-
rem dimidium amittere ? Memoremne exclltae vestrae haud 
ultimas partes deberi, quod Varadini sorores misericordiae mu-
nificentia praesulis introductae, domus item ad tuendas pro-
les et fovendos in cunis infantes sint erectae ? 

Haec et plura sicco pede praetereo ; sed orphanorum 
Debrecinensium ovationes a deserto Hortobágy résonantes 
validius tinniunt in auribus meis. Maternas Mariae Theresiae 
intentiones, quas fanatismus exquisita astutia praevertere ni-
tebatur, excllta vestra incredibili zelo, singulari dexteritate et 
religiosa in Deum fiducia tunc ab interitu liberavit, dum no-
strum multi jam animo desponderent : nam litem secularem 
impigre prosequendo ac concludendo, 200 fere millia floreno-
rum e faucibus inimici eripuit et juxta intentiones Mariae 
Theresiae orphanotropliium catholicum Debrecini aperuit, 
nominique suo aere perennius monumentum posuit. 

His praeclare gestis capitulum Varadinense jure gloria-
tur ; sed unde honoris copiosum argumentum, inde etiam prae-
sentissimum jacturae nostrae periculum: Damoclis gladius 
cervicibus nostris jam dudum minabatur. Nec mirari nos sub-
iit, dum nuper venerandi provinciáé hujus eppi — Metro-
polita quippe Colocensis, cujus praecelsas virtutes apostoli-
cas et profusam munificentiam stupet orbis hungaricus ; Va-

radinensium autistes angelicus, qui in terra vivere videtur, 
in coelis autem commoratur; praesul denique Csanadinensis, 
qui amoreCalasantino juventutem christianam prosequitur,nec 
inquam mirari nos subiit, dum magni hi très Ecclesiae prae-
sules excllm vstm voto unanimi et concordi suffragio sublimi 
hac episcopali cathedra dignissimum censuerunt. Et hoc ipsum 
tantorum ecclesiae principum concors testimonium sicut pro 
exa vestra et capitulo Varadinensi gloriosum, ita pro sponsa 
sua Transsylvaniensi est solatii plenissimum, est vadimonium 
omni spe humana securius. 

Gloriamur nos Varadinenses ; accepimus enim a Trans-
sylvanis presbyterűm juvenem, reddidimus vero episcopum, 
exemplar gregis formátum et omnium virtutum radiis coru-
scantem. Hungari fratribus suis Transsylvanis — quos nulla 
umquani vi a se avelli patientur — pretiosius xenium dona-
re ; capitulum Varadinense sensibilius sacrificium viciuae ec-
clesiae oíferre baud poterat : offerimus quippe decus, orna-
mentum, glóriám et coronam nostram. 

Licet vero et hoc ipsum sacrificium e concepturei acu-
leo suo baud careat, id tamen lenit nostrum dolorem, quod 
sacrificio nostro succurratur ecclesiae pressae, quae his rerum 
periculis tanto indiget pontifice ! id lenit dolorem, quod excellm 
praesulem, a nobis licet corpore divulsum, capitulum nostrum 
suam porro columnam, nos vero fautorem, immo vero fratrem 
ac socium nostrum nominare possimus. 

Non restât igitur aliud, quam ut nomine praesulis, ca-
pituli, cleri et populi Magno-Varadinensis exae vestrae diu-
turnum, idque faustissimum voveam regimen, toto gratissimi 
et amantissiini pectoris mei affectu conclamando : exmus ac 
rmus dnus hodie faustissimis auspiciis installatus Transsyl-
vaniensium antistes sospes, salvus et incolumis quam diu-
tissime vivat ! 

GYULA-FEHÉRVÁR, jun. l-én.„Az erdélyi püspökök 
nemcsak azóta jeleskednek külső fénynyel s országos hiva-
talokkal, mióta az austriai felséges fejedelmek apostoli buz-
gósága ezen őspüspökséget egykori romjaiból uj életre hozta; 
hanem már az egyházi és polgári elválás előtt oly fényben 
és tekintetben állottak, melynél csak az erdélyi vajdáé, ké-
sőbb kormányzóé vala díszesebb és elébb való."1) Azért egy 
ily országos főtisztviselőnek, Erdély püspökének valamint 
első megjelenése, ugy ünnepélyes székfoglalása is a haza 
történelmi eseményei közé ta r toz ik , mely annálfogva 
az egyházi és polgári történelem számára a tények figye-
lemmel kísérőinek megjeleztetnie kell. E közérdekű tekintet 
vezeti tollamat. 

Május 28-án az élénk mozgalomban levő püspöki szék-
város, a vidékből Károly-Fehérvárra siető fogatok zaja, a 
várban gyülöngö kivételes számú sokaság eléggé érteté az 
idegennel is, hogy mindnyájan különös ünneppel nézünk 
szembe. Már a püspök ur megérkezésekor az esemény 
ritkasága, és valódi érdeklődés versenyeztek a részvétben, 
és ha a diadalszerü bevonulást nem hasonlíthatjuk is egy ré-
gibb nemzeti fejedelemnek Gyula Fehérvárra történt bevo-
nulásához, de egy olyanhoz igen, minővel a múltban, például 
1828. tavaszán Tusnádi Kováts Miklós püspök fogadtatott, s 

' ) F o g a r a s s y Mihá ly : „Az e rdé ly i p ü s p ö k r ő l p o l g á r i t e k i n t e t b e n . 
B e c s b e n , 1 8 3 7 . " 1. lap. 



minővel átalán e város és haza az uj egyházi fejedelmeket 
meg szokta tisztelni ; az ellenkező eljárást egy legfőképen 
egyházi férfiú, egy püspök iránt alig is lehetett volna kel-
lőleg indokolni. 

Még magasabb mérvben nyilvánult e figyelem, részvét 
és hódoló tisztelet a püspök ur ő nmltga irányában a s z é k -
f o g l a l á s i ü n n e p é l y alkalmával. Az erdélyi, a hon és 
város több nevezetes közegeinek képviselete sietett a püspöki 
inauguratio fényét emelni. S valóban az ünnepély ré-
szesei mindannyian az ezen alkalomból alakot nyerhetett ér-
zelmek, nézetek, sejtelmek és jóslatok legsajátlagosabb ve-
gyületében is összhangzóan látszottak érzeni, ha az t egyen-
kint ki nem fejezhették is, hogy ezen édes hazának fiát és 
neveltjét, az Apor Istvánok, Lépes Györgyök, Gyergyói 
Bodó Miklósok, Vingárdi Geréb Lászlók, Gerendi Miklósok, 
Csik-Madéfalvi Szentandrási Istvánok, Csik-Sz.- Györgyi 
Illyés Andrások, Csik-Karczfalvi b. Mártonfi Györgyök, 
Csik-Sz.-Mártoni Antalfi Jánosok, Csik-Mindszenti Mártonfi 
Józsefek, Csik-Tusnádi Kováts Miklósok, e hazai nagy- és 
dicső emlékű ősöknek és elődöknek nemcsak a vallásügyek 
dolgában, hanem nemzeti és faji utódát is van alkalma üd-
vözleni G y e r g y ó-S z.-M i k l ó s i F o g a r a s s y M i h á l y 
p ü s p ö k u r ő nagyméltóságában. — A diszes történelmi 
mult hazai fényes lánczszemeinek a mostani püspök urban 
való továbbfüzésén miért ne örültünk volna mindnyájan ? A 
mult a jövőnek záloga; s ha a jelen viszonyok kevesbé hí-
zelegnek e hazafiúi szempontra fektetett történelmi egymás-
utánnak : ki nem következtethet épen ebből a föladat és 
küldetés fontosságának még praegnansabb voltára ? Azonban 
itél itt, nem mi, hanem a jövő, mely majdan világosabban ta-
nusitandja e tényezőre nézve is az egyházi és hazai gondvi-
selés ujját. 

Az ünnep ilyenkor szokásban lévő szertartások szerint 
ment véghez; részletei rövidben összefoglalva ezek : 

Midőn ő nmltga a papság és ünnepies nép diszes sorá-
val a mindig nagyszerű, de most egy egész mult és je len ün-
nepélyes fénykörben ragyogó székesegyházba lépett, az 
„Ecce sacerdos magnus" zenével kisért négyeskar összhangzó 
ajkán zendült meg. — Oly méltó hang volt ez most és itten, 
hol a 48-ki időkig hasonló müénekkar zengett zsolozsmákat 
az Urnák, mint a művészi zsoltáros énekli, nemcsak egyszerű 
énekkel és orgonával, hanem et „in sono tubae, in cithara, 
tympano et choro, in chordis et in cymbalis benesonantibus 
jubilationis." A szebeni egyházközség, midőn ezen kart ez 
ünnepre a püspöki dómba átküldötte, ugy gondoljuk, hogy 
egyszersmind figyelmeztetett s mintegy ösztönzött, — ha 
ugyancsak ebben a műértő fülek is megegyeznek, — itt is 
valami hasonszerünek eszközlésére. E chorus miseéneke már 
kivételességénél fogva is átalában tetszett; átalában pedig 
elmondhatjuk, hogy e kar emberei itten inkább föltűntek te-
kintélyes emelkedésű köcsögjeik, mint művészi előadásuk 
által. 

„Veni Sancte" után fehérvári plébános H u b a t s e k 
Ádám kanonok ur által a püspöki kinevezést illető okmányok 
olvastattak föl, úgymint : a cs. k. fényes diploma collationale, 
melyben az uj püspök ur érdemekben mindig fokozódott élete 
szép diáksággal rajzoltatik ; továbbá a pápa megerősítő, aztán 
a ft. káptalanhoz, az alsóbbrendű papsághoz és hívekhez in-

tézett bullái ; mire következett ngos R á d u 1 y János n a g y -
p r é p o s t é s k á p t a l a n i h e l y n ö k u r beszéde, melyben 
az u j püspök ur életét a nagy jövendőket jóslani engedő ifjú 
kortól egész a püspöki székig kellemesen folyó egymásután-
ban, korunkban valóban ritka-remek diáksággal hozta le. A 
megyebeli jelenlevő esperesek méltán jöttek azon gondolatra, 
hogy a kitűnő kis szózat kinyomatnék s e nap többi okmá-
nyaival együtt a későbbi időnek átadattatnék. 

Erre ő nmltga a jelenlevő papság hódolatos kézcsókját 
fogadta, s aztán a hozzá intézett főpásztori szózatot olvasá 
föl, mely az ész és sziv remekeivel versenyez ; szerencsére a 
beszéd ki van nyomatva. Következett a legteljesebb diszse-
gédlet mellett a Mindenhatónak bemutatott szentmise-áldozat. 
Imádkozhatik-e valaki forróbban az Ur zsámolyánál, mint 
ily megható perczekben egy áhítatban megőszült tisztes Mel-
chisedek, egy uj szövetségi Áron, ki a rábízott egész 
megye, ország és nép lelki-testi üdvösségeért könyörög ? 
Kölcsönösen egyesitettük mi is fohászainkat, hogy az ég ke-
gyelme fölöttünk és áldása ra j tunk átalános legyen ! 

Mise után ő nmltga szószékre lépett, s első főpásztori 
szózatát hallatá a hívekhez, előbb magyarul s azután németül. 
Azonban egyfelől az idö rövidsége, már dél után lévén, más-
felől pedig azon körülmény, hogy ő nmltgának hangja az 
előbbi hosszas latin beszéd és szertartások alatt kissé elre-
kedt, akadályul állottak arra, hogy a szép themának: „béke 
Istennek, önmagunkkal és felebarátunkkal" teljes kifejtését 
hallhattuk volna. Azonban e jeles beszédet is nyomtatásban 
bírjuk. Piispök-urunk mint a béke szelid fejedelmének apo-
stola jelent meg köztünk, s fönnen hirdeté azon békét, melyet 
a világ nem adhat, de Isten és önmagunk igen ; beszéde fo-
lyamában hangsúlyozással bizonyította be a békeszerető fe-
jedelmek áldásos küldetését a harczkedvelők fölött. 

Az egyházi szertartásoknak dél után 1 óra körül volt 
vége. 

Az ünnep ünnepélyes d i p l o m a t i e u s e b é d d e l 
egészíttetett ki, melyre a jelenvolt nagy sokaság közöl mint-
egy 130 ember volt hivatalos. 

A teremben az ebéd szokott körülményein kivül egy, 
itt eddig nem észlelt jelenség vonja magára figyelmünket. A 
falakról Rudnay és még más hat, a restauratio utáni püspök-
nek mellképei életnagyság- és hűségben tekintenek le a 
diszes vendégségre ; mintha ők is az önmagokban tapasz-
talattá vált múltnak felhasználható példáit s tájékozó tükreit 
feltüntetni akarnák. E jeles képeket, melyeket az idők s ele-
mek nagyon megviseltek volt, tek. F o g a r a s s y Antal 
püspöki és káptalani biztos ur javíttatta ki Kolozsvárott, hol 
600 fr t értékűnél többre becsülték a művészet ezen, itt meg-
becsülhetlen emlékeit és pietás méltó tárgyait. 

Az étszerek zörejét F o g a r a s s y p ü s p ö k urő nmltga 
szakitá meg egy úgynevezett toaszttal, melyben az ünne-
pélynek adott kifejezést s annak főfő eszközlöire, pápa 0 
szentségére, meg 0 cs. k. apostoli felségére a háladatos sziv 
érzelmével köszöntött ; nyomban utána a diák szózat értelmét 
az egész osztrák ház szerencséjére magyarul is tolmácsolván. 
Azután latinul a jelenlevő M o n t e n u o v o hg. katonai kor-
mányzó ő magasságára emelt poharat, szépen jelezvén azon 
kitűnő és megbecsülő figyelmet, melyet a ház ura irányában 
Ö magsga épen magas névünnepén (Vilmos maj. 28.) tanúsít ; 



erre M o n t e n u o v o ö magsga szintén latinul válaszolt, s a 
legfeszültebb figyelem közt sorolta el azon egyházi és loyalis 
érdemeket, melyeket e püspökség által 0 Fölsége szivesen 
jutalmazott meg ; e föltűnő jelenségre püspök ő nmltga azon 
átalános és ritka örvendetes meglepetést fejezte ki latinul, 
melyet okozott az, hogy egy katonai magas állású férfiú, 
kinek egyenes és csaknem kizárólagos föladata a zörgő fegy-
vernek jeles forgatása, képes a már kihalt s remeksége 
daczára is manap jobbára csak a kath. egyház által ápolt 
nyelvet oly meglepő folyamatosságban kezelni, tehát Marsot 
a szelid múzsákkal oly háladatosan egyesíteni ; — erre me-
gint Montenuovo ő magsga szólott. 

Ngys. R á d u l y János nagyprépost ur emelt magyar 
szót a maga és erdélyi káptalan nevében ; beszédét simeoni 
szellem és érzelmek lengették át, mint akiuek beteljesültek 
már óhajtásai s meglátván népének ő nmltgában dicsőségét 
arnig él, több püspököt e megyének nem kíván ; kíván pedig 
ö nmltgának mindeu jót ; mire püspök ő nmltga szintén ma-
gyarul köszönté az erdélyi egyház-megyét és káptalant. Majd 
L e u r s generalis ajánlotta magát s a katonaságot ; Z e y k 
Antal szólt a kath. püspökség polgári missiojáról a legválsá-
gosabb időkben, s történelmi nézpontjait a jelen időkre al-
kalmazván köszöntötte ő nmltgát. — Következtek s z ö v e t -
s é g i minőségű urak köszöntései, melyekre ő exclja egyen-
kint válaszolt; úgymint: F e k e t e balásfalvi kanonokul-
magyar beszéde, az erdélyi egyesült görögök érzelmeit tol-
mácsolván : válaszképen Sterka Sándor érsek ur éltettetett. 
Most L o p u s s n y Ferencz apát és nagyváradi 1. sz. kanonok 
ur lépett ö nmltga elébe s emelt latin szót. Beszéde ékesszólói 
hangon előadott dicsszózat volt ő nmltgára s búcsuhang a 
nagyváradi káptalan s pesti kir. egyetem hittani karának 
nevébeu. Az apát ur beszéde tündöklő pontja volt az asztal 
fölötti szózatoknak ; gyönyörűbb latinságot nem hallottam 
soha; ajkain az akadémiai ékesszólásnak szikrázó képe ját-
szott, melyet ott merész tekintetű ész és nagymeggyőzödésü 
öntudat foglalkoztatott ; nyilatkozatára, hogy a nagyváradi 
szellem ezután is követeli a Királyhágón inneni püspökkel a 
testvéri uniót, éljenzés tört ki, mi szűnni nem-akarólag is-
métlődött e fényes szónoklat végén. Kár, hogy e szónoklatot 
egyszersmind nyomtatásban nem vehettük a naj> emlékei 
közzé, mint vettük volt sz.- sirnoni D a r v a s Ant. József, 
váradi árvaházi praefectus „Oratio panegyrica"-ját ezelőtt 
37 évvel Tusnádi Kováts Miklós püspök szék-foglalásakor. 
— Ö, nmltga viszont üdvözlő és búcsu-beszédet mondot ta 
Lopussny ő liga által képviselt testülethez. — T ö r ö k An-
tal, enyedi tö,rv. széki hivatalnok buzgó magyar kebellel a 
magyar kath. papságot s annak fejét, Magyarország primása 
ő emját éltette. N a g y Lajos alcsikkerületi esperes a kath. 
székelység nevében üdvözlé ő nmltgát s e czimhez képest 
valaki jogszerűbben nem is szólhatott. „A belső székelyföld 
egy oltárrá magasztosul ma — úgymond a terem falait Je-
richoiakkint megrezgetö harsona — hangjával ahány sziv, 
annyi gyertya ez oltáron, s amint égni szoktak ezek, ugy 
lángolnak amazok exciád iránt a hódolat, tisztelet, szeretet, 
az öröm, lelkesedés, megbecsültetés és faji önérzet érzelme-
itől és vágyaitól. E székelység excádot tárt karokkal fogadja, 
hisz az szülte, táplálta s láthatja nmltgodnak megdicsőített 
későbbi napjait is legméltóbban." Püspök ő nmltga viszont 

a székelyföldet üdvözli, kiemelvén, hogy az minden tekin-
tetben kiváló figyelmének leszen tárgya. — G r o i s z Gusztáv 
alelnök ur a kir. kormányszék részéről, dr. S z a b ó Ko-
lozsvár, Pfaff németül Szeben részéről üdvözlették ö nagy-
mltgát. Groisz ő mltga poharat emelt még az erdélyi vallás-
felekezetek s nemzetiségek testvériségeért is ; mire P a p 
Alajos korm. tanácsos ur, F e k e t e (Negrutiu) kanonok ur 
(oláhul) s mások szónokoltak. 

Püspök ő nmltga is az emiitetteken kivül más kö-
szöntéseket mondott, mint mltgos P o g á n y György főispán 
úrra s az egész vendégség t. cz. tagjaira, szavait derült ke-
dély, őszinteség és határozottság jellemezvén. Nem tudom 
ekkori szavait ismételni, de értelmökre nézve ismételhetem 
régi szavaiból a következőket : ,,mig az isteni hit az emberi 
szivbe hat, mig a kegyesség tisztelőkre talál s a halhatat-
lanság mennyei útját földi vándorok já r ják : mindaddig a papi 
hatalom határa sem fog megszűnni a földön, s lia egy ideig 
egyik vagy másik jogos téren elnémul is, egyesek szivét s 
az egyesekből alakuló népét mindig fogja birni ; lia a köz-
zavar éjjeléből fölébredő nemzetek békét s nyugodalmat 
óhajtanak s az igazságot keresendik, azon törvény szárnyai 
alá fogják magokat vonni, melyet vagy a papság jóváhagyása 
megszentelt, vagy együtt-munkálkodása alkot." (Lásd az er-
délyi püsjíökről, 103. 1.) 

A többi szónoklatot egész figyelemmel kisérni alkalmam 
nem volt. Gyorsírói készültség lett volna szükséges, hogy az 
ezen ünnepélyen, alkalomból fölmerült eszmék, elvek, nézetek 
és kívánalmak kellő és érdemleges alakot nyerhessenek. Igy 
legfölebbcsak czimeikfölemlitésével lehetett azokat jelzenünk. 

Ebéd alatt lent a Mazzachelli-féle banda kissé vonta-
tottan játszotta indulóit. Szerényebben, de sokkal müélveze-
tesebben működött fönt az étterem előtt a kolozsvári nemzeti 
s z i n h á z d a l á r d á j a , mely nemzeti dalainkat kitűnő mü-
értőséggel és összliangzatossággal kezelte. 

Ezen a mi egyházi, de tán hazai életünkben is epoehát 
nyitó ünnepély jótékony szempontjából ö nmltga lOOfrtot osz-
tatott ki a város házi szegényei közt. Adja a gondviselés Istene, 
hogy e felejthetlen nap mind egyházi, mind hazai tekintetben 
egy epedve várt jobb jövő érvényesülésének legyen kezdete ! 

Tusnádi F. F. F. 
NÉMET-LAD, jun. 1-én. (Kerületi gyűlés.) ,Minél töb-

ben nyilatkozzunk/ mondatott : hogy értsük egymást a mesz-
sze távolban is, mit és hogyran akarunk, ott és akkor ahol s 
amidőn komolyan kell akarnunk, miután ez időig a védte-
lenség miatt sokat szenvedtek szent ügyeink, és érdekeink, 
melyeknek felkarolására é3 megvédésére szükséges nagy köz-
lönyről pendittetett meg a szép, a magasztos eszme. Hogy 
értsük egymást, szóltunk, — hogy legyen, határoztunk, — 
egy értelem- egy szívvel, mint szerető testvérek. 

Május 18-án, mint a veszprémi egyház-megyébe ke-
belezett csőkli kerület tagjai tavaszi ülésezésre Nagybajom-
ban (Somogy megye) jöttünk össze. Főt. Kisovics József es-
peresünk szívből szívhez hangzott lelkesítő előadására, több 
a közfigyelmet felkeltő ügy körüli testvéri kölcsönös szó-
váltás után : csakhamar mintegy közkivánalomra szőnyegre 
került a rég várvavárt szepsi kerület indítványa, egy tekin-
télyes nagy kath. politikai napilap megalapítását illetőleg. 
Kerületünk nemcsak osztatlanul helyeselte, hanem me-
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leg érdekeltséggel magáévá is tette egész terjedelemben 
az indítványt. 

Eltekintve a sok harcz és vitakérdéstől, melyeket csak 
sajnálatos félreértés keltett , kezet kézbe nyúj tva nyilt hom-
lokkal minden habozás nélkül oda nyilatkozott a kerület : 
hogy igenis az egyház és haza körül fönnen érdemült méltó-
ságok kegyeletes felszólalását a subventióra figyelmen kivül 
nem ejti, sőt azt a kath. irányú sajtó felkarolása és emelése 
örvendetes jeléül hálásan tekinti. De mi alapitni akarunk , 
alapitni, mi kiáltólag szükséges, alapitni mi sajátunk legyen, 
oly lapot, melyről minden aggály nélkül a jövőre a nagy 
kath. táborra] elmondhassuk : hogy mienk, és mint olyan 
kath. magasztos ügyeinket, velünk bensöleg összeforrt érde-
keinket képes legyen mindenkor egy győző tiszta kath. irányú 
szellemmel, az igazság lelkével felkarolni s megvédeni is. 

Ily növénynek ültetése és ápolására a kath. szellem-
élet mezején, készségesen még érzőbb nélkülözésre is leol-
vassuk filléreinket évenkint 10 fr t ; de ha szükségeltetnék, 
többet is három éven át. Hisz csak az, ki nem lát, nem ta-
pasztalja, csak az, ki nem hall nem érti egy ily megalapitott 
átalános nagy lapnak égető szükségességét, mely nemcsak a 
többi lappal versenyezhessen, hanem azokat minden tekin-
tetben fölülmúlja. Ezér t lelkesül a kerület, ezt óhajt ja mie-
lébb. Vár ja annál nyugtalanabbul, mert nem lehet nem lát-
nia az antikath. journalistica mint lépett előtérbe, mint siet 
bekeritni mindent fölülről alulról, gyanúsítva bemázolva mi 
csak kath. czéget hord magán. „ Jam adest propter quod nos 
Dominus vigilare admonuit." (sz. Hilár.) Ébrednünk kell te-
hát már valahára, kiindulnunk a küzdtérre ; de ide fegyver 
kell, kifent kétélű fegyver. A jelennek válságos és a jövő-
nek kétes fejleményü viszonyai, legyen komoly intelem. A 
folyton hallgató türelem veszedelmes. Lennünk kell acies 
prima, stricte ordinata, és ehez aka r juk fegyverül minden 
áron első helyen az indítványozott nagy lapot; ami az 
I. T. melletti subventió által el nem érhető. Nem előítélet su-
galja ezt, hanem tiszta meggyőződés, melyre vezetett t. L. A. 
ur lapja eddigi múlt jának keskeny és csekély folyása, ezt 
tekintve legjobb akara tunk mellett kényte tünk nyíltan kije-
lenteni, hogy az a catholicismus magasztos érdekeinek kielé-
gitőleg meg nem felelhet. E helyzet tehát kétszeresen sür-
geti az oly forrón ohajtott tekintélyes nagy lapnak megala-
pítását és szervezését, mint azt a Religio körülvonalozta, 
melynek szerkesztőjét a kerület meleg testvéri kebellel iid-

Előfizetési felliivás. 
Istenbe vetett bizalommal, melyet rögös pályánkon minden nap csak élénkitett, erősített, foly-

tatni akar juk munkánkat a közelgető' félévben is. Reményünk van, hogy szeretett testvéreink összegyűlnek 
ezen zászló körül, melyet itt gyenge karunkban tartunk. Az igazság, és az egyház szeretete az, mely nekünk 
erőt kölcsönöz, hogy az egyház szigorú elveit fönnen hirdessük, amikor a lelkek alkudozásokra, alkalmaz-
kodásokra, simulásokra hajlani látszanak. A mi pályánk nem a tett, de a tan, ez pedig : est, est, non, non. 
Testvéreinknek, rokonfeleinknek lapunk ügyét melegen ajánljuk a testvérek között. Az előfizetés félévre 5 
fr. 25 kr, mely bérmentes levélben hozzánk küldendő. A nevek, a lakás, az utolsó postahelynek jó kiirását, 
a felmerülhető tévedések elkerülése miatt, alázatosan kérjük. Palásthy Pál. 

Pest, Lipótutcza 19. szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

vözölte. Magát minden egyéni tekinteteken túltéve, csak 
egyedül a kérdéses ügyet érdeklő érveket rak ta az igazság' 
mérlegére. „Cuique suum" elv szerint j á r t el, midőn szavát 
hallatta a felkarolt lapeszme körüli vitameneten. Övé a kez-
detérdeme, üdvözöljük. Kér jük hogy ö semmiféle morális pres-
sio alatt el ne némuljon. Nem fog hallgatni, mert nem szabad 
hallgatnia, körüle tömörülünk mint hü hadfiak az egy szük-
ségesnek kivivására. Osztozunk küzdelmein, fáradalmain. 
Lelkesülünk lelkesültségén, kérünk Istentől részére kitartó 
erőt a közohajtatu lap tervének létesítéséhez, ebben egyesül-
tünk, mi egy sziv s lélekké váltunk, és hogy ezt mindenün-
neni testvéreink megtudják, szóltunk. Ugy kell. Az egyesü-
lés erő, az erő élet. Üdvözlet a szerkesztő urnák! Oszvald Péter 

kerü le t i j e g y z ő . 

VEGYESEK. 
Cs. ap. kir. Fölsége tudtával ö Szentsége IX. Pius pápa 

a beszterczei székeskáptalani nagyprépostságra april 8-káról 
kelt apostoli iratával Cherven Tamás éneklőkanonokot, s 
apátot kinevezni méltóztatott, aki e méltóságba Beszterczén 
május 11-kén ünnepélyesen be is igtattatott. — A sok érdemek-
kel dús nagyprépost után hasonló érdemekkel dús utód. 

Beküldetett hozzánk „Letopis Matice slovenskej" irta 
Chrastek Mihály hittanár, — és „Rozhovory o Matici Slo-
venskej" Lichard Daniel tanár úrtól. — Nyelvművelési mun-
kásságukra ezen akadémiában testvéri szeretettel az Isten 
áldását kivánjuk. Amely nyelv e hazában a magyarral már 
majdnem 1000 éven együtt hangzik; amely nyelv a ha-
zának, az egyháznak nagy bajnokait a bölcsőnél üdvözölte; 
amely nyelvnek fiai hazánk lelkes fiai valának mindig, k ik-
kel egy nemzetté összeforrtunk, kik minket ugy neveznek 
sajátuknak, mikint mink őket, kikkel testvérek vagyunk, 
azoknak a fajbeli jeles tulajdonságok, tehát a nyelvnek, a 
tudományoknak saját nyelvükön vitt művelésére csak az 
Isten áldását kívánhatjuk. Áldását, — hogy ne legyen okuk 
panaszolkodni a Maticában olyanokról, milyenekről mi pa-
naszolkodhatnánk a magyar akadémiában. 

A nazarénusok gyermekeit Holdmezö-Vásárhelytt egy-
re másra keresztelik karhatalommal, rendesen két zsandár 
kiséri teljes fegyverzetben a kis világpolgárt, kinek szülői 
ellenzik a keresztelést. A nazarénusok mikor imádkoznak, 
kendőt takarnak fejökre (mint a zsidók) ; sohasem károm-
kodnak, szeszes italt nem isznak, vagyonukat közbirtoknak 
tekintik, de csak akkor, ha másé forog kérdésben, (Patkó, 
Gelencsér is igy.) Föprofétájok egy pesti iparlovag, (mire 
nem volna ez alkalmas?) ki elegáns öltözetben szokott 
közöttök megjelenni. A hatóság minden beavatkozása da-
czára máig sem sikerült őket teljesen szétoszlatni. (H K.) 

N y o m a t o t t Pes t en I860 K o c s i S á n d o r által ( É r k ö v y , Galgóczy és Kocsi nyomdá jában) Halpiacz és a ldnnasor s a r k á n . 9. sz. a, 
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RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

( 
Előf ize the tn i minden cs. 
k. pos tahiva ta lná l , s P e s -
t en a szerkesztőnél (Li-
pótu tcza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai i rodá já-
ban, (hal tér és aldunasor 

sa rkán , 9. sz. a.) 

Pesten, jugius 21-én. 48. I. Félév. 1865. 

TARTALOM: IX. Pius. - Registern. — Egyházi 
tudósítások. — Vegyesek. 

IX. P i u s 
ma kezdi dicsőséges pápaságának, egyházi s 

világi fejedelemségének huszadik évét. Sursum corda! 
habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo 
nostro! Dignum e t jus tum est, omni quidem tem-
pore, sed in hac potissimum die. Az Isten hatalmas 
karja , a Megváltó Isten keresztjének győzelme, a 
Szentlélek Isten malasztja IX. Piussal. Jun. 16-án 
mult 19 éve, hogy megválasztatott, ma telt be azon 
szám, hogy a triregnummal megkoronáztatott. Az 
egyház imáit meghallgatta az Isten. 

Szent-Péterben van a koronázás, hova a meg-
választott pápa nem trónon vitetik, hanem a papság 
és polgári méltóságok hosszú sora után a Pietà ká-
polna ajtaján be lépdel. A második bibornok-szerpap 
leveszi fejéről a püspöki süveget, a papság, a nép 
térdre borul, mindenszentek letenyéjét imádkozza 
sz. Péter confessioja előtt, vagy is a vaticani basili-
cának közepén a föld alatt fekvő, fönt rézkarzattal 
körülvett sz. Péter apostol sírja fölött. Salvator mun-
di ! Ch. Tu ilium adjuva ! Sancte Michael, qui de-
bellasti Satanam ! Ch. Tu ilium adjuva ! Sancte Ga-
briel Archangele! Ch. Tu ilium adjuva! Sancti Se-
raphim ! Ch. Vos ilium adjuvate ! stb. stb. Ezután a 
bibornok szerpap fölteszi a megválasztottnak fejére 
a hármas koronát, evvel fején vitetik a basilika fő-
erkélyére, honnan áldja urbem et orbem. 

Super aspidem et basiliscum ambulabis, et con-
culcabis leonem et draconem : ez a jóslat, ez a hivatás az 
u j pápára, ez az imák értelme. IX. Pinson a jóslat telje-
sült,felőle az imák kihallgattattak. Ambulavit super as-
pidem, mely a forradalmárok álnok hódolatait, a fran-
czia, az angol, a porosz, és még más kormányok éretlen 
tanácsait hozta trónjához, Ígérvén, esküdvén ragasz-
kodást, hűséget, ha eszköznek adandja magát s pápai 
méltóságát. De IX. Pius ambulavit super aspidem. 
Favre Gyula jun. 10-én a cultusbudgetről szónokolt, 
fejtegetvén, hogy a papság oly Istennek szolgája, ki 

a szegénységet választotta arául, a gazdagság meg-
vetését szabályul. IX. Piusnak ajánltattak milliomok, 
csak esküt szegjen; ő megvetette az ajánlatot, él 
alamizsnából mint szegény, gazdagsága Jézus Krisz-
tus, a jog, az igazság, az isteni törvény. Ambulavit 
super aspidem. 

Jött Mazzini, és a köztársaság Romában, egy 
nap 14 papot fölakasztat, nov. 15-én 1848-ban Ros-
sit meggyilkolja, Mamiani, Galetti, Sterbini minisz-
terek lesznek, a pápa fogoly a Quirinálban, Gioberti 
Turinban miniszterelnök, 1849 febr. 9-én a pápa 
megfosztatik trónjától, de szellemi hivatásának tel-
jesítésére szükséges függetlensége biztosíttatik Maz-
zinitől épen ugy mint Cavourtól 1861-ben; IX. Pius 
1848 nov. 26-án elhagyja Romát, nov. 27-én Gaetá-
ban tiltakozik azok ellen, mik Romában nov. 15-e 
óta történtek, 1849 febr. 14-én tiltakozik a körülötte 
összegyűlt bibornokok és diplomatai testület előtt; 
„Körülvéve a bibornokoktól, előttetek, a szentszék 
iránt barátságos hatalmak képviselői előtt legünne-
pélyesebben óvást teszünk a kikiáltott köztársaság 
ellen Romában, ezt semmisnek nyilatkozatjuk. Tik 
voltatok velem, tik bátorítottatok, s azon tetteket 
kárhoztattátok. Most tehát előttetek nyilatkozom, 
hogy azt megírhassátok a ti udvaraitoknak, és 
a titeket ide küldő kormányoknak." Mart. 23-án 
Novarránál ütközet volt, Carlo-Alberto leköszön, Ro-
mában mart. 29-én Mazzini, Armellini, Saffi trium-
virek kikiáltatnak, Garibaldi fővezér lesz. De jun. 
21-én a francziák Romába vonulnak, Niel Roma kul-
csait Gaetába viszi, a pápa meghivatik az örökvá-
rosba; vissza is tér, hova egykoron sz. Péter tért 
vissza, midőn Jézussal találkozott, hogy utódjai on-
nan soha ne távozzanak. IX. Pius ambulavit super 
basiliscum. 

Feküdt a ,leo' a barlangban, kijött 1859-ben} 

orditott a félszigeten végig, a vont ágyúk elfoglalták 
Bolognát, Anconát, Spoletot, tartott Roma felé, 
de megállt, morgott, hörgött, barlangjához visszatért-
— felugrott 1862-ben, orditott, egész Sicilian végig, 
átkot szórt Istenre, pápára, Napoléonra; jött Aspro-

48 
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monte, jött a píinkösti ünnep, a világ püspökei-
nek hódoló szózata, elhallgattak Párisban, Turinban; 
IX. Pius conculcavit leonem. 

Jött végre a sárkány, mely Ígéretekkel, fenye-
getésekkel, kiengeszteló'déssel ostromolta a szent pá-
pát ; közremunkáltak a nagy fejedelmek, a kőmives 
páholyok, a napisajtónak ezer és ezer közlönyei, ma-
kacsságot, fejességet, vakságot hánytorgattak a szent 
pápa szemére ; jöttek röpiratok, congressus kísérle-
tek , trónbeszédek, föliratok, napirendek, mind 
sárkányok; de IX. Pius conculcavit et draconem. 

Ma a septemberi conventiot az ő javára zsák-
mányolják, az excommunicalt király örül, hogy a 
szent pápához bizalmas ügynököt küldhet. Dicső' a 
pápai korona ; dicső ez a pápai, dicső fejedelmi eré-
nyekben ; dicső a szenvedésben, a szilárdságban, a 
reményben, a kitartásban. Corona aurea super caput 
ejus, expressa signo sanctitatis,... opus fortidunis. 

Hány korona huit a porba 1846 óta? Hol van 
Lajos Fülöp és koronája? Hol van Otto, hol II. Fe-
rencz, hol a dániai király, hol a modenai. toscanai, 
parmai herczegek koronája ? A pápai korona, melyet 
nagyobb veszély környezett, IX. Pius fején ragyog, 
a császárok, királyok hódolnak e korona előtt, a 
forradalmi egyletek credunt et contremiscunt, Europa 
és a négy világrész nemes lelkei, nemes elméi lebo-
rulnak eme korona, a koronák legdicsőbb koronája 
előtt a világon. 

Ennek évfordulati ünnepét, emlékét üljük ma, 
hálát adva az Istennek a védelemért, bizalmat véve 
az isteni gondviselésbe, hűséget, engedelmességet es-
küdve IX. Piusnak, szentnek, nagy és dicső pápa-
fejedelemnek. Tibi dabo gentes in haereditatem : 
ennek helytartója IX. Pius. 

Évfordulati emlék, hogy sziveinket az oltár 
előtt a jámbor érzelmek, az édes örömök terhétől 
megmentsük. Ami évfordulati ünnepünk örökös, min-
den más emléknapok szűnnek. Nagy robaj kezdi 
ezeket, megvetés érzéketlenség végzi: a pápák ko-
ronázási emléknapja mindig megtartatik. A kath. 
egyházon kivül semmi sincs örökös e földön, s amire 
ez kezét teszi, az örökös. 

1859 jun. 24-én sanmartinoi ütközet emléke ma 
elveszett; a watterloói csatát nem ünnepelték Lon-
donban junius 18.; 1793 thermidor 13-kán au-
gustus 10-re emlékünnepet parancsol a convent, jön 
Napoléon, elveszett aug. 10-ének emléke. — 1806 
febr. 19-én I. Napoléon az austerliczi csatának em-
lékét megparancsolja, a naptárak elkoboztattak, me-
lyek ezen emlékünnepet vörös betűkkel nem jelez-

ték; jön XVIII. Lajos, eltörli febr. 19-i, aug. 15-i 
ünnepet; 1795 jan. 10-re a consulok által a köztár-
saság öröklétének emlékére megparancsolt ünnepet 
megszünteti, jan. 21-érea kiengesztelés ünnepét ren-
deli; de jön Lajos Fülöp, eltörli a jan. 21-i ünnepet, 
megrendeli jul. utólsó három napjainak e.mlékét, mi-
kor X. Károly tróntól megfosztatott. Jön végre Bo-
naparte Lajos, 1852 febr. 16-án letilt minden pol-
gári emlékünnepet, parancsol egyetlen egyet, aug. 
15-én, Francziaországban szent Napoléonnak ünne-
pét, „la fête de st. Napoléon." 

Meddig fog ezen aug. 15-i pol.emléknap ismétlődni? 
A jó Isten tudja. Nem tovább mint más ily nevü ün-
nepek. De a pápák koronázásának emléknapját meg-
tartották qui fuerunt, megtartják qui nati sunt, meg-
tartandják nati natorum,et qui nascentur. A watterloói 
csatának emlékét egykoron nagy fénynyel ünnepel-
ték Londonban; néhány éve elhanyagolják; Belgium-
ban sem ünneplik e napot, egyesek kimennek ugyan 
a watterloói mezőkre, koszorúkat aggatnak a hősök 
sírjaira, s haza mennek; Hollandban még ez évben 
is megülik, de a király maga ellene volt: Florencz-
ben az egyesült Italia évfordulati napját, a forra-
dalmi lapok vallomása szerint, a legnyomorultabban 
tartották meg, a városok pedig mit sem tudtak felőle. 
Igy vesznek a politikai évfordulati emléknapok, em-
lékünnepek. Mi ünnepeljük IX. Pius koronáztatásá-
nak évnapját, késő utódaink ünneplendik azon pápa 
felmagasztaltatásának napját, kit Isten az ő egyhá-
zának adni fog. 

IX. Piust az Isten adta nekünk. Az események 
égő betűkkel szivünkre irják ezt, ha hitünk ugyan-
ezt nem sugallaná. Ot az Isten adta nekünk, minket 
az Isten adott neki ; ő a miénk, mink az övé, mind-
nyájan pedig az Istené vagyunk, kihez vezet minket 
IX. Pius, kit könyörgéseinkkel ostromolunk IX. 
Piusért. 

Grloria et honore coronasti eum, et constituisti 
eum super opera manuum tuarum. 

Registrum, 
Ballagi ur szükségesnek tartván, hogy Szilágyi ur tör-

ténelmi kutatásai mellett, theologiai részletezett tájékozással 
is találkozzék lapja olvasó közönsége, Renán munkáját ille-
tőleg, jRenaniana' cziinü ezikksorozatában hoz Ítéletet fölötte. 
Mindenekelőtt is rövid kivonatban ismerteti föl azt, és a többi 
közt azt mondja, hogy Renan munkája „nagy liorderövel 
bir, noha mig egyfelől szépítésével (?) emeli hősét, azalatt 
annál többet von le igazi jelleméből, és sok olyat sző bele 
Jézus életébe, amit igazolni nem tud, különösen költői licen-
tiával festvén K. (sz.) Jánossali találkozását." Előadja aztán, 



hogy Renan állítása szerint, „Jézus túlzásokba merült, és 
rajongásokra tévedt; hogy Jézus életrajzát szükségesnek 
vélte Renan a képzeletből megtoldani, és hogy ugyan Renan 
szerint, Jézus osztotta (volna) minden reformátor balgasá-
gát, működése nyomán a dolgok egész u j rendjét várván."1) 
Renan jó hiszemüségét mindazáltal Ballagi ur kétségtelen-
nek, őt magát pedig roppant tehetségűnek nyilvánítja, ha-
bár más felöl el nem hallgatja is, hogy „könyvét a legelfo-
gulatlanabb vizsgáló is utóljára botránykozással kénytelen 
letenni." De ha igy, ugy annál megfoghatatlanabb Ballagi 
ur azon kifakadása, miszerint „gonoszul (?) elfogultnak kell 
annak lenni, ki Renan irodalmi működésében vallás-ellenes 
romboló czélzatokat lát. A hivatalos dogmatismus — mond 
— és a vallásosság, két különböző dolog, s ki amazt megtá-
madja, nem szükségkép ellensége ennek."2) Nem-e ? Hisz 
ha a dogmák Isten által kijelentett örök igazságok, képzelni 
sem lehet azok nélkül igazi morált, és valódi vallásosságot ; 
mivel hogy csak is a hit életfájának szükségképeni gyü-
mölcse az. Es ha csak is a „gonoszul elfogult" láthat romboló 
czélzatokat Renan carricaturájában, nem annyi-e ez, mint az 
olvasóról a rosz szándékot a priori föltenni ? Pedig ezt más 
helyütt maga Ballagi ur is roszalja, midőn lapja e folyó évi 
l-ső számában kimondja, hogy (az ő) „okoskodása helyes 
volta fölött vitatkozhatni, de jóhiszeműségét Istenen kivül 
nincs joga senkinek is megtámadni." Hanc veniam petimus 
vicissim egyszer mindenkorra mi is. 

Hogy Renan irodalmi működése épen nem ártalmatlan, 
miért is panegyricus ömledezésekbe egyátalán nem törhe-
tünk ki, a berlini prot. egylet is statisticai adatokkal bizo-
nyítja. Miután t. i. ezidén közzé tett gyász-rajzu emlékira-
tában kimutatá, hogy Poroszország fővárosa hatszáz ezernyi 
lakosságából alig látogatja tizezer vasárnaponkint a tem-
plomokat, 16 ezernél több erkölcstelen nő pedig rendőri fel-
ügyelet alatt áll, legalább is még annyian lévén, kik titokban 
űzik a bünt, ennek kapcsában fölemlíti, hogy : „a Renanféle 
könyv ezernyi példányokban van a könyvtárakban, a toilette 
— asztalokon, az iparmühelyekben, sőt még a gyárakban 
is, mint kedves olvasmány elterjedve. „A megváltó mennyire 
lehet elfelejtve ott — hangsúlyozza — hol ily könyv tetszéssel 
olvastatik."3) Tehát „ne hárítsunk mindent — mond maga 
Ballagi ur is — a megszokottság szülte elfogultságra. Oly 
férfiak is — jegyzi meg — kik az elemző ész éles hegyi le-
vegőjében élve, a tudományos kutatás semmiféle eredmé-
nyétől vissza nem riadnak, Renan könyvét, melynek a tudo-
mány itélő széke előtti megállhatásra aligha van jogczime, 
a kedvetlenség, mondhatnám a bosszankodás bizonyos ne-
mével teszik le kezeikből." Hogy miért? következőleg indo-
kolja. „Midőn azt látjuk — mond — hogy az emberiség leg-
fenségesebb eszményképéből utóljára is csak egy rajongó 
kerekedik Renan tolla alól ; akkor az emberiség erkölcsi 
méltósága érdekében kérdezzük : szabad-e puszta „ugylát-
szik" és „valószínű"-féle okoskodások alapján a történelmet 
ugy fejére állítani, hogy aki mind eleitől fogva a társadalom 
erkölcsi újjászületése leghatalmasabb eszközlőjének bizonyult 
be, az, magával az erkölcsi gyengeségig tehetetlen ember 

«"> P r o t . egy. és isk. lap 1864. 22 sz . 
2 ) P r o t , lap 1864. 23, és 26 s z . 
8 ) P . H i r n ö k 1864. 293 sz. 

lett (volt) légyen ? Nem lázad-e föl erkölcsi érzetünk oly 
fölfogás ellen, mely a világtörténelem legnagyobb forradal-
mát, (inkább átalakulását) ábrándozónak tulajdonítja, és az 
egész müveit emberiségről azt tartja, hogy közel kétévezred 
óta egy csalódás nyomdokin jár ?" Ehez képest Ballagi ur is 
elismeri, hogy Renan „Jézus élete" „a kivitelben tökéletesen 
elhibázott mü, (hát conceptiójában ?) állításai a tudomány 
előtt nem igazolhatók, de ebből — mond — korántsem kö-
vetkezik a rosz intentió ; Renan — szerinte — megtámad-
ható mint exegeta, mint historicus, de nem mint ember, mint 
iró, aki történelem helyett képzeleti jellemrajzot ad, irói 
minőségében sem támadható-e meg ? s épen istentelennek 
mondani őt, valóságos absurdum." ') Már bizony mi őt csak 
Feuerbach mellé állítjuk, ki leplezetlenül mondá ki a nagy 
absurdumot, hogy : „nem az Isten teremté az embert, hanem 
az ember teremti magának az Istent," mikint viszont Renan 
is egy megváltót koholt. Többire : ha Ballagi ur szerint is 
Renan könyve az erkölcsi érzést föllázitó botrányos munka, 
legalább is indokolatlannak vélem Ballagi ur ezen szemre-
hányását : „Ne várja tőlem senki, hogy én a fark asokkal or-
ditva, Renan istentelensége, — káromlása, — s vallás föl-
forgató gonosz czélzatairól tartsak épületes jeremiádokat ; 
ily beszédek — jegyzi meg reánk irányzólag — „azoknak 
valók, kik a világgal szeretik elhitetni, hogy az igazság bir-
tokában kizárólag csak ők vannak, (bizony mi az igazságot 
exclusiv természetűnek tartjuk, és e részben sem compromis-
sumot, sem capitulatiót nem türünk, csak is a felebaráti sze-
retetet ismervén, expansiv minőségűnek) „és a kik — már 
mi katholikusok t. i. „az ő fölfogásuktól (nem ettől, hanem 
a kinyilatkoztatott hitletéteménytől) való minden eltérést 
Isten ellen elkövetett merényletnek tekintenek."2) 

Mi különben a portraitirozásunkra előhozott farkasokat 
illeti : nem a mi annálisainkban, hanem hitujitó Luther fővá-
rosában, a wittenbergi egyetem közanya könyvében, az 
1558-ik évre vonatkozólag van megírva : „miszerint bizonyos 
dolog „certum est," hogy Livániában, a közelebb mult évben 
egy ember farkassá változott, de azután az emberi alakot 
ismét visszanyerte, s farkassá történt változását ekkor be-
szélte el hitelre méltó embereknek." „Ez áll, — mond Ré-
vész Imre ur — a wittenbergi egyetem anyakönyvében : de 
kicsoda az, ki ezt csakugyan kétségtelen ténynek venné ?"3) 
Kár, hogy Ballagi ur annyira neheztel reánk Renan miatt; 
kár, hogy oly könny edén vél elbánhatni Renánt czáfoló apo-
logetáinkkal, egy „Meignan" „Poujoulat" és „Brunnerről 
mondván, hogy : „müveikben az igaz tudományosságnak sehol 
semmi nyoma, és hogy a bibliai tudományról sejtelmök is 

alig van." J) Annyi bizonyos, hogy ök teljességgel nem ér-
tenek a szentirásmagyarázás azon neméhez, melyre nézve 
már a prot. Herder is találóan megjegyzé, hogy „Krisztus 
urunk „keresztre feszittetése óta, egyfelől soha több áljogart 
(falsche Scepter) és bíborpalástot, másfelől pedig több epe-
italt és töviskoszorút nem kapott, mint a biblia tudóskodó 
fejtegetőitől." Az sem lovagias harczmodor, mely szerint 
Poujoulatot Renan ellenfelét ilykép utasítja vissza : „hátra az 
agarakkal," átalában pedig gúnyolódva „telivér igazhivőkről 

' ) P ro t . 1. 1 8 6 4 . 2 3 , é s 26 sz 
l ) P r o t . 1. 1864. 23. sz . 
3 ) P ro t . 1 1863, 1 7 sz. 
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szól, kiknél a felelet, mindenre kész." a) Miért tagadnék te-
livér igazliivöségünket ? Mi abban jól érezzük Istennek hála ! 
magunkat, nem is sinlődünk mi vallási asz-kórban, mely so-
kaknak halálos nyavalyája. Ugyan azért épen nem veszszük 
zokon Ballagi úrtól, midőn ezt irja : „A hagyományos theolo-
gusok — mond — a vallás fennállását, nem tartják a fejlés 
törvénye alá vonhatónak, (hogyan is tartanok ? hisz a k. 
vallás Istennek bevégzett müve; azonban a theologia, mint 
tudomány a l a k i fejlésének igen is , helyet engedünk) 
szerintök — igy szól folytatólag — a vallásban, sem tökéle-
tesedésnek, sem haladásnak helye nincs." Hogyan is volna ? 
Avvagy ha az Istentől kinyilatkoztatott vallást is tökélete-
sithetőnek vallanók, legbölcsebb szerzője ellen nem véte-
nénk-e, és végkép szem elöl nem tévesztenök-e a kijelentés 
jellemét? „Volt idő, azt mondják." — mond Ballagi ur — 
„mikor az Isten láthatólag járt a földön, és akaratát hallha-
tólag jelentette ki az embereknek." Ugy van. Mi a keresz-
tényelem kétségtelen alaptanának hiszszük és valljuk, a vi-
lágot regeneráló ama nagy igazságot : miszerint az Ur Jé-
zusban maga az Isten, — mint Isten-ember megjelent e 
földön. „Mindazt — mond — az Isten maga följegyeztette, 
és kiválasztottjait megbizta, és adott nekik csuda-tehetséget, 
(e végre az ihlettség kegyajándokát) „hogy e följegyzések 
magyarázatában (megírásában) ne tévedhessenek. A vallás 
ilyképeni fölfogása — szerinte — természetes volt oly kor-
ban, midőn az emberek mindent egyenesen az Istenre viszo-
nyítottak, mert a közelebbi okok kutatására még nem gon-
doltak."3) 

De bizony gondoltak, hanem azt csakugyan nem tar-
tották, mintha a világrend törvényei ép oly föltétlenül vál-
tozhatlanok volnának, mint maga az Isten, és mintha csak 
létrejövetelökre nézve függtek volna az Istentől, de azontúl 
független állapotba jutva, a természet uraivá, vagy legalább 
is a természetfölötti uralkodásban Istennek osztályos társaivá, 
corregensekké váltak volna. — Miután, mikint elöterjesz-
tém, Ballagi ur a mi fölfogásunkat a k. vallást illetőleg hely-
teleníti, lássuk, mikint rectificálja azt, és mily fölfogása 
van neki az iránt? „A vallási öntudat — mond — nem 
egyéb, mint Istennek önkijelentése az e m b e r i s z e l l e m -
ben, melyet észlelni (minden egyes ember szellemében ?) és 
annak külső intézmények által kifejezést adni, a vallásal-
kotók dolga." Ugy, de sokféle a vallás, és a vallásalkotó. 
És igy mikint tudhatni meg, hogy hát melyik reproducálja 
liiven Istennek önkijelentését az emberi szellemben külin-
tézmények által ? Azon föltevése Ballagi urnák sem fejti 
meg a rejtélyt, miszerint ,,a vallás papok kezére bizatván, el-
fajul, és eltorzul." 4) Hogyan? az Isten nem gondoskodott 
volna-e aziránt, hogy saját kijentése el ne torzittathassék ? ! 
És váljon a k. papság a pogányvilág papjaival a csalás és 
csalódás azon egy színvonalán áll-e ? . . . A k. vallás az el-
fajulás és eltorzulás esélyeinek inkább azon theologua kezé-
ben van kitéve, ki, mint Ballagi ur, azt tartja, hogy a keresz-
ténység tényei, úgymint : Isten, kijelentés, ihletés, a szent 
írás authentiája , stb. örökön örökké ugyanazok ugyan ; 

») P r o t . 1. 1864. 29 sz. 
P r o t . 1. 1864. 29 és 31 ai. 

' ) P ro t . I. 1864 . 27 sz. 
4 ) P r o t . 1. 1864. 50 sz. 

mindazáltal azoknak fölfogásában, más a tudományos, más 
a népies fölfogás. (L. Tájékozás.) Mintha bizony a k. vallás 
tényigazságai, a tudományos és közönséges fölfogás előtt, a 
dolog lényegére nézve, nem ugyau azonképen jelentkezné-
nek, és mintha a népies fölfogásnak lehetne a kereszt, vallás 
valamely tényigazsága tény , a tudományosnak ellenben 
nem tény. 

De vegyük immár szemügyre Ballagi ur eszmeirányát 
az Ur Jézus legfölségesebb személyiségének rajzára vonat-
kozólag. „Ha — ugy mond — mint az evangéliumok festik, 
— Jézus túlvilági (nem csupán, hanem valóságos Isten, és 
valóságos ember is egyszersmind) lény volt, ha életében ter-
mészeti motívumok helyett, a természetfölötti (de kizárólag 
csak is ez-e ?) szerepel ; ha az első keresztények nem adák 
Jézus concret egyéniségének képét ; ha imádásuk tárgyát 
ugy f e s t e t t é k , hogy emberi személyes léte háttérbe szo-
rult ; mi czélra akarhatjuk mi most közel kétezer év múlva, 
Jézus emberi személyiségének képét ismét helyreállítani ?" 
Elö van állítva eléggé Jézus isten-emberi személyisége a sz. 
írásban is. Annyit azonban Ballagi ur is megenged, hogy „az 
evangéliumi iratokban elbeszélt dolgok közöl, három tényről 
(csak is ennyiről ?) a legátalkodottabb pyrrhonismus is kény-
telen bevallani, hogy azokhoz semmi kétség sem fé r : először, 
hogy egy Jézus nevezetű ember (csupán mint ilyen ?) csak-
ugyan élt, kiben sokan a várt Messiást látták ; 2-or hogy 
Jézus mint néptanító oly tudományt hirdetett, mely többek-
től lelkesedéssel fogadtatott ugyan, de átalában a zsidó nem-
zetnél elkeseredett ellenzésre talált; s azért 3-or a zsidók vá-
daskodása folytán keresztre feszíttetett." ') Hát föltámadása, 
menybemenetele, és egyéb tettei mellett nem ugyanazon 
iratok szintén oly hitelességgel tanuskoduak-e ? . . . Ki volt, 
mi volt hát Jézus az evangelium leirása szerint ? kérdi Bal-
lagi ur. — „Egy fenséges eszménykép, oly személyiség, 
mond mely istenibb, semhogy puszta embernek tartassék, 
más felől annyi emberi vonást mutat, hogy méltán Isten-em-
bernek m o n d a t o t t . Ez csudaszerü, de nem megfoghatlan. 
Amilyen igaz ugyan is, — igy okoskodik Ballagi ur — hogy 
Isten mindenható keze által vagyunk, oly való igaz, hogy 
Istenről formált képzeteinknek magunk vagyunk szerzői. 
(Minmagunkból csupán, vagy pedig a kinyilatkoztatásból is 
kiindulva?) Mert mi is Istenrőli képzetünk más, mint a vi-
lág- és különösen az emberiségről elvont eszménykép ? Az 
emberi szellemiségj a tökély legfelsőbb fokán adja az Is-
ten képzetét. Az ember az isteni, és emberiségi szellemnek 
e találkozását symbolisálja (?), midőn történelmének egy hé-
rosát természetfölötti lénynyé, imádása tárgyává t e s z i . 
Igaz — ugy mond — hogy ez életben, az erkölcsi világban, 
az eszme csak a személyiségben, a személyiség által munkás ; 
de épen ez teszi a kereszténységet az emberiség vallásává, 
hogy itt a személyiség adva van, az erkölcsi világ legma-
gasabb eszméjének képviselője lelki szemeink előtt áll." (Az 
Ur Jézust érti.) „Csak egy kérdésre tudjunk még feleletet 
adni, s akkor a keresztény világ keletkezésének titka (a 
természetfölötti lénynyé-tevés ama fentebb jelzett u t ján?) 
meg lesz fejtve. — Mikép esett — mond — hogy épen 
Jézus halála után látjuk erősödni a hitet, hogy Jézus volt a 

*) P r o t , lap 1864 34 sz . 
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várt Messiás ? Világos, hogy valaminek kellett törtenni, (pe-
dig állítólag mi sem történt) ami Jézus követőinek elcsüggedt 
lelkét fölemelte." Es itt idézi sz. Pálkorinthi I. lev. 15 r. 3— 
14 versét, melynek folytán t. i. a nagy apostol előadja az ur 
Jézus halálát, és harmadnapon történt föltámadását, valamint 
fölemlíti azt is, hogy az Üdvözítő megjelent a 12 apostolnak, 
ötszáznál több atyafinak, legutolszor pedig neki. „Ha 
azért prédikáljuk, hogy Krisztus föltámadott a halálból, — 
mond ugyan sz. Pál — mikép mondják némelyek köztetek 
is, hogy a halottak föl nem támadnak ? Mert ha a halottak 
föl nem támadnak, a Krisztus sem támadott föl. Hogy ha 
Krisztus föl nem támadott, hiába való a mi prédikálásunk, 
hiába való a ti hitetek is." ') 

De mily következtetést von Ballagi ur sz. Pálnak, az 
Üdvözitő valóságos föltámadását, a bizonyosság tudatával, 
erősítő eme szavaiból ? Azt, hogy „Krisztus urunk a kereszt-
fán meghalálozván, annak a sírból kikelt szelleme (hisz a 
lélek sírba nem jut, és szent lelkét még a keresztfán föl-
adá") mennybe ment, s onnan jöve jelent meg harmadnapra 
szellemi egész valóságában a tanítványoknak, kiknek abbeli 
ismételt látását, a később-koru írók (hisz sz. Pál szerinte is 
„egykorú iró, még pedig olyan, kinek semmiféle kritika ál-
tal meg nem renditett hitelességű iratai hozzánk jutottak") 
testszerinti megjelenésekképen festették ; a műveltség leg-
alantibb fokán álló keresztény is csak szellemi, (csupán a 
szellemet önálló valónak tartván) nem pedig testi feltáma-
dást hisz." Mily, minden tényleges alap nélkül, megállapított 
alanyi itélet, Krisztus urunk test szerint való föltámadásá-
nak világra ható nagy tényéről ! Csak hogy természetes 
corollariuma Ballagi ur abbeli tételének, mikint szerinte : „a 
csoda által atheismusra vezettetünk, és a kereszt, vallás té-
nyei oly véghetlen tartalmú igazságok, melyek a legkülön-
bözőbb fölfogásoknak engednek tért ; s épen ez az — mond 
mi a k. vallásnak egyetemes örök érvényét biztosítja."2) „Ime 
— mond Ballagi ur sz. Pál fentebb idézett szavaira vonat-
kozva — a legrégibb, s egyszersmind leghitelesebb bizony-
ságtétel arról, mire alapították az első keresztény hivők ab-
beli hitöket, hogy Jézus a várt Krisztus. Azon benyomás 
után, melyet Jézuf nagyszerű személyisége a tanítványokra 
tett, lehetlennek l á t s z o t t előttük a gondolat, hogy mind-
az, ami Jézusbani hitükre nézve tudatukban oly szilárdul 
állott, a halállal egyszerre sírba szállt légyen. Ha Jézus az 
volt, akinek g o n d o l t á k , akkor az irás szerint neki e sí-
ron tul is élnie kell. Mi késő kornak fiai — igy fejti ki né-
zeteit — a civilisált világ ezer-féle gondjai közt alig tudjuk 
magunkat beleképzelni a keleti ember igénytelen életviszo-
nyok közti állapotába, midőn lelke a nagy gondolattól meg-
ragadtatva, (nagy gondolat meg nem ragadhatja a bárgyút, 
a tudatlant, pedig ilyennek festi Ballagi ur a sz. Vazul, Atha-
nas, Epiphanius, a két Gergely, aranyszájú sz. János stb. a 
tudomány és erény eme óriásainak ivadékát) annak vilá-
gába ugy elmerül, hogy körülötte a külvilág elenyészik, s 
ahelyett szeme előtt a mindenség saját gondolat világának 
szellemivel, képzelete csuda tüneményeivel, (azaz : phan-
tasmáival) látszik megnépesedni ; — de a psychologus bizo-
nyosan (?) nem fogja lehetetlennek találni, hogy Jézu3 tanit-

») P r o t 1.1864. 35 s z . 
2 ) T á j é k o z á s 8 7 - 8 9 , 95 21. P ro t , egy és isk. 1. 35 sz. 1864. 

ványai fölmagasztosult lélek-hangulatuk- és mindig ter-
mészetfölöttire irányzott gondolkozásukkal, testi szemeikkel 
hitték látni azt, ami lelki szemeik előtt oly világosan (mi-
csoda ? az ábránd ?) állott." Világosabban mondva : az apos-
tolok akit láttak testi szemeikkel, nem látták, hanem csak 
látni képzelték. „Ime — mond Ballagi ur — a fentebb fel-
tett nagy kérdés és rejtély (a kereszt, világ keletkezése 
titkának) megfejtése : a halottaiból föltámadott Krisztus a 
szegletkő, melyre a kereszténység világ-alkotmánya épült. A 
hit tehát, hogy Jézus csakugyan a rég várt Messiás volt, a 
föltámadásban (de csak is a valóságosban ám) nyerte a biz-
tos alapot." 

Ezek után ugy hiszem, én is méltó joggal kérdezhetem: 
szabad-e puszta föltevésre fektetett okoskodások által, az 
emberiséggel született józan közérzék ellenére, mely a tör-
téneti hit egyik erős oszlopa, a történelmet ugy fejére állí-
tani, hogy aki mindeleitől fogva a társadalom erkölcsi újjá-
születése alkotójának bizonyitá magát, hogy az nem támadt 
föl valóságosan, tényleg, hanem csak szellemileg ? Nem hal-
hatatlan-e a lélek, és igy a lélek- vagy szellemnek föltáma-
dása, nem condradictio-e in adjecto ? Van-e tény, akár az 
evangéliumban, akár az azzal egykorú világi történet-irás-
ban, mely jobban volna bebizonyítva ? Lehet-e azt föltenni, 
hogy ötszáz, vagy bár csak tizenkét ember is, hetekig ugyan-
azon visió uralma alatt volt légyen ? Egy elcsüggedt, szét-
szórt pásztor nélküli hivő nyáj nem ép azáltal lett-e egyszerre 
egy a hittől és a legbensőbb szeretettől áthatott társulattá, 
melyből az emberiség legáldásosabb és legtartósabb átalaku-
lása kiindula, hogy Krisztus Jézus valósággal föltámadott és 
neki test szerint valósággal megjelent ? Es ha hiteles a Jézus 
halála iránti tudósítás, nem kell e, hogy az legyen az ő föltá-
madását bizonyoló is ; miután mindkét tény hitelessége rész-
ben ugyanazon szent irók tekintélyén alapszik ? Az embe-
riség erkölcsi méltósága érdekében kérdezhetem továbbá : 
nem lázad-e föl erkölcsi érzületünk oly fölfogás ellen, mely 
az ok és okozat közti aránytalanságot ignorálva, a világtör-
ténelem bizonyitásakint végbement legnagyobbszerü átala-
kulást, t. i. a keresztényelemnek a világot meggyőző, a tár-
sadalmat, művészetet és tudományt egyiránt gyökeresen át-
ható vívmányát, az apostolok képzelődésének, és az utánuk 
induló összes kereszténység tévhitének tulajdonitja, és erről 
fölteszi, hogy közel két évezred óta, egy c s a l ó d á s nyom-
dokin jár ? Nem, oh nem az imádás tárgyává t e t t , hanem 
a saját lényegében, önmagában imádatos, mert valóságos Is-
ten-ember ur Jézus, és az ő testszerinti föltámadásának tör-
ténetileg nyilvánult hitágazata képezi alapkövét az egész 
keresztény hitérzületnek, s mintegy kulcsot nyújt a világ meg-
váltó által alapított k. anyaszentegyház széles e földön lett 
elterjedésének megértéséhez. E csuda nélkül legnagyobb 
csuda, ha az azon legfőbb csuda nélkül történt. De átalában 
is nem egyéb a világ a Krisztussal, mint a valóságosan föltá-
madott isten-emberi üdvözitőveli egybefüggésén kivül, föl-
oldhatlan rejtélynél, egy végnélküli gombolyagnál, s egy 
soha önmagában nyugalomhoz nem jutható körfutamnál. Csak 
is 0 benne szövődnek a világ-történelem szálai összhangzatos 
egységgé, ki a világtörténet központja. Valójában, ha tagad-
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hátik Jézus istensége, és föltámadásának ténylegessége, ha 
soha csudát nem mivelt, mikép fejthetni meg a világ meg-
térésének nagy rejtélyét ? Honnan van az, hogy soha senki 
oly átalakulást nem hirt létrehozni ? A dolgok természetes 
rendjének fejleményeül tekinthetni-e, hogy a keresztre feszít-
tetett, de állítólag halottaiból föl nem támadott Jézus, és a 
12 igénytelen apostol, Augustus korában, midőn a bölcsészet, 
Bzónoklat, és művészet oly fönnen ragyogott, rábirhaták a 
világot minden csuda nélkül, hogy isteneiket megtagadják, 
törvényeiket megváltoztassák, és egy názárethi zsidónak, 
mint valóságos Istennek meghódoljanak ? Természetes uton 
módon történék-e, hogy három századig annyi millió ember, 
nők, férfiak, fiatalok, öregek, tudósok és tanulatlanok, sze-
gények, gazdagok, senatorok, fejedelmek, hadvezérek, Ázsiá-
ban, Afrikában, Romában, Galliában, Görögországban, szó-
val az egész földkerekségen, inkább választák a martyr-ha-
lált, mintsem hogy az Istenül imádott ur Jézustól elálljanak, 
és elvessék a kevély emberi észt megalázó, általa kijelentett 
hittitkokat, és az emberi sziv gyöngeségei-, valamint a vi-
lág minden szenvedélyeinek is irtó háborút üzenő erkölcsi 
parancsait ? Könnyen megfogható-e, hogy 18 század óta, da-
czára a világ folytonos haladása és változásának, a keresz-
tény emberiség egy a keresztfán elhunyt előtt maiglan is tér-
det-fejet hajt '? Csupán természetes jelenség-e, hogy a k. vi-
lág hasonlithatlanul fölvilágosodottabb, és kevesebb nyomort 
érez az ó-korbelieknél, mióta Jézust valóságos Istenül ural-
ja ; hogy egy falusi iskolás gyermek is többet tud arról, mi 
az Istent, gondviselését, és az ember rendeltetését illeti, mint 
sem a hajdan legnagyobb bölcsei ? Mi volt Palestina a nagy 
föld kerekségen ? s íme az evangelium, mely itt született, le-
győzte Romát, s meghóditá a világot. Csak is természetes-e, 
hogy épen keleten nyilt meg a művelődés forrása, és ott lán-
golt föl a nagy gondolatok és vállalatok tűzhelye ? Igaz, 
Ballagi ur azt állítja, mikint „keleten mai nap is minden em-
ber supernaturalista, és ép azért a társadalmi lét természet-
szerű fejlődésének, a haladásnak semmi nyoma."1) Különös ! 
szemére vetni a békóba vert rabnak, hogy miért nem halad 
gyorsabban. Avagy a szánandó keletieket a vad moha-
danismus erős nyomása nem gátolja-e rég óta a haladásban ? 
Ballagi ur különben is oly igényeket formál, hogy szerinte 
átalában „a kereszténység, amint van, mennyei föladatának 
meg nem felel."2) Ezen incidens után még azt is kérdezhet-
j ü k : váljon a világ-rend természetes folyama hozá-e magá-
val, hogy azon világ-rész, mely Jézust Istennek nem vallja, a 
rut emberkereskedés, rabszolgaság, és zsarnokság igája alatt 
nyög mind maiglan ? Tanúbizonyságaink erre nézve a chi-
naiak, indiánok, törökök, arabok, négerek, Óceánia nyers 
fiai, szóval: a félvilág. Az sem valami föltünő-e, hogy azon 
népek, melyek imádólag Jézus előtt meghajolni vonakodnak, 
idö folytával a műveltség, erkölcsiség, ember-méltóság, béke, 
és jólét áldásainak kárát vallják ? Természetes-e végre, hogy 
egy a keresztfán kivégeztetett puszta ember, a hitetlenség, 
és vad erő mindennemű ellenszegülése daczára, mindekko-
rig föntartá imádatos tiszteletét oltárainkon, és a hivők mil-
lióinak szivében, közel két évezred óta, mialatt annyi csá-
szárságok, vallás — állam — és bölcsészeti rendszerek 

' ) P r o t . 1. 1864. 27 s z . 
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páraként elenyésztek ? . . Ha tehát, nincs nem lehet okozat 
helyes ok nélkül, a keresztényelem pedig oly tény, melyet 
pusztán emberi és természetes okoknak nem tulajdonithatni, 
következik; hogy szerzője, az ur Jézus valóságos Isten, ki 
csak mi érettünk lőn emberré, és mint olyan szenvedett, 
meghalt, de harmadnapon halálából mindenható ereje által 
dicsőségteljesen föltámadott, tehát müve is temészetfölötti, 
®s igy igaz, örökön örökké egyedüli igaz vallás. — De ve-
gyük immár szemügyre a fölfogást, melyet a ,Prot. egy. és 
isk. lap- az encyclica irányában tanusit. (Folyt.) 

Defies József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ALMÁS, jun. 10-én. (Nazarénusok.) Minden század, 

minden kor meghozza a maga gyümölcsét. A mi isteni Udvö-
zitőnk által elhintett mag fájdalommal kénytetem ezt beval-
lani, az Isten és a változhatlan örök igazság ellen pártot ütö 
emberiség által gyakran éltető erejétől megfosztatik, és so-
kakra nézve gyümölcstelenné tétetik. Pedig mindaz, valami 
csak a sz. Írásban foglaltatik, mind a mi üdvösségünkre va-
gyon írva. 

Mily szánalomra méltók tehát mindazok, kik ahelyett, 
hogy a kath. anya sz. egyház hü magyarázatával ellátott sz. 
irás szavait üdvösségökre fordítanák, azokat megromlott aka-
ratok és eltompult elméjök szerint gonoszságból félre magya-
rázzák ! Ily téves és kárhozatos útra léptek mindazok, kik 
ujabb időben a „nazarénusok" neve alatt kezdenek rosz 
hirbe jutni. 

Szeretnék ugyan ők magokat „uj hitüek"-nek nevezni; 
de az elnevezést véleményem szerint épen nem érdemlik 
meg, mert az ő koholmányok nemcsak hogy nem hit, sőt in-
kább minden eddig tényleg fenállott hitnek rendezetlen ke-
veréke,világosabban szólva pedig, minden hitnek tagadása. — 
Hisz a hit, a religio nemcsak „cognitio veri Dei," hanem egy-
szersmind „huic cognitioni conveniens cultus :" pedig a na-
zarenusoknál mindent lehet inkább feltalálni, semmint va-
lódi cultust. — Ehez járul, hogy az állítólagos tanitmányok 
oly bizonytalan és meg nem határozott valami, miszerint mél-
tán alapos gyanú támad a gondolkozó kebelében, váljon tu-
lajdonkép hisznek-e valamit V Eddig legalább csak azt lehete 
tőlök hallani, amit nem hisznek, és még csak ezután kell az 
ő körükben születni azon nagy férfiúnak, ki az ő „professio 
fidei"-jöket határozottan körvonalozott alakba fogja önteni. 

Tartoznak pedig a nazarénusok osztályába oly egyé-
nek, kik eddig legledérebb, legkönnyelmübb életet éltek, 
és mert ez oknál fogva gyanús szemmel tekintettek, boszú 
és nagyobb figyelem gerjesztés végett tőlünk elpártoltak. — 
Tettleg ugyan rosz életök által már azelőtt is hadat izentek 
Istennek és az egyháznak, most azonban ellenségesen ketté 
szakítván még az utolsó lánczszemet is, mely őket hozzánk 
csatolá, és megtagadván eddig vallott, habár nem is követett 
hitöket, nem vonakodnak Istentől és egyházától végkép el-
szakadni. — De rosz multjok mellett ezen emberek még fe-
lette buták is, tanulatlanok, és annyira elfogultak, hogy ha 
mindjárt Isten különös kegyelme mellett be is látnák a na-
zarenismus tarthatatlan silány voltát, mégis makacsul ra-
gaszkodnak ehez azon nevetséges és sértő meggyőződésből 



indulván ki, hogy kivülök minden más ember csaló és ha-
zug. — A pharizeusokkal együtt önmagokat tartván kizá-
rólagosan becsületeseknek, kiál t ják: „non sum ego, sicut 
ceteri." — 

Az 1863 évben Kalocsán egybegyűlt atyák a nazare-
nusokat ily névvel illetik : „homines inculti, se ipsis pleni, in 
suo sensu pertinaces;" és hittagadásokból némelyeket fel-
hozván rólok mondják : „ea, quae positiva religio suggerit, 
ut plurimum reiiciunt, et suo dumtaxat sensui innixi s. sri-
pturarum eíFata ad suorum phantasmatum succolamen detor-
quent, atque perversitatem suam per exitiale odium exhibent, 
quo a sacerdotio J . Chr. abhorrent, illamque nefariam aver-
sionem, qua sacrif. incruentum refugiunt, ac cultum publ. 
div. contemnentes privata dumtaxat conventicula sua adeunt. 
B. V. hanc mortalium inter fluctus procellosae huius vitae se-
curam ancoram, tamquam mulierem ceteris Adae filiabus 
prorsus aequalem traducunt, impie blasphémant sacra-
mentalem confessionem aversantur, ipsumque regeneratio-
nis fontem . . . . vel ad longius tempus differendum, vel pror-
sus negligendum impie statuunt ; legem denique pro iusto 
non esse positam, seque iustos et Spiritu Dei singulariter 
illuminatos iactantes, civili ac s. reipublicae bellum indicunt." 
(Act. et deer. conc. prov. Coloc. p. 58.) 

Bár mikint is iparkodjék a lelkipásztor, kinek jóllehet 
szive fájdalmára, de tanitói és papi hivatalánál fogva gyászos 
osztályrészül jutott ily erkölcstelen s tudatlan emberekkel 
érintkezésbe jutni, őket magokból a sz. iratokból megezá-
folni ; legtöbb esetben azonban mégis vagy érzéketlenül és 
megilletődés nélkül fogják az ő magyarázó szavait fogadni, 
vagy pedig a roszul értett sz.irás egyes helyeire hivatkozva, 
— miscentes quadrata rotundis — a legbadarabb ellenmon-
dások tömkelegébe esni. — Ez azonban mégsem akadályoz-
tatja őket, kik a sz. Lélek különös ereje által megvilágosi-
tottaknak állítják magokat, hogy hamis állításaik mellett 
megmaradjanak. (L. Relig. 1863. II. évf. 92. lap.) 

Fötörekvésök sectájokat, amennyire csak lehet ter-
jeszteni. Ide irányul minden igyekezetök, e czél elérése vé-
gett minden módot megkísértenek. — Színlelt, álszenteske-
désök egyik rugó, melynek segélyével sikerül némelyeket, 
kik őket közelebbről nem ismerik, hálójúkba keríteni ; má-
sokra nézve pedig a nálok divó, és mindenre kiterjedő com-
munismus, nem különben az egyházilag parancsolt böjt meg-
tartásának általok tagadott szükségessége, vagyis a favor 
sensualitatis képezi azon szirtet, melyen igaz hitök hajó-
törést szenved. — 

A csábítás és elámitás veszélyeinek kitett hiveket ma-
gához hivatni, őket kellőleg felvilágosítani, ezeket a többiek-
kel együtt sz. beszédek, hitoktatás és elemzés alkalmával 
sz. hitünk igazságáról meggyözőleg oktatni, fegyvert szol-
gáltatván kezökbe a nazarénusok tévállitásainak megezá-
folására, legelső és legfontosb teendőjének ismerje a lelki-
pásztor; annyival inkább, miután csak is ily praeservativ 
szerek alkalmazása által reménylhető, hogy gát vettetik a 
ragály tova terjedésének. — Közvetve lehet csak működni, 
közvetlenül a nazarenusokkal boldogulni nem lehet. — 

Ennyit a dolog vallási oldaláról. — De politikai szem-
pontból sem lehet ez közömbös. — Ugyanis a nazarénusok 
gyermekök születését titokban tartják, keresztelésre nem 

vezetik, hogy igy a gyermeknek nyoma sem találtatván a 
születési anyakönyvben, ez könnyű módon megszabadulhas-
son a katonaságtól. — Minden eskütételtől vonakodnak, és 
még törvényszékileg is felszólittatva esküt nem tesznek, és 
igy a törvények iránt tartozó engedelmesség ellen is véte-
nek. — Henyeségre adják magokat, és igy egyrészt az ál-
lam iránt tartozó kötelezettségeiket majdan nem teljesíthe-
tik, másrészt pedig idöfolytával magának az államnak is ter-
hére fognak szolgálni. — Mely tekintetek elegendők, hogy 
a magas kormány erélyesen lépjen közbe, s e buta sectát, a 
későbbi nagyobb viszályok megelőzésére, robbantsa szét. 

L. M. 
r 

SOROKSÁR, jun. 4-én. Főtisztelendőséged hivatva 
van kifejezést adni ama tiszta kath. érzületnek, mely sok 
pap szivében honol; de képesítve nincsen azt rokonelvü test-
véreivel oly alaposan s világosan közölhetni, mint főtisztelen-
dőséged. — Részt vettem abbeli fájdalmában, hogy legne-
mesebb szándoka félreértetett, sőt épen elferdittetettt, ami 
mai világban fájdalom nem ritka tünemény ! — Egészen sa-
játommá tevém ft. urnák nézeteit, miket a mindenben és 
mindenkor következetesnek lenni kellő kath. sajtó ügy felől 
nyilvánitni méltóztatott. — Azért is meggyőződésemet kö-
vetve kívántam ft. urat arról értesiteni : miszerint egy te-
kintélyes kath. lap alapítása létesítéséhez, — habár önmeg-
tagadással is, — három éven át, évenkint 50. összesen 1 5 0 
f t t a l szándékozom járulni; káplányom nt. Schrenker An-
drás ur pedig évi 10, — összesen 3 0 f t t a l . 

Isten, kinek dicsősége- s sz. egyházának terjeszté-
sére történjék minden, adjon mennyei istápot, mikint a kath. 
tekintélyek és capacitások e szent ügy mielőbbi kivitele kö-
rül szeretetben egyesülni elég erősek legyenek ! 

Sponer József 
plébános . 

VEGYESEK. 
Bibornok herczeg-primás fmga Esztergomban létesí-

tendő leányneveidére 60,000 frtnyi alapitványt tett le a fő-
káptalan kezébe; ezt a káptalan 7000 fttal növelte. A leány -
nevelde az eddig papneveldéül szolgált épületben fog meg-
nyitatni, melynek ezen czélhoz szükséges felszerelésére ő 
eminentiája 10,000 ftot utalványozott. 

„Az uj lap alapítását, amint a „Religio"-ban előadva 
volt, pártolom, s erre három éven át, vagy ha szükséges 
volna, továbbra is szegénységemből 5 ftot fölajánlok, s ha 
kell, azonnal meg is küldöm. Zsemlics István káplán." 

Nt. Kossiczky L. hatvani káplán 10 ftot küldött be 
hozzánk lapalapitási czélra, irván, hogy ezt évenkint meg-
adni kész, mig csak az alapítási összeg elegendőségig meg 
nem szaporodik, s lia az Isten megadandja, hogy több földi 
eszközzel rendelkezhessék, a nevezett czélra többet is fog 
adományozni. — Mily örömmel jegyezzük fel az áldozat-
készség eme szép erényeit, akkor is, midőn az adakozók ezt 
épen nem akarják ! Gloria generis nostri, gloria regalis sa-
cerdotii, öcséinknél a jövőnek kedves jóslata. Mi, kik alig 
Ígérhetünk magunknak néhány évet, mintegy a jelennek 
élünk; de fiatal testvéreink a mi fáradalmaink sikerének 
biztosítékai e földön. Tisztelt az erény mindenkiben : de a 
fiatalban kétszeresen becses. Mi ugyan a pénzgyüjtést nem 

' ) A sok n e h é z s e g e k k ö z ö t t is r e m é n y e l ehe t f t . p lébános u r n á k , 
mivel oly fér f iak t ű z t é k ki m a g o k n a k e czélt , k ik s e m fele u ton m e g 
nem á l lnak , sem a n e h é z s é g e k t ő l m e g n e m i j e d n e k . Sze rk . 
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fogadhatjuk el, még a lapalapitási munkáról is kimondtuk, 
hogy ezt mások, nagy tekintélyek fogják végezni. Nem ma-
gunkat keressük, de az ügyet ; mi törötten nyugalomra me-
hetünk, csak az ügy éljen, s nem aggódunk. In hoc est ver-
bum Dei, quia alius est qui seminat, et alius qui metit. Az 
alapitási összegeknek azonban, még ha már gyűjtetnének 
is, nem kellene szükségképen azonnal felküldetniök, elég 
volna a kamat, miután a töke érintetlenül maradna, s az ala-
pitványozó a felajánlott összeget mintegy kikölcsönözhetné, 
fizetné a tőkét egyszerre vagy részletben, amint akarná. Az 
,Eco di Bologna' 600,000 lirával volt megalapítva, s 1863-ig, 
mikor ott valánk, egy lira sem volt lefizetve a tőkéből. Midőn 
t. K. L. évenkint 10 ftot ajánl föl, ameddig szükséges, tulaj-
donképen 200 ftot ajánlott föl, mely nála harmadfélévi jö-
vedelem. Oly tény a soroksári plébános ur ajánlata is, aki a 
lapalapitási véleményével a kerületi gyűlésen, mint tudósítva 
vagyunk, magánosan maradott, az alapításra annyit ad, mint 
a kerületi társak összesen a lapsegélyezésre, buzgó káplán-
jával együtt pedig még többet. Tiszteljük a jó testvérek ál-
dozatait a segélyezésre, vigasztal ez minket fölötte, ebben 
szebb jövőnek zálogát látjuk, habár véleményünkben a se-
gélyezés eredményéről ma is maradunk ; de a magasabb 
czélra kész áldozati készségnek is okmányt adunk a jövőre. 
Rendünk dicsősége ez, testületünk nemes jelleme ez 
adakozni. — — T. K. L. 10 f t ja az alternatívában említett 
czélra forditta tik. 

Somsich Pál, igen tisztelt hazánkfia a P. Naplóban cs. 
ap. kir. Fölségének legkegyelmesebb lejövetelének érde-
meit és közvetlen gyümölcseit nem a tárgyilagos nehézsé-
geknek már most történt eltávolításában, hanem abban ta-
lálja, hogy a birodalmi magyar kérdésből a fulánk kivétetett 
ezen magas látogatás által. Mi többet is látunk, mi az apos-
toli Fölségnek nyiltan tanusitott kegyes, jó, őszinte szere-
tetét lát juk hazánk iránt ezen látogatásban ; de legyen, 
hogy csak a kérdésnek fulánkja húzatott volna ki, ez is 
nagy nyeremény, nagy haladás, mivel ha az országgyűlés 
összejön, három hónapig nem fogunk hallani variatiot super 
eo. Csak egyet óhajtanánk, hogy miután a birodalmi magyar 
kérdés fulánkja megtöretett, ne neveljünk hazai belügye-
inkben kettős hármas fulánkot ; mert ha jó, hogy a Laj tán-
túliakkal nem viszálkodunk, legjobb ha Laj tán innen béké-
ben vagyunk. 

A ,Prot. egyh. és isk. lap' 23-ik sz. olvassuk : „ Az 
egyháznak nincs semmiféle hivatalos tudománya s arra di-

recte szüksége sem lehet." Igaz, hogy hol nincs igazság, ott 
tudomány sincs : ha nem tudom categorice megmondani : 
quid est Veritas, nem is tudok semmit. „De annál nagyobb 
szüksége van a tudományra indirecte, s a tudományos em-
berekre ." Miért ? Először a dogmák miatt. „E dogmák pedig 
a tudományos vizsgálódás eredményei, a theologiai s bölcsé-
szeti kutatások gyümölcsei. És igy az egyháznak mindenek 
előtt szüksége van a tudományra azért, hogy annak ered-
ményeiből tanait formulázhassa." — Ezek szerint a tudo-
mány adja a dogmát, a dogma teszi az egyházat, tehát a tu-
domány szüli tar t ja fön a prot. egyházat ; mi tehát mondanók, 
hogy a prot. egyháznak oly directe van szüksége tudo-
mányra, mint a leánynak, hogy létezhessen, az anyjára. A 
kath. dogmából M. A. ur által felhozott hasonlat téves. Ná-
lunk a dogma nem a tudomány eredménye, sőt a tudomány a 
dogma gyermeke : a tudomány legfölebb alakot adhat a dog-
mának, nem pedig tartalmat. Nein a tudományos kutatás 
szüli nálunk a dogmát, hanem a külső szükség az eretnek 
tanokból alkalmat ad, hogy a kath. egyház határozottan ki-
mondja, mi az igazság ? A dogma az egyház csalhatatlan 
szava. Ha Krisztus Jézus óta nem lettek volna eretnekek, az 
apostoli Credón kivül alig bírnánk más symbolumot, mégis 
mindazt tudtuk volna, amit ma tudunk. M. A. ur szerint a 
kath. egyház jogosan beleszól a tudományos kutatásokba : a 
prot. egyház pedig kötelesség szerint be nem szólhat azokba; 
a gyermek nem igazgathatja szülőjét. 

Kegyes adomány. 
Bellat inczi h ivek a jub i laeum alat t a s z e n t a t y á n a k 
péterf i l ler t 7 f r . o. é. 

„ „ 3 ezüst húszas t . 
Váczról sz . B o n i f á c z - e g y l e t n e k . . . . . 6 f r . 30 k r . o. é. 

„ J é z u s gye rmekségé rő l n e v e z e t t egy le tnek 21 f r . 7. k r . o. é . 

Szerkesztői tudósítás. 
B. Sz . M —ly. — k y A. Mindig k e d v e s lesz ; t egye meg , tapasz-

talni fogja. A kör levé l legyen első, minél előbb : a többi gyakor i . Áldás 
a nehéz k e z d e t r e , az u j pá lyára . Nem a pos ták , de a könyvecskék f e -
nyege t ik per re l . 

H z . Z J . V á r j u n k ; lesz v i l á g o s s á g ; m u n k á l k o d j u n k , 
lesz jó gyümölcs Ész revé t e l e he lyes ; az ezerből c s a k egyet emii te t t . 
Némelyek még a forradalomtól sem i j ednek m e g , ha ez másu t t v a n . 
— A kör levé l i t t van. í r j o n többször , é r t hozzá igen jól . Az a ján la to t 
csak f e l j egyez t em : nem egy maga. 

Előfizetési felhívás 
Jézus Krisztus a világ teremtője, megváltója, királya, végezélja, a történelmi események közép-

pontja. Azért az egyháznak tana egy, egyetemes, egyesnél, az államban, a társadalomban ugyanaz, minde-
nütt érvényt követel. Jézus Krisztus nemcsak egyes embernek, hanem a társadalomnak, az államnak is 
teremtője, királya. A szabadelvüség őt az államból, a forradalom a társadalomból, az egyes emberből szent-
ségtelen merények folytán elűzni törekszik. Miseros facit populos peccatum. Ama törekvések elméletét elv-
ben megtámadni, az emberiség nyomorait reá mint forrásra visszavezetni, az egyház tanait ezekben is, 
mint az áldások kútfejét f e lmuta tn i . . . gyenge törekvéseink főgondolatja volt és lesz e téren. Hit tant mü-
velünk igy az állami és társadalmi téren. U j tér, u j vállalat, nehéz, göröngyös, de szükséges, miután az 
elmék majdnem kizárólag e téren, ez irányban járnak. Ez egyik föladatalapunknak, hogy a napi lapokra 
hagyván a részletes kérdéseket, elvlapot vigyünk. A hittan többi ágait müveive, a napi szükségeknek meg-
felelve, a jeleneteket feljegyezve e szük körben dicsérjük az Istent, szolgálunk az egyháznak, vigasztaljuk 
testvéreinket, kiknek rokonelvi pártolását kérjük. Az előfizetés 5 fr. 25 kr. bérmentesen bekiildve, a név, 
a lakhely, az utolsó postahely, honnan a lapok vétetni fognak, helyes kiirásával. Palásthy Pál. 

Pest, Lipótutcza 19. szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatot t Pes ten 1865 K o c s i S á n d o r által ( É r k ö v y , Galgdczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor s a rkán . 9. sz. a. 



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

küldéssel 5 frt. 25 kr., ' 
helyben 4 frt. 90 kr. a. é. 

RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

r 
Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál, s P e s -
ten a szerkesztőnél (Li-

í pótutcza 19. sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-

I ban, (haltér és aldunasor 
sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, junius 24-én. 49. I. Félév. 1865. 

T A R T A L O M : Registrum. — Föpásztori körlevelek 
a pápai encyelicáról. (Szombathelyi.) — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Registrum. 
A kath. egyház, de különösen első sorban lát-

ható feje, a romai pápa, mint az igazság legfőbb ta-
nítója minden időben szem előtt tartá ama magasz-
tos hivatását, hogy az isteni és erkölcsi rendet, a 
keresztény társadalmat fenyegető tévelyek szörnyei, 
az illusiók, hamis elvek, és destruetiv tanok ellené-
ben megvédje. Ezen ébersége és Isten őrködő ol-
talma nélkül a keresztény társadalom, mint csupán 
egyéb emberi intézmény, a változó kor catastrophai 
alatt rég elbukott volna. E helyes szempontból fogja 
föl a világra szóló pápai encyclica irányát még a 
berlini protestáns ,Revue' is, midőn a többi közt 
mondja: „Az Isten 9-ik Piust biróul s mennyei 
törvényeinek végrehajtójául rendelte, miszerint az 
istentelenekké vált államoknak eszökbe juttassa azon 
tanokat, melyek egyedül adhatnak állandóságot a 
szerzeménynek és hatalomnak ; mert a világi siker-
poli t ika) elérte dagálya tetőpontját, és megkezdő-
dött a fordulat, mely világosságra hozza az önző 
diadal sikeretlen voltát. A pápa az — mond — ki 
egyedül és legelőször merte leleplezni a sérveket, 
melyekben a jelen társadalom szenved ; ez képezi a 
december 8-i e n c y c l i c a világtörténelmi fontos-
ságát. — A vallási kétely, s az állami önkény — 
igy constatirozza a helyzetet — kézenfogva járnák. 
Az emancipált tudomány önhittsége által, egyik bi-
zonytalanságból a másikba vetett emberi elme rabul 
esik azon meggyőződésnek, hogy a földi javak ösz-
szekuporgatása, és élvezete szolgál az embernek 
becsmértékül ; igy támad aztán az erkölcsi anarchia, 
melyben minden egyes egyén a legerősebb bitorló 
hatalma alatt görnyed. E sülyedéstől óvja meg Pius 
a kereszténységet a hit tekintélyének gyógyereje 
által. A pápa szózata, a haladást előmozditó ellen-
csapás az eliszapodás ellen, melybe a scepticismus 
akart bele vonni. Ez eliszapodás, a középkor előtti 

állapot, melylyel az Imperialismus fenyeget. Ha sze-
rinte menne a dolog, ugy a romai császárság erköl-
csi ziláltságába sülyednénk vissza. De az egyház 
véget vetett e botor törekvésnek, midőn arra tanit 
minket, hogy a hit tekintélyében, s a megváltó Isten 
iránti odaengedésben találjuk föl nyugalmunkat." *) 
A „Protestáns egyházi és iskolai lap" azonban ezzel 
ellenkezve meg-megujuló heves rohamot intézett az 
encyclica ellen, és pedig oly szerűt, mely amily al-
kalmas lehet ütközetek megnyerésére, ép oly ille-
téktelen arra, hogy helyesen értelmeztessék azon 
hittani okmány, melynek mig b. Kemény Zsigmond 
ur is világtörténeti fontosságot és nagyszerű hord-
erőt tulajdonit, azalatt Ballagi ur „csak egy jó öreg 
ember anathemájának tekinti , mely haragra 
senki ember fiát nem inditotta ;" de kit egy Thiers 
is a septemberi coventio ellen tartott hires beszédé-
ben „mélyen tisztelt és mély tiszteletű"-nek nevez. 
— A dolog érdemét illetőleg, Ballagi ur, mikint ál-
litja, „csak jelezni akarja a benyomást, melyet az 
encyclica a lelkismereti szabadság minden igaz hi-
vére tett, nem tartván szükségesnek a czáfolatot oly 
iratra, mely (szerinte) metsző ellentétét mindennel, 
(?) mit a kereszténység isteni szerzője szellemében 
századok óta jót és szépet kivivott, oly világosan (?) 
formulázza." 2) Mily megfoghatlan, ellentétbe állitani 
akarni az encyclicát a keresztényelem vívmányai-
val annak, ki megirá ugyan, hogy „társadalmi éle-
tünk általában keresztény elveken nyugszik, és hogy 
ezek szerint gondolkozunk, és cselekszünk;" de csak-
hamar meg kérdésbe teszi, hogy : „Milyen általában 
a miveltek gondolkozása mai nap Európaszerte ?" 
válaszul pedig ezt adja: „Mondjuk ki őszintén, hogy 
nem ismernek más kijelentést, mint Isten szózatát 
önbensejükben, nem más csudát, mint a természet-
nek örök törvények szerinti folyását, és nem várnak 
más üdvöt, mint amelyet az ember önszellemi mun-
kája nyomán önmagának szerez. . . A társadalom (is) 
csak ugy léphetett a haladás ösvényére, hogy nem 

>) Pesti Hirnök 1865. 10. sz. 
2) Prot. egy. és isk. 1. 1865. 2. sz. 



enged többé befolyást a keresztény supernaturalis-
mus következetes keresztülvitelére irányuló elvek-
nek . . . Mintha csak — úgymond Ballagi ur — a 
léleknek más törvényei volnának a templomban, 
(igen, az Isten positiv akarata alól emancipált lélek-
nek) ismét mások a templomon kivül ; itt fejlődő 
haladásnak hódolunk, ott minden legkisebb változás 
Isten elleni merényletnek bélyegeztetik. A jelenkor 
embere — hangsulyoztatja — keresztény a super-
naturalismus értelmében csak a templomban, a tem-
plom falain kivül (ellenben) más elveket vall, sőt ál-
lami életében nyiltan bevallja, (az, aki t. i.), hogy 
atheus." ]) Ugy, de ha e korrajz élethű, mikint hogy 
az is, csakhogy nem egész átalánosságban, váljon 
nincs-e általa is igazolva az incriminált encyclica 
közzététele? És hogy a jelenkor embere állami éle-
tében atheus, váljon üdvös-e ez az emberiségre, üd-
vős-e a hazára nézve ? E sorok irója ugyanis akkép 
fogja föl az állam hivatását, miszerint az emberi ren-
det az isteni dolgok rendével összhangzásba hozza, 
főleg napjainkban, midőn Europa politikai s sociá-
lis szerkezete meg van mérgezve, ép az oly elvek 
fölvergődése által, melyeknélfogva más morált kell 
állitólag a templomban, mást azonkivül hirdetni, és 
illetőleg a közéletben, a politikában érvényre emelni. 
„Én mindig mondogattam, és mondom most is, — igy 
szól Ballagi ur — hogy acatholicismust és romanis-
must(minthaa jó katholikus szükségkép egyszersmind 
romai is nem volna) nem egy bordában szőtték." 2)Mily 
hasonlat ! De mégis ugyan Ballagi ur kérdi ránk 
irányzólag: „Mikor érjük el valahára, hogy a ma-
gukat kizárólag igaz hivőknek czimező kereszté-
nyek müveit emberekhez illő viseletet tanusitsanak 
a más véleményüek iránt ?" 3) Azon észrevétele 
azonban t. ellenfelünknek tökéletesen való igazsá-
gon alapszik, mely szerint irja, hogy a catholicismus 
(ellentétben a romanismussal) ugy amikép jelezé. 
még sehol sincs (nem is lesz soha) megalakulva, 
Amaz uj eszmék (a még alakulandó catholicismusél 
érti), melyek csak a legfölvilágosodottabbak leikei-
ben élnek, s melyeknek valósulása a felekezetek lé-
tezését feleslegesekké teendik, megkeresik a teremte 
szellemet, (a világ végéig tartó sysiphusi erőködés-
sel), mely azokat a tömegek sziveibe oltsa." 4) Isten-
nek legyen hála érette ! hogy amaz u j eszmék csak 

J) Prot. 1. 1864. 26 és 27. sz. 
2) Prot. 1. 1865. 2. sz. 
3) Prot. 1. 1864. 31. sz. 
4) Prot. 1. 1865. 2. sz. 

J) Prot, lap, 1864. 27. sz. 
2) Prot. 1. 1865. 2. sz. 
3) Pesti Napló 1862. február 7-i szára. 

is egyesek ösztövér hitágazatát képezik, és hogy a 
tömegek sziveiben be nem oltvák. E tényigazsággal 
szemben jól tudjuk, mit kelljen tartanunk arról, mit 
Ballagi ur más helyütt állit, mondván: „Szomorú 
leverő képe a hanyatlásnak, midőn az épitők pom-
pás épületeket raknak (Graume után szerzetes ren-
deinknek a család- és társadalomra kiható tevékeny-
ségét gáncsolva) és nincs ki lakja ; az ige-hirdetők 
számát oly végtelenül szaporítják, és senki (azok a 
tömegek sem?) nem hallgatja szavukat; szépen ki-
dolgozott morált tanitanak (ez csak egyik dicsőségi 
czimök) és senkinek nem jut eszébe azt követni."1) 
— Ballagi ur, hogy állitásainak tekintély súlyt köl-
csönözzön, a catholicismus nagy szellemű védőjére 
— Montalembertre, — kiről pedig tudjuk, hogy 
azonnal meghódolt a szentatya nyilatkozványa előtt, 
— és b. Eötvös József úrra is hivatkozik, hogy t. i. 
„ők mit mondanak az encyclikában lidérczképen 
föllobbant tüzjelenethez ? Aligha most ez egyszer, 
vallásügyi kérdésben is — mond — az ő nézetei 
azokéival nem ta lá lkoznak?" 2 )Ugy van-e? Lássuk. 

Mindenekelőtt is fölemlitem a t. báró ur azon 
nyilatkozatát, mely szerint 1862-ben a Kisfaludy-tár-
saság közgyűlésén mondott elnöki beszédében föl-
panaszolva „az irodalom sülyedését, és az industria-
lismus azon nemét, mely az irodalmi vállalatoknál 
is csak a kelendőséget veszi tekintetbe, azt mondja, 
hogy a legjelesebb tehetségek is ugyan az afféle 
tekinteteknek legszentebb kötelességeiket is fölál-
dozzák, a tömeg rosz indulatainak hízelegve, és azon 
erkölcsi alapokat, melyeken a társadalom nyugszik, 
megingatva."3) De még inkább kitetszik, hogy b. 
Eötvös ur nem a protestáns lap t. szerkesztőjével 
egyezőleg, hanem az encyclica szelleméhez közelí-
tőleg hoz Ítéletet jelen korunk vallási, politikai és 
társadalmi viszonyairól, ha több évvel a pápai ok-
mány kelte előtt közrebocsátott ezen müvét: „A 19 
század uralkodó eszméinek befolyá SR ä jelenkor ál-
ladalmaira" lapozgatjuk. Igy nevezetesen ebben egye-
nesen kimondja: „Meglehet, hogy súlyos szenvedé-
sek állanak még előttünk ama nagy harezban, mely-
ben a törvényes királyság és caesarismus, az alkot-
mányos egyeduralom és a számszerinti többségek 
kényuri hatalma, — melyben, aminek jog az alapja 
és az , ami csak az anyagi erőre támaszkodik, — 



mind szemben áll egymással ; és lehet, hogy még sokáig tart 
a harcz ; de bizonyára azon ügyé lesz a diadal, amely mellett 
az emberek minden nemes érzelmei sikra szállnak ; mert egy 
tartós jövőnek épületét csak erkölcsi alapokon, és tiszta ke-
zekkel emelhetni f ö l . . . Nem két párt, hanem két polgáriso-
dás közötti küzdelemnek vagyunk tanúi. Az egyén teljes alá-
vetése az államnak, s az egyéni szabadság eszméje azon esz-
me, melyet (a pogány) Roma, és melyet a germán népek 
képviselnek ; az ó világ és a kereszténység polgárisodása, a 
kényuralom és a szabadság, küzdenek még egyszer a világ 
ura lmáér t . . . Korunkban sok van, ami azon borzasztó időre 
emlékeztet, midőn az ó-kor polgárisodása az enyészethez kö-
zeledett. Ugyanazon hajhászása az anyagi élvnek, ugyan-
azon elvtélenség egyeseknél és tömegekben, szintén azon 
alávaló csúszás mászás minden hatalom előtt, s megsemmi-
sítése mindannak, amit századokon keresztül szentnek tar-
tottak, s amit semmivel sem képesek pótolni, mint csupán 
üres kételylyel."1) „Ami a franczia forradalomra nézve az 
ókor története volt, — mely szerint t i. Francziaországban, 
(azóta egyebütt is) a romai és görög hősök példája mentsé-
gül szolgált, hogy minden undok tény, mihelyt az ókor tör-
ténetére lehete hivatkozni, erényül állíttatott föl, rablás és 
lopás, gyilkosság és megvesztegetés azonnal igazoltnak te-
kintetvén, mihelyt valamely classicus író az ó-kor valamely 
úgynevezett nagy férfiáról hasonlót beszélt el;" — „ugyanaz, 
— mond — a franczia forradalom története jelenkorunkra 
nézve, midőn az állam körüli fogalmakra nézve ismét vissza-
tértek az (pogány) ó-kor elveihez;" és midőn „a szabadság 
fogalma alatt, nem az egyes önállósága az álladalomban, ha-
nem épen ellenkezőleg, az egyetem (néptöbbség) korlátlan 
uralma értetik. Az egyenlőség nevében (pedig) az álladalom-
ban nem mindenkinek egyenlő szabadságát, hanem egyenlő 
alárendeltségét követelik."2) Pedig „korunkban a legtöbb 
baj okát abban kell keresni, hogy az állam hatalmát a köz-
pontosítás által korlátlanná tették ; s valameddig e tévedés 
fönáll, nem segíthetni a tapasztalt szenvedéseken, akár 
egyesre, akár egy osztályra, akár az összes népre bízzák az ál-
lamhatalmat . . . Amit a kereszténység (is) az államtól köve-
tel, az : hogy az egyházi és világi hatalom függetlenül állja-
nak egymás mellett. Az egyház szabadsága a legfőbb, egye-
düli rendithetlen erkölcsi biztositéka az állam egyes részei 
önállóságának az egyetem (néptöbbség) anyagi hatalma elle-
nében. Az egyház függetlensége nélkül, az állam minden-
hatósága felől átalában elterjedt tévtant nem küzdhetni le." 
De „a helyzet, melyet az államban az egyháznak adtak, épen 
ellentétben áll (ott, ahol t. i.) a kereszténység alapelveivel."3) 

Ha tehát a szentatya annak tudatában, miszerint helyes 
diagnosis nélkül nincs a világon therapia, jelenkorunk kór-
állapotaira encyclicájában rámutatott, ha b. Eötvösként is a 
keresztény és pogány polgárisodás közti küzdelemnek va-
gyunk napjainkban szemtanúi, be nem láthatjuk, mikint 
állithatja föl Ballagi ur azon alternatívát, mikint „ama (pá-
pai) nyilatkozvány után nincs egyéb választásuk a katholi-
kusoknak, mint vagy megtagadni a keresztény civilisatió 
legszentebb vivmányait, és megszakítva minden (?) kötelé-

' ) II. 587. 584. 585. 583. 
2 ) I . 428. 429 . 417. 354 . 
3 ) II. 339, 431. 434. 424. 

ket a velők nem egyazon egyházi zászló alatt álló polgártár-
saikkal, nyerendő mennyei jutalom fejében a földet pokollá 
tenni : — vagy megtagadniok a pápa absolut (az evangelium 
és szent hagyomány által eléggé van szabályozva) tekinté-
lyét."1) Nem egyéb e föltevés, mint c sak i s refrainje azon 
korábbi súlyos, de be nem bizonyított vádjának, mely szerint 
B. ur irá : „a keresztény supernaturalismus következetes ke-
reszülvitelével, — mond — mindazon institutiókat kellene élet-
be léptetni, melyek a Krisztus nyomdokin (ezek nem vezet-
hetnek tévútra, és nyomorra) jár t középkori kereszténység-
ben a mennyet oly keresetté tették, mert a földet Isten 
nevében pokollá változtatták."2) „Szép dolgok a phrásisok, 
— mi is elmondhatjuk a dicső emlékű gr. Dessewffy Aurél 
után — de az igazságot nem pótolják." A dolog érdemét 
illetőleg pedig igaza van Árvay József sárospataki ref. tanár 
urnák, ki székfoglaló beszédében elfogulatlan érzülettel ki-
jelenté, hogy : „megszoktuk már (azok, akik t. i.) a közép-
századokról föl sem vevőleg, sőt megvetéssel szólani. Pedig 
azon kor — mond — mely a keresztes háborúkban annyit 
áldozott a kegyelet emlékeiért, nem volt minden lelkesedés 
nélkül, s azon századok, melyek a közértelmiség munkába 
vétele iránt annyi fogékonysággal birtak, nem voltak ki-
vetkezve minden szellemiségből: a népiskolák fölállítása 
azon századokat illeti."3) Es valóban, habár a kath. egyház 
mindenkor és mindenütt, hol valaha templomot emelt, ingyen 
iskolát is állított melléje, mindazáltal különösen a középkort 
varázsolá a tanügy aranykorává. De politikai tekintetben is 
„a helyhatósági — municipális — intézmények által menekült 
meg az egyén a középkorban az államhatalom azon elnyo-
másától, — jegyzi meg b. Eötvös J . ur — minő a romai és 
byzanczi császárságban volt ; ez intézményekben találta föl 
a polgári szabadság biztositékát egészen az ujabb korig."4) 
Ballagi ur azonban, mindennek ellenére is azt állítja, hogy 
„noha a pápaság, midőn az elfajult romai világ romjain u j 
birodalmak alakultak, mint az emberiség legnagyobb jóte-
vője, az üldözött erénynek menhelyet, a szelid életfoglala-
tosságnak munkakört adott, és tudományt, ipart, és művé-
szetet a végpusztulástól megóvott ; utóbb mégis (ugyan) a 
pápák tapasztalván, hogy a vak engedelmesség (ez által a 
tudományt, ipart, és művészetet meg nem menthette volna) 
azon mértékben szűnik, melyben a közfölvilágosodás terjed, 
csakhamar azon kezdtek mesterkedni, mi módon lehetne a 
népeket örökös kiskorúságban tartani, és a hatalmat bizto-
sitó gondolatot monopolisálni. A pápaság ama természet-
ellenes törekvéséről — mond — tanúskodik : a censura, és 
az inquisitió."5) 

Hogy Roma szabadságot ad a vizsgálódásra, de nem 
az áthagyományozott hitletétemény és tudomány-tőke nihi-
lisatiójára, ép oly igaz, mikint az is kétségtelen, hogy maguk 
a legnevezetesebb protestáns irók is, mint р. o. egy Grui-
zot, és Ranke történetileg földeriték : hogy inkább az eret-
nekségben elmarasztaltak javai utáni kapzsiság, mintsem 
hitbuzgósági indok volt, mi a világi kormányokat az inqui-

' ) Prot , lap 1865, 2. sz. 
2 ) Prot. 1. 1864 27. sz . 
3 ) Prot. 1. 1864. 13 s z . 
\ ) A 19 század stb. II 348. 
5 ) Prot , 1. 1865, 5 sz . 
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sitió fölállítására ösztönözte, és hogy a pápák oly szeliditöleg 
igyekezének eljárni e részben, mikint a polgári hatalom 
mindazokra, kik a pápához, vagy követéhez fölmentő bullák 
vagy más iratokért folyamodnának, halált mondana. A Pro-
testantismus alkotói ellenben elvileg, tanszerüleg vitatták, 
hogy erőhatalommal kell a máskép hivők ellen föllépni. Igy 
a legszelídebbnek állitott Melanehton is az anabaptisták ki-
irtását, a katholikuSokkal szemben pedig a kényszerítő esz-
közök foganatba vételét sürgőié, Kálvin amellett, hogy kü-
lön könyvet is irt, ,,ubi docetur jure gladii coercendos esse 
haereticos," ') az angol kormányzó — Sommerset herczeget 
egyenesen arra ösztönözé, hogy a hitújítással ellenkezők, kü-
lönösen pedig a katholikusok fegyver által elemésztessenek. 
Béza még tovább menve azon volt, hogy az antitrinitáriusok 
kivégeztessenek, még az esetben is, ha tévelyeiket vissza-
vonnák. 2) A katholikusok tehát csak is a vétlen önvédelem 
határai közt tartózkodának, midőn a protestantismus megte-
lepedését hazájukban gátolni törekvének. Különben maga 
Szilágyi Ferencz ur mondja, hogy „a protestantismusnak 
már három százados évkönyvei telvék a különböző hittani 
kérdésekből eredett küzdelmek sajnos példáival. Igy történt 
— mond — hogy a lelkisméret szabadságát hirdető, az egy-
házat ez alapon ujitó reformatio, saját létele elvének megta-
gadásával szembeszökő következetlenséggel a lelkisméret 
szabadságát t ipor ta ." . . . ,,Nem rég is (t. i. 1817-ben) az 
unió, a két prot. felekezet egyesítésének ügye, kivált az 
agenda- és rítusnak erőszakolásával igen makacs ellen-
szegülést keltett föl Poroszországban a kormány." 3) Neve-
zetes körülmény, hogy a mostani generalis superintendens 
Hahn, a rituális uniónak ellenszegülő községek fékezésére 
kiküldött katonaság élére állt. Ezerenkint Amerikába vándo-
roltak ez üldöztetés elől. Sokan bebörtönöztettek és katonai 
executióval terheltettek."4) Farkas József ur is ugyan igy 
nyilatkozik a porosz kormány imez eljárását illetőleg.5) Mi 
több napjainkban is, a nazarenismus ellen, lenn a Bácskában, 
nem hozott-e egy protest, egyház vidéki gyűlés szigorú el-
járásról határozatot?6) És Peregrinus Tarjangátliy Illés 
prédikátor, mivel barátságos névnap alkalommal, egykét 
szót elszalasztott valamely mély dogmaticus kérdésről, nem 
tétetett-e földönfutóvá?') Nem tudva lévő tény-eaz is, hogy 
a csak nem rég elhunyt vámosi ref. prédikátor, Pap István 
ur e czimü munkája : „A kereezt. vallás 20 évig vándorolt a 
négy egyházi kerületben censortól censorra, de a helvét hit-
vallástól némely pontban eltérvén, egész 1848-ig közzé-té-
tele megtiltatott?" Nem bizonyitja-e a nevezett irónak tulaj-
don édes fia, hogy mennyi zaklatásoknak volt Pap István ur 
kitéve saját egyház megyéje — és kerülete részéről, a „Val-
lási egyesülés ideje" czimü müveért is ? 8) „Ne képzeljük — 
irá annakokáért legközelebb a prot. „Breslauer Zeitung" — 
mintha a protestantismus a szabad tudomány oszlopa volna. 

' ) Prot . 1. 1864, 31 sz. 
г ) Dől l inger , Kirche und Kirchen. 69. 
*) Prot . 1. 1864, 6 és 7 sz . 
*) Dől l inger , Kirche und Kirchen" 405. 
SJ L. a Prot, lap 1863, 50 sz. 1595. 
e ) Prot , lap 1863, 8 sz . 
7 ) L. az 1869- i Protes táns Naptár 86 — 87 lap. 
8 ) Prot . 1. 1865, 3. sz . 17 s z és 18 sz. 

Nekünk is vannnak körleveleink, van kiközösítésünk, van 
„Index prohibitorum librorum"-unk, van anathemánk. Em-
lékezzünk, Schenkel Jézus életét irta, oly messze nem ment 
mint Strausz, vagy Kenan, még is czáfolat helyett elmozdit-
tatását követelték (több mint száz prédikátor) a hittani in-
tézeti igazgatóságától.J) (Folyt.) 

Deoics József. 

Főpásztor! körlevelek a pápai encyclicáról. (Szombathelyi.) 
^ Cursum ordinis religiosi et socialis sanis mentis oculis 

perlustranti multiplex se offert doloris metusque causa. — 
Quis numerabit mala et damna, quibus tarn catholica Eccle-
sia, quam societas civilis premitur et divexatur ? 

Inimici enim crucis Christi nefaria inter se societate 
conjuncti, omnes adhibent artes, quibus mentes perniciosis-
simis erroribus imbuantur, cordaque corrumpantur ; quibus 
respublica sacra et profana labefactetur, priorque — si fieri 
posset — penitus evertatur. 

Diabolica quippe fraude aggrediuntur factam a Deo 
hominibus revelationem, fallacissimis verbis ас formis impu-
gnant divinam Ecclesiae catholicae originem et collatam eidem 
a divino suo fundatore ligandi atque solvendi potestatem, 
impugnant missionem docendi homines singulos, docendi na-
tiones et populos, summosque eorum principes. Huic opinan-
di temeritati conformiter jus asserunt civili potestati immi-
scendi se rebus, quae ad religionem, mores et regimen sacrum 
pertinent, prohibent item liberam sacrorum antistitum et po-
puli fidelis cum visibili Ecclesiae capite communicationem. 

Negata revelationis objectiva perfectione, illam conti-
nuo perficiendam et rationis humanae placitis conformandam 
dicere non verentur. Negant miracula et prophetias in s. pa-
ginis expositas, dicuntque Dominum Nostrum Jesum Chri-
stum mythicam esse Actionem. Morum leges divina haud 
egere sanction e, humanas leges non esse juri naturae con-
formandas, neque obiigandi vim a Deo accipere, humanam 
rationem unicum esse veri et falsi, boni et mali arbitrum do-
cere non abhorrent. Praecipiunt tandem statuin civilem sine 
ullo ad religionem respectu constituendum et gubernandum; 
optimam illam dicunt civilem societatern, in qua violatores 
catholicae religionis de lege non coercentur, nisi pax publica 
postulet, et in qua jure pollet quisque conceptus suos a veri-
tate quamcumque alienos voce, typis et alia ratione, sine ulla 
restrictione manifestandi. 

Fuere etiam suntque, qui eo impietatis et impudentiae 
devenerunt, ut coelum petere ac Deum ipsum de medio tol-
lere conentur asserentes : nullum supremum numen divinum 
existere ab hac rerum universitate distinctum. 

De auctoritate et jure impudenter docent : auctoritatem 
esse materialium virium sunimam, jus vero in materiali vi et 
facto consistere; omnia humana facta in ordine politico con-
summata juris vim habere, et voluntatem populi, publica opi-
nione vel alia ratione manifestatam constituere summam le-
gem ab omni divino humanoque jure solutam. 

Unde non mirum, si omnem morum disciplinam hone-
statemque collocant in cumulandis augendisque quovis inodo 
divitiis, ac m pravis quibusque voluptatibus explendis ; non 

' ) Re l ig io 1865 , I . 4. sz . Prot. 1. 1864 , 25 1865. 9 er. 



mirum, si odio prosequantur Ecclesiam, ejus sanctum caput, 
clerum, et religiosas familias de re christiana, civili ac litte-
raria optime méritas. 

Ut vero hi religionis et Ecclesiae catholicae hostes re-, 
ligionem non tantum a publica societate, sed etiam e priva-
tis arcerent familiis, utque teneram juventutem perniciosis 
quibusvis erroribus et vitiis inficerent et depravarent, Eccle-
siam ab omni juventutis înstituendae educandaeque cura et 
privandam jure declararunt. 

In horum periculorum medio Sanctissimus Pater Pius 
IX. verus Christi in his terris vicarius, successor s. Petri 
principis apostolorum, totiusque Ecclesiae caput, omnium 
christianoruin pater et doctor, cui in b. Petro pascendi, re-
gendi et gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro 
Jesu Christo plena potestas tradita est, (concilium Florent, a. 
1439.) vocem suam levavit, atque in encyclica ddto 8. de-
cembris 1864 ad omnes orbis catholici patriarchas, primates, 
archiepiscopos et episcopos directa pravas opiniones ac doctri-
паэ falsas praecensitas reprobavit, proscripsit et damnavit, 
easque ab omnibus catholicae Ecclesiae filiis, veluti reproba-
tas, proscriptas atque damnatas omnino liaberi voluit et man-
davit, nec non nostrae sollicitudini commisit : ut ingeminatis 
studiis prospiceremus, quo fideles curae nostrae concrediti 
abstineant ab herbis noxiis, quas Jesus Christus non colit, 
quia non sunt plantatio patris ; omnem vero felicitatem in re-
ligione nostra augusta, ejusque doctrina et exercitio quaerant ; 
cum nonnisi ille populus sit beatus, cujus Dominus Deus est. 
Ps. 143. 

Inter tantas Ecclesiae et societatis civilis calamitates 
idem beatissimus pater provocavit nos omnesque fideles : ut 
Deum misericordiarum patrem ferventissimis humillimisque 
precibus exoremus, et ad Jesum Christum Salvatorem no-
strum confugiamus enixe deprecantes : ut amoris sui vinculis 
omnia ad seipsum trahat, utque omnes homines secundum 
cor ejus ambulent, digne Deo per omnia piacentes et in omni 
bono fructificantes. 

Cum autem preces animis ab omni peccato pur is fusae 
Deo gratiores sint Sanctitas Sua expiationis uberrimum fon-
tem adaperuit, omnibus utriusque sexus catholici orbis fide-
libus plenariam indulgentiam adinstar jubilaei concedendo. 

Audite jam nunc dilectissimi in Christo filii ! ipsa San-
ctissimi Domini nostri Pii IX. verba, quae auro pretiosiora 
sunt : (közli ö mltga a ,Quanta cura' és a syllabus okmányo-
kat , s ezután igy szól :) (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jun. 19-én. Nagyméltóságú s főt. Kunszt József 

kalocsai érsek ur mai nap tette le a m. kir. hétszemélyes táb-
lánál mint közbiró az esküt. A hétszemélyes tábla teljes gyű-
lésben volt, a mélt. birák teljes magyar diszöltönyben. Az 
eskületétel után a teljes gyűlés két osztályra oszlott, ö nagy-
méltósága, a bevezetett uj közbiró az egyik osztálynál a 
tárgyalásokban azonnal részt vett. 

PEST, jun. 20-án. A nyári ünnepek legdicsőbbike az 
Űrnapja. Különösen társadalmi ünnep, melyen az egyesek 
ajtatosságát a község, az állam, a társadalmi testület ajtatos-
ságának tényei meghaladják. Az egyházi cultus minden 

része társadalmi,azért hivatik cultus Dei publicus, azért mond-
ja a pap az ugy nevezett csendes misét is alantabb magasabb, 
de mindig fönszóval, azért vannak elébe tűzve az imák-
nak szavai, azért vannak kiszabva a cultus tényei, mivel nem 
Péter vagy Pál, hanem az egyház, a község, a hivek egye-
sülete végzi azt a felszentelt pap által : de az urnapi kör-
menet különösen a község közreműködését hivja fel, hogy 
az állam mint állam, a társadalom, a község vallja be hitét 
az Oltári-szentségben, hódoljon a kenyér szine alatt rejlő Is-
tennek, s tegyen meg mindent, mit e község, ez állam, a tár-
sadalom, mint laicus, megtehet, hogy imádását külsőleg ta-
núsítsa. Űrnapja, az egyház szándoka szerint Krisztus Urunk 
királyságának e földön emléknapja, melyen neki minden ha-
talom hódol. A bün, a Sátán feldúlta e királyságot, az ör-
dögnek bűnnel áldozott az emberiség, omnes dii gentium 
daemonia : Űrnapja Krisztus Jézus királyi trónfoglalási ün-
nepe a családok, országok, királyok, nemzetek fölött. Azért 
vitetik körül az utczán az Oltári-szentség, azért megy ki a 
hivek sokasága, fogadja, imádással üdvözli, vagy kiséri az 
Oltári-szentséget. Omnegenuflectaturcoelestium, terrestrium, 
et inferorum. 

Az urnapi cultusnak fénye, a tisztán egyházi tényke-
désen kivül tett készületek az egyház külső helyzetének, a 
hivek hitének, ajtatosságának bizonyitékai. Örömmel fogadja 
az egyház, midőn a hivek aranyedényeket ajándékoznak az 
urnák oltárára, mikor a templom fényét, diszét, tisztaságát 
szivükön viselik, uj miseruhákat adományoznak, vagy a fe-
hérruhák mosását magokra vállalják, mikor az oltár fényesi-
tésére, s költségesebb javításokra egyletekbe állanak stb ; 
örömmel fogadja mindezt az egyház, sőt a virágcsokort az ol-
tárra, virágkoszorút a szentségtartóra, virágot, lámpát, gyer-
tyát valamely kép elé a templomban : Űrnapján azonban 
mindent, mindent kiván, óhajt, kér, követel, amit az állam, 
a társadalom, a község az ünnep fényére, az utczák díszíté-
sére csak megtehet, mint bloisi Péter énekli : 

Sic populus fidei sua post vestigia ducens, 
Carbones vivos facit illos carbo relucens. 
lllius exemplo mereamur sanguine laurum, 
Hujus purgatae vitae Domino demus aurum. 
Tales digna Deo libamina ferre merentur, 
E t Domini sacris assistere nou prohibentur.1) 

Hol katholikus a fejedelem, hol szövetség van az egy-
ház és az állam között a kölcsönös segélyre, a nemzetnek 
vallási, erkölcsi, polgári jóllétére, ott az állam feje, az állami 
hatalom, ennek minden hivatalai, képviselői részt vesznek a 
körmenetben hivatalaik, méltóságaik teljes fényével, minden 
jelvényeivel. Ez történik Romában, Austriában, Spanyolor-
szágban. Űrnapján látjuk a kath. államot. 

Hol az egyház és az állam között csak a semlegességre 
van meg a szövetség, hogy itt sem bántják, ott sem bánt ják 
az egyházat, sem bántatni mások által nem engedik, mint 
Francziaországban, Belgiumban, ott az urnapi körmenetből 
a fejedelem kimarad, a hivatalok tagjai csak mint egyes 
emberek vehetnek részt a körmenetben, a körmenet minden 
netaláni háboritás ellen védetik. Itt egyesek, családok, köz-
ségek hódolnak az Istennek, de az állam nem hódol. Végre 

' ) Edit. Migne T . 207. p. 1151. 
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hol ezen semleges szövetség sincs meg, hol az állam azt sem 
tudja, létezik-e kath. egyház, mivel csak polgárt, avvagy 
mivel csak egy vallást ismer, a többit kitiltja, ott körmenet 
sincs Űrnapján, ott minden a templomban végeztetik, vagy 
ha az utczára kimennek, veszélynek indulnak, hogy kővel 
fognak dobáltatni, mint Londonban az apáczák, mint mult 
évben Florenczben, s ez évben Milanóban az urnapi kör-
menet. Igy van ez Svédországban, Norvégiában, Daniában, 
az apró német herczegségek legtöbbjeiben, hol a kath. egy-
ház léte nem ismertetik el, hol egyes embert csak mint pol-
gárt tekintenek, s ha nem államvallásu, köszönetet köve-
telnek tőle, hogy neki azon a helyen az Isten szabad leve-
gője megengedtetik. Igy van Angolországban, igy Paris vá-
rosában, a svajczi protestáns cantonokban, hol a körmenetek 
letiltvák, a kath. cultus állami törvénynyel egészen a temp-
lom bensejére van szorítva. Egy a Törökország, egy a Po-
roszország is, hol a körmenetek türetnek, de hogy ne zavar-
tassanak, minden a polgárok jó kedvétől, műveltségétől 
függ. 

Italia mint állam nem bir religiot. Ez apostata állam, 
ellenmondásban minden történetével, népeinek érzelmével, 
mivel egy kis forradalmi párttöredék, melynek vallása az 
istentagadás, nem enged vallást az államra. A községek 
sokat tesznek az Űrnapnak fényére, régi időktől fogva a 
családok egyletbe álltak, mit melyik család teend az ünne-
pélyességre, ki van tűzve. Sok városban meg is történik 
még. Turin ezelőtt megtagadta a községi részvétet, ez évben 
Florencz megtette ezt, Nápoly megadta az ünnepélyilletéket 
a pénztárból, de ez évben botrányos merényeket tett a gari-
baldista párt, ,éljen a vallás' kiáltásokkal a körmenetet meg-
rohanta. A lapok irják, hogy a bourbon párt az urnapi kör-
menetet tüntetésre használta, tehát a templomon kivüli ajta-
tosságokat le kell tiltani. Nem a gazokat, kik a becsületeseket 
megtámadják, kell büntetni, hanem a becsületeseket kell a 
templomra szorítani, ez forradalmi logika. Az egyenlőség 
elve szerint gondolná a józan eszű, hogy ha a rablónak sza-
bad az utczára kimenni, a becsületes polgárnak is szabad 
lesz : a forradalmi logica azt másképen érti, ezt a szobára 
zárja, annak pedig szabad sétát enged. Gondolná még a jó-
zan eszű, hogy ha a forradalmárok népgyüléseket tarthatnak 
a piaczon, és senkinek sem szabad őket ebben megzavarni, 
a katholikusoknak is szabad lesz ajtatosságukat az utczán 
végezni. De ez nem igy van ; ha kimennek a katholikusok, 
a gazok által megtámadtatnak, a kormány pedig letiltja az 
ily ajtatosságokat, hogy a gazoknak gazságok gyakorlatára 
alkalmuk ne legyen. Forradalmi szabadság szerint csak a 
gonosznak van joga szabadságra. 

Hivatalnok egész Italiában meg nem jelent az urnapi 
körmenetben. Farsang utolsó napjaiban szüneteltek a tör-
vényhozótestületek Turinban, de nagyhéten, húsvét napján 
az Isten, és az ő helytartója elleni átkoktól zengedeztek. A 
forradalom, a mai műveltség ünnepei Bacchus napjai, temp-
lomai Venus házai. 

Űrnapja tehát méltán az egyház helyzetének tanúsága. 
Hol az állam vesz részt, kivált fővárosokban, ott az 

egyesek mintegy kiszorittatnak a járdalatból. Az állam, a 
községek hitvallomási napja ez, azért a hivatalok, egyletek, 
testületek vesznek benne részt. A hivek örömmel engedhetik 

át ezeknek e napon a helyet. A hatalom hódol, minden tes-
tület, minden egylet a hatalomnak képviselője az ő körében. 
A hivek, mint Bécsben, Pesten csak az utczán megállnak, 
fogadják, imádással üdvözlik az Oltári-szentséget ; részükről, 
hallgatván még szentmisét,a napi ajtatossághoz mindent meg-
tettek. A nemzetek királya, a sokaság ura néptömeg között 
kisértetik. Az álló tömeg oly szükséges a tiszteletre, mint a 
kisérő. Az egyház ily helyeken nem követeli, hogy kiki ki-
sérje, ami a fővárosokban nem is lehetséges. Az egyéni ajta-
toskodás, mikint ez a templomban megtörténik, ily járda-
latnál el szokott maradni, tisztes állás, illedelmes kiséret a 
tiszteleti tény. Imádkoztak egyesek a templomban, a járda-
latnál az ének, vagy a kiséreti tény az istenitisztelet. 

Egyesek ajtatoskodnak, midőn házaikat, ablakaikat ki-
diszitik, hol az Oltári-szentség vitetik. Pesten mindez, kivált 
a belvárosban, nehéz. De a plébános ur mégis annyit meg-
tett, hogy jövőre legszebb reménynyel kecsegtet az, ami ez 
évben volt. A házak ablakai nagyrészt szőnyegekkel voltak 
beaggatva, ittott az ablakon szent képet is láttunk égő gyer-
tyák s virágok között ; ingben, vagy szobaöltönyben férfi 
nem nézett ki. Húsz éve, hogy lát juk az urnapi körmenetet 
Pesten, valami rendkívüli dolog soha sem történt itt az egy-
házi ünnepélyességre, 1848 után az is elmaradt, mit egykoron 
a polgári gyalog és lovas katonaság tett e napon. Most a hi-
vek közreműködését igénybe veendjük. — Nehezen megy 
ugyan, de mégis sokat lehet tenni. A váczi-, és uriutczán 
héberek nem laknak, a protestánsok ablakai semmit sem fog-
nak ártani, legnehezebb az, hogy ezen utczákon kereskedők 
laknak, kiknél a vallásosság ritka erény. Terézvárosban a 
héberek ugyanazt teszik, mit a legbuzgóbb katholikusok. 
Ha legalább arra lehetne a lakókat birni, hogy minden ab-
laknál gyertyát gyújtsanak, virágot rakjanak, a szőnyeg-ki-
aggatáshoz mi még nem értünk, az olaszok jó mestereink 
lehetnek. Italiában az erkélyek vannak szőnyegekekkel be-
fedve, az ablakok közötti fal pedig ezekkel beaggatva. 

A belvárosi körmenetet ft. Lipovniczky István magyar 
kir. táblai főpap vezette. A hétszemélyes és a királyi tábla 
kath. tagjai nagyszámmal vettek részt a körmenetben. 

A külvárosi körmenetek ez évben az eső miatt elma-
radtak. Terézvárosban fölötte nagy készület volt erre. A 
plébános ur, ft. Klempa Simon, káplánjainak, és az Isten 
látható áldásakint munkálkodó szeretetnénikék buzgalmá-
nak köszönhető. A virág nagy mennyiségét ők keresték, ők 
szerezték, ők fonták füzérekbe, az oltárok ékesitésére ők 
működtek közre, a szép kis leánysereget ők öltöztették fides, 
spes, Caritas fehér, zöld, vörös ruhába. A mult évinél, mely-
ről említést tevénk, még fényesebb lett volna. A nagymisét 
ft . Kovács József királyi táblai főpap végezte, kihez az áj-
tatosság bevégezése után a 300-at meghaladó apró leányse-
reg kézcsókolásra ment. Midőn az osztályokba, csapatokba 
berendezett leánysereg, és kardos kalpagos kis ifjusereg a 
templomból haza ment, lehetett csak némiképen gyanítani, 
mily fényes lett volna a körmenet. 

A belvárosi utczák nemzeti zászlókkal voltak disze-
sitve, a ,Nemzeti szálloda' óriás zászlaja, a ,Korona kávéház' 
homlokzata diadalmas érzetet költött a keblekben. Szándé-
kosan emiitjük e két helyet, mivel hol legkevesebbé várunk 
valamit, mégis legtöbbet találunk, örömre lepetünk meg. Te-
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rézváros hosszú ,királyutczája' ugy szinte a körmenetre ki-
választott utczák nemzeti zászlókkal, az erkélyek, ablakok 
szőnyegekkel, virágokkal voltak ékitve. 

Voltak nemzeti Requiemek egykor, nemzeti temetési 
járdalatok : miért ne lehetne az örök élet zálogának, táplá-
lékának nemzeti nagy ünnepe ? 

Princípium verum Deus est, et clausula rerum, 
Quo sine quod coeptum fuerit, finitur ineptum. 
Debet adorari p r i m u s , primusque vocari. 
Auctor adoratus primum, primusque vocatus, 
Non elongabit se, cultoremque juvabit. 
Ergo Deum fateamur eum, sed cunctipotentem, 
Supplicibus nostris precibus votisque faventem.1) 

MIÖKOLCZ, jun. 13-án. (Kerületi határozat.) A mis-
kolczi kerület ft. Beller József esperes s alsó-miskolczi plé-
bános ur elnöklete alatt f. é. május 30-án : Szirma-Bessenyőn, 
az egri fömegye ama nevezetes plébánia helyiségében tartá 
meg szokásos tavaszi gyűlését, hol mult évben az ország-
szerte tisztelt érsek : Bartakovics Béla ő nméltósága bérmá-
lás szentsége kiszolgáltatása alkalmával apostoli kőrútjában, 
hün követő papjainak koszorújában Fiizy Ferencz lelkész 
urat, ki 23 évek hosszú során e helyen lankadatlan buzgó-
sággal pásztorkodók, ünnepélyesen és szabályszerüleg ple-
bánosi hivatalába beigtatni kegyeskedett, örökké maradandó 
emlékét hagyván e cselekvény által is clerusa iránt viseltető 
magas figyelme s gyengéd atyai szeretetének. 

Szirma-Bessenyő ez időtől kezdve nevezetes hely, s 
méltó arra, hogy minden egri áldozár csak fölemlitésére is 
kalapot emeljen, s ily, századok alatt előforduló cselekvény 
után főpásztora iránt hálaérzelemre fölhevüljön. 

Innen könnyen megfoghatóvá válik, mily lelkesedés-
sel, mily pietással sietett ide, hol nem régen a lelkészt a ke-
gyes főpásztor Krisztusban kedves testvérének nevezvén, 
mindnyájunkat testvérekül elfogadni méltóztatott, minden 
tagja a kerületnek, mennyi jó szándékot, áldozatkész szivet 
hozott a papi gyűlésbe megtenni mindent, mit a közjó, főleg 
pedig a világ által méltatlanul üldöztetett egyház, ennek 
látható szentséges feje, röviden a catholicismus érdeke kiván. 

Megnyittatván az ülés, azon örvendetes esemény al-
kalmából, hogy az egész egri főmegye tiszteletét s szerete-
tét osztatlanul biró főpásztor ö nmga félszázados áldozár-
sága ünnepét elérve, fiainak ugyan nem közvetlen körében, 
de lélekben azok által kisérve két nap előtt arany sz. misé-
j é t a Mindenhatónak magáért, hónáért és érettünk — fiaiért 
— bemutatá, szűnni nem akaró éljenzésre tört ki minden 
ajak, mit fiúi ragaszkodás és mély hódolat kifejezése mellett 
ő kegyelmességének tudomásul juttatni, egyszersmind a ke-
rület jegyzökönyvében megörökittetni határoztatott. 

Mi megtörténvén több tárgy merült fel, miket mind 
felemlíteni e sorok Írójának czélján kivül fekszik. Egyet 
azonban, mi főtárgyát képezi a papi gyűlésnek, nemcsak 
közérdekeltségénél fogva, hanem azon szempontból is czél-
szerünek véli a kerület, minthogy azt válaszul kéri tekintetni 
a két oldalról is a kerülethez érkezett indítványokra. 

Midőn a kerületi papság ezt teszi, valamint bizonyta-
lanságban van afelől, minő érzülettel fogadandja azt a ma-

' ) Petrus Blessensis , de sacris ven. sacram. Eucliaristiae my-
s t er i í s , Patrologia lat. ed. Migne T . 207. p. 1135. 

gyarhoni kath. nagy közönség : ugy más felől, ezt biztossá 
tenni kivánja , miszerint minden pártkérdésen felül emel-
kedve egyedül benső meggyőződésének siet hü kinyomatot 
adni, mikor véleményét szabadon tartózkodás nélkül ki-
mondja i1) egy kath. nagy lapnak megalakítását illetőleg ; 
szerkesztő úrtól függ azt becses lapjában közleni vagy el-
utasítani, lia nem találja méltónak, hogy a „Religio" befo-
gadja.2) 

Minden tagja a kerületnek feljajdulva, mélyen elszo-
morodva ama szánandó vivmányok fölött, melyeket az isten-
telen sajtó a vallásos érzület, a köz erkölcsiség, szóval : a né-
peket s nemzeteket boldogító catholicismus nagy hátrányára 
naponkint nagyobb dimensióban tesz, ennek megfékezésére 
elkerülhetlenül szükségesnek véli: egyesült erővel oda töre-
kedni, hogy a kath. elvek nyomán hiven haladó sajtó amazt 
helyéből kiszorítsa, teljesen lefegyverezze, szükségesnek véli, 
égető kérdésnek vallja egy kath. nagy lapnak alkotását. 

E nézetből kiindulva a kerületi papság szivböl üdvözli 
mind a pesti mélt. egyházi és világi felszólalók april 3-án 
közzé tett felhivását , mind a szepsi kerület indítványát, 
mely a „Religio" f. é. 20-ik számában már közölve is lőn, pár-
tolja mindkettőt elvben, mint ugyanazon egy czélra törek-
vőt ; de kiviteléhez sem egyik, sem másik indítványnak sub-
ventio utján nemcsak a jelen nyomasztó idők tekintetéből, 
hanem azon körülménynél fogva nem lehet járulnia, mivel a 
pesti fölhívás értelme szerint, mielőtt a honi kath. közönség 
kihallgattatott volna, az „Idők Tanúja," mint kath. nagy lap 
előtérbe tétetik. A kerületi papság elismeréssel van t. Lon-
kay Antal urnák érdemei iránt, melyeket a kath. érdekek 
6 éven általi védelmével magának szerzett, kivánja őt az 
egyetemes kath. nagy lapnál alkalmaztatni, érdeme szerint 
jutalmaztatni, sőt lapjáért az I. T. kártalanittatni ; de van-
nak más kitűnő capacitások is, melyek a kath. érdekek mel-
lett csatasikra keltek, például a „Pesti Hirnök," mikor nem 
kelt védelmére a sértett kath. érdekeknek ?3) Ilyeneket sem 

' ) Honor generis nostri ez . Szerk. 
2 ) Örömmel, t isztelette l , testvéri üdvözlettel , inikint a je les toll 

megérdemli , szorul szóra közöljük. Szerk 
") A kerület n. t. tagjai nem vádoltathatnak, hogy valakivel 

egy kézre játszanak. Megtisztelni mindenkit, aki köre, hivatása, tehet-
sége szerint kath. igazainknak szolgálatot tesz , testületünk erénye, 
kötelessége. Bár mindenki aszerint szolgálna, amint köre engedi ; a 
kath. név, ragaszkodás egye temes j e l l egű , melyben kiki kiti inhetik, 
s kiki dicsőséges lehet. Nagyobb t isztelet a szent ügyre, ha többen 
szolgálnak neki. A t. kerület a P . Hírnököt méltán emiitette. Mikor 
az egyiket megbecsüljük, nem illő, ha a másikról, aki ép azt mutatja 
magán, e l fe lejtkeznénk IIa mindenkit megtisztelünk, csak nagy elme-
gyengeeég veheti ezt rosz néven. A Hirnök főmunkatársa t. Török 
János legujabbi nyi latkozataiból i s m e r e t e s ; de ha hat év elébe l é -
pünk, s 1855-ig v isszamegyünk, ugyanazon hűséget , l e lkes bátorsá-
got találunk tollán. A kerület ítéletének okadatolására, mi által a m e g -
említés megerősíttetik azok előtt is, kik a lefolyt 10 évre nem emlé -
keznek, nyissuk fel t. T. János „Publlcístikai dolgozatjai"-t, o lvas-
suk : „Szü le tés i ünnepünk 1855 aug. 19" ( 1 7 9 1 ) ; „ S z e n t - I s t v á n - t á r -
sulat 1855 oct . 13"' ( 1 8 7 1 . ) : „Fogadalmi templom Bécsben 1856 april 
24" ( 2 1 8 1 . ) : „É l j en a király aug. 3 1 " (223 1.); „Biztos híd 1856 
sept. 9 " ( 2 2 7 1 . ) ; „Nagy-Már ia -cze l l i v iszhang 1857 aug. 4 " ( 3 6 6 1 . ) ; 
„ A z évszázados búcsú 1857 sept. 9 " (5031 . ) „Nemzet i dicsőség a 
vi lág végé ig 1856 jul . 19" ( 2 1 3 1 . ) ; „ A legerősebb paizs 1856 aug. 
2 0 " (2171.) stb. stb. Csak futva emiitett cz ikkek a „Magyar Saj tód-
ból, melyet t. T . J. ur Bécsben szerkesztett . Politikai iránya, e l v e 
nem jön itt szóba, ez nemes, ez hazafias, és jelesen védett; csak a 
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szabad felednünk; azután tisztelet becsület, de igazság, az 
egyes szerkesztő — bár múltjában teljesen igazolva van, 
jövőjéről ki állhat jót ? és ha a hűséget a catholicismus iránt 
meg nem szegheti is, de arról ki biztosit, hogy utódaiban 
ezen csorbát nem ejthet ? a miskolczi kerület tehát a pesti 
felhívásra nézve bátorkodik egyelőre megjegyezni : miszerint 
nagyobb garantiát hisz feltalálhatni, ha tekintélyes férfiak-
ból álló kath. bizottmány áll a dolog élére, és nyilt program-
mal áll elő a megindítandó kath. lap érdekében, mintha egyes 
szerkesztőtől tétetik függővé sorsa a kath. irányú lapnak : 
az I. Tanuját tehát a kerület subventióban nem részesítheti 
ugyan, de mint kath. irányú lapot ajánlja. A szepsi indít-
ványt ami illeti, ezt is melegen pártolja a kerületi papság ; de 
a kívántató áldozatot csak akkor hozandja meg, ha a fön-
nebb emiitett bizottmány alakulva leend és általa felszólit-
tatni fog.1) 

Egyébiránt igen sajnálja, hogy az antikatholikus szel-
lemben működő sajtó kárörömére, nem ugyan elvre, de a 
kivitel módjára nézve különbletek merültek fel. Az erőket 
nem szétforgácsolni, hanem egyesiteni kell, hogy czélt ér-
hessünk. Semmi esetre sem találhatja a kath. közönség gyö-
nyörélvezetét abban, ha müveit tehetségek gúnytárgyává 
tétetnek, sárral megdobáltatnak, kik az irói pályán már ba-
bérokat szereztek. 2) 

A kerületi papság e részben nem véli az illem határait 
átlépni, ha ez érdemben felszólaló mindkét részt megkéri : 
közelítsenek egymáshoz, ne engedjék kisikamlani a kilátás-
ba helyezett országgyűlés összehívása előtt a kedvező al-
kalmat egy kath. nagy lap megindítására. 

Kosa Istcán 
kerület i j e g y z ő . 

VEGYESEK. 
Nm. s ft. Grirk György pécsi püspök ő nagyméltósága 

a pesti oltár-egylet szent czéljainak előmozdítására újra 50 

kath. ü g y n e k tett szo lgálatot említjük. , ,A kath. sz iv nem szokot t há-
ládatlan lenni ." Szerk . 

' ) A kerület n. t. tagjai nem tudják, hogy az általok emi i te t t 
óhajtás a pünköst előtti hétben megkísértetet t , s még egészen el nem 
ejtetett . Óhajtsunk, imádkozzunk ! S z e r k . 

г ) Bocsánat , ha e g y sort , ml csupán s z e m é l y ü n k r e v o n a t k o -
z i k , elfojtunk. Mi az ügyrő l szó l tunk, személyünket , daczára a mások 
által tett bevonás i k í sér le tnek , ma is távol tartjuk. Kiknek vádiratai-
ból töredékeket közö l tünk , azok közül ket ten panaszt t e t t ek , hogy 
ép azt nem közöl tük , mi s z e m é l y ü n k r e vonatkozott . Később még 
négy védirat küldetett be hozzánk, e z e k e t e g é s z e n elfojtottuk, habár tár-
gyi lagosak vol tak, s a fehérvári t K. L.- tó l beküldött 5 — 6 év előtti em-
l ékeke t k ö z ö l t a mások által vitt hasonló v i tákból , me lyek egészen 
ily térre vitettek, mint a legutolsó . — Bocsánat , k e g y e s e lnézés az ily 
szerkesztő i bátorságért , forró köszönet nem annyira c seké ly s z e m é -
lyünk mintsem a s zen t ügy iránt mutatott rokonszenvért . N e k ü n k 
már egy igen nagy magasság proprio motu, proprio pugno e l ég té te l t 
adott, l e lk i smeretünkön öntudatunkon kivül nyi lvános i g a z o l á s né lkül 
is igazolva vagyunk. T i sz te l jük testvéreinket akkor is , ha nekünk 
é lesen cl lenmondanak, s óhajtjuk az a lkalmat , hogy j ó szolgálattal 
v i s z o n o z z u k ; s ha más alkalmunk nem lesz, v iszonozni fogjuk i ro -
dalmi munkánkkal, mely az általok is s zere te t t e g y h á z javára lesz 
téve . A múltról tehát elég. Szerk . 

o. é. frtot szentelt, melyért az egylet ezennel legforróbb há-
laköszönetét nyilványitja. 

Szép kiállításban megjelent „Assisi sz. Ferencz élete" 
németből, a franczia eredeti szöveg szemmel tartása mellett 
t. Kudlik János esztergomi fömegyei papnövendék által for-
dított munka. Chavin de Maian könyve kedves fogadtatást 
nyer t ; a mai hithideg, természetfölötti ker. erény, s az isteni 
gondviselés csudái ellen elfogult világban e műnek fordí-
tásra vett választása szerencsés, czélszerü ; lapozva, olvas-
gatva azonnal felismerjük a szorgalmat, a gondosságot, az 
ügyességet, a sikeres kivitelt. Üdvözöljük a fiatal munkást, 
ki, hittanulmányi foglalkozásainak szabad óráiban a főt. elöl-
járóság engedelméböl ily komoly munkára adta magát; for-
dítása az ő fiatal szivére áldásos hatású volt, az olvasónak 
kedves, a neveidének pedig, melynél ö ily munka után pél-
dás életre van lekötve, diszére fog szolgálni. 

Hofbauer Kelemen Máriáról, kinek életrajzát ft. Dankó 
cz. kanonok, fölsőbb papneveidei igazgató ur ,Magyar Si-
on'-ban és külön lenyomatban ismertette, Romából tudósí-
tanak, hogy a szentatya Queloz redemtoristák átalános gond-
nokának könyörgését kegyesen fogadva, Hofbauer boldog-
gáavattatásának ügyét felvétetni parancsolta, s az előadással 
Reisach bibornokot megbizta. 

T. Ballagi Mór ur panaszkodik, hogy neki, mint szer-
kesztőnek, száz szemekkel kellene birni, hogy mindent, ami 
történik, meglásson. Mink is azt mondjuk, hozzá adva, hogy 
a száz szem közül mindenikhez száz jobbkart kellene 
birni, hogy a szentügyet a megtámadás, annyi ferde, de mégis 
érvényt kereső, követelő nézetek ellen megvédhesse az el-
mék előtt. 

M. A. ur a Prot. egy. és isk. lap 24-ik sz. irja : „az 
emberiségnek legjelentékenyebb része csak azt képes igazul 
tartani, amit saját eszével megért, vagy legalább amit értel-
mével és világosan belátott ismereteivel nem lát merőben 
ellenkezőnek." Az állítás mind a két részét aláírjuk, miután 
a hitczikkelyekből mindent értünk, amit érthetünk : amit 
pedig meg nem foghatunk, arról bebizonyitjuk, hogy ajózan 
észszel „merőben nem ellenkező." í r j a : „Nemcsak az egy-
háznak, hanem az államnak, valamint magán embereknek 
is kell, hogy joguk legyen főiskolákat fölállítani." Aláírjuk ; 
azért alapította Pázmán Péter a pesti egyetemet, azért öreg-
bítette Maria Terezia apátsági, prépostsági javakkal az egye-
tem alapját; azért alapíttattak gymnasiumaink is egyháziak s 
kath. nagy urak által. — í r ja : „a protestantismus nem csu-
pán vallásos reform (deformnak neveznők), hanem az összes 
művelődésnek in principiis reformja (deformja) ; ugy szinte 
az állami, az összes társadalmi viszonyok kifejlődésének is." 
Szorul szóra aláírjuk ; de nem érthetjük, hogyan lehessen 
panaszkodni, hogy a kath. pesti egyetem füvészkerti tanár-
ságára prot. férfi nem bocsáttatik. Ha a reform in principiis 
van, ha ezt az összes tudományban keresztül kell vinni ; ha 
Ivánka az énekkönyvbe is átvitte : követelhetjük, hogy 
kath. egyetemen minden tanszéket kath. férfi bírjon. 

Szerkesztői tudósítás. 
N —s— L. O. P . A jó barátok keresz tbe ölel ik e g y m á s t : a lap, s 

önnek leve le is u g y a n e z t te t ték azután. Salutat omnes semper idem. 
Р . В. I. Öcsém ! ön épen oly bátor, mint e g y kath. pap, kinek 

példája praecursor J o a n n e s Baptista. Ön lapalapitásról je lesen érte-
k e z i k , s kívánja h o g y rögtön közöl jem. B izony ön nem fél , hogy j e l e s 
érve i t az uj divatú o k o s k o d á s e g y húzássa l letörl i : ,a . . . . m é l t ó s á g 
másképen gondolkoz ik . ' Ma e z a t i szte let , nevekből köpenyt c s iná ln i , 
s benne mindig megje lenni , akár e s i k , akár nap síit. Pa l l ium aptum 
est ad omne anni t e m p u s ; e z is i g a z . Értekezése mindenese tre k ö -
zöltetni fog, de várjunk, míg valamiből az idő is l ehorzso l va lamicskét . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÀSTHY PÁL. 

Nyomatott Pes ten 1865 K o c s i Sándor által ( É r k ö v y , G a l g ó c z y és Kocsi nyomdájábanj Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz . a. 



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

küldéssel 5 f r t . 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr. a. é. 

RELIGIO1 -
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

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

sarkán, 9. sz. a.) ^ 

Pesten, junius 28-án. SO. I. Félév. 1865. 

TARTALOM: Registrum (vége.) — Egyházi tudó-
sitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Registrum, 
(Vége.) 

1 nem hallgathatom ezek után Ballagi ur azon 
legislegujabb fölfedezését sem, miszerint állítja, 
hoày: l „Romában Galileinek a koperniki rendszer 
melleit irt' mathematical munkája ellen m á g 1 y á-
v a \ (?) demonstráltak, és azt beszélik (tehát csak 
mondják), hogy Galilei térdepelő helyzetéből föl-
egyenesedvén, magában e szókat mormogá: „mégis 
csak mozog t. i. a föld."1) Hogy mi a való igaz e 
tárgyban, ellenmondhatlanul niegmutatá a „Religio" 
1864. I. 20 és 44. számában. Elég legyen itt csak 
fölemlítenem, mikint, ha már Gusa, Kopernik kano-
nok előtt tanította a föld forgását, és mindemellett 
nemcsak püspökké, de bibornokká is neveztetett, 
Galilei sem eshetett e miatt bajba, hanem csak is 
azért érék némi kellemetlenségek, mivel epés-
kedett , és hittani kérdést akart az egészből csi-
nálni . . . Nincs rendén, agyonhallgatni akarni a czá-
folatokat. — „Semmi kedvem a kedélyeket izgatni, 
— igy ir folytatólag Ballagi ur — és a pápai ura-
lom iszonyatosságait (?!) festeni, (hát pusztán csak 
föltenni?) de tény — mond — hogy mig békés 
fejlődésnek örvendenek a protestáns államok: An-
golország,2*) Hollandia, a Scandináv félsziget orszá-
gai,3) és Poroszország (köztudomásúlag itt épen 
ellenséges álláspontot foglal el a korona és törvény-
hozótest egymással szemben), addig a római kath. 
Francziaország (de váljon a katholicismus hitelvei 
folytán-e, és nem Agolország adott-e rá példát hosz-
szan tartott forradalmával?) egyik szélsőségből a 
másikba rohan."4) Mi különösen Angliát illeti: igaz 

• r) Prot. 1. 1865, 5. sz. 
2) Hol Colenso püspököt a szentirás szabad magyará-

zatjáért elitélték, felmentették, ismét elitélték. 
3) Hol a lelkismereti szabadságot száműzetéssel bün-

tetik. 
4) Prot. 1. 1865, 5. sz. 

hogy belbékét élvez, azonban másutt szitja a zavart 
akadályozza a kibontakozást, hogy az aggaszd 
bizonytalanság közepette, mindenkit a századokra 
számitott vállalatok kezdeményezésétől elrettentsen, 
a világpiacz monopoliumát ily módon önmagának 
biztosítandó. Az önérdek e politikáját képviseli An-
golország. E molochnak veté oda áldozatul a dicső 
vértanú lengyel nemzet ügyét már 1830-ban. Ekkor 
történék — bizonyítja maga b. Kemény Zsigmond 
ur — hogy Metternich Angliába küldé ügynökét, 
avégre akarván ott a kormányt megnyerni, hogy 
Ausztriával és Francziaországgal szövetkezve, Orosz-
országot megtámadja. De Palmerston, (— Monta-
lambertként, „a gyöngék jogának e nagy megve-
tője, kinek az angol nép is a külügyi politikában 
hűséges bűntársa," —) mint akkori külügyminiszter 
ezt üzené Metternich herczegnek : „Anglia annyira 
el van foglalva belreformokkal, hogy idegen ügyekbe 
nem vegyülhet." Midőn pedig később Palmerstont 
párthívei kérdezék: hogy miután biztatni látszott, 
miért hagyá cserben a szegény lengyeleket? Ekkor 
ő élezésén ezt válás zolá: „az angol hajók sokkal 
mélyebbek, hogysem a Visztulán fölevezhessenek." 
Azaz : — jegyzi meg a nemes báró — „az angol sok-
kal solidabb nemzet, hogysem oly könnyelmű dol-
gokba vegyítse magát, melyek vérbe kerülnek, és 
kamatot nem hoznak." J) De 1863 augustus havában 
a kalmárpolitikát iiző Anglia bezzeg kardot rántott, 
midőn tudvalévőleg, hogy az egyetlen egy angol 
kereskedőn elkövetett sérelmet megboszulja, hadi-
hajóival Japanban, Kagosima 180 ezer lakosságú 
várost romba döntötte, 30 ezer ember életnél többet 
golyó és tüz által elemésztvén. Es mig Russel kül-
ügyminister Kupper admirál barbár eljárását nyil-
ván a parlamentben helyeslé, azalatt a londoni bé-
keegylet a királynő előtt igy nyilatkozók : „E bor-
zalmas boszuállás semmikép sem igazolható. I ly 
tények — mond — fájdalom ! gyakoriak, nemze-
tünkre szégyenbélyeget nyomnak, beszennyezik 
keresztény nevünket, s az Istentől ránk büntetést 

») Pesti Napló 1863. 178. sz. Pesti Hiruök 1865. 91. sz. 
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lioznak."1) Méltó joggal mondá ennélfogva más al-
kalommal Ballagi ur is, hogy „az angol nép két 
harmadában tudatlan, erkölcsileg elvadult."2) A 

É&ak imént meghálálózott s ünnepelt államférfi — 
Cobden pedig ily rajzát adja hazájának: „Én a mű-
velt világ minden országait bejártam — igy szóla 
Rochedaleban 1863, — s mondhatom, hogy a mi né-
pünk jólétre azon országok népeivel nem mérkőzhe-
tik. Egy országot sem találtam, hol oly kevés volna 
a földbirtokos, mint Angliában. Nem ismerek protes-

Tans országot, hol a néptömeg oly tudatlan, oly bár-
dolatlan lenne, mint az angol nép. Az angol paraszt 
nyomorához nincs hasonló a földön. Csak Angolor-
szágban van a paraszt kizárva a földbirtokból."3) 
Ugyan ily szinben tünteti föl Angliát a Prot, lap 
1865. 6-ik száma is. „Az éhhalál — mondatik ott 
— a dicsó'itett britt alkotmány nélkülözhetlen insti-
tutiójává vált. Az angol igazságszolgáltatásnak ép 
ugy mint az anglikán vallásnak, két oldala van." 
(Az aristocratia előnyére, t. i. másoknak pedig elnyo-
mására .) 

Ezek szerint tehát, hogy mikint volna Anglia 
békés fejlődése örvendeztető ? ! Hát még a britt ko-
ronától vagy teljesen független, vagy pedig az ő 
védhatalma alatt állott szabad önkormányzatú ke-
letindiai királyságoknak mily békés fejlődést engede 
Anglia? Erre nézve b. Kemény Zs. ur után az 
1858-i Budapesti Szemle I. kötetéből több égrekiáltó 
bizonyitékot hozék föl e lapok 1862, II. 49 
és 50. számában, előadván, hogy Dalliousie lord 
keletindiai kormányzót még dicskörrel vonták 
körül, és ünnepelt névvé avatták Angliában mind-
annak ellenére is, hogy „a népjog- és természet-el-
lenes bekebelezés rendszerét irgalmatlanul foganatba 
vette, az adóbevallás végett pedig, mikint az angol 
parlamentben is fölhozatott, a tortura használatát is 
igén^he vetette, Angliát minden áron a „lucri bonus 
odor" elveként óhajtván boldogitani." E barbár an-
nectálások következtében tört ki 1855-ben Kelet-
Indiában a lázadás, mikint a t. báró ur tüzetesen 
megmutatja. „A bekebelezés — úgymond — a né-
pet az angol hatalomtól elidegenité, mely a jogokat 
és hagyományokat nem tiszteli, a törvényből játé-
kot üz, és kész kötvényeket szakítani szét, a trón-
örökösödést fölforgatni, a nemzeti kormányt elűzni, 
régi dynástiákat megszüntetni, és minden szemérem 

') Religio 1864, I 14 sz. 
») Prot. 1. 1862, 29 sz. 
3) Religio 1864. I. 8 sz. 

nélkül bitorolni, zsarolni, lábbal tapodni a törvényes 
viszonyokat, hogy múlékony jövedelmi forrásokat 
nyithasson a kincstár számára, és a kelet-indiai bi-
rodalom területét uj meg uj tartományokkal szapo-
ríthassa." 

Lehetetlen, hogy itt szó nélkül hagyjam a czit-
romkint kifacsart, törvényhozási önállásától ugy, 
mint ősi birtokától megrabolt Irlandot. íme ! ,?Wég 
maiglan is az angol kormány ott az adózók által, 
kik roppant többségben katholikusok, oly iskolákat 
tartat fönn, melyek egyedül a protestánsok haszná-
latára szolgálnak. Az íinglikán vallásszolgák is a 
szegény irek vagyonából fizettetnek mindekkorig,, a 
kikiáltott lélekismeretszabadság gyalázat-,gunyjára." 
„Az ir-nép helyzete —• mond Cobden legbensőbb 
kebel barátja — Bright — melynek kormányát hat-
van év előtt átvette, nem válik az angol törvényho-
zás és kormány dicséretére. Az irek birtoktàiajliok, 
földjeiket oly urak birják, kik e nemzettől és»reli-
giójától idegenek. E nép kétségbe esve hazája sorsa 
iránt, ugy szólván szökik hazájából, s ha az Egye-
sült-államok ingyen szállitanák át a kivándorlókat, 
én kétkedem, ha váljon földjeinket mivelhetnénk-e?" 
„Angolországban még most is fönáll a törvény, mely 
a földesúrnak hatalmat ad zselléreit az általuk épi-
tett házból kiiizni, a földbértől megfosztani, család-
jukat, amikor tetszik, földönfutóvá tenni. Oly, egy 
pár évtized előtt hozott törvény is érvényben van még, 
mely 5 száz font sterling pénzbirságot ró arra, ki 
hivatalos öltözékét katholikus templomban viselni 
merészli. Ennek következtében kénytelenitteték 
1864-ben a dublini kath. lordmayor hivatala jelvé-
nyeit letenni, midőn más nap megválasztatása után, 
templomba ment. Még a kórodákból is kitiltvák a 
kath. papok. A dolgozó-házakba sem mehetnek, hogy 
a kath. gyermeket vallás-oktatásban ré^esitsék ; és 
igy ezek az anglican cultusra és vallástanítás hall-
gatására kényszeríttetnek. Említésre méltó e helyt 
azon embertelenség, miszerint midőn a dublini kóro-
dában egy kath. férfi lábának elmetszése előtt gyónni 
kivánt, ezen kérelmét az igazgató nem teljesité, 
„kath. papnak — mondá — tilos a bejövetel." A 
másod-orvos azonban sajnálkozván a siránkozó be-
tegen, kitetette az utczára, hogy meggyónhassák. Sze-
rencsére, egy ur átmenet közben értesülvén aziránt, 
hogy miért van az utczán a beteg, őt azonnal közel 
lévő házába vitette, ahol is aztán buzgó óhajtása 
teljesitteték.1) S mindez oly országban történik, hol 

>) ,Religio' 1864, I. 22. sz. 8. sz. 4. sz. 50. sz. 20. sz. 
15. sz. 16. sz. és 2. sz. 
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egy fél milló protestáns, ötödfélmillió katholikus között, val-
lását uralkodónak mondja ! 

Hogy Angol, Porosz, és egyéb protestáns országokban 
mikint gyakorolják az osztóigazságot a hivatali állomások 
betöltésénél, a katholikusokat illetőleg, ezúttal elhallgatom, 
noha érdekes statisticai kimutatással szolgálhatnék, és pedig 
a nekünk katholikusoknak épen'nein kedvezni szokott hír-
lapok nyomán. — Ballagi ur mindazáltal a fölhozott kétség-
bevonhatlan tényigazságok ellenére is imigy nyilatkozik : 
„Nagy a válaszfal a romai catholicismus, és a protestantis-
mus között : ennek a haladás elvi föltétele, amazt csak az 
élet szüksége kényszeríti arra, hogy elve ellenére is a hala-
dást kövesse."1) Macaulay a nagynevű angol prot. történész 
épen nem osztja ama nézetet, midőn mondja : „A legközelebb 
lefolyt kétszázötven év során, az emberi szellemet erejének 
legnagyobb kifejlődésében lá t juk; minclemellett még sem 
látok ezen kétszázötven év folytán csak egy előnyt is, melyet a 
protestantismus vívott volna ki a maga számára, mely leg-
alább figyelemre méltó volna."4) „Szerencsére az élet — mond 
ugyan Ballagi ur — mindig hatalmasabb az abstract logieá-
nál, és a romai katholikusok általában sokkal jobbak, em-
berségesebbek a romai catholicismus elveinél ; mi meg, fáj-
dalom ! gyakran megfeledkezünk az elvekről, melyeknek 
létezésünket köszönhetjük."3) Hogyan? A katholikusok job-
bak, és emberségesebbek volnának-e, mintsem egyházuk 
hitelvei ? Nem annyi-e ilyesmivel a catholicismust terhelni^ 
mint létjogát a keresztény társadalomban kétségbe vonni ? 
Es mégis minket szokás türelmetlenségről vádolgatni ! Kü-
lönben ugy hiszem méltán kérdezhetem itt : váljon, melyek a 
catholicismus hitrendszerében a nem jó, és nem emberséges 
elvek ? Tény, hogy soha sem hozta a mi egyházunk az ő 
hittanait ellenkezésbe Isten örök igazságosságával és irgal-
mával, nem különben az emberiség való jólétével, és fejlődé-
sének alapeszméjével, az észszel, szabad akarattal, és^erköl-
csiséggel, állítván például : hogy vannak választottak, kik, 
kell, hogy örök végzetileg- szükségkép jók, és elvetettek, 
kik azonkép roszak legyenek. Nem a kath. egyház tani tá , 
hogv a jóságos cselekedetek nélküli puszta hit üdvözít, ő soha 
sem mondá : „pecca fortiter : sed fortius fide, et gaude in 
Christo, qui victor est peccati. Ab agno Dei, qui tollit peccata 
mundi, non avellet nos peceatum, etiamsi millies et millies 
uno die fornicemus, aut occidamus." Ugyan mi lett volna 
az emberiségből, ha p. o. Cálvin kétségbe ejtő, s az 
Istent egy kényúr képében föltüntető elővégzeti tana, vala-
mint Luther hamis vélekedése is, miszerint állitá, hogy az 
eredeti bün következtében az emberi természet minden fel-
sőbb tehetségeiben teljesen megromlott, tagadva az akarat 
szabadságát, és a jó cselekedetek szükségességét az üdvös-
ségre, csak egy évszázadig is érvényben maradt volna ! Mi lett 
volna ily elvek következetes kifejlődése nyomán a tudomá-
nyokból is ? ! Azonban szerencsére ! még ki sem haltak a 
hitujitók, és már is előállottak a humanisták, kik csaknem 
rég is örömujjongva üdvözlék a reformatiót, siránkozva a 
tudományok hanyatlása fölött.4) Avagy nem tudvalévő tény-e 

1 ) P r o t . 1. 1865. 5. sz. 
2 ) Rel igio 18R1 .1 . 5. sz. 
3 ) P r o t . 1. 1865. 5. s z . 
*) L. az e r f u r t i e g y e t e m t ö r t é n e l é t Dr . , K a m p f s c h n l t e ' t ő l és D ö l -
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hogy Karlstadt, igaz nevén Bodenstein Endre minden világi 
tudomány ellen harezot inditva, a kézmivesek műhelyeibe 
járt , hogy azoktól, mint akik mélyebb gondolkozással ma-
gukat képtelenekké nem tették, a szentirás értelmezését 
hallja ? — „Ha a romai katholikus azt tart ja, — mond Bal-
lagi ur végre — hogy „extra ecclesiam nulla salus," ám vallja, 
ebben senki gátolni nem akarja ; (lehetetlen is volna) de ne 
kivánja az államhatalomtól, hogy ama meggyőződés gyakor-
lati oldalának, a „compelle intrare" elvének érvényt szerez-
zen, mert akkor a társadalom más hiten lévő tagjainak meg-
győződésén kellene erőszakot elkövetnie."1) Hol az a ka-
tholikus, kinek esze és szive helyén lévén jól tudja, hogy 
„Non est religionis cogere — mint Tertulián észre veszi — 
religionem," hol mondám az oly katholikus, ki a „com-
pelle intrare" elvét vallaná, és az államhatalom erőszakos 
beavatkozása által annak érvényt kivánna szerezni ? Hanem 
az igen is elvitathatlanul igaz, mikint Szathmár-Némethi 
prot. prédikátor „Evangeliomi Dominica" czimü munkájában 
(Kolozsvár 1675) roszalva az idegen vallás gyakorlásának 
megengedését, és az idegen vallásúak tisztségre emeltetését 
követeli, „hogy a magistrátusok az Isten nyája közt lappangó 
hamis tanítóknak fegyverrel ellentálljanak." Kőszeghy István 
predikátzióinak tárházában (1786) pedig egyenesen kimondja, 
hogy az idegen valláson lévők az Isten házába való mene-
telre kényszer í t tessenek. 2 ) Devics József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SZEMLAK, jun. 6-án. A ,Religio' 32-ik számában a 

majusliavi szentbeszédekről szóló czikk átolvasásából igen 
nagylelki örömöm volt, kivált hogy „a bold. Szüz-anya Má-
riának pártfogása alatt álló országokban a Szeplőtelen Szűz 
tiszteletére bensöleg főnként lélekkel irt jelesbnél — jelesb 
irodalmi termékekkel találkozunk, melyek Sziiz Mária vi-
rágzó tiszteletének mindannyi tanúi," — s továbbá, „váljon 
Magyarország nem hivatik-e Mária országának ? Oh, bár ne 
csak hivatnék, hanem lenne is az !" Hogy s mint kezd lenni 
azzá, sok és szép példákat hozhatnék fel; de mellőzve azo-
kat, szoritkozom csak is kis városunkban levő kedves ájta-
tosságra, mely egyházi megyénkben napról napra, és igy mi 
közöttünk g. katholikusok közt is terjedni kezd ; neywzetesen 
a nemrég unióra tért román ajkú hivek között, kiknek Isten 
után igen szivökre kötjük a bold. Szűz Mária tiszteletét, 
pártfogását minden ügyeinkben, mely a görög keleti n. e. 
egyházban igen háttérbe van szorítva. — Ám adja az ég, 
hogy a bold. Szűz iránti tisztelet napról napra ne csak a nyu-
goti, hanem a keleti egyházban is virágozzék. Kell is virá-
goznia, mert édes Anyánk pártfogása s tiszteletén kivül 
nincs, s nem is szokott lenni virágzó élet, ahol már mi is 
megyés püspökünk széke elfoglalása óta recitáljuk „a bold. 
Asszony arany-koszoruját," kinek védelme által szeretem 
hinni, hogy nemcsak más nemzetek, hanem a román, illetőleg 
a görög kath. keleti szertartásuak is a hitéletben emelkedni, 
felvergödni, s ugy szólván virágzásba indulni fognak ; — 
mert amit hajdanában kelet adott nyugotnak, különösen : 

' ) P r o t . 1. 1865, 5. sz . 
L U d v a n l y I g n á c z „ A P r o t e s t a n t i s m u s k ö z t ö r t é n e t i f e j l e m é -

n y e cz. m. 174, 175. 1. 
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vallásosságot és műveltséget, adja most nekünk vissza azt 
a nyugot ! 

Legyen szabad mi nekünk is g. kath. áldozároknak, a 
jót akarom mondani : az ájtatosságra, művelődésre, s előre-
haladásra vezető utakat, ösvényeket, utódokat elfogadni, 
hogy annál inkább megmutathassuk, miszerint mi igaz sá-
fárjai, vagyis igaz s becsületre méltó vezetői vagyunk1) a 
mi Isten s ember Jézus Krisztus Üdvözítőnknek, aki a bold. 
Szűztől, mennyország Királynéjától, az Atya Isten öröktől 
fogva tett elhatározása következtében született. — Legyen 
szabad avval is dicsekednem, mikép g. kath. egyházi me-
gyénkben a bold. Szűz iránti tisztelet bizodalom s kegyelet 
naponta mindenfelé virágzó kezd lenni ; annál is inkább, 
mivel mi lelkipásztorok, kik mint növendékpapok a romai 
kath. seminariumokban neveltettünk, nem kis hasznát vesz-
szük annak, mivel a bold. Szűz iránti áhitat csak is ott cse-
pegtetett a mi zsenge, még addig tapasztalatlan sziveinkbe. 
Tudjuk hát továbbá és meg is győződünk arról, hogy a bold. 
Szűz Máriának pártfogása s a benne levő bizodalmunk, ki 
mint közbejáró Jézus s ember között , nagy áldást oszthat a 
román nemzet között is, mely nemzet keresztül ment, tör-
ténet bizonyítása szerint, már annyi viszontagságokon, tehát 
uraim, Magyarország nem csak most, de később mégis hi-
vatni fog „Mária országának !" 

Csak akkor fogunk mi is kath. románok hatalmasan 
időről — időre nagy léptekkel előre haladni, s a hanyatlás 
örvényeiből fölvergödni, lia mindenekelőtt megismerjük ma-
gunkat, és kipuhatoljuk az okokat, eltávolítjuk az akadályo-
kat, melyek ugy vallásosságunk mint művelődésünk előhala-
dását gátolják; nem különben ha mérlegre fogjuk tenni hát-
ramaradásunk okait a vallásosság s műveltségben, melyek 
paizsa s árnyékába beburkolva juthatunk a kitűzött czél és 
rendeltetésünkhöz ; szóval egymástol kérdezzük : scimusne 
nostram destinationem ? ! ! 

Szívélyes örömmel üdvözlöm erélyes megyés püspökünk 
mélt. s főt. illésfalvi Papp Szilágyi József főlelki pásztorun-
kat, a szent unió terjesztésének fő-bajnokát, az igazi kath. 
szellemű kegyes atyánkat, szóval az igaz katholikus elvű s 
borostyánnal koszorúzott benső hitéletre s örök üdvösségre 
vezető tudományok hittudorát ; aki a közjóllét előmozdítására 
a szt. unió terjesztésére, vagyis századokon át bebizonyult 
legigazabb üdvözítő katholika vallás virágzására nem saj-
nálta közreműködését,' az unióra tért szemlaki g. kath. ro-
mán ajkú hivei számára a vallási alapból kieszközölni bizo-
nyos összeget, melyen azután Isten nagyobb dicsőségére 
szolgáló diszes templomot épiténk, amily még eddig a mi 
megyénkben nem építtetett. Ezen templom az újonnan áttért 
híveknek szemeikben igen feltűnő, sőt még minekünk is, kik 
ezen a vidéken lakunk, vallás külömbség nélkül mindnyájan 
bámuljuk a nemes izlésü, a magas kormány által ügyes s dicsé-
retet érdemlő tervezetet, minthogy a templom kereszt for-
mára épitve, a torony pedig az oltár fölött egyptusi pyra-
miskép gyönyörű kereszttel diszesitve emelkedik föl, mely 
tornyot még inkább kiemeli bádog fedezete, nem különben 

' ) Mindig min t i l yeneke t ü d v ö z ö l t ü k , és mily n a g y , mily dicső 
h i v a t á s u k van az e l s zakadásban m a r a d t t e s t v é r e k r e n é z v e , ö n ö k e t t i s z -
t e l j ü k , s z e r e t j ü k , ö l e l j ü k , ö n ö k n e k á ldás t , m a l a s z t o t e s d e k l ü n k . T e s t -
v é r e k , e g y a n y á n a k fiai v a g y u n k m i n d n y á j a n . S z e r k . 

Pozdech ur által a legújabb módon fclszerelts legkönnyebben 
járó szép hangzású harangok, melyek szinte a legnagyobb 
ünnepélylyel tétettek fel mult hó 11-én. — Amidőn kis ká-
polnánkból kiindulva egyházi processioval, híveink ajtatos 
és szép énekek kisérete mellett, Isten s egyházunk nagyobb 
dicsőségére épült anyaszentegyházunk szép kinézésű temp-
lom uj tornyába értünk, igen nagy számmal voltak a 
másfelekezetüek közül is, és miután szertartásunk szerint 
harangjainkat megáldottuk s megszenteltük, azonnal szép 
beszéd tartatott román nyelven, t. i. mi hasznuk van a ha-
rangoknak '? hogy az örök Isten egyszülött fiának evangéli-
uma az egész világon elterjedjen, s ahová azok zúgása el-
terjed a Sátán hatalma eltávolitassék. 

A görög keletiek, kik a katholika egyház kebelétől el-
válnak, állítják h o g j a harangok arra is volnának felszen-
telve, miszerint a nehéz fergeteget azon határtól a harangok 
zúgása által eltávolíthatják. Hiszem, hogy a civilisált világ, 
szeretné tudni az okát s eredetét e szokásnak ? ! mert a köz-
népben, sőt ami több felszentelt g. keleti n. e. paptársaim 
között is azon hiedelem uralkodik, hogy ha terhes fellegek 
jönnek határaink felé, a harangok szólása által, mint elébb 
ernlitém, eltávolittatik a j é g ; magában babonás, s minden 
természettani érvekbe ütköző nézet, melyet csak oly érte-
lemben osztok, hogy nem a harang kongása, hanem a harang 
érez szava által imádságra intetteknek buzgó fohászai az ir-
galmas Istenhez távolítják el a vetéseinkre közel álló vészt, 
s fergeteget. 

Legutoljára mégis megnyugtató jele lehet napontai 
előrehaladásunk annak, hogy lassan lassan ezeknek nem 
adunk hitelt ; mert semmi sem történik ok nélkül ! E mellett 
a román nemzet geniusa őrködik a mi elhagyatottságunk 
fölött is, mely nem ád hitelt minden mende-monda beszédnek. 
— Valódilag akkor fejet hajtanék állításuknak, ha mint ke-
resztények a fergeteg közeledtével s a harangok zúgása 
folytán térdre esve kérnék az Istent unanimiter, hogy ezen 
jeges esőt távolítsa el határaiktól; mint mi szoktunk imád-
kozni, ha valaki haldoklik , vagy midőn halljuk , hogy 
„Ave Máriára" harangoznak, elmondjuk az angyallal Szűz 
Anyánk köszöntését 

Mindenekfölött részemről csak is azt akarám leirni, 
hogy ezen ,Ave Máriára'-i harangozást az ujonan szt. unióra 
áttért szemlaki g. kath. hivek között is megalapitánk, s 
ezután is naponta terjeszteni, s a zsenge sarjadékok szivei-
ben meg is gyökereztetni fogjuk. Oh ! bár lenne már ezen 
szép szokás minden g. kath. parochiában, ugy mint a nyu-
goti egyházban van, akkor hiszem hogy a bold. Szűz Mária 
tisztelete még nagyobb virágzásban állana. — Egy úttal 
jól emlékszem, mélt. kegyelmes jó megyés püspökünk kine-
veztetése óta Mária tiszteletét papjainak igen szívökre kö-
tötte, nevezetesen : a hivek között különös ájtatosságra ve-
zető szokások által, mint reggel — délbe — s estve Ave Má-
riára harangoztassanak, megmagyarázva a népnek ezen ha-
rangozásuak az okát, amidőn a harang zúgása által a hivek 
a bold. Szüzet az angyallal szívből köszöntsék, mely szokás 
már mezővárosunkban is megvan, annál is inkább, mert a 
befejezéshez közel álló templomunk leendő felszentelése ün-
nepélyénél a bold. Szűz Mária édes jó anyánk menybemene-
telének örök emlékezete, — tisztelete — s pártfogása alá 
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fog ajánltatni ! Amely közös öröm felvillanyoz minket, hogy 
szomjas szívvel várjuk kegyelmes apostolunk s püspökünket, 
a mi jó atyánk eljövetelét, remélvén, hogy itt megjelenése 
után többen fognak a szt. unióra áttérni; mert még a 
más felekezetűek is látni óhajtják méltóságos megyés püs-
pökünk személyét, meghogy majd itt létekor hogyan fog mi-
sézni ? mivel azon hírt kezdik terjeszteni egymás között, 
hogy a g. kath. román püspök nem olyan formájú ceremó-
niákkal misézik, mint a n. e. püspök, hanem oly szertartást 
használ, mint a latin szertartású püspök: persze ezt mind rá-
galom s tudatlanságból mondják, — különösen ezen a vidé-
ken, hol igen ritkán fordul meg egy romai kath. román 
püspök, — azért mégis legyen hála az Istennek, hazánk va-
lamint hegyes ugy róna vidékein áldás-dúsan terjed a hold. 
Szűz Mária tisztelete, tudjuk a mindennapi tapasztalásból, 
hogy az ily nagy látogatások mily befolyással vannak a 
népre ; amidőn főpásztoraink mint Szűz Mária iránti leg-
hőbb tisztelői hathatós beszédjeik által a bold. Szűznek tisz-
teletét sziveinkbe még mélyebben csepegtetik. Akkor meg-
újulva örömmel fogadott s régen várt jó atyánk s hírnökünk 
által, mindnyájan szivböl s lélekből kiálthassuk : „Éljen a 
szent unió" ! Éljen a haza ! ! — mert hazánk valódi Mária 
országa Et sic facti sunt novissimi primi ! ! 

Egy káplán.]) 
ZÁKÁNY, jun. 8-án. (Kerületi határozat.) A veszprém 

egyház-megyei csurgói kerület május 31-én tartott papi ta-
nácskozmányának jegyzőkönyvéből, kerületi paptársaim 
meghagyásából, az ismeretes kettős felhívást illetőleg, van 
szerencsém e kerület határozatát tudomásra juttatni. 

A jegyzőkönyv I. pontja. 
Mindenek előtt hiszszük, hogy nagyobb dolgok kivite-

lében egyetértésre van legnagyobb szükségünk. Omne re-
gnum in se divisum stb. Siralmasan bizonyítja ezt a történe-
lem. Azért : minél inkább örültünk a két felszólításnak, 
minél inkább meggyőződésünkké vált, hogy a két rendbeli 
egymástól ugyan különböző ; de a katholicismus legszentebb, 
és legigazságosabb ügyeit a legtisztább szívből üdvözlő fel-
szólítások oda növik ki magokat, hogy tisztáztatván a fogal-
mak, e nagy fontosságú ügy körül, mielébb örvendve üdvö-
zölendjük az átalános határozatot; annál fájdalmasabban 
esett lelkünknek ama keserű polémia, mely az igen tisztelt 
szerkesztő urak közt felmerült, s melyet kedves lapjainkból 
örökre kifelejteni szeretnénk. 

A szepsi indítványt egy na^y kath. politikai lap meg-
alapítására nézve, azért : mert ez sajátunkká váll, s tőlünk 
mindenkor függővé tétetik, pártoljuk, s megalapításához 3 
éven át 50 frttal járulunk akkor, lia a létesítendő alapítvány 
mibenlétéről, kezeléséről, az alapszabályokról, iránta való 
jogainkról biztos, és határozott tudomást szerezhetünk. 

T. Lonkay Antal ur az „Idők Tanuja" megindításával 
oly áldozatot hozott, melyet felejtenünk nem szabad ; oly ki-
tartón és állhatatosan, oly ügyszeretettel harczolt katholikus 
ügyeink mellett, hogy midőn az ismert, és országszerte tisz-
telt vallásos lelkű világi és egyházi méltóságok felszólitásá-

' ) J e l e s e n , d i c s é r e t e s b u z g a l o m m a l szá l . M o n d j u k el közös ba-
j a i n k a t , k ö z ö s ö r ö m e i n k e t e g y m á s n a k ; e r ő s í t j ü k , b u z d í t j u k e g y m á s t , 
min t ő sz in t én s z e r e t ő t e s t v é r e k . J e s u s C h r i s t u s , imi t a s lidei s u p e r 
omn ia . S z e r k . 

hoz eddig a magyar clerus nagy része csatlakozik, 8 
neki szerencsét kiván, csak azt tanúsítja, hogy igazságos. 
Azért határoztatott : hogy az Idők Tanuja felvirágoztatásá-
hoz e legszűkebb pénzviszonyok közt is annyiban fog já-
rulni : hogy azt a kerület minden plébánosa járatni fogja, s 
megalapittatván a nagy kath. politikai lap, óhajtja, sőt, ha a 
dologhoz szólási joga leend, megszavazza tekintetes Lonkay 
Antal urnák a nagy lap szerkesztésénél azon méltó állást, 
melyet a catholicismus elleni nagy harczok védelmében ki-
vívott magának, ha részt venni akarna. 

Végül határoztatott : hogy a „Religio" kath. egyházi, 
s irodalmi folyóiratot, e's a „Katholikus Néplap"-ot mint külső 
alakjuk, mint belső tartalmukra nézve jeleseket, ezután 
minden egyes plébánia járatni fogja ; s a főtisztelendő szer-
kesztő uraknak a nevezett egyházi lapok körüli buzgóságuk, 
és fáradhatlan munkásságukért szives köszönetet, és méltó 
elismerést szavaz. 

Tarródy Mihály. 
p l é b á n o s s ke rü l e t i j e g y z ő . 

NAGY-VÁRAD, jun. 12-én. Ő Szentsége Krisztus 
Urunk szentegyházának látható feje, az összes katholikusok 
szerető és szeretett atyja f. évi május 27-én : „Venerabili 
fratri Josepho episcopo Magno-Varadinensi" külczim alatt, 
egy, az egész nagyváradi g. szertartású kath. egyházmegyét 
illető, sajátkezüleg aláirt választ kegyeskedett, a mindnyá-
junk által kedvelt lelkes és érdemdús egyházmegyei főpász-
torunk, méltóságos és főtisztelendő Papp-Szilágyi József 
püspök úrhoz juttatni, azon őszinte és legalázatosabb fiúi 
hódolatért, melyet ő méltósága a december 8-ki encyclica és 
hozzácsatolt okmányok vétele után saját és egyházmegyéje 
nevében O Szentségének legalázatosabban felterjesztett ; mi-
után tehát az emiitett legkegyesebb válasz, mint érintettem, 
az összes egyházmegyei lelkészeket egyiránt és a népet illeti, 
igen czélszerü, hogy a „Religio" folyóiratban, mely egyház-
megyénk lelkészeinek 0 méltósága kegyességéből járni szo-
kott, közöröm, lelkesedés, és fiúi hálanyilvánitás végett köz-
zététessék ; de szükséges azért is, hogy a nem tiszta fogal-
muak, kik oly egyszerűen és minden megfontolás nélkül 
azon nagy horderejű okmányok ellen kikeltek, lássák vagy 
legalább láthassák, miszerint eljárásuk illetéktelen volt ; a 
hü g. szert. kath. pedig nagyobb erőt és bátorságot vegye-
nek a romai apostoli sz. szék iránti tántorithatlan ragaszko-
dásuk nyilvánítására, soha el nem feledve az t : „Tu es Petrus 
et super hanc petram aedifieabo Ecclesiam meam, et portae 
inferi non praevalebunt adversus eam." Ime tehát olvassák 
kegyelettel : „Pius P. P. IX. Venerabilis frater salutem et 
apostolicam benedictionem ! Gavisi sumus, venerabilis frater, 
quod tu clerusque et populus tuus non obsequente tantum, 
sed et grato animo exceperitis documenta, quibus designa-
vimus, deteximus, damnavimus praecipuos aetatis nostrae er-
rores, ut ab eorum contagione creditum Nobis Christi gregem 
sevocaremus. Et dum commendanda ista voluntatum vestra-
rum proclivitas uberiora Nobis pollicetur studii nostri emolu-
menta, — spem conceptam confirmât ea pietas, qua populus 
tuus, accepto vix nuncio oblati beneficii spiritualium gratia-
rum, adiit illico cum fiducia ad thronum gratiae ut misericor-
diam consequeretur, et gratiani inveniret in auxilio opportuno. 
Utinam Altissimus ita propitiatus ubique iniquitatibns nostris 
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avertat iram suam a nobis, et destructis adversitatibus et er-
roribus universis optatissimam tandem tranquillitatem reddat 
Ecclesiae. Id sicuti universo orbi, sic tuae nominatim dioecesi 
ominamur, dum coelestis favoris auspicem, et propensissimae 
in te voluntatis Nostrae pignus benedictionem apostolicam 
tibi, cleroque et populo tuo peramanter impertimus. Datum 
Romae apud s. Petrum die 27 maii 1865. pontificatus Nostri 
anno XIX. Pius P. P. IX ." 

ROMA, jun. 25-én. A turiniak péterfillérje 98,000 lira, 
és egy nagy láda tele ékszerekkel megérkezett, s a szent-
atyának átadatott. A szentatya örömkönyeket hullatott a jó 
hivek áldozatjain, nem annyira csak a küldött pénz s éksze-
rek miatt, mint a szebbnél szebb nyilatkozatok miatt, melyek 
azon fiak szeretetéről a szentatyának tanúságot tesznek. — 
A péterfillér mindig szükséges, a kiadások mindig nagyok, 
miután a szentatya a pápaság jó nevének megőrzése miatt 
minden elvállalt terheket maga akar viselni, minden adóssá-
got maga fizetni. Az 1863-i adósság jun. 15-re eső részlete 
pontosan és teljes értékben törlesztetett, a kamatok, és a ki-
húzott számok a kötelezvényekből névszerinti értékben kifi-
zettettek. E végre a szentszék pénzügyminisztere jun . elején 
a szükséges pénzt Parisba megküldte. A többi kormányok 
az adósságokat consolidálják, néhány év múlva ezeknek ka-
matjait leszállítják, mig végre a kamat egy száztólira vagy 

1 ennek felére leesik, s utóljára az államkönyvből kitörültetik : 
a szentszék csak egy módot ismer az adósságok kezelésében, 
t. i. a pontos kifizetést, a szentszéknek consoiidált, vagy is 
soha nem fizetendő adóssága nincsen. A kötelezvényekből, 
jun. 16-án 1334 számok Romában a pénzügyhivatalban 
133,400 scudi értékben kihúzatták, kiknek számai kihú-
zattak, Parisban, Londonhan, Brüsselben, Bécsben felvehetik 
a pénzt. 

Pünköst előtti szombaton a püspökhelyettes képvise-
lője Constantin baptisteriumában egy magyar születésü, 
Lemberger Henrik zsidó 28 éves ünnepélyesen megkeresz-
teltetett, János, Jakab nevet kapott, keresztapja Wüger 
János volt. Ugyan e napon a szentatya az első vesperást vé-
gezte a Sixtinában, másnap Riario Sforza bibornok s nápolyi 
érsek mondta szent-Péterben a nagy misét, melyen a szent-
atya jelen volt, Putizza István dalmata, a propagandának 
növendéke az evangelium után latin beszédet mondott. 

A májusi ajtatosság Romában példásan megtartatott, s 
az utolsó napon áldozással végeztetett. Szűz Mária iránti 
ezen ajtatosság, oly évszakban, midőn a természet legdú-
sabban önti ki virágait, a romai népnél is igen kedves, jó al-
kalom is, hogy ilyenkor naponkint zengje Mária dicséreteit, 
elmélkedjék sz. hitünk igazságairól, készüljön a szentgyó-
násra és áldozásra. Ez tesz parare Domino plebem perfectam. 
Romában a májusi ajtatosságot 60-nál több templomban tar-
tották meg, s mindenütt az oltárok, a templomok a hivek 
által ajándékozott virágokban, s égő gyertyákban ragyog-
tak. Valóban a romai nép ez évben is bebizonyította, hogy ő 
Szűz Máriának és Piusnak népe. 

A Collegium Romanum nagy teremében Tosi atya 341 
hittani tételről tartott vitát, hogy a tudori koszorút elnyer-
hesse. A legjelesebb tanárok ostromolták a tételeket, a bibor-
nokok, ezek között Sterckx mechelni érsek is jelen volt. 

COCHIN-CHINA. (Missiói tudósítások.) (Vége ) Ennek 

olvasásánál méltán felkiálthatunk : Quid inter haec nos bar-
bati, et debiles dicimus ? Elfogatásától fogva haláláig mint a 
szikla rendületlenül állott. Nem tagadta meg hitét, azért ér-
demesittetett arra, hogy a vértanúk dicső sorába iktattassék. 
— Mostanáig a Franczia - és Angolországgal kötött szer-
ződések ellenére is az üldözés folytattatott, és a keresztények 
egy perczig sem nyugodhattak. Eme üldözés ugyan távolról 
sem oly kegyetlen, mint az előbbiek, azonban csalódnék, 
ki azt hinné, hogy vallási türelmet élvezünk. Engedik ugyan 
hogy a keresztények szentmise hallgatására, és imákra gyü-
lekezzenek, de váljon engedik-e mindazt teljesíteni, mit hi-
tünk parancsai követelnek? Váljon megsemmisitettek-e csak 
egy rendeletet is azok közöl, melyeket a bálványimádás 
akadálykint elénk gördit ? Egyszóval a szerződésben T)iz;_ 
tositott lelkismeret szabadságát birjuk-e ? Tagadólag kell 
mindezekre válaszolni. Sok helyen csak titkon végezhetik 
híveink imáikat, és a benszülött áldozároknak mutatni sem 
szabad magokat. Ha a mandarin kegyes, akkor a kereszté-
nyeknek tűrhető a sorsuk, ha rosz, üldözést szenvednek. Nem 
régen a kerületi főnökök felszólítást kaptak, hogy adjanak 
tudósítást arról, a keresztények közöl kik tértek meg, és kik 
hagyták oda tévelyöket, ha váljon részt vesznek-e a pogány 
szertartásokban ? Helyettnökségünk több részeiben a keresz-
tények, hogy hitök megtagadása nélkül a mandarinokat meg-
kérleljék, sokszor legszükségesb tárgyaikat adják el, csak-
hogy pénzt adhassanak. Jól jegyezte meg valaki, hogy a ta-
pasztalás tanitotta, mikint nem volt elég a szerződésben egy-
szerűen csak azt tenni ki, hogy a vallásgyakorlat szabad-
sága biztosíttatik, hanem részletesebb kikötéseket kel-
lett volna tenni szemben e csalfa nemzettel. És valóban a 
szerződések csak papiron vannak, és nem teljesíttetnek, még 
csak ki sem hirdettettek. Igaz, hogy a számkivetetteknek, 
és azon keresztényeknek, kik az 1862-iki májusi és juniusi 
vérengzést túlélték, szabadság adatott a visszatérésre ; de az 
azóta megtértek még mindig a pogányok járma alatt nyög-
nek, és az egyházi vagyonra nézve is, mely elkoboztatott, 
semmi sem lőn megállapítva. Miből meg lehet ítélni jelen 
helyzetünket. 1862 ik év vége felé az éjszaki tartományok 
főnöke 22 egyént gyilkoltatott meg, kik a számkivetésből 
visszatértek, és az 1863 év első havában a ninhbinhi man-
darin egy öreg tiszteletre méltó áldozárt éhhalálra itélt, ki 
meg is halt táplálék hiányában. Erről számot senki sem kért. 
A pogányok nem szűnnek meg hirdetni, hogy a király ko-
ránsem bocsátott meg nékünk keresztényeknek, hogy a 
dolgokat csak azért hagyja a statusquo-ban, mert a körül-
mények erre kényszeritik, hanem hogy eljön az idő, midőn 
vasvesszejét fogja velünk éreztetni. Az annamiták el nem 
tudják felejteni, hogy a francziák három tartományukat 
szállották meg. Boszujok csak akkor lesz kielégítve, ha vé-
rünkbe márthatják kezeiket. — Helyettnökségünk keleti ré-
szeiben a polgárháború is pusztít. A forradalmárok febr. 
28-án fényes győzedelmet vívtak ki, és egy híres császári 
tábornokot fogtak el. Martius 6-án újra csatát nyertek, mely 
alkalommal egy föbbrangu mandarint, e's ezer embert kon-
czoltak föl. A mandarinok telvék félelemmel. Hiszik ugyan, 
hogy a trónkövetelő diadala külföldi segély nélkül végleges 
•nem lehet, mivel a nép nincs mellette. Mindamellett elég 
pusztításokat visz véghez, és mi őt Isten ostorának tart juk. 
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Hogy is hagyhatná büntetés nélkül szent fia és vallása elleni 
káromlásokat, és öldökléseket? Mult évben a döghalál is 
roppantul pusztitott a pogány népség között, és most a há-
ború hoz gyászt számtalan családra. Sok mandarin, kik a 
kereszténység elleni gyűlöletük által tűntek ki, most- már 
Isten birói széke előtt állanak, hogy számot adjanak. Befe-
jezem soraimat üdvözletemet jelentve a rector urnák, és a 
többi atyáknak. 

IRODALOM. 
„H i s t o r i a Co 1 le g i i P a z m a n i a n i , quam ex ta-

bulariis conscripsit Carolus Rimely, ss. theologiae doctor, col-
le^ii ejusdem Yice-Rector. Viennae, 1865, n. 8 rét. 403 1. 

Üdvözlet a Pazmaneum tudós aligazgatójának, ki azt, 
mi forró vágya, óhaja volt számtalanoknak, nem csekély tü-
relemmel, fáradsággal, tudötnánynyal létre hozá. Köszöne-
tet mondanak neki nemcsak a Pazmaneumnak volt, s jelen-
leg hazánk s a magyar egyház különféle vidékein az ur sző-
lőjét művelő, egykori növendékei; de köszönet illeti őt a ma-
gyar történészet nevében is, hisz kúfőkböl oly intézet törté-
netét irta meg, mely körülbelől 5000 papot nevelt a magyar 
egyháznak, s pedig sokszor sanyarú időkben, szomorú hely-
zetben. Főt. Rimely Károly ur szép bizonyitványát adta an-
nak, hogy ért a morognaphiák Írásához. Midőn a történet 
első kellékét a hűségét soha sem téveszti szem elől, s való-
ban örökbecsű okmányokkal ismerteti meg olvasóit, — me-
lyekben mintegy újra élni látjuk szerzőiket, s a kort, mely-
ben éltek : más részről érdekessé tudta tenni müvét kezdet-
től végéig. Tökéletesen egyetértünk vele, midőn a talán ki-
sebbszerüebbeknek tetsző adatok és tényekkel fűszerezte a 
munkát; mivel valóban a neveidei élet kellemes emlékét ké-
pesek megújítani. 

Sz. a Pazmaneum történetét három korszakra osztya 
adja elő, melyek elseje az alapittatástól, az 1623 évtől 
176.1-ig, a második 1813-ig, az utolsó napjainkig vezet. Meg-
ismertet először is a nagy alapitóval, élete rövid vázlatában, 
az alapított neveidével, ennek első helyiségeivel Bécsben, a 
növendékek öltönyének sziliével, melyről igen érdekes ada-
tokat hoz, az intézet első nénzügyi viszonyaival, Pázmánnak 
az intézet iránti utolsó jówconyságával s gazdag adományai-
val, az intézet benső szervezésével, törvényeivel, az utóbbiak 
módosításával. Figyelemre valóban méltó e tekintetben, hogy 
a nagy bibornok, k i alapitó levelében, a negyedik pontban 
határozta, hogy a növendékek között „nonnisi pauci ad stu-
dia philosophica et theologica admittantur," mivelhogy a tu-
dósok nehezebben fognának a szegény plébániákra menni, 
„praestat casuuin et controversiarum aliqùa notitia imbutos, 
pios tamen ac probos sacerdotes habere, quam valde doctos." 
1633-ban már azt rendeli, hogy a nevezett tudományok ta-
nulására mindazok bocsáttassanak, „quos examinatorum cen-
sura idoneos pronunciavit," miután ugyanis az ur szőlőjének 
munkásai már szaporodtak „non videntur ingénia selecta 
suffocanda." Az intézet, mely a Jézus társaságának adatott 
át, melytől vétetett az igazgató, és azonkívül két praefectus, 
1706-ig külön lelkiigazgatóval nem bírt „ob intimum nexum, 
in (pio collegium ad vicinum Jesuitarum collegium constitue-
batur." Pázmán a tőle nevezett intézet számára 8-ik Orbán 
pápától apostoli megerősítést is kért. ki reményét fejezte ki, 

hogy nemcsak „turris fortitudinis et dominicae istius vineae 
propugnaculum" leend; hanem egyszersmind „sacerdotalis 
liberalitatis momentum cum caesarea magnanimitate certan 
tis." Leírja, és szépen festi sz. a bibornoknak szemefénye, 
Pazmaneum iránti gyengéd figyelmét és folytonos gondját, 
sok történeti tények között egy dolgot tévedésnek gyanítunk, 
midőn 227 lapon Ambrus főherczegről irja,'hogy ez 1808 jul. 
24-én Fuchs érsek által püspökké szenteltetett volna fel, ho-
lott ekkor Fuchs már nem élt, mivel 1807-ben meghalt ; söt 
pappá is Budán a vári kápolnában Fischer által szenteltetett 
fel a főherczeg. 

16'38-ban az intézet már 58 növendéket számlált, ki 
közöl jövő évben 22 mehetett már alelkipásztorkodásra. Bő-
vítésre, a nevelde tágításáról kelle gondoskodni, mi meg is 
történt s az újra épités 1670-ben befejeztetett; de az építési 
költségek, az alapitási tőke egy része kamatainak le nem fi-
zetése miatt rosz jövővel kecsegtetett. A növendékek szá-
mának tetemesen le kellett szállitatni. — Szól szerző a ké-
sőbbi növekedésekről, a győri, nyitrai, egri, Szelepcsényi, és 
Korompai-féle alapítványokról, a növendékek ritka erényei-
ről, többek rendkivüli tökéletességéről, engedelmességről, 
alázatról, „videre enim erat non solum juniores, sed etiam 
maturos, in medio refectorii flectere, naevos suos deprecari, 
exoscolari adcumbentium pedes, in terra cibum sumere, quan-
doque pane, et aqua contentos victitare." A tizenhetedik szá-
zad végéig 700 lelkipásztor került ki ezen intézetből, és ezek 
között többen a vértanúság koszorúját nyerték el. Valamint 
pedig a keresztény erényekben, ugv a tudományokban is 
kitűnő szorgalommal haladván bő előmeneteleket tettek, 
1638 —1700 tehát 60 év lefolyása alatt a baccalaureusokon 
kivül 225 voltak, kik a bölcsészeiből, és hittudományokból a 
legfőbb akadémiai rangfokozatokat nyerték el. 

A tizennyolczadik század folytán is a Jézustársasága-
beli atyák vezetése alatt szépen virult az intézet. Magyar-
ország prímásai kegyeikkel áraszták el Pázmán ültetvényét^ 
A növendékek buzgón iparkodtak megfelelni abennök h e l y 
zett reményeknek. Szerző majdnem évről évre halad az in-
tézet évköny-yeiben talált nevezetesebb eseménynek elősoro-
lásában. Igy az 1713-ban döghalál miatt a növendékek Nagy-
szombatba vitettek által. Érdekesek a többi között Keresz-
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tély Ágost herczeg-primásnak adott rendeletei : „ut alumni 
in casuistica et jure, maxime vero in controversiis ob multi-
plices in Hungaria haereses instruantur ; ut ditiorum filii pro-
priis sumptibus alantur, si aliquando lautius vesci permissum 
sit, vitetur ebriositas, et vini illatio; venatio in C. R. horto 
Prater dicto raro permittatur." — 1723-ban az intézet alapit-
tatásának százados emléke ünnepélyesen megületett. Ha né-
melykor egyes szomoritó jeleneiek, és a házi rend s fegyelem 
megzavarásai előfordultak is, a ' rend csakhamar ismét helyre^ 
állott. Az első korszak alatt az intézet a Jézus társasága^/ 
beli a tyák vezetése alatt állott, és szerző bőven fejtegeti 
az<*n kitűnő érdemeket, melyeket az atyák magoknak sze-
reztek. • 

Barkóczy Ferencz esztergomi érsek és primás, kinyer-
vén a fölséges császár s királynő engedelmét a Jézus társa-
ságabeli atyáktól az intézet igazgatását elvette. Az átadás 
1761 oct. 31-én történt az e czélra küldött érseki biztosok-
nak. Sőt ennél több történt, mert az érsek a neveidét Nagy-



szombatba, és innét Esztergomba átvinni elhatározta. Az in-
tézkedések a legnagyobb titokban történtek, és a növendékek 
útnak indíttattak. A nevelde helyiségei a zágrábi püspöknek 
47,000 forinton eladattak. Azonban a káptalan beleegyezé-
ének hiányával történvén az eladás, ez legfelsőbb helyen 

megsemmisíttetett, s hasznos viták, tárgyalások után, miután 
a kegyes királynő bőkezűségével az intézet alapját növelte 
volna, a Pazmaneum ismét megnyilt Bécsben a magyar nö-
vendékeknek. 1767-ben nevezetes intézkedés történt. A nö-
vendékek nem többé a Jézus társaságabeli a tyáknak előadá-
sait, hanem az egyetembeli u j tanárokéit köteleztettek hall-
gatni királyi rendelet következtében. Következett ugyanis 
ama szerencsétlen korszak, mely annyi sebet ejtett az egy-
házi intézményeken, annyi alapítványt mozdított el eredeti 
czéljától, s mely vészthozó volt a Pazmaneumra nézve is, 
mert 2-ik József császár azt, ugyszinte bérházát, ke r t j é t , a 
siketnémák számára átadatni határozta. De nem lehet szán-
dékunk végig menni azon annyiszor felmerült, és ismét le-
tűnt veszélyeken, viszontagságokon, melyeken Pázmán in-
tézete a mult század végétől az utolsó korszakig átment, 
kiirván a változásokat, módosításokat, melyek történtek, 
festeni az öröm és bú napjait, melyek az intézetre felvirad-
tak, és ismét letűntek. Ferencz császár és apostoli király 
alatt, — 3-ik korszak — az intézet ú j ra szerveztetett, és da-
czára a m. kir. helytartótanács ellenészrevételeinek központi 
papnöveldévé lett, nemcsak az esztergomi főmegye, hanem 
az ország összes megyeiből küldendő növendékek kiképzé-
sére, és csakugyan az 181%-ik évre a királyi rendelet-
ben megszabott arány szerint Magyarország minden püspöki 
megyeiből küldettek ifiak. Alapítvány 29 növendékre volt, 
egyre tartásért 300 váltó forint számíttatván, ennyit kellett 
minden egyes növendékért fizetni a püspököknek is, mely 
öszszeg a megváltozott viszonyok következtében 1833-ban 
600 forintra emeltetett. 1839-ben a Pazmaneum igazgatását 
1832-ben átvett, es amily erélyesen ép oly bölcsen vezető 
Kunszt József jelenleg kalocsai érsek ő kegyelmessége re-
ctorsága alatt, midőn már a magyar a jkú növendékek túlnyo-
móan számosak voltak, alakult a magyar irodalmi egylet, 
mely 1848-ig virágzott, és működésének szép jeleit adta. E z 
évben ujabb vész fenyegette a Pazmaneum lételét „Alumni 
quidem pleno numero ad collegium convolarunt, sed qualis 
sors eos sit mansura, apparuit e litteris quas nomine praesi-
dis ministerii hungarici Carolus Szász subsecretarius status 
ad Primatem regni dimiserat, insinuans subsidia adusque in 

sustentandos collegii alumnos e fundo regulatorum episcopa-
tuum . . . deneganda fore." Az iskolai év a forradalmi mozga-
lom következtében be sem fejeztethetett. Csak 1840 év őszén 
nyittathatott meg ismét. De nem folytatjuk többé, csak rö-
viden biztosítani akar juk e lapok olvasóit arról, hogy a tör-
ténet kedvelői mindannyian, de különösen azok, kik a szó-
ban levő nevelde egykori lakói voltak, nem egyedül tanulsá-
gos, de valóban kedves élvezetteljes olvasmányt is nyertek 
ft . Rimely ur müvében. A könyvhöz mellékelt függelékben 
foglaltatnak még : az alapító által adott szabályok, főmagas-
ságu Scitovszky János bibornok és primás által adott ujabb 
semináriumi törvények, a clericalis élet főelveit magában 
foglaló táblák ; a Pazmaneum igazgatóinak, aligazgatóinak, 
és lelki atyáinak, tanulmányi felügyelőinek névsora az inté-
zet alapitása óta ; jegyzéke azon növendékeknek kikből bi-
bornokok, érsekek, püspökök, praelatusok, prépostok, apátok 
lettek, végre azon növendékeknek, kik 1813 óta kerültek 
ki az intézetből, vagy jelenleg is ott vannak. — A nagy 8 rét-
ben 26 ivre terjedő, a Mechitaristáknál diszes kiállításban 
megjelent műnek ára 2 f tr . 40 kr, o. é., ami drágának épen 
nem mondható. L. F. 

VEGYESEK. 
A P. Napló igy ir : „Liszt Ferencz első miséjét pünköst 

napján volt tartandó Romában." A ,mise' szó alatt a zenét 
érti-e az iró, vagy pedig az Istennek felmutatott áldozatot ? 
Alig tudná megmondani. 

Miskolczról ír ják, hogy az urnapi körmenet lehető 
legnagyobb fénynyel ment végbe. A körmenetet a minoriták 
magyarországi tartományának agg Simeonja, a 81 éves 
Szabó Iiomanus, volt tartományi főnök mindnyájunk épülé-
sére lelki és testi erővel vezette. Egyen csudálkoztak Mis-
kolczon a kath. hivek, hogy a kath. hivatalnokok díszruha 
nélkül, botocskával kézben, jelentek meg a nagy ünnepi aj-
tatosságon. 

J e l e n t é s . Kikerülvén sajtó alól ez idei munkálatunk 
„A protestantismus é3 katholicismus vonatkozással az euró-
pai polgáriasodásra" fBalmes Jakabtól), bátorkodunk kérve 
figyelmeztetni azon t. pártolóinkat, kik tán még megrendelni 
óhajtanák, szíveskedjenek megrendelésüket minél előbb hoz-
zánk beküldeni. A mű első kötetének ára 1 frt . 50 k r . Kelt 
Pesten sz. Iván hó 11-én X X I V . r. gyűlésünkben a pesti nö-
vendékpapság magyar egyház-irodalmi iskolája. 

Kegyes addfcány. 
F t . Csamáry J . a chinai g y e r m e k e k n e k 5 f r . o . é» 

Szerkesztői tudósítás. 
B . . . —y Lát ja . K ö s z ö n e t : a többi j e l e s ; közöl tetni fog mind a 

ke t tő . 
G . . . —b. Ha a ha lo t tak oly s z é p e k , az é lők még szebbek l e s z n e k . 

Előfizetési felhívás, 
Istenbe vetett bizalommal, m. tisztelt testvéreink pártfogására számolva, megkezdendjük a jövő 

félévet. Az Isten véghetetlen irgalma segitett az e számmal bezárt félévi munkásságban, benedictus sit in 
aeternum ! adott lelki, adott testi erőt, adott változatlanul eleven kedélyt, hogy szolgálhassunk az ő szent 
nevének és egyházának e földön: adand, reményijük, szükséges erőt a jövő félévben is. A legyőzött nehéz-
ségek a legyőzendők zálogai ; hálaadásunk esede^és egyszersmind hozzája. Az előfizetési összeg, mint eddig, 
5 fr. 25 kr. o. é. melynek, a jól kiirt név, lakás, s utolsó péstahely mellett, a zavarok elkerülése végett, mi-
nél előbbi beküldését alázatosan kérjük. Palásthy Pál. 

Pest . Lipótutcza 19. sz. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomato t t Pes t en 1865 K o c s i S á n d o r által ( É r k ö v y , Ga lgóczy és Kocsi nyomdá jában ) Halpiacz és a ldunasor s a r k á n . 9. sz. a. 
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