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FŐMAGASSÁGU S FŐTISZTELENDŐ 

SIMOR JÁNOS LI1NAK 

MAGYARORSZÁG BIBORNOK-HERCZEG-PRIMÁSÁNAK, ESZTERGOMI ÉRSEKNEK 

RÓMAI BÍBORNOKI CZIMÉNEK ELFOGLALÁSAKOR 

MONDOTT ÜNNEPÉLYES BESZÉDJE. 

Ex apostolicarum litterarum tenore, quem reverenter audivimus, intellexistis banc Ecclesiam, in 
qua collecti sumus, in Titulum mihi assignatam esse iis cum iuribus, cumquibus eam praedecessores mei, 
S. R. E. Cardinales, hoc ornati titulo, possederunt, et quorum ultimus ille Belgii primas, et Archiepisco-
pus Mechliniensis, Engelbertus Stercks fuit, qui si aliud non reliquisset pastoralis sollicitudinis suae et 
vigilantiae monumentum, quam catholicam universitatem scientiarum Lovaniensem, simul cum suffra-
ganeis suis Episcopis, Belgiique praestantissimis catholicis erectam, nomen suum immortalitati mandasset, 
qua quidem in Universitate, cui similem alteram in toto terrarum orbe hodie frustra quaesieris, monu-
mentum sibi posuit aere perennius, auro et gemmis pretiosius. Neque ego potui huius tanti viri nomen 
non commemorare, in quo immediatum meum hocce in Titulo praedecessorem suspicio ac veneror. Nec 
sum e Strigoniensibus Archi-Episcopis et Hungáriáé Primatibus primus, qui hanc titularem Ecclesiam 
possideo. Hunc eundem titulum praeclarissimo Hungáriáé Primati et Archi-Episcopo Strigoniensi, Josepho 
e Comitibus Batthyány peregrinus Apostolicus, sanctae memoriae Papa Pius VI. contulit, dum Viennae 
Austriae apud Caesarem ageret Josephum II. Ut ex história nostis, quia legistis, Sanctissimus Pontifex in 
urbe illa Consistorium quoque celebravit, in eoque duos creavit S. R. E. Cardinales, quorum alter modo 
nominatus Primas Hungáriáé et Archi-Episcopus Strigoniensis erat, cui haec in titulum assignata est S. 
Bartholomaei in InsulaBEcclesia. Viri autem huius semper honos laudesque manebunt, quippe qui sicut 
generis nobilitate, sie acumine ingenii, animi generositate ac fortitudine, prudentia et dexteritate in 
agendo, zelo gloriae Dei, amore S. Sedis et Ecclesiae, munificentia ac liberalitate excelluit, ut adeo omnes 
nervi omnesque vires adstrigendae mihi sint, ne degener tanti, tam in sede Archi-Episcopali, quam in 
Titulo hocce praedecessoris, degener inquam successor inveniar. En habetis unam ex causis, ob quam 
hanc prae aliis vacantibus optaverim, mihique collatam dementia Beatissimi Patris gratuler Ecclesiam. 

Ecclesia haec, si magnificentiam et splendorem spectes, cum plurimis Urbis Ecclesiis minime 
quidem comparanda, una tarnen est ex illustrioribus Ecclesiis. Circa annum millesimum exstrueta fuit, 
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teste Baronio, ab Imperatore Ottone III. , qui in illam insignem reliquiam S. Adalberti Ep. et Martyris, 

manum ex Polonia detulit. Hic iste s. Episcopus et Martyr Archi Dioecesis et Ecclesiae Strigoniensis 

primus post Magnam Hungarorum Dominam, B. Virginem Maria m patrónus est, imo patrónus est e prae-

cipuis unus totius Apostolici'Regni. Ipse enim ut erat disseminandi verbi Dei inter gen tes, Evangelii luce 

nondum collustratas studiosissimus, in Hungáriám venit, gentis Ducem Greyzam, liuiusque filium, gentis 

Apostolum, et primum apostolicum Regem, Sanctus Sanctum unda regenerante eo in ipsissimo loco 

abluit, ubi hodie stat Basilica Cathedralis, Metropolitana Ecclesia Strigoniensis. 

En alteram causam, ob quam optavi, ut haec mihi in Titulum daretur Ecclesia, et ob quam 

gaudeo, haue mibi datam fuisse. Ubi manus illa ab anno Christi lOOO-o requiescit, quae S. Regem 

nostrum, Apostolum nostrum, Ecclesiae et AEppatus mei munificentissimum fundatorem per lavacrum 

regenerationis Christo peperit, ubi Sanctus ille in sua benedicta manu a tantis saeculis colitur, quem nos 

quoque peculiari cultu prosequimur, qui fieri posset, ut haec Ecclesia mihi non sit gratissima et caris-

sima? Ecclesia porro haec ad illas pertinet, de quibus recte dicitur: „omnia gloria eius ab intus", vel 

quid aliud arguit S. Bartholomaei Apostoli corpus, quod se habere haec gloriatur Ecclesia! Cum duode-

eim dumtaxat fuerint apostoli Christi, facile intelligitis, quam paucae numerentur Ecclesiae, quae tarn 

pretiosum in sinu suo recondunt thesaurum. In vigilia s. huius Apostoli natus et festo eius per Baptis-

mum renatus an non debui maximum exinde persentiscere solatium, quod nullis suffragantibus meis me-

ntis aut virtutibus sola Beatissimi Patris dementia ad Cardinalatum evecto mihi in titulum Ecclesia S. 

Bartholomaei obtigerit, quem vel a puero inter sanetos meos tutelares recensere et singulari pietate colere 

suevi. En rationes, ob quas Titulus iste aeeeptissimus mihi est, in quo autem novum incitamentum con-

spicio, ut ei, qui tantae mihi collatae dignitatis fuit auetor, liuiusque Tituli largitor, Sanctissimo nimirum 

Domino Nostro denuo eas, quas possum, agam' habeamque gratias maximas, hasque contester inconcussa 

fide, intemerata fidelitate, firmissima adhaesione erga SSmum Dominum Nostrum, et erga petram Eccle-

siae, S. Apostolicam Sedem, ferventibus denique preeibus atque assiduis pro diuturna incolumitate felici-

que gubernio Beatissimi Patris. 

Gaudeo in titulari hac, quae mihi obtigit, Ecclesia ministros Christi et dispensatores mysteri-

orum Dei esse filios mirabilis sane, quia seraphici S. Francisci, quem Deus in Ecclesiae suae maximum 

emolumentum et decus illo recte tempore ostendit mundo, dum in materialibus, prout nunc, immersus 

lucris, gaudiis et voluptatibus oblivisci pene videbatur, quod „arcta sit via, quae ducit ad vitam aeter-

nam", quod „unum sit necessarium, — in timore ac tremore operari salutem-', quod „amicitia huius 

mûndi inimica sit Deo" ; oblivisci videbatur verborum Christi, quae non ad Apostolos solos, sed ad 

omnes dixit : „si qnis vult post me venire, ablieget semetipsum, et tollat crucem suam et sequatur me". S 

Franciscus, pauper et humilis, vivam Evangelii imaginem in semetipso expressit, et mundo fatiscenti 

exhibuit, innumerabiles nactus discipulos, e quibus estis Vos, qui in Ecclesia hac deservitis. Agite, ut 

vestigia sequamini S. Fundatoris vestri. Mementote, quantos ille exantlare labores, quantas exsorbere 

debuit sua in vocatione iniurias, mementote, quam fuerit, quam patiens, quam in oratione fervens, in 

ieiunio frequens, quam erga régulas, quas ipse dictavit et sanxit obediens, quam fuerit mansuetus et ob 

hoc vel irrationalibus animantibus dilectus. Placere autem Deo funes, quibus se cinxit S. Patriarcha 

Yester, placere saxa Hieronymi, vepres Benedicti, placere instituta monastica, per tot monachos compro-

bavit, quot miraculis illustravit, in sanctorum dein canonem relatos et aris impositos. Haec consideratio 

vos consoletur, dum impietatem adversus vos armari cernitis, imo experimini. Mementote verborum 

Domini : „si de mundo essetis, mundus, quod suum est diligeret ; nunc autem mundus odit vos, quia de 

mundo non estis." 
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In igne probatur argentum, in tribulationibus probatur virtus ; vincite igitur in bono malum 
estote pii, probi viri religiosi, genuini S. Francisci filii, et dicere cum S.Paulo poteritis: „Quis nos sepa-
rabit a caritate Christi ? tribulatio, an angustia, an fames, an nuditas, an periculum, an persecutio, an 
gladius?" dicere porro poteritis: „si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae". Oretis, ut Deus 
auferat velamen a cordibus eorum, qui Ecclesiam et cum hac Vos persequuntur ; ut auferat ab iis cor 
lapideum et det eis cor carneum, ut sentiant, quam dura et dira iniquitas sit, quam nullám virtutem et 
fortitudinem demonstret, persequi irobelles, quorum arma non sunt, nisi gemitus, nisi lachrymae. 

Exaudiat Deus preces, quas hesterna die omnis effudit Ecclesia. Sic autem oravimus: „Da 
nobis, quaesumus Domine, ut et mundi cursus pacifice nobis tuo ordine dirigatur, et Ecclesia tua tran-
quilla devotione laetetur. Amen". 

Havi szemle. 
A politikai szélcsend napjaiba léptünk, a mi 

különösen mi ránk alkalmazva annyit tesz, hogy 
az egyháznak zaklatása letűnvén egyidöre a külön-
féle .magas házak' napirendjéről, nagyrészt azért, 
mert magok e ,magas házak' is eltűntek, belefáradva 
a bölcs törvényhozásnak fanyar munkájába, maga 
a zaklatás ideiglenesen magánkörökben s magán-
eszközök által, vagy közigazgatási uton is folytat-
tatik. Kár lenne e tekintetben tulvérmes remények-
nek engednünk át magunkat. A személyek sokkal 
inkább azonositvák az általok eddig képviselt rend-
szerre], sokkal egyoldaluabban belebolondulvák 
,haladási1 rögeszméikben, sokkal készségesebb szol-
gái a páholynak, semhogy azok, kik tegnap még 
ellenségeink voltak, kik minden oldalról fenyeget-
tek, hol durván, hol álnokul ellenünk törtek, — 
hogy azok egyszerre, egy nap alatt, egy éjjelen át 
barátainkká, támogatóinkká, mi több: szövetsége-
seinkké lettek volna. Hol van azaz együgyű, ki 
ilyetén rögtöni megtérésben hinne, vagy a ki ilyen-
nel okos embert lépre vihetni remél ? . . . 

Ha tehát valahol, mint például — Poroszor-
szágban azt látjuk, hogy, a kik az egyházat eddig 
mindenképen üldözték, egyszerre, ha egyelőre mind-
járt csak nagy kerülőkkel is, a béke, a kölcsönös 
tűrés, egy bizonyos modus vivendi felé törekednek ; 
akkor legyünk meggyőződve arról, hogy nem a 
kijózanodás, a jobb, tisztább, helyesebb meggyőző-
désre való jutás, a már is elkövetett igazságtalan-
ságok felismerése s azok feletti bűnbánat az, mi 
ideiglenes fegyverszünetre birja őket ; hanem vagy 
a még kedvezőbb időket váró ravasz cselszövény, 
vagy a pillanatnyi elgyengülés, melyet, nehogy az 
időközét saját megerősödésünkre felhasználjuk, ba-

rátságos szemhunyoritások megé rejtenek, hogy 
majd ismét megerősödve, ismét csak oly készület-
lenül lepjenek meg, mint megleptek volna ma, ha-
hogy idejök leendett, s a Gondviselésnek egy-egy 
,véletlene4 megállapodást nem parancsol nekik a 
mi javunkra ; mely pillanatnyi megállapodást, ha 
u g y te t sz ik , felhasználhatnánk 

De csak ne higyjük, hogy a Gondviselés, va-
lahányszor már nagyonis sarokba szorítottak, mind-
annyiszor egy-egy ily ,véletlen'-nel szolgáland ne-
künk; nem szokása az neki, hogy mindent egy-
maga tegyen, hanem a magunk közreműködését is 
kivánja, s ha azt elmulasztjuk, végre is elejt ; — s 
époly kevéssé higyjük, hogy a fegyverszünet más 
mint fegyverszünet; hanem ha azt akarjuk, hogy e 
pillanatnyi szünet lépcsőül szolgáljon az igazi, tar-
tós békéhez, emlékezzünk még eme régi közmon-
dásról : si vis pacem para bellum ; a személyek tő l pe-
dig, mint már fentebb mondók, ne várjunk semmit. 

Mindig a többes számnak első személyében 
beszélünk, ámbár tulajdonképen Poroszországról 
lenne szó. Ez onnan van alkalmasint ; mert azon 
szellem, mely ott a közügyeket vezérli, oly roppant 
ismerősnek látszik előttünk, hogy némelykor szin-
tén már Bismarck trónusának árnyékában vélünk 
lenni; — mi ugyan fáznánk ottan de tudjuk,hogy 
vannak atyánkfiai, kik e félhomályos helyet épen 
arravalónak tart ják, hogy tetteikkel s törekvéseik-
kel együtt ottan elrejtözkedjenek, a haza elrontá-
sának, egyénileg talán jutányos munkájától kipi-
henjenek. 

Maradjunk tehát Poroszországnál, hol a ,cul-
turharcz1-, ugy látszik zenithjére ért, amennyiben 
az egyház jelenlegi üldözésének történetében a leg-
utolsó fejezetet azon törvény képezi, mely legújab-
ban a megüresült püspöki székek betöltésére s a 

1* 
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megyék igazgatására vonatkozólag hozatott. E tör-
vény felhatalmazza a kormányt, hogy maga igaz-
gassa azon katholikus egyházmegyéket, melyek az 
illető püspöknek befogatása, száműzetése vagy ,le-
tevése1 által fó'pásztoruktól megfosztvák. Az első 
kísérletet épen most a pozen-gneseni megyében te-
szik, hol Massenbacli s Nollau kir. biztosok jnnius 
22-én egyelőre az összes megyei vagyonnak kezelé-
sét átvették, mig Raffel kormánytanácsos ,a szelle-
mi igazgatást őrizi ellen' — miként? — azt majd 
meglátjuk. 

Most még csak az a kérdés, váljon a lengyel 
papság alávetendi-e magát eme porosz királyi biz-
tos-püspököknek ? Azt hiszszük, hogy nem; mert a 
katholikus pap jól tudja, ki az ő törvényes elöljá-
rója. í gy aztán ama másik törvény jön alkalma-
zásba, az, melyről Mallinckrodt épen most általunk 
közölt, fényes beszédét tartotta : a ,törvényesen4 

megüresedett alrendü javadalmaknak mikénti be-
töltéséről, s e törvény nyomán az egyháznak leg-
bensőbb hitéletébe való erőszakos, kormányi be-
avatkozásoknak hoszu sora — az üldözési műnek 
úgyszólván megkoronáztatása. . . . 

S ki hinné, hogy mind ezen véres küzdelmek 
közepette épen a keménynyakú üldöző az, ki a bé-
két emlegeti ? . . . Természetes, hogy okos ember 
létére olyképen szeretné e békét megkötni, mint 
századok óta minden álnokul megtámadott ellensé-
gével szokott, hogy az igazságtalan harczban ettől 
elraboltakat többé ki nem adta. De ez egyszer alig-
ha sikerülend neki. Első volt az erősen félhivatalos 
,Kőln. Ztg.'' s utána hasonszintí collegája, a ,Prov.-
Corr \ melyek a békepipára gyújtottak ezen tul-
naiv szavakkal: ,Szükségünk van a békére, s azért 
őszintén kivánjuk is, csakhogy az állam nem en-
gedhet ; mert különben nagyonis blamirozná ma-
gát ' ; — s valamivel későbben ismét a .Köln. ZtgS 
ekként nyilatkozott, már némileg engedve előbbi 
rátartó követeléséből : ,a béke helyre lehet állitva 
az őszig , ha mindkét fél némileg enged. A k o r m á n y 
beérné a polgári házassággal s az alpapok alkalma-
zására vonatkozó törvénynyel, a többi nem-hasz-
nálat által hatálytalanná té te tnék . . . Ez minden-
esetre félhivatalos tapogatódzás in optima forma, 
melyre a katholikus lapok legott határozottan s 
nyiltan meg is feleltek, oly módon, hogy a berlini 
urak csakhamar beláthatták, miszerint a német 
katholikusok nem azon fajhoz tartoznak, kiket egy 
félhivatalos, gyenge mosoly bizalomittas állapotba 
hozni képes. 

„Mi ez — kérdi a ,Mains. Journr — honnan 
ezen rögtöni békeszeretet, holott a kormány ezelőtt 
három nappal meg zeneszó mellett s vigan lobogó 
zászlókkal rohant az ultramontánok elleni csatába ? 
Talán ismét egy csendes kis háborút éreznek kifelé, 
melybe nem mernek belekapni ; mert befelé minden 
fel van dúlva ? Avagy a socialdemocratáknál tar-
tott házmotozások oly borzasztó dolgokat hoztak 
napfényre, melyek kívánatossá teszik, hogy az 
,állam4 most már egész, osztatlan erejét ezek ellen 
fordithassa ?" . . . 

„Legyen azonban bármint — folytatja az idé-
zett lap — bennünket egyelőre csak ama félhiva-
talos békegalamb érdekel némileg, mely azt hirdeti, 
hogy a kormány békét szeretne kötni. De a béke-
kötésrekét párt, illetőleg a két pártnak megegyezése 
szükséges, s váljon azt hiszik-e Berlinben, hogy 
mivel ő nekik szép szemérmesen rágyujtaniok tet-
szett, mi is majd mindjárt, s mindkét kézzel nyu-
lunk a békepipa után ?u . . . 

„Tulvérmes reményektől szeretnők az ellentá-
bort óvni, — teszi hozzá a bonni ,Z). R. Z.1 — mint 
nem régen mondók : megsemmisíthetnek, de meg 
nem törhetnek. A béke csak ugy lehetséges, ha a 
feltételeket mi szabjuk. Másként nem ! Három püs-
pökünk ül a börtönben, papjaink közül ezernél több, 
nem is emlitve ama száz még száz papot és világit, 
kik a májusi törvények miatt máris keserű gúnyt, 
s hivatalaiktól megfosztva, a legvégső nélkülözést 
elviselniök kénytelenek ; nem is emlitve ama szem-
telen hajtóvadászatot, melyet a liberális sajtó évek 
óta ellenünk tart . Ezért elégtételt kívánunk s kár-
pótlást, s mi az egyháznak az államhozi viszonyát 
illeti, tökéletes restitutiót in integrum. Ez pedig 
csak az alap, amelyen aztán a végleges békét meg-
kötni hajlandók vagyunk. Ha amoda át nem tud-
nak vagy nem akarnak ezen alapra helyezkedni, 
akkor ne is fáradjanak többé békekisérletekkel, 
hanem csak folytassák a culturharczot, bátran s 
j ókedvűen . A májusi törvények elvet jeleznek. A k a t h . 
egyháznak lényegébe ütköznek, s ennél fogva az 
egyedüli mód s ut, az egyház s állam közti békét 
helyreállítani, az : ha e törvények, amint hozattak, 
épen ugy, törvényhozásilag el is törültetnek ismét". 

Valóban szivemelő látványt nyújtanak a né-
met katholikusok, kik ily gonosz üldözés daczára, 
sem meg nem fogyva, sem meg nem törve igy tud-
nak, így mernek zsarnokaik szemébe nézni. Ha Ber-
linben azt hitték, hogy a katholikusok milliói e ko-
moly harczot csak játéknak nézték, vagy jelentőség s 
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következmény nélküli maneouvrenek, akkor most észrevehe-
tik, miszerint nagyon csalódtak, s e felfedezés, azt hiszszük, 
meglehetősen tikkasztóvá teheti a levegőt némely berlini te-
remben. Igaz, hogy a német katholikusok nem valami külföldi 
Gusztáv Adolfot várnak, minta 16-dik századbeli protestán-
sok, de reménylenek abban, ki erősebb, mint e földnek leg-
hatalmasabb halandója, abban, kiről irva van : deposuitpoten-
tes de sede, et exaltavit humiles, ki véget vetend keserű meg-
próbáltatásaiknak,ha majd a czél amiért küldte, elérve leszen. 

S kinek köszönik a német katholikusok ez örvendetes 
eredményt ? ki nevelte emez erős, hithű, meggyőződésteljes 
nemzedéket, mely mindig kész a császárnak adni, a mi a 
császáré, de ugy, hogy szabad legyen neki, Istennek is adni, 
a mi Istené ? váljon ki nevelte e nemzedéket ? . . . Tanult, 
hithű, fegyelmezett papsága, mely a félszázadnál tovább 
tartott békének kedvező napjait sem át nem aludta, sem 
másra nem fordította, mint arra, hogy — népének papja 
legyen. S ime, megvan ottan a világiakban az egyházuk s 
annak jogai iránti önzéstelen érdeklődés, megvan a legszen-
tebb buzgalom, a legszentebb bátorság, meg van a papi 3 
világi elem közti szoros s benső összetartás, nem fejezetekre, 
czimekre s §§-okra szedve, hanem a mindnyájoknak közös, 
vallásos meggyőződésnek szent forrásából fakadva. 

Hogy ne adnánk tehát igazat Jörgnek, a ,Hist.-polit.-
Blätter' hirneves szerkesztőjének, ki az emiitett folyóirat-
nak egyik legújabb füzetében a helyzetnek beható ecsete-
lése után ily következtetéseket tesz : „Az általános helyzet, 
összesen véve azon benyomást teszi ránk, hogy a ,cultur~ 
harcz' épen ellenkezőjét fogja eredményezni annak, mit az 
illetők akarták. Canossába ugyan sem Bismarck herczeg, 
sem esetleges utódja nem fog menni ; mert ily háború után 
lehetetlen a fenállott szellemi jószágközösség állapotához 
visszatérni. De époly lehetetlen, hogy az egyház az absolu-
tisticus katonai államnak rabszolganőjévé sülyedjen; sőt 
ellenkezőleg, olyasvalami készül, mi ennek diametrális ellen-
téte : az egyháznak elválasztása az államtól !" 

„Azt hozták fel mindig, s joggal, hogy a közéletnek 
eme két tényezőjét, melyek századok óta, úgyszólván bel-
sőleg s bensőleg összenőttek immár szétválasztani, élethalálra 
való műtét leszen. Pedig épen e műtét körül fáradoznak 
Némethonban, most már három hoazu esztendő óta. Már is, 
a király udvarától kezdve, le a parasztkunyhóig, egyik 
összekötő fonal a másik után elvágatott, s ez bizonyos mérv-
ben még a protestáns államegyházról is áll. De mi különö-
sen a poroszhoni katholikus egyházat illeti, azt mondhat-
juk, miszerint az köröskörül oly annyira elszakadt már az 
államtól, hogy a végleges elválasztásra még csak a vagyoni 
kérdésnek üzletileg hidegvérű elintézése kívántatik meg, s 
ime — az amerikai eszménykép el van érve". 

„Egyelőre az állapotok, igaz, kissé kellemetlenek lesz-
nek ; de ez elkerülhetetlen, ha azt akarjuk, hogy minden 
párt, minden irányzat menjen keresztül azon az iskolán, 
melyet Bismarck herczeg nyitott meg számukra. Lesz aztán 
nap, melyen mint valami halpikkelyek, ugy fog leesni a 
birodalmi tanács szemeiről, ha majd a centrum férfiai eme 
Columbus-tojást ütik a ház asztalára. Másrészt nem létez-
nek már ama bizonyos ,ingadozó s gyenge püspökök', kikre 
1870 óta számithatni véltek, s mindazok, kiket arra akar-

tak birni, hogy magokat s legszentebb kötelességeiket el-
árulják — mindazok akkora megtanulandottak szabadok-
nak lenni." (Vége köv.) 

A Szent-László-Társulat 
f. hó 25-kén délutáni 4 órakor Peitler Antal püspök s t á r -
sulati elnök ur ő excja elnöklete alatt választmányi gyűlést 
tartott. Elnök ur ő excja megnyitván az ülést, a következő 
uj tagokat jelentette be : alapitótagokká lettek : Markovic3 
Lázár, váczi püspöki titkár, Lonkay Antal lapszerkesztő, 
Soós József, váczi kanonok s püspöki helynök ; rendes ta-
gokká : Ács József, Argauer Vilma, Beleznay István, Feld 
Antal, Gremsperger István, Haszlinger Sebestyén, Havelka 
Antal, Krencz Ignácz, Molnár János, Nemsits Ferencz, Saly 
Pál, Szuborits Jenő és Vavrecsány Ferencz, valamennyien a 
székesfehérvári egyházmegyéből; összesen 3 alapitó és 13 
rendes tag. A választmány a jelentést örvendetes tudo-
másul vette. 

A társulat egyik védszentjének, szent László király-
nak ünnepét a budapesti tagok az ünnep nyolczadába eső 
vasárnapon, f. hó 28-kán, az egyetemi templomban délelőtti 
11 órakor tartandó szentmise és egyházi szentbeszéddel ülte 
meg. A szentmiseáldozatot Rôder Alajos kanonok s társulati 
alelnök ur ő nagysága, a szentbeszédet Csibullca Nándor pap-
növeldéi lelkiigazgató ur tartotta. 

A segélyezések vételéről érkezett elismervények bemu-
tatása után olvastatott a pénztári kimutatás. E szerint a 
társulat bevétele f. évi január 1-től tesz 5561 frt . 39 krt 
készpénzben s 100 frtot értékpapírban; a kiadás 2668 frt 
53 k r t ; az alapítványi tőkék: 11,641 frt 91 krt készpénz-
ben és 13,850 frtot értékpapírokban. 

Megszavaztattak a következő segély adomány ok : a sze-
gény gyermekek és árvák ingyen nevelésével foglalkozó 
szürkenénikék terézvárosi intézetének 80 frt , a krisztinavá-
rosinak 50 frt ; a cselédképző Mária-intézetnek 50 frt ; a 
szentlászlói leégett szentferencz-rendi zárda és templom j a -
vitási költségeire 200 frt ; a czinkotai r. kath. iskola építé-
sére 100 f r t ; a rádi kath. községnek iskolaépítésre 70 f r t ; a 
hátszegi r. kath. leányiskola segélyezésére 70 frt ; a nyirbá-
thori minorita-zárda s templom javítási költségeire 80 frt . 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bernolák Károly és Bor-
nemisza Antal választmányi tagok kérettek föl. 

EGRTSÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. junius 27. O r s z á g g y ű l é s i t ö r e d é k e s 

t u d ó s i t á s. Junius 23-ik napja ismét kedves mulatságot 
hozott az országgyűlésen mindazoknak, kik alig várják a 
pillanatot, hogy valahára dobpergés és trombita-harsogatás 
közt kötessék a házasság a falu házában. A 27-es bizottság 
által a polgári házasságról az országgyűlésnek beadott j e -
lentés tárgyalása, vagy elnapolásáról volt t. i. szó. Elég port 
felkavart e kérdés, hogy e helyen mi is megemlékezzünk né-
mely episodjáról ; de menjünk vissza az előzményekre, em-
kezzünk meg a deákkör határozatáról, mert ez jelen tá r -
gyunkkal összefüggésben van. 

Bittó ministerelnök ur ő excja ugyanis a deákkörben 
kijelentvén, hogy meglepetéssel értesült a polgári házasság 
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tárgyalásának napirendre tüzeséről, ezt onnan levétetni 
kéri ; a párt a minister ur kérelmét figyelembe venni hatá-
rozta anélkül, hogy a minister urat kötelezte volna bármely 
időpont megtartására a polgári házasságot érintő törvény-
javaslatnak a házba benyújtására nézve. A minister ur meg-
nyerte amit kért, mi készek is volnánk teljes elismerést 
nyújtani ezért mind a kormánynak, mind a pártnak, ha az, 
ami az országgyűlésen másnap történt, nem kényszerítene 
bennünket a már kész elismerést visszavonni. A minister ur 
kérelme és a deákkör határozata ugyanis reánk azon ha-
tást tette, hogy a többségben hazánk kormánya oly elemek 
kezében van, melyek a végpillanatban mégis csak számítani 
kezdtek lelkismeretükkel, fontolóra vették a tizenegyedik 
órában azon óriási, részben jogtalanságot, melyet az állam a 
házassági ügybe beavatkozásával elkövetne, részben pedig, 
hogy a polgári házasság által bűnrészesei lennének az innen 
származó erkölcstelenségnek és ettől akartak menekülni a 
deákkör határozata által — és ez elismerést érdemelne. 

De csalódtunk. A ministerelnök urnák, nem tudjuk 
félelme, vagy határozatlansága-e megfosztott bennünket ez 
örömmel táplált hittől, s megsemmisítette országgyűlési 
nyilatkozataival a deákkör határozatát, mert a helyett, hogy 
mint ez a deákkör határozatának alapján hatalmában volt, 
egyszerűen minden időpont meghatározása nélkül a kérdé-
ses ügynek napirendrőli mellőztetését kérte és ekként a 
kérdést teljes elejtését határozattá emeltette volna, minden 
előleges erőszakos nyomás nélkül kinyilatkoztatja, hogy a 
„kormánynak teljességgel nincsen szándékában kitérni e 
kérdés elől, sőt el van határozva saját initiativájából a jövő 
ülésszak alatt e kérdésben oly időben előterjeszteni tvjavasla-
tot, hogy azt még tárgyalni és szentesíteni lehessen.'1 E nyilat-
kozatot mi semmiképen sem tudjuk megegyeztetni a deák-
kör határozatával, ez túllép a történt határozaton, ezáltal a 
minister ur magát pártja karjaiból az ellenzékébe dobta, 
mert bár egy pár hónapnyi különbséggel, de végre is az tör-
ténik, amit az ellenzék óhajt, ezért valósággal kár volt, 
hogy a minister ur magát annyi piszkolódásnak kitette. Ha 
nem volt szándékában magát az elvet megmenteni, ugy mire 
való volt a deákkör határozata ? miért tette ki magát az 
alább említendő támadásoknak ? Ily eljárás részére nincsen 
szavunk, annál kevésbé elismerésünk. 

IIa valaki a minister ur nyilatkozatáért elismerést sza-
vazhat, azt csak azon elem tehetné az országgyűlésen, mely 
különben is czélját érte a minister ur válasza által. De mit 
látunk itt is ? Lükö ur avval vádolja a házat, ha nem fogja 
tárgyalni a bizottsági jelentést, hogy ultramontáu inspira-
tiók által vezéreltetik, ezt a dicséretet szerintünk az elha-
lasztás miatt sem érdemelte volna ugyan meg a ház, de 
annyiról mégis tanúságot tett volna, hogy legalább van ér-
zéke azon tényezők iránt, melyek a nemzetet fentartják, 
most pedig azon dilemmába jutott, hogy vagy egyik, vagy 
másik czimezést el kell fogadnia, az előbbi megfosztja a li-
berális világ előtt nimbusától, a másik megfosztja, ha még 
volt, tekintélyétől a higgadt közvélemény előtt és ezt Bittó 
urnák, részben pedig magának köszönheti, de annyi min-
denesetre áll, hogy Lükő ur az ultramontáu névvel nem 
szavazott elismerést a kormánynak. Hogy pedig ott, hol 
polgári házasságról van szó, Irányi sem hallgat, az még bi-

zonyosabb, mint hogy Lükő ur beszél és hogy ez utóbbinál 
nem fog udvariasabb lenni a kormány iránt, az a legbizo-
nyosabb, ki is mondta 99 a százezrekre menő nazarénusok és a 
zsidók nevében, hogy oly ministereket, kik daczolnak az 
ország közvéleményével, kik a ház határozatát, melyet csak 
néhány napja hozott, megváltoztatni akarják, oly ministe-
reket ő részéről meg nem tűrne helyeiken." Szegény Bittó! 
szegény kormány, ima ily jutalommal kell beérned, midőn 
többet beszéltél, mint kellett volna, midőn lényegében meg-
engedted, amit a ker. társadalom ellenségei tőled kívántak. 
Csak időt kértél és engedelmet arra, hogy neked is részed és 
pedig kezdeményező részed legyen bukásunkban ; minő bün-
tetés ! mindent engedni, közreműködést ígérni és mégis os-
toroztatni ! 

Valóban kinos lehet a ministerelnök ur helyzete, mert 
a leczkézők sora Irányi úrral még nem fejeztetett be, Horn 
ur már csak azért is competens védője a polgári házasság-
nak, mert történetesen zsidónak talált születni, ami különö-
sen feljogosította a felszólalásra, Tisza K. pedig tudvalevő-
leg minden áron azon vau, hogy a Bittó kormány napjait 
megédesitse és a piros székben ülését megerősítse, amit kü-
lönösen elő lehet mozdítani azáltal, ha a kormány megtá-
madtatik, minek szóló, a ministerelnök szellemi tehetségét 
gúnyosan támadva meg, jó protestáns stylusban meg is fe-
lelt, nyomdokába lépvén azonnal szokatlan finomsággal Cser-
nátony ur. 

íme volt támadás elég, amit még szerencsétlenségre a 
védelem sem enyhithetett, mert az is csak olyan volt, hogy 
részben beillett volna még vádnak is s igy a látszólagos győ-
zelem beillik bármily tisztességes vereségnek, holott ha a 
kormányelnök megmarad a deákkör azon határozatának ki-
nyilatkoztatásánál, hogy a tárgy fontossága és idő rövidsége 
miatt kénytelen a házat kérni, hogy a napirendről a jelen-
tés tárgyalását levegye, a megtámadások közt azon vigasz-
szal uyugtathatta volna meg magát, hogy mind saját akara-
tát érvényre emelte, mind pedig a vallás és erkölcs iránt 
még érzékkel bíró honpolgárok köszönetét, pártfogását ki-
vívta magának, ez most mind semmivé van téve, minden 
elveszítve, semmi sincsen nyerve és ő még bántalmakkal is 
tetézve. Nem tudjuk lesz-e még alkalma a ministerelnök 
urnák hasonló fontos kérdésekben az országházban nyilat-
kozatot tenni, de jelenlegi nyilatkozatának lefolyása, tárgya-
lási modorából meggyőződhetett, hogy még egy ily győzelme 
teljesen tönkre teheti, ha ugyan már tönkre nem tette. 4-

llóma. N a g y s z e r ű k a t h o l i k u s t ü n t e t é s ; 
M a g y a r o r s z á g b i b.- h g.-p r i m á s á n a k c z i m f o g-
1 a l á s a. Vasárnap, jun. 21-én este mint ő szentsége megkoro-
náztatásának évfordulóján nagyszerű ünnepélyes „Te Deum" 
tartatott Szent-Péterben. A jelenvoltak száma felületesen 
10—12 ezerre tehető. Az isteni szolgálat után a Sz.-Péter-
tér rendkívül lelkesült ovatio szinlielyévé lett. Néhánynak 
ugy tetszett, mintha a. szentatyát a vatikáni palota egyik 
ablakában megpillantották volna. Legott mint egy torokból 
kiáltozá az összesereglett sokaság: Evviva Pio nono! Evvivaü 
S az evviváknak nem volt se hossza se vége. Soha oly lel-
kesültséget, oly élénk örömnyilvánitásokat, annyi kendőlo-
bogtatást nem láttam, mint ezen ünnepélyes órában. Amint 
az első „Evviva" elhangzott minden oldalról tódult a nép az 
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obelisk köré, előkelő nők, urak, öregek, ifjak egyiránt egy-
mással vetélkedve futottak le az előcsarnok hoszu lépcső-
zetén, hogy csak egyik sem késsék el tisztelete s hűséges 
ragaszkodása adóját Krisztus földi •helytartójának meg-
hozni. A látottak soha sem fognak elmosódni emlékezetemből 
s azok emlékét drága talismankéut fogom magamban őrizni 
éltem fogytáig. A jelenvoltak egyike örömmel vegyes álmél-
kodásomat a történtok felett látva nem tartóztathatá magát, 
hogy meg ne szólitson : „Engedelmet, uram, úgymond, mint 
látom, ön idegen ; irne amit most lát ez is egy commentár a 
plebescito történetéhez." Mondják, hogy a jelenvolt olasz 
csendőrök szerették volna megakadályozni az ovatiót, miértis 
az első Evviva-kiáltók közül hatot elfogtak volna ; de amint 
látták, hogy semmire sem mennek, belenyugodtak; mások sze-
rint katonaság oszlatta szét a néptömeget. Utóbbi ha mégis 
megtörtént, akkor történhetett, midőn velem együtt nagy-
része az egybegyűlteknek a hely sziliéről eltávozott. 

Hétfőn,azaz f. hó 22-én foglalta el Bibornok-Primás 
ur O JEmJn bíbornoki czim-egyházát, a Tibor szigetén 
fekvő szent Bertalan-templomot. Az ünnepély az egyházi 
gyász miatt minden ünnepélyesség nélkül, majd azt le-
het mondani egészen csendben történt. 5 órakor délután 
fogadtatott ő Emja nevezett egyházban a Ferencz-rendiek 
généralisa, a szent Bertalan-templommal kapcsolatos obser-
vansok kolostora házfőnöke és személyzete, továbbá a Ho-
spizio deli' Anima káplánjai által. Miután egy apostoli 
jegyző felolvasta volna a pápai adományozó bullát, követke-
zett a ferenczrendi atyák hódolatnyilvánitása, melyet 0 
Emja a számára készített trónuson fogadott. Kézcsók után 
üdvözlő beszédet intézett az uj bibornok-főnökhöz a ferencz-
rendi generalis, mire O Emja szokottan ékes latinságu, ma-
gas röptű, eszmedus beszéddel válaszolt. Az egész ünnepélyt 
egy szívből fakadt „Te Deum" rekeszté be. 

Ftdő Csúszka György, kegyesen kinevezett szepesi 
püspök ur ő Méltósága, kinek apostoli provisiója a jun. 15-iki 
consistoriumban történt, a bullákat és a püspöki facultáso-
kat jun. 24-én kapta. Consecratiója aligha fog itt végbeme-
hetni, amennyiben a fmgu herczegprimás O Einja a ,rice-
vimentó'-nak teendői, a látogatásokkal s fogadásokkal szer-
felett el lévén foglalva, körülményei a felszentelésnek ünne-
pélyes elvégzését itten lehetlenné teszik. 

Valamint a főmagasságu bibornok, ugy a szepesi püs-
pök ő mlga is látogatást tett a szentszék melletti magyar-
osztrák nagykövet, Paar Lajo3 grófnál s viszontlátogatását 
is fogadták. A bibornok ittlevő kartársait Í3, kik körülbelül 
30-an vannak sorban látogatja, s viszont meglátogattatik 
általok, mi igen sok időt vesz igénybe, s okozza, hogy római 
tartózkodását idáig kinyújtania kellett. Hogy ő Emja, mint 
lelkes s bőkezű műbarát, meg nem fordul Rómában anélkül 
hogy a műkincseknek eme gazdag tárházából honi gyűjté-
seit ne szaporitsa, magától érthető, s csakugyan azt halljuk, 
hogy számos jeles képet vásárolt, többi közt Rákóczy Fe-
rencz arczképét is. 

rr 
O Emja jun. 26-án volt bucsukihallgatásou ő szentsé-

génél, inneni elutazása mint hallom körülbelül julius elsejére 
van kitűzve. Eddigi értesüléseim szerint ő Einja ismét lehe-
tőleg gyorsan, Bécsen keresztül szándékozik székhelyére 
visszatérni. 

Berlin. M a l l i n c k r o d t n a k u t o l s ó n a g y b e -
6 z é d e i. (Vége.) Ismét s ismét azt állítjuk, hogy azon harcz, 
melyet az állam felidézett a katholicismusnak lét- vagy nem-
létérti harcza, és ebben fekszik ránk nézve a lehetetlenség 
elvi álláspontunkat feladni. Azért is az egész szóváltás s 
vita mindig csak a dolog felületén úszik; mert ha valaki azt 
mondja nekünk, hogy a legtöbb vizsgálat, vád, pör, kelle-
metlenség sat. ezidőszerint a körül forog : megteendő-e a 
követelt jelentés a tartományi főnöknél vagy sem ? — akkor 
ez az „ezidőszerint" ugyan igaz, csakhogy későbben nagy-
könynyen még más §§-ok körül is foroghatnának. Várjanak 
csak néhány esztendőig, mig majd nem lesznek többé oly fiatal 
papjaink, kik az államvizsga §-ából kivétetvék, mikor majd 
csak olyanokat lenne szabad alkalmazni, kik az államvizs-
gát letették, — hányszor nem fog akkor a pör s a büntetés 
még az államvizsgái §. körül is forogni ? így sorba kezde-
nek majd a §§-ok egyik a másik utáu előtérbe lépni s ezért 
mondom, csak üres szólam mindaz, mit eddig erre nézive 
hallottunk ; mert mindig csak mellékes dolgokra vonatko-
zott. A törvénynek egyes czikkelyeire nézve, mindenegyesre, 
különvéve azt mondhatom : igen, az egyes czikkely, az egyes 
határozat magában nem képez életkérdést, hanem igenis a 
czikkelyek összlete, az egész rendszer s az egésznek iránya, 
ezek azok, melyek együttvéve életkérdést képeznek ránk 
nézve. Azért nem is hagyjuk magunkat tévútra vezetni, s 
még kevésbbé nyugtalanságba ejteni az által, ha önök a 
részletek felett szónokolnak, s a minister ur azt mondja, 
hogy a positiv, felépitő elemek hatásukat csak évek múlva 
fogják érvényesíthetni. Azt mondjuk mi : épen az, mit a mi-
nister ur positiv, épitő elemnek mond, ez a positive megsem-
misítő elem. S ha ezen elem, a minÍ3teri székekről adott fel-
világosítás szerint csak évek múlva fogja hatását gyakorol-
hatni, akkor ne csudálkozzanak, se rosz néven ne vegyék, 
ha mi nem várunk addig, mi ezek az évek majd elmultak, 
hanem ellenmondásunkat már most hangoztatjuk, azt mond-
ván : igen jól tudjuk, hova czéloznak e dolgok, s ha követ-
kezményeik manap még nem lettek kézzel foghatókká is, 
ebből még nem következik, hogy bizonyos helyen e követ-
kezményeket nem kívánják, s hogy ezek jövőben nem fog-
nak napfényre lépni ; — s mivel ez igy van, azért köteles-
ségünk ideje korán óvást tenni s ideje korán védelmi eljá-
rásról gondoskodni. 

Ezt, uraim, tettük lépésről lépésre, s ugyanazon mérv-
ben, melyben a támadások nagyobbodnak s szaporodnak, 
ugyanazon mérvben növekszik, Istennek hála a katholiku-
soknak ellentállási képessége is. A küzdelem tnegedzi őket, 
s ha a ministeri székekről nem régen az hangzott felénk: ezelőtt 
egy esztendővel, ki hitte volna hogy ilyetén törvények, mint 
az a kegyurakról s a községekről, valaha lehetségesekké vál-
janak? akkor erre azt mondom, hogy a helyzet ezelőtt egy esz-
tendővel még egészen más volt; de ezen egy esztendő alatt so-
kat nyertünk belső megerősödésben s tiszta, helyes felismeré-
sében a fenforgó ellentétnek s a létező veszélynek, s azért az 
ellentállás ma tartósabb, határozottabb, öntudatosabb, mint 
azelőtt leendett. Felismertük immár az egyéneket s ellensé-
geinket s most ehez alkalmazkodunk is. 

Még csak egyet. A minister ur azt mondta, hogy ha va-
lamely, a község által megválasztott, vagy a kegyúr által ki-
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nevezett lelkësz meg akarja az illetékes egyházi hatóságtól 
a missio canonicá-t szerezni, teheti, a kormány nem törődik 
vele, ignorálja, amint ez például a tábori főpre'postság el-
törlése óta a tábori papoknál is történik ; igen helytelenül 
cselekszünk tehát, ha vallási érdekeink megsértése s a vallás-
szabadságnak megszorítása felett panaszkodunk. 

Azt tartom, hogy a dolog még sincs egészen igy. Sze-
retném, ha igy lenne, mint a minister ur mondja, de ugy 
látszik, nincsen igy. Azt bátorkodom ugyanis kérdezni; me-
lyik az illetékes egyházi hatóság, melytől az ilyen lelkésznek 
szabad volna a missio canonicá-t kérelmezni s elfogadni ? 
Talán ezalatt azt a püspököt érti a minister ur, kit az ál-
lami főtvszéknek valamely Ítélete által hivatalától megfosz-
tatott ? Ez igen egyszerű kérdés, melyre igen könnyen fe-
lelhetni. Ha a minister ur kegyes lenne e kérdésre igenlőleg 
felelni, nagyon is megnyugtatna ; ha pedig nem felelhet igen-
lőleg, akkor ismét csak ott vagyunk, ahol voltunk, mert 
akkor a kormánynak nézete szerint nem létezik törvényes 
egyházi hatóság, mely e missiót adhatná, s mit használ ak-
kor az a vigasztalás : a kormány nem törődik vele, ha a pap 
e missiót valahol kéri. Hiszen a kormány épezért megbünteti 
a papokat; — hiszen az áll a törvényben, hogy ha egy letett 
püspök ennek daczára is folytatja ^hivatalos teendőit, be-
lebbeztetik, bezáratik, száműzetik. Óva intek tehát minden-
kit, nehogy eme vigasz által elaltassa magát. Mennyire óhaj-
tandó lenne is, a modus vivendi-t oly könnyű szerrel hely-
reállítani, mégis azt hiszem, hogy a dolgok e pillanatban 
nem áljanak e tekintetben kedvezőleg. 

Érvelésének végén ezt mondta a minister: esze ágában 
sincs a kormánynak a katholikus egyházat tönkre tenni ; 
sőt van eset rá, hogy egyes papok a tvszék általz felmentet-
tek, itt ott a püspökük is találtak kisegitő eszkö t. Azonban 
hogy lehet e nyilatkozatot a kormánynak ama félreismer-
hetlen törekvésével kiegyeztetni, mindenütt, hol ezen tör-
vényhozásban valami hézag mutatkozik, ezt mindjárt uj 
törvény által betömni, s igy azt a szabadságot, melylyel ed-
dig még oly nagyra van, mindinkább megszorítani ? Weh-
renpfennig képv. urnák a kormány által igen buzgón támo-
gatott indítványa is csak oda czéloz, s az egész semmi egyéb, 
mint ujabb jele azon lázas törekvésnek : csak minden áron 
lehetlenné tenni azt, hogy a katholikus községek rendes lel-
készeket kaphassanak. 

Különös benyomást tesz az emberre, ha mindenuntalan 
azt emlegetik, miszerint a lelkészeknek hiánya nagy baj, 
oly baj, melyen segiteni a kormánynak kötelessége ; — s 
aztán mindig oly kisegitő eszközökkel hozakodnak elő, me-
lyek a bajt még öregbítik, s melyeknek rendeltetése az, hogy 
mint erőszakos kényszereszközök szolgáljanak, melyeknek 
segítségével odáig akarják vinni a kath. egyházat, hogy 
maga, sajátkezüleg csavarja a kötelet nyakára. Ezt pedig 
hiában várja a kormány ! 

VEGYESEK. 
— Kiegészítésül mai római levelünkhez említjük még, 

hogy a bíbornoki czimet kijelölő pápai bullát mgre Aquilla, 
apostoli jegyző olvasta fel. Ö Emja kíséretét ez alkalommal 

is a szepesi püspök ur ő mlga, granbergi Lippert József lo-
vag, s nt. Rajner Lajos prim, levéltárnok urak képezték. 

— Az angol katholikusoknak congressusa egyik fő-
czéljául azt jelölte ki, hogy a pápa világi hatalmának hely-
reállítására tőle telhetőleg közreműködni fog. Elhatároztatott, 
hogy Angolország katholikusai önálló, független pártot alakít-
sanak s a parlamenti választásoknál saját lajstromokat állít-
sanak össze. 

— Tek. Sárfy Ödön, vadkerti r. k. kántor-tanitó ur 
által a következő sorok felvételére kérettünk fel : 

Nmlgu Haynald Lajos, kalocsai érsek ur ő excja az 
általa tett bérmálási körútja alkalmával f. hó 21-én közsé-
günket is magas látogatásával szerencsélteté, mely alkalom-
lommal iskoláinkat, és szokott leereszkedő nyájasságával a 
tanító lakását is meglátogatta. 

Ittlétében ismét fényes jelét adá az egyház s a neve-
lés terén országszerte ismeretes, valódi atyai indulatának 
ama nagylelkű elhatározásával, mely szerint pestmegyei Vad-
kerten még egy tanterem — a meglevő r. kath. iskolaépü-
lethezi felépíttetését saját költségén elrendelni — s azonfe-
lül rosz karban levő orgonánk kijavítására 100 ftnyi segélyt 
adományozni kegyelmesen méltóztatott. Valóban kitűnő pél-
dája az atyai szeretetnek. Isten fizesse meg ily nemes lélek-
nek ! Kisérje minden lépteit s tetteit szent áldásával ! 

Nagylelkű adományaiért az egyházközség, ugy a tanító 
ur is a maga nevében ő Nagy méltóságának hálás köszönetö-
ket fejezik ki. 

— Ledochowszki érseket legújabban még a börtönben 
is meg akarták zálogolni. A végrehajtó felnyitván a czellá-
ban levő szekrényt, miután abban nem találna semmit s azon 
kérdésére : kié a butor, azt nyerte volua válaszul : a fiscusé, re 
infecta eltűnt. Egy óra múlva azonban eszébe jutván, hogy 
szép keresztet s gyürüt látott az érseknél, ismét be akart 
bocsáttatni hozzá. Igazolványa azonban csak egy alkalomra 
szólván, ezúttal elutasittatott. Hallomás szerint a porosz kor-
mány nagyon restelli, hogy a pozen-gnesen-megyei kath. 
templomokban minden ,birói letétel' daczára még mindig 
,Mieczy8laus érsekért' imádkoznak ; minélfogva, „nehogy a 
nép azt higyje, hogy Ledochowszky gróf minden törvény-
széki határozat daczára még mindig érsek" legfelsőbb helyen 
elhatároztatott a lengyel papoknak ez ima elmondását meg-
tiltani . . . . , Ha ez nem rosz élez, akkor legalább nagyonis 
beválnék annak. Egyébiránt jó lesz akkor a Canon Missae-t 
is rendőrségileg revideálni ; mert abban is benne van az ér-
sek neve. — A münsteri megyéhez tartozó Calcar, Heerdt, 
Bimmen, Donsbrüggen és Pfalzdorf községeknek plébánosai 
májustörvényileg száműzetvén az illető községek hatósági-
lag felszólittattak, hogy lelkészről gondoskodjanak. A f. évi 
májushó 21-éről kelt, idevonatkozó törvénynek 8. §-a sze-
rint ugyanis 10 nagykorú polgárnak joga van lelkészjelöltet 
felállítani. Ez azon törvény, mely ellen Mallinckrodt épen 
most általunk közlött beszédét tartotta. 

— A müncheni ,Pastoralblatt' a következő gyónási sta-
tistikát hozza : A megyében van 470000 gyónó és körülbelül 
1000 gyóntató. Egyegy hivő átlagosan ötször szokott egy 
évben gyónni. 

E l ő f i z e t é s i f e l li i v á s . 
A második félév közeledtével arra kérjük t. előfizetőinket, miszerint minden zavarnak elkerülése végett előfi-

zetésük megújítása iránt minél előbb intézkedni, s erre postai utalványokat használni méltóztassanak, miután könyvárusi 
uton hozzánk érkező előfizetéseket, tekintve lapunk amugyivs eléggé csekély árát, kénytelenek volnánk nem érkezettek-
nek tekinteni. — Ezenkívül t. előfizetőinket ismételve nyomdánk s kiadóhivatalunk helyiségváltoztatására figyelmeztetjük, 
amennyiben jelenlegi helye : Pest, országút, 39. szám, Luby-ház. 

A ,Religió'-nak előfizetési ára egy félévre 5 ft. o. é. Ajánljuk lapunkat a t. közönségnek szives figyelmébe. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 



.Vit-gjeienik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési díj 

félévre nelyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 39-ik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, julius 4. II. Félév, 1874. 
Tartalom. Havi szemle. — Függelék az aq. sz. Tamás feletti dicsbeszédhez. — Egyházi tudósitások : Pest. Le a papok-
kal ! Pest. Sok ami sok. Bécs. Mit fognak a püspökök tenni ? Maincz. A katholikus nagygyűlésnek resolutiói. Bern. A 

svajczi ókatholikuaoknak zsinatja. Németország. A hitérti küzdelem. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Megszégyenülve, hogy ügyetlenül tett békeki-
sérletei a kath. sajtó részéről oly kevéssé kecseg-
tető fogadtatásra találtak, a porosz félhivatalosak 
megfordították a dolgot, illetőleg azt a választ, a 
melyet a német katholikusok részéről vártak, de 
nem kaptak, magok adták magoknak, azon irány-
zatos koholmánynyal lepvén meg a világot, misze-
rint a Fuldában egybegyűlt német püspökök ta-
nácskozásaik tárgyai közé a kormány elleni — vé-
delmi — harcz beszüntetését is vették volna fel. 

E koholmány ily alakban nevetséges. Nem 
mondjuk, hogy a porosz püspökök ily lehetőséget 
a küzdelem megnyitásának első perczétől fogva 
nem tartották volna szemelőtt, s hogy ennélfogva 
ma is nem kivánnák azt ; sőt, ha a porosz kormány 
csakugyan békeséges szándéklatokkal viseltetik, 
ezekről bizonyára az illető főpapoknak több tudo-
másuk van, mint a bármely irányú sajtónak ; minél 
fogva épen nem lehetetlen, hogy ezen ,lehetőség- is 
állott többi közt a tanácskozások napirendjén ; — 
de azon szoros titoktartás mellett, mely a püspöki 
gyülekezet tárgyalásait méltán s igen helyesen 
fedé; mert bármily nagy hatalomnak képzelje is 
magát a sajtó, mégis, vagy épen ezért is igaz, hogy 
gyakran a legjobb ügynek elrontására nincs bizto-
sabb eszköz, mint ha az időnek előtte az ő nagy 
harangjára köttetik ; — tekintve ezt, nevetséges 
már most azt állítani : Fuldában erről vagy arról 
tanácskoztak s az egész álhir csak egyike azon libe-
rális fogásoknak, melyekkel a katholikus közvéle-
ményt tévútra vezetni szeretnék, hogy a nép ellent-
állási buzgalma ellankadván, a papság hősies kitar-
tása elveszítse az annyira hasznos háttért s tá-

maszt; sőt hogy ez ellentállási buzgalom, ha kép-
zelhető, szakadásoknak s viszályoknak engedjen 
helyt a katholikusok közt. 

Hiába forgolódtak s reménykedtek a félhiva-
talosak ; a német katholikusok sokkal műveltebbek 
sajtójuk sokkal egyöntetűbb, semhogy ily átlátszó 
fondorlatok kedvező eredményt szülhettek volna 
A német kath. sajtónak már múltkor idéztünk nyi-
latkozatai eléggé bizonyitják azt. 

Mi legyen azonban a porosz hatóság alatti álló 
püspököknek ez ügy körüli nézete, azt aligha nem 
helyesen fejtegeté a , Germania'', midőn a fentebbi 
hirekre vonatkozólag ezeket mondá: „A kormány 
elleni küzdelem szüntettessék meg? Miért ne? Csu-
pán csak veszekedési viszketeg s makacsságból csak 
nem hagyják magokat bezárni püspökeink s pap-
jaink, s tűrik, hogy a nép lelkipásztorok nélküli 
árvaságban sínylődjék ? ! De mielőtt a küzdelem 
megszüntetésének még csak lehetősége is szóba jut-
hasson, szükséges, hogy azon okok szüntettessenek 
meg, melyek e küzdelmet előidézték. Püspökeink 
abbeli hő vagyuknak, a kormánynyal mint eddig 
békében élni, már akkor is adtak hangos kifejezést, 
midőn az u j törvények még nem voltak hatályban. 
Akkor kérve kérték a kormányt, illetőleg az alsó-
házat: ne fogadják el e törvényeket, mert a püs-
pöki s papi lelkismeretnek lehetetlen e törvényeknek 
gyakorlati érvényesitésére közreműködni. A kor-
mány akkor nem akart egyezkedni. Váljon akar-e 
már most, s biztos-e arról, hogy a képviselőház is 
belenyugszik, azt nem tudjuk, de igenis tudjuk azt, 
hogy püspökeink, kik, midőn legutoljára Fuldában 
összegyűlve voltak, akként nyilatkoztak : „Jobb, 
ha a poroszhoni katholikus egyház önvétkünkön 
kivül megsemmisül, mintha ez vétkes közreműködé-
sünk mellett történnék, — hogy e püspökök csak 
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akkor fognak engedni, ha ezt nyugodt lelkismeret-
tel tehetik". 

Ez oldalon tehát kudarczot vallva a porosz 
félhivatalosak kettőztetett dühhel másfelől támad-
nak a katholicismus ellen, ott, hol az épen e 
napokban virágzó hitéletének fényes bizonyíté-
kát adá, értjük a mainczi congressusnak tárgya-
lásait s határozatait. Ezeket lapunk más helyen 
hozza, itt csak arról értekezünk, mily hatást gya-
koroltak e nyilatkozványok a porosz egyházül-
döző körökre. Eleinte közönyösséget negélyeztek, 
s ,néhány ultramontán fanaticusnak sületlen ötle-
tei' felett napirendre térhetni véltek. Csakhamar 
azonban megváltoztak a nézetek s megváltozott 
ennélfogva a birálatok hangja is. Akkor a ,Nordd. 
Alig. Ztg.' felfedezte, miszerint a congressusnak ha-
tározatai ujolagos bizonyítéka annak, hogy „Róma 
el van tökélve a Németország (sic\) elleni harczot 
még ezentúl is folytatni", — minek folytán a ne-
mes érzületü félhivatalos sürgősen figyelmébe ajánlja 
a kormánynak mindazon eszközöket, melyeket az 
ultramontanismusnak megfojtására a,törvény1 szol-
gáltat kezébe, melyek közt első helyet minden 
esetre a német katholikusok mainczi egyletének el-
nyomása foglalna el. 

Gyermekes együgyűség, mely azt hiszi, hogy 
ezzel czélt érnek ! Meszére vezetne, ha egyenkint fel 
akarnók sorolni s megczáfolni azon ellenvetéseket, 
melyek liberális részről a kath. congressusnak ha-
tározatai ellen felhozattak. E határozatok olyanok, 
melyeknek helyesvoltát minden józanul s elfogu-
latlanul gondolkodó fő önkényt belátja, azonkívül 
pedig a felhozott ellenvetések szokás szerint nem a 
dolog érdemére vonatkoznak, hanem az ismeretes 
rágalmak, ferditések s személyeskedések egyszerű 
felmelegítéséből állanak; ugy hogy velők behatób-
ban foglalkozni csakugyan idővesztegetés lenne. 

Egyet azonban még sem mellőzhetünk hallga-
tással. Valóban mulattatók azon arczfintoritások, 
melyekre a ,modern polgárisodásnak' elnevezett, 
liberális fénymázzal nagy vékonyan bevont ama 
pogány barbárságnak imádóit s hirdetőit azon ana-
thema kényszerité, melyet a mainczi gyülekezet ép 
ezen úgynevezett modern, ujabbkori polgárisodásra 
mondott. Pedig mindazonáltal igaz, s embereink ép 
ezért haragusznak is oly nagyon, hogy a congres-
sus e kellemetlen igazságot hangosan kimondani 
merte : igaz, hogy e modern polgárisodás minden 
társadalmi rendnek megsemmisülésére vezet. A mit 
a politikai s socialis életnek minden egyes részleté-

ben naponkint látunk, nyilvánvalóvá teszi ezt még 
a legtompább látású szem előtt is ; pedig ,ex fructi-
bus eorum cognoscetis eos'\ A jogérzet megingatva, 
elhomályosítva, az egyénnek s ezredéves társulatok-
nak, természetes, velők született jogai a legnagyobb 
önkénynyel lábbal tapodvák ; az embernek ember 
általi hidegvérű kizsákmányolása rendszerbe hozva, 
az erény üres, jelentőség nélküli szólammá alá-
nyomva, a háromegy Isten imádásának helyébe az 
,egészséges érzékiség' s a mammonnak cultusa ig-
tatva, a keresztény házasság a concubinatus legális 
által kiszoritva s a házasságtörés minden lépten s 
nyomon, regényekben, lapokban s a színpadon di-
csőítve, a nevelésből a keresztény eszméknek meg 
árnyéka is kiküszöbölve, — irne az újkori civilisa-
tiónak gyümölcsei, pedig — ismételjük: ,ex fructi-
bus eorum cognoscetis eos /• 

I ly körülmények közt valóban mentő tett, 
midőn egy katholikus férfiakból álló gyűlés ezen 
,civilisatió'-nak háborút üzen, bármennyit jajveszé-
keljen is ezért a mindenfaju s színezetű rationalis-
mus s nihilismus, mely az igazi műveltséget vég-
veszélylyel fenyegeti. Egy u j aerának hajnali fu-
valmát érzik ezek s tudják, hogy a felhők mögül, 
hova elég soká rejtőzködött, kitörő nap odúikba 
visszaűzendi őket ; — azért hadd jajveszékeljenek 
,erkölcsi felháborodottsággal', — az igazság az, 
mely felszabaditand minket, s azért köszönetet azon 
bátor férfiaknak, kik azt az ősi Mainczban ismét 
egyszer hangoztatni merték ! 

Mig ezek a Rajna par t ján, addig az Adria mel-
lett olasz hitrokonaink gyűléseztek. Lapunk szuk 
tere mindeddig nem engedé a tárgyalások menetét 
részletesben követnünk, melyeknek eredményét 
mindazonáltal röviden, főbb vonásaiban közöltük. 
Ide azonban, méltó befejezéseül mai czikkünknek 
azon határozatot igtatjuk, mely D'Ondes Beggio bá-
rónak indítványára egyhangúlag elfogadtatott, s 
melyben a congressusi tárgyalásoknak mintegy 
fénypontját látjuk : — e határozat ekként hang-
zott : „Congressusunk katholikus s semmi egyéb, 
mint katholikus ; mert a katholicismus egy tökéle-
tes tanrendszer, az emberi nemnek nagy tanrend-
szere. Azért a katholicismus sem nem ,liberális* sem 
nem szabadságölő, sem nem bir semmiféle más tu-
lajdonnal ; mert minden melléknév, melyet neki 
adhatnánk, már magában véve is nagy tévedésnek 
adna kifejezést, amennyiben azt jelenti, hogy a 
katholicismusból vagy hiányzik valami, mivel meg-
toldani, vagy tapadt hozzá olyasmi, mit tőle eltá-
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volitani szükséges; mind a kettő pedig igen nagy tévedés, 
mely csak a sehismához vezethet, vagy az eretnekséghez. A 
katholicismus azon tan, melyet az apostolok utódjai hirdet-
nek, kik az egész kereszténység fejével, Péter utódjával, a 
római püspökkel, Jézus Krisztus helytartójáva,, a hit- s 
erkölcstannak csalatkozhatlan hirdetőjével egyességben van-
nak. Ez azon legmagasztosabb tekintély, melynek készsége-
sen alárendeljük magunkat, — éljen IX. Pius!" 

ADNOTATIONES 
QUIBUS HISTÓRIÁÉ ET LIBRI 

S. THOMAE A(|UINATIS 
ILLUSTRANTUR. 

(Folytatás.) 

[5] Ad pag. 315. Quamobrem memóriám Doctoris An-
gelici P. P. Paulini ab eo tempore gratitudinis ergo semper 
servarunt, diem etiam obitus et Canonizationis illius suis 
Annalibus inserentes. Item e praescripto Constitutionum na-
talem s. Thomae Aqu. VII. Mártii singulari cultu ac vene-
ratione prosequebantur. Cf. S. Ferrarii, de rebus hungaricae 
provinciáé O. Praedicat. Viennae 1637. p. 476. A. Eggerer, 
Fragmen panis Corvi protoerem. Vienn. 1663. I, 78. In eius-
dem grati animi significationem suppressa s. familia Eremi-
tarum d. Pauli I. in Ecclesia r. Universitatis Pestinensis, 
olim Paulinorum, quotannis Nonis Mártii sacrum solenne in 
honorem Doctoris Angelici, cuius a latere stantis interventu 
Rotnae B. Eusebius voti compos factus est, cantabatur. Sy-
nodus dioecesana Strigoniensis habita a. D. MDX. inter festa 
fori recenset 7. die m. Mártii s. Thomam de Aquino, apud 
I. C. de Battyán, Leges Eccl. Hungáriáé Claudiop. 1827. 
III, 659. V. e. J . Kovács, Aquinói sz. Tamás theologiája. 
Danielik, emlék-könyv. Pest. 1852. II, 81. „A magyar kir. 
egyetemnél hol reliquiája is tartatik és tiszteltetik, napja 
hajdan ünnep volt." Ordinem Praedicatorum meritissimis de 
excolenda patria nostra religionibus adnumerandum esse, ea 
inter scriptores Historiarum Ecclesiae in Hungaria consen-
sio est, ut eius virtutum praeco fieri hoc loco minime velim. 
Hoc tarnen non abs re videtur esse commemorare: ipse s. 
Dominicus Ordinis Praedicatorum fundator sanctos illos di-
8cipulos suos b. Paulum Ungarum Mart. et Sadochum cum 
sociis in Hungáriáé regnum misit. Semen ab his iactum pro-
tulit fructum centesimum. Complures viri sanctitate inclyti, 
inter hos Mauritius e magnifica familia Csákyana, ex hac s. 
religione pátriám nostram collustraruut. Non virilis solum, 
sed femineus etiam sexus sub Ordinis Praedicatorum insig-
niis apud nos gloriose Deo milftavit. Hinc insignis illa b. 
Virgo Margarita Belae IV. regis filia, totius pietatis exem-
plum, ad coelestem sponsum Christum evolavit. Digna cui 
officium eccl. illud Siracidae 11, 3. aptavit: Brevis in vola-
tilibus est apis, et initium dulcoris habet fructus illius. (Ca-
pitulum ad Nonam in officio die 18. Jan. cantari solito ab 
Ordine Praedicatorum in Hungaria) Apis incomparabiliter 
casta, industria, operosa, brevis vita, et tarnen fructus illius 
dulcissimus est ; quod legenti gesta sanctae Virginis re ipsa 
verissimum esse apparet. 

[6] Ad pag. 315. De officio festi „Corporis Christi" 
Urbani IV. iussu a s. Thoma composito, Joannes Diestemius 

Blaerus,. O. S. B. Comment, de Institut, f. Corp. Chr. art. 
VIII. a. 1496. haec habet: „Sacerdos veniens Bolsenam, 
quod est oppidum non longe distans ab Urbeveteri, in qua 
Papa Urbanus IV. tunc cum Curia Romana residebat, dum 
celebraret missam, inter verba consecrationes dubius in fide, 
vidit carneis oculis hostiam in forma pietatis, et de ea san-
guinem iluere in calice. Quo territus dum conaretur occultare 
et cooperire de corporali, apparuit mox forma pietatis in 
singulis partibus corporalis; et ita coactus est populo assis-
tenti miraculum patefacere. Quod ubi populus comperit ad 
Urbem veteram properans, summo Pontifici mirabilia et 
stupenda quae viderat nuntiavit. Stupente autem Curia per 
s. Pontificem, qui necdum oblivioni tradiderat. quae in Leo-
dio (ante 15. annos B. Julianae Corneliensi et V. Evae in 
institutione festi Corporis Christi fautor) dura adhuc apud s. 
Lambertum (Archidiaconus) resideret, interveniente consilio 
et assensu D. Cardinalium, deliberatum est : quod festum 
Corporis Christi peï universam Ecclesiam semel in anno so-
lemniter, feria V. post octavas Pentecostes, in toto terrarum 
orbe celebraretur ; et vocato B. Thoma de Aquino, qui tum 
praesens aderat, praeceptum fuit, ut officium de tali Festo 
secundum usum omnium Ecclesiarum componeret. Thomas, 
autem divinarum armarium Scripturarum, cuius mentem 
obedientiae et omnium virtutum decor collustraverat, prae-
ceptum hoc libenter, breviter, atque insigniter complevit ; in 
cuius rei testimonium in foribus ecclesiae Bolsenae depictum 
est miraculum sacerdotis celebrantis, depictus etiam est B. 
Thomas, sedens et scribens, tamquam doctor in cathedra, 
circumstante Curia ; depictus est insuper Crucifixus allo-
quens S. Thomam, coram se super genua adorantem, et di-
cens : „bene de me scripsisti Thoma." Officium hoc opus esse 
Doctoris Angelici, produnt suppares scriptores. Ptolomaeus 
de Luca : „Officium etiam de Corpore Christi fecit ex man-
dato Urbani, quod est secundum quod fecit ad petitionem 
Urbani. Hoc autem fecit completum et quantum ad Lectio-
nes, et quantum ad totum officium, tam diurnum quam no-
cturnum, quam etiam ad Missam et quidquid illa die canta-
tur. In qua História, si attendimus ad verba scribentis, quasi 
omnes figurae Veteris Testamenti (in Antiphonis, Psalmis, 
Responsoriis) videntur contineri, luculento et proprio stilo 
adaptatae ad Eucharistiae sacramentum." Hist. Eccl. XXII . 
24. ed. Muratorii p. 1154. Eandem rem tradit Gruilelmus de 
Thoco, Vit. 1. c. IV, 18. p. 665. „Scripsit officium de Cor-
pore Christi de mandato Papae Urbani, ut quo omnes, quae 
de hoc sunt Sacramento veteres figuras exposuit et veritates, 
quae de nova sunt gratia coinpilavit." Confirmât autor libri 
de viris illustribus (c. a. 1332. qui Joannes de Columna por-
peram credebatur apud B. M. de Rubeis, D. Thomae Aq. 
Op. ed. alt. Ven. 1745. I. pr. XIV, 494.,) et História trans-
lations corporis s. Doctoris 1368. III, 12. in Act. S. S. Boll, 
p. 730. Interim p. Henschenius, S. J. in append, ad diem 5. 
Április I, 903, seq. de Officio Venerabiiis Sacramenti ex di-
rectione S. Julianae composito sermonem instituens, n. 9. p. 
995. censuit : „D. Thomas quod ex ecclesiae Leodiensisis 
ritu composuerat Joannes (a B. Julianna ad hoc assuintus), 
id ipse reformavit secundum morem Romanae Curiae . . . 
addito insigni qui desiderabatur ad Laudes hymno: „Sacris 
solenniis." Contra Henschenium insurrexit Natalis Alexander 

2* 
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data a. 1680. ad Patrem Joannem Paulum Oliva S. J . Praep. 
Generalem expostulatione, quam contractam inseruit Hist. 
Eccl. Saec. X I H diss. VI, 1. Yen. 1771. 8, 327. seq. Repro-
bavit doctissimus Scriptorum 0 . Praed. editor J . Quetif quod 
Natalis expostulationis forma uti maluerit quam placidae 
collationis cum D. Papebrochio S. J . Henschenii collega, qui 
totus 1685. in sententiam P. P. Dominicanorum trausiens 
Diss. XLIII . Conat. chr. hist, in Propylaeo Act. S. S. Maii 
ed. Antverp. 1742. p. 375. officium pro festo Corporis Chri-
sti a S. Thomae exaratum fuisse defendit, quin attentis cir-
cumstantiis loci, modi ac temporis sub quibus scripsit vetus 
illud Joannis Leodiensis unquam viderit. Unum tamen ex ge-
mino officium compilatum adhuc sine vade statuere ausus est 
E. Dupin, Nouvelle Bibliothèque des auteui'3 eccl. Paris 1700. 
X. 7. nullum nactus attamen sectatorum. Sunt etiam qui di-
cant officium de festo Corporis Christi S. Thomae et S. Bo-
riaventurae a Papa Urbano impositum fuisse, ut cuius duo-
rum magis placuisset opus eligeretur, et s. Bonaventuram 
visis d. Thomae adversariÍ3 lacerasse sua. Haec narratio, 
quae in gloriam cederet Aquinatis, ullo documento nixa non 
reperitur ; imo si vera esset haud reticuisset Ptolomaeus, qui 
ubi de commentariis in quatuor Evangelia concinnandis lo-
quitur, accurate ut infra legi poterit, duo utrique ex aequo 
enarranda ab Urbano IV. oblata fuise adnotat. Verus itaque 
auctor officii de Venerabili Sacramento est doctor Angelicus. 
Haec vero satis. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, jun. 29. L e a p a p o k k a l ! Ha más szavakkal 

volt is elmondva Deáky Lajos erszággyülési képviselő in-
dítványa, midőn az autonómiával nem biró hitfelekezetek 
papjait kizáratni indítványozta az országgyűlésből, annyi 
bizonyos, hogy végelemzésben nem mást jelentenek azok, 
mint mit levelünk czime mond : le a papokkal ! Igaz biz' az, 
le kell járni a papot előbb mindenki előtt, ki kell zárni min-
den térről, hogy semmi befolyása se legyen, akkor azután 
bátran lehet majd garázdálkodni. Nem lehet ugyan ezt ta-
gadni és mi ezt teljes elismeréssel le is irjuk, hogy a libera-
lismussal saturált szóvivő hadsereg ma sem tartóztatja ma-
gát vissza a garázdálkodástól, daczára annak, hogy még 
nincsen lejárva egészen a papok tekintélye, de ha ma ezt 
teszi, amit máris tényleg müvei, mit művelne majd még 
akkor, ha sikerülne csakugyan lejárni teljesen a papi te-
kintélyt ! 

Hogy e tekintetben czélpontul első sorban a kath. pap-
ság van kiszemelve majd öntudatlanul, majd legnagyobb-
részt öntudatosan, ez, amint igen természetes eljárás a libe-
ralismus részéről, ugy annál nagyobb becsületére válik a 
kath. papságnak. Nem azt akarjuk mondani evvel, hogy 
Deáky ur inditványával szintén öntudatosan járt el, efelett 
nem vitatkozunk, mert lehet valaki képviselő anélkül, hogy 
tudná, miszerint nagy hordereje van valamely általa tett 
indítványnak, melyre az illető mint eszköz használtatott 
fel — de kérdjük, hányadik képviselő ur az, aki belátná a 
magas érdekeket, melyeket Deáky ur indítványa megsért ? 
hányadik tudja, hogy ez indítvány az illető souffleur által 
oda volt irányozva, hogy elfogadtatása esetében a magyar 

nemzet intelligentiájának képviselői kizárassanak az ország-
gyűlésből és kevésbbé intelligensek ,rendezzék' az ország 
sorsát ? Vagy épen a matadorokon kívül ki látja, hogy ez 
indítvány éle oda volt részben irányozva, miszerint még a 
lehetőség is kizárassék, hogy különben igen tudós képvise-
lőink tudatlansága az egyházi kérdések körül valamely pap 
által felvilágositassék és igy annál,szabadabb' kézzel intéz-
kedhessenek a kath. egyház ügyeiben ? Mi, mondjuk, ebben 
nem reflectálunk Deáky képv. ur személyiségére, hanem 
csak azt tekintjük, hogy a liberalismus ki akarja zárni a 
kath. papságot a képviselőségből, mert nem akarja magát 
zavartatni ,tanácskozásai' közt keresztény elvek emlegetése 
által, ezért le a kath. papokkal ! mire mi avval válaszolunk : 
„Emeljétek fel fejeteket büszkén kath. papok, mert a libera-
lismus az ő gyűlöletével ismét tanúságot tett arról, hogy 
csak ti vagytok a keresztény és igy a társadalmat fentartó 
eszmék hirdetői, amely dicséretet, ha sejtette volna indítvá-
nyában Deáky ur, ugy bizonyára nem teszi." Apage! 

De csak most látjuk be tévedésünket és igazságtalan 
ítéletünket a liberalismus felett ! Ki liberálisabb ember mint 
Szilády Áron és Tisza Kálmán urak ! nekik kell közös is-
kola, polgári házasság, és ime, mig a szánalomra méltó ősz 
Bobory Károly védelmére kel Deáky indítványának és nem 
pirul el saját kath. paptársai rovására a protestánsok mel-
lett szót emelni, az emiitett követ urak mintha csak egy-
szerre — bocsánat ! — ultramontánokká váltak volna, azaz 
mégsem, hanem a jogegyenlőség nevében, (ami pedig liberá-
lis elv) az indítvány ellen és a kath. papok mellett szavaz-
nak. Csakhogy ennek a dolognak is két oldala van, mert hát 
sem Szilády sem Tisza szavazata nem adatott ami érdekünk-
ben ; — az előbbinek beszéde nem egyéb, mint a protestáns 
papság magasztalása, mert hiszen ismeretes a protestantis-
musnak Szilády ur által hangoztatott azon szerénysége, hogy 
a protestáns papság privilégiummal soha sem élt, (?) hozzá 
tehette volna ehhez azt is : „amint azt a linczi és a bécsi bé-
kekötésekre vonatkozó folytonos hivatkozás is tanúsítja", az 
utóbbi pedig nem azért szavazott az indítvány ellen, hogy 
mellettünk szavazzon, hanem, hogy a protestáns papság el-
len ne kelljen szavaznia és igy mindkét szavazatot nem azért 
kaptuk, mert magasabb érdek lebegett az illetők szemei 
előtt, hanem mivel az ellenkező eset a protestáns papság 
hátrányára lett volna, pedig ez a nemzetnek is nagy hátrá-
nyára lenne, mert mint az a protestáns gymnasiumok vizs-
gálatából legújabban is kitűnt, a magyar nemzetiséget egye-
dül a protestáns tót tanítók és papok tart ják fenn, (?) 
Egyébiránt annyit mégis csak elismerünk, hogy nevezett 
képviselő uraknak több az érdemük, mint Bobory urnák, 
szolgáljon ez elismerés viszont hálául. 

Ezekkel szemben őszinte elismeréssel vagyunk Boltizár 
képviselő ur iránt. Valóban itt volt már egyszer az ideje, 
hogy felemelje valaki szavát az országházban és mondja meg 
ottan, hogy tulajdonképen mi is az a kath. pap a nemzetre 
nézve ? Annyit hall a világ, kivált nálunk a protestáns pap-
ság ,érdemeiről' a haza körül, hogy a kath. pap maholnap 
ugy tűnik fel, mint valami betolakodott kaszt, a protestáns 
papság pedig mint honalapító. Üdvözöljük Boldizár képv. 
urat, hogy e chaosba egy kis fényt vetett és pedig épen az 
illetékes helyen, hogy megmondta, miszerint „a kath. papság 
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mindig az alkotmány védője, sőt annak kezdeményezője 
volt, s emellett e tudományokat művelte és terjesztette" igen, 
helyén volt megmondani, »hogy a kath. papok jelenléte az 
országgyűlésen ennek mindig becsületére vált", mind tudo-
mány, mind erkölcsiség, mind kötelességeinek pontos telje-
sítése által. Elismerjük ugyan, hogy az ily beszédek talán 
nem népszerűek, de az is igaz, hogy történethivek, a kath. 
papnak pedig első sorban kötelme tanúságot tenni az igazság 
mellett és ezt Boldizár ő nga megtette. 

Meg vagyunk győződve, hogy jövőre is résen lesz min-
den az egyházat érdeklő ügyben, mert ha nem sikerülne is 
minden kérdésben a liberális mus felett győzelmet aratni, 
mint jelenleg, de azért az igazságot nem szabad véka alá 
rejteni. Most be volt bizonyitva, mily igazságtalan követe-
lés a papok kizáratása az országgyűlésből, de jövőre bizo-
nyára még nagyobb igazságok bebizonyítása vár a képviselő 
úrra, mi bátorságát bizonyára még inkább fokozni fogja. • 

Pest, julius 2. S o k a mi s o k. A liberalismus nap-
tárában hazánkban, ugy látszik ökölnyi betűkkel, még pedig 
veresekkel van feljegyezve az 1873-ik év junius 28-dik 
napja. Nem csudáljuk, hiszen a junius 28-ki híres beszéd-
ben eléggé pongyolán ugyan és eléggé összefüggetlenül, de 
mégis benne van a liberális eljárásnak az egyház irá-
nyában quintessentiája, ez magyarázza meg, hogy a szabad-
kőműves páholyok által sugalmazott lapokra nézve junius 
28-ik napja ünnepnap, melyet illő módon kell megünnepelni 
a hirhedt ,amerikai rendszer' magasztalásával. Mi lelkünk-
ben megvagyunk győződve, hogy egy sz. István, sz. László 
király emlékét oly kegyelet és magasztalással soha sem ülné 
meg egy liberális lap sem, mint Deák Ferencz beszédének 
évfordulati napját ezévben ; az idolalatriának oly neme ez, 
melyet talán még Deák Ferencz maga is megvett, sőt hogy 
megvesse, azt saját reputatiója követelné. 

Lehet-e esztelenebb valamit képzelni, mint egy év 
múlva is oly elavult beszéd száraz kóróján rágódni, melynek 
maga az országgyűlés is csak néhány nap előtt ellentmon-
dott, és pedig akkor rágódni, midőn minden pillanatban vár-
ható a mindennemű bukás bekövetkezte? Megfogja-e men-
teni a hazát a ,Pesti Napló' minden képzeletet felülha-
ladó esztelen állítása, hogy „mig másutt az állam és az 
egyház közt harcz létezik, Deák Ferencznek sikerült egy 
beszéddel helyreállítani az egyetértést" ? Honnan tudja a 
,Napló', hogy az az egyetértés helyreállott, hogy azon pilla-
natban, midőn Deák Ferencz programmja realizáltatik, nem 
fog-e létrejönni a szakadás, hogy Deák Ferencz ,amerikai 
rendszerének' hehozatala nem lesz-e kezdete azon harcznak 
nálunk, mely külföldön már javában foly ? Mig eddig épen 
semmi sem hajtatott végre ama hirhedt programmból a mult 
év óta. Ha tehát az egyetértés megvan, ez épen azért van, 
mert a programm nincsen végrehajtva, hogy a jövő mit hoz, 
azt csak akkor lehet megmondani, ha majd végrehajtatik, 
ez pedig legkevésbbé sem kecsegtető ama programmra és 
rendszerre, mert a logica szerint ugyanazon okok, ugyan-
azon körülmények közt, ugyanazon következményeket szü-
lik ; hanem persze a jVapW-nak a logica nem kenyere, jó 
lesz tehát bevárni a nap lementét, és csak azután dicsérni, 
hogy jó, kellemes volt. Azt azonban mégis szívesen megen-
gedjük a ,Napló'-nak, hogy az az egyetértés csakugyan 

létrejött a képviselők között, de ennek létrehozásán felesle-
ges volt D. F.-nek fáradni, mert azt ugy sem vonta két-
ségbe senki, hogy a liberálisok mindig egyetértenek ott, hol 
az egyház elnyomásáról van szó, de a képviselők egyetér-
tése nem ugyanaz a nemzet egyetértésével és félő, hogy az 
alsóbbrendű egyetértés meg fogja zavarni e felsőbbrendüt és 
akkor mivé lesz a ,Naplóí állitása ? — vagy olvasói addig 
elfelejtik ez érdemetlen magasztalást, — mi ? 

De ez még nem minden, a nagy nap emlékéhez méltó-
nak kell lenni a phantasiának is, hogy az ,amerikai rendszer' 
kellő dicséretben részesüljön, s ez varázsolta a ,-A7apW-ék elé 
mint valóságot azon képzelmet, hogy az egyházban is azért 
alakult egy párt Deák programmja mellett, mert belátta, 
hogy ez üdvös a katholicismusra nézve. No ez bizonyára az 
a láthatatlan egyház, melybe annyira szerelmesek a mi sza-
badkőműveseink, ha csak egyháznak nem tart ják Boboryt, 
Hatalát és consorteseit. Csakugyan, mióta az a hirhedt pro-
gramm elhangzott, nem először találkozunk már a ,Napló1 

hasábjain ezen absurd állítással, melynek valóságáról az 
egész országban senki sincsen meggyőződve. Senkisem tud 
felőle semmit, csak a ,Napló\ azaz, hogy ő sem tud semmit, 
hanem csak ámítja a közönséget. Vagy ha igaz lenne a 
,Napló1" állitása, feltehető-e, hogy be ne látná a liberalismus 
érdekét és propagandát nem űzne azon nagy katholikus egy-
házi nevekkel, melyek állítólag e pártot képezik ? E körül-
mény maga a hazugság bélyegét nyomja a ,Napló1 állítására, 
óhajtás, igen óhajtás az, mit azonban a ,Napló' nemes (?) 
czéljainak elérésére valóságként tálal olvasói elé és azt, ami 
valóság, a kath. érzületnek összhangzó tiltakozását jónak 
látja, ugyanazon érdek miatt kisebbíteni, becsmérelni, le-
gyalázni. 

De nem vesztegetünk több szót e humbug leleplezé-
sére, aki látni akar, láthatja úgyis, hogy a ,Napló'-fé\e visió 
csak hagymázos lelki állapot kifolyása. Ez vigasztalására 
és megerősitésére lehet azoknak, kik lelkileg hasonló beteg-
ségben sínylődnek, ami különösen még akkor fog kitűnni, 
ha majd eljön azon szomorú idő, melyet mi a nemzet érde-
kében nem óhajtunk, midőn ez ,amerikai rendszer' az or-
szággyűlésen tárgyaltatni fog. Akkor fog majd kitűnni, hogy 
nemcsak nem létezik egyházi férfiú, ki az ,amerikai rend-
szert' pártolná, hanem ellenkezőleg azt mindnyájan, fő- ugy 
mint alpapság ugy tekintik, mint a katholicismus elnyomá-
sára kitalált rendszert, mely ellen szót emelni, tiltakozni, és 
ha életbe is léptetik, minden törvényes eszközzel ellene mű-
ködni, minden becsületes kath. pap s világi hivő lelkisme-
retes kötelességének fogja tartani. Ezt mi tudjuk, erről lel-
künkben meg vagyunk győződve épen ugy, mint a ,Napló' 
jól tudja, hogy mindaz, mit D. F . beszédének évfordulati 
napján ugyanarról magasztalólag elmondott, mondjuk, hogy 
mindaz túlzás, a soknál is több, mert mindannak semmi 
alapja sincsen, s épen ezért meg vagyunk győződve, hogy az 
olvasóközönség is a ,Napló1-féle eljárás értéke s belbecse 
iránt kellőleg tájékozva van, azaz az agonizáló tehetetlenség 
emez utolsó erőlködésein legfelebb — mosolyog. ^ 

Bécs. M i t f o g n a k a p ü s p ö k ö k t e n n i ? ezen 
törik fejőket a mi liberális zsidólapjaink, — fognak-e egyez-
kedni a kormánynyal, avagy ellent fognak-e állni ? . . . A 
,2V. Fr. Presse' azt híreszteli, hogy a püspökök el vannak 
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határozva, a meddig csak lehet, minden összetűzés elől ki-
térni, s természetes, hogy a derék zsidólap ezt nagyon res-
telli ; mert neki mihamarabb kedélyes kis háború kellene a 
kath. egyház ellen, melynek zajában, a nyárspolgár oda 
figyelvén, ,Krach' ütötte sebeit gondozhatná. Köztudomásu 
dolog, hogy nálunk mindig a katholika egyházzal vesződ-
nek, vagy valami páter Gabriel vagy Ubryk-féle históriá-
kat hoznak a napirendre, valahányszor valami nagyszerű, 
országos csalás vagy szédelgés van folyamatban. Ugy sze-
retnék most is, de alig hiszem, hogy ez egyszer sikerülne. 

Egyébiránt szó ami szó, hogy ezek az uj törvények 
igen furcsa helyzetet teremtettek nálunk ; mert egyrészt a 
minister azt mondja, hogy nem kell mindent komolyan venni, 
másrészt püspökeink, ugy látszik, nagyon komolyan veszik, 
s jól tudják, hogy a conflictus, minden óvatosság, s a lehető 
legnagyobb engedékenység mellett maholnap mégis kitörend ; 
— utóvégre pedig senki sem tudja, mi történik, s data occa-
sione mit tegyen. Itt van például a famosus törvénynek egy 
§-a, mely azt rendeli, hogy a kanonokságok s egyéb java-
dalmak csak csőd utján töltessenek be, melynek részleteit 
közigazgatási uton a minister határozandja meg. Ez eddig, 
mint némelyek mondják még nem történt; mások ismét azt 
rebesgetik, hogy a minister valamely püspök úrtól elkérte 
az eddig is használatban levő csődszabályzatot s annak má-
solatát adta ki legújabb ministeri rendelet gyanánt. 

Egy másik §. egészen à la Bismarck azt rendeli, hogy 
minden papi kinevezés a kormányhoz jelentendő be, s a vég-
leges megerősités csak 30 nap múlva történjék, ha addig a 
kormány az illető személy ellen fel nem szólalt. Ezen beje-
lentés már ezelőtt is szokásban volt nálunk ; de a 30 napot 
megtartandják-e püspökeink ? Vannak, kik azt mondják, 
hogy : igen ; sőt a püspökök ezt már tényleg meg is teszik. 
Alig téved, a ki a jelenlegi helyzetet olyképen fogja fel, 
hogy a kormány s a püspökök, mint két harczkészen álló 
sereg egyelőre még csak farkasszemet néznek. Mindenik 
tudja, hogy a háború előbb utóbb, de bizonyosan ki fog 
törni; de egyik sem akarja az első lövést megtenni ; olyan-
kor aztán gyakran megtörténik, hogy ez az első lövés mint-
egy magától elsül. Teszem azt : tartson valahol egy pap 
valamely kath. casinó'ban kissé éles beszédet, kissé tulbuzgó 
hivatalnok jelenlétében, s megvan a 8. §-ban emiitett bün, 
melynek alapján a kormány azt követelheti, hogy az illető 
javadalmától megfosztassék. Akkor aztán a püspöknek nincs 
egyéb választása, mint vagy papját, ki caconice nem is vét-
kes, áldozni fel, vagy a kormánynyal tűzni össze. Ez a fél— 
szegségnek átka. Legyen teljes üldözés, vagy legyen béke; 
törvényeket pedig hozni; mert a páholy kívánja, s aztán 
sutyomban, lágyszivüleg megígérni : nem fogjuk szigorúan 
venni, ez kis gyermekeknek való játék ; egészen eltekintve 
attól, hogy az egyszer hozott törvény, mint az elhajított kő, 
nincsen többé a minister hatalmában ; mert ha a felhozott 
esetben a talán tulbuzgó, de a §. betűjén nyargaló hivatal-
nok ex officio panaszt emel, meri-e Stremayr ő exja el-
nyomni ? Bizony nem, mert a világ minden zsidólapját bő-
szítené fel maga ellen; megvan tehát a baj, meg a súrlódás 
meg a harcz ; de legyen is; mert ez a mostani ravasz csend 
csak demoralizálólag hat reánk. W. 

Maincz. A k a t h o l i k u s n a g y g y ű l é s n e k r e -
8 o 1 u t i ó i. (Folyt.) II. Németországnak helyzetéről. 

1) A német birodalomnak alkotmánya nem képes a 
német nép valódi boldogságát megalapítani, amennyiben sem 
a személves szabadságot, sem az államok, rendek s testüle-
tek önállóságát nem biztosítja. 

2) Az úgynevezett nemzeti (liberális) pártnak befo-
lyása, mely a német nép s választott képviseletének lénye-
ges jogait feladja, vesztére szolgál a német birodalomnak. 

3) Azon kivételes törvények, melyek által a közös ál-
dozatok árán megalkotott német birodalom saját polgárainak 
egy harmadát lényeges jogoktól megfosztja, a német hazának 
békéjét s erejét ássák alá. 

4) A militarismus minden mértékét felülhaladó ter-
jeszkedése ellenkezik az észjoggal, a polgári szabadsággal s 
a német nép szellemi s anyagi javával. 

5) A közoktatásnak mindinkább nagyobb mérveket 
öltő elkereszténytelenitése, az egész iskolaügynek, kénysze-
ren alapuló állami vezetése, mely az egyház s a család ne-
velési jogának teljes elnyomásával karöltve jár a szellemi s 
erkölcsi bomlásnak kútforrása. 

6) A politikai servilismus és ,Grründerthum' szolgála-
tában működő, megvesztegetett sajtó a közvéleményt foly-
tonosan meghamisítja s a fenyegető társadalmi bajoknak 
főokozója. 

7) A német birodalomnak külpolitikája, főleg a német 
kormánynak viszonya a szentszékhez nem felel meg Német-
ország katholikus népe érdekeinek s elveinek s képtelen az 
európai közbékének fentartására. 

III. A munkásosztály helyzetéről. 
1) A munkásosztály közt uralkodó, általános elégület-

lenség Németországot nem kevésbbé fenyegeti, mint Európa 
többi államait. 

2) Ezen elégületlenségnek főokai : a kisiparnak elnyo-
mása, a földművelőnek tulterheltetése ; a nyomasztó gyári 
viszonyok s a pénzspeculatiónál mértékeutuli terjeszkedése. 

2) Ezen bajoknak végső oka abban fekszik, hogy a 
divatos rationalismus s liberalismus a keresztény meggyő-
ződést s erkölcsös érzületet a felsőbb s alsóbb rendekben 
egyiránt meggyengítette, miáltal lehetővé tétetett, hogy a 
munkásosztálynak nagy része vallástalan forradalmárok ál-
tel tévútra vezettessék. 

4) Azon eszközök, melyek által társadalmi bajainkat 
orvosolni, s a különféle osztályokat egymással kibékiteni le-
hetne, mindenek előtt abban állanak, hogy a népnek testi s 
vagyoni kizsákmányolása törvény által meggátoltassék ; 
hogy az államnak gondoskodása valamennyi osztályra egy-
formán terjesztessék ki ; hogy az ipartörvénykezés fogyat-
kozásainak orvoslása a törvényhozás szakadatlan törekvé-
sét képezze ; hogy keresztény elveken nyugvó s a méltá-
nyosság követeléseinek megfelelő muukásjog létesíttessék ; 
hogy az iparosok számára különféle segélyző intézmények 
alapíttassanak, részint az iparosok s munkások egyesülése, 
részint a munkásosztály barátainak egyébkénti közremű-
ködése által ; hogy a munkáscsalád kebelén belől az erkölcs-
vallásos élet gondosan ápoltassék, részint a vasárnapnak 
kellő megülése, részint a nők s gyermekek munkájának 
megszorítása, s a keresztény hitelveknek az iparos élet te-
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rén is való érvényesítése által ; — végre pedig abban, hogy 
elkerülhetlen bajok orvoslására mindannyiszor a keresztény 
felebaráti szeretet vétessék igénybe. 

IV. Az egyház jogairól. 
1) A katholikus egyház isteni rendelés alapján önálló 

társulat, melynek, mint Jézus Krisztus egy s közönséges 
anyaszentegyházának joga van, mindenütt a világon nyiltan 
fenállhatni, s melyet védelmezni minden keresztény ható-
ságnak kötelessége. 

2) Azon egyházpolitikai rendszer, melyet az egyház-
ellenes pártok keresztülvinni akarnak, kiengesztelhetlen s 
nyilt ellenmondásban áll a katholikus egyháznak Istentől 
megállapított, századok ótai fenállás által szentesitett, állam-
jogilag elismert s népjogilag biztosított alkotmányával. 

3) A tanítói, papi, s pásztori hivatalnak joghatósága, 
melyet Krisztus a pápára s a püspökökre ruházott, el nem 
törülhető s meg nem szorítható semmiféle állami törvény által. 

4) Isten akarata, hogy az egyház s az állam müködé-
eökben egyértelmüleg járjanak el. E két hatalomnak egy-
mástóli elválasztása sajnálandó, s ha azon ellenséges bánás-
mód, melyben a modern állam az egyházat részesiti, az 
elválasztást csakugyan elkerülhetlenné tenné, akkor an-
nak kárát sokkal inkább az állam fogja vallani, mint az 
egyház. (Folyt köv.) 

Bem. A s v a j c z i ó k a t h o l i k u s o k n a k z s i -
n a t j a juniushó 14-én tartatott az itteni casinohelyiségek-
ben. Feladatát az uj egyházi szervezet feletti tanácskozás 
képezte. Az elnöki széken Brosy, a nemzeti tanácsnak tagja 
ült, Oltenból. Pap csak három volt a gyűlésen: Loyson, 
Herzog s Grschwind Starrkirchból ; világiak vagy 70-en vol-
tak, egyegy községből 4—5-en. 

Leghevesebb vitára azon kérdés adott alkalmat, vál-
jon az uj szervezet fogadjon-e el püspököt vagy se; végre 
a püspök 41 szavazattal 27 ellen elfogadtatott, főleg azért, 
nehogy a papjelölteket külföldi püspökhez (Reinkenshez) 
kellene a felszenteltetésért küldeni, mi politikai tekintetek-
ből is kellemetlennek találtatott. A püspöki vita alatt Loy-
son s Herzog urak igen furcsa szerepet játszottak. Midőn a 
genfi liberálisok minden püspök ellen erélyesen tiltakozná-
nak, nagy, de nem épen szent haragra gyúlván, dühösen ha-
donázva ott hagyták a termet. Egyáltalában azt lehet mon-
dani, hogy a világiak sokkal okosabban viselték magokat, s 
sokkal nagyobb ,buzgóságot' mutattak ; mig e két papnak 
magaviselete oly különös volt, hogy még egy itteni liberális 
protestáns lap is azon megjegyzést tette róluk, miszerint 
„ugy látszik, hogy Loyson s Herzog urak nem azok a kövek, 
amelyekből az uj épület keletkezni fog." 

Egyébiránt, aki a ,liberális' katholicismust s annak 
legifjabbik korcsszülöttjét, az ókatholicismust amúgy köze-
lebbről szemügyre venni s psychologiáját tanulmányozni 
akarta, az jól tette, ha ide jött. Láthatott itt embereket, kik 
tavai már egyszer Reinkens, Schulte, Fridrich s Hoseman-
nal ,szervezték' az ókatholicismust, láthatott embereket, kik 
egy árva szót sem tudnak a katechismusból, kik gyermekei-
ket protestáns vallásban neveltetik, kik nyilvánosan, lapok-
ban, az egész világ előtt igy nyilatkoznak : „Legjobb lenne, 
ha az egész kereszténység végképen eltörültetnék." Csuda-e 
akkor, ha még azok is, kik nagy nehezen a ,püspök,' vagy 

mint mások jobban szeretik az ,antistes' mellett szavaztak, 
csak azon egy feltétel alatt tették azt, hogy ez az ,antistes' 
legfelebb hat évre választassák s bármikor letehető legyen ? 
Gratulálunk a különféle ,antistes'-jelölteknek, majd ha on-
nan ismét elkergették őket, illető honi deficiens házaikba 
vonulhatnak vissza, elvezendők az ,otiumot cum dignitate' 
quondam vetero-catholica. Prosit ! 

A zsinati napon, mint vasárnapon, Loyson expater még 
annyira is megfeledkezett magáról, hogy feleségestől megje-
lent a katholikus templomban. Valamivel a nagymise utáni 
áldás előtt belépvén, legott észrevétetett a jelenlevők által, 
mi néhány padban csendes kis mozgást idézett elő. A nők 
oldalán egy padban letelepedvén, a páter és a mater nagy 
ajtatossággal s majdnem arczukra borulva fogadták a szent-
séggel való áldást, s azutan a franczia hitszónoklatot is hall-
gatták, melyet egy Freiburgból átjött ferenczrendü atya 
tartott, védelmezvén benne az infallibilitást. A predikáczio 
után Loyson bement a sekrestyébe s a szónoknak, franczia 
szokás szerint, néhány bókot mondott, mindazonáltal meg 
nem állhatta, hogy az infallibilitás ellen is néhány szót ne 
koczkáztasson. Már 11 óra volt, midőn a Loyson-pár a tem-
plomot elhagyta, az ajtatoskodók által észrevéve ugyan, de 
ignorálva. Loysonné nagy, fehér s fekete csontból készült 
keresztet viselt mellén. Nevezetes, hogy a genfi ,liberális' 
katholikusok Loysont immár római zsoldosnak s reactiona-
riusnak czimezik ; mivelhogy azt merte az zsiuatban mon-
dani, hogy a püspök nélküli egyházszervezet azonos a pro-
testantismussal, ennek pedig még az ultramontanismust is 
teszi elébe. Azt halljuk, hogy Herzog is azt mondta: „ha a 
többség elveti a püspököt, akkor a kisebbség fogja tudni, 
hogy mit tegyen," Szóval, a zsinat azt deritette ki, hogy a 
svajczi ókatholikusok közt nagy szakadás létezik, minek 
következtében a protestáns liberális sajtó és közvélemény 
legújabban nagyon kijózanodott rájok nézve : s ezidőszerint 
közderültség közepett csak még Loyson s Herzog urak ,sze-
rénységével' foglalkoznak, kik azért védik a püspököt, mert 
mindketten kandidátusok, ugy hogy, ha majd az egyik meg-
választatnék, a másik minden bizonynyal schismát csinál ! 
Csak rajta ! 

Németország. A h i t é r t i k ü z d e l e m . A mainczi 
püspök által f. junius hava 17-én tartott egyik szép beszé-
déből a következő érdekes történeti részletet közöljük, mely 
azt mutatja, hogy a porosz kormány alatti katholikusoknál 
a hitérti szenvedés s küzdelem az ősi hagyományhoz tartozik. 

„Engedjétek meg kedveseim, hogy áldozári életemből 
valamit elmondjak, ami nekem jelen napjainkban sokszor 
eszembe jut, és nektek keresztény atyák és anyák tanulsá-
gos figyelmeztetésül szolgálhat. 

Huszonnégy évvel ezelőtt én Berlinben plébános és 
prépost voltam. Delegaturám kerületébe tartozott Branden-
burg és Pomeránia, tehát majdnem egészen protestáns tar-
tományok. Azonban Stettin mellett már hoszabb idő óta né-
hány katholikus község létezett. Ezen községek keletkezése 
következő módon történt. Nagy Frigyes az Odera partjain 
elterülő ingoványokat és mocsárokat termékeny földdé kí-
vánta átalakítani. E czélra munkások szükségeltettek, és 
ilyeneket a Rajna vidékéről és Pfalzból ide is telepitett. 
Ezen emberek azonban csak két feltétel alatt vállalkoztak a 
munkára, hogy először vallási szükségeik kielégítéséről 
gondoskodva legyen, másodszor hogy földbirtokban résza-
sittessenek. Az első feltételt egyáltalán nem teljesítették, e 
másodikat csak igen csekély részben. Miután a munkát be-
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végezték, a szegény embereket Pomeránia több tisztán pro-
testáns városában helyezték el, melyek eltartásukra kény-
szerittettek mindaddig, mig hajlandókká nem lettek egy kis 
földet adni nekik. így jutott az emiitett katholikus munká-
sok egy részének Pasewalk környékén egy kis homokos 
terület. Itt deszkákból építettek magoknak bódékat. Szeren-
csére ez emberek hazájukból magokkal hozták ima- és éne-
keskönyveiket, kátéikat. A fabódék legtágasbikát templom-
nak rendezték be, hol vasárnaponként egybegyűltek, imád-
koztak, énekeltek, csengettek. Az első csengetés a consecra-
tióra, a második az áldozásra figyelmeztetett. Csak lélekben 
voltak jelen a misén, és csak lélekben áldoztak. Ötven éven 
át segítettek igy magukon, és ez idő alatt áldozárt nem lát-
tak, és mégis e félszázad alatt egy sem lett közülök hűtlen 
hitéhez. 

Ekkor történt, hogy Stettinben katholikus hitközség 
alakult, mire azután minden évben legalább egyszer papot 
is láttak a szegények. Ismét egy félszázad mult el, de apos-
tasia nem történt. Végre három évvel azelőtt, hogy én első 
izben látogattam meg e községet, a lyoni hitterjesztő egylet 
által arra képesittettek, hogy plébániát alapítsanak. Képzel-
hetitek az örömöt a fölött, hogy egy századon át tartott vá-
rakozás után végre Üdvözitőjüket test szerint is körükben 
birhatták. De még egy megpróbáltatást kellett türniök. 
Templomuk feltöretvén a szent edények a szentségtartó s 
szentséggel együtt elraboltatott. Fájdalmuk és a gyász ha-
tár nélküli volt. A község a templomba sereglett, egy na-
pon és egy éjjelen át szakadatlanul imádkozott, és íme, jő 
egy hirnök, ki azt jelenti, hogy Pasewalknál egy gyanús 
ember elfogatott, kinek zsákja kiüríttetvén az elorzott tá r -
gyak, és a legméltóságosabb szentség is sértetlenül megta-
láltatott. 

Kedvesim ! könnyen meg fogjátok érteni, mit tanulha-
tunk e történetből. Isten, ha kell, rendkívüli eszközöket is 
használ anyaszentegyháza fentartására. A dolgok rendes fo-
lyamában Isten szokott uton püspökök és papok által őrzi 
meg azt. De sem a püspökök, sem a papok nem teszik azt, 
Jézus Krisztus tesz mindent, ki rendkívüli uton és módon is 
segithet övéin. Ezt jegyezzétek meg magatoknak szeretteim e 
nehéz időkben. Gondoljatok vissza e pomerániai községre, 
mely száz éven át küzdött és tartotta fenn magát. És ha ta-
lán a félelem és aggódás titeket is elfog, idézzétek emléke-
tekbe Üdvözítőnk szavait : confidite, ego vici muudum.Haec 
dico vobis, ut in me pacem habeatis. Tehát békétek az Ur-
ban legyen. Evvel nemcsak a személyes békét érti, hanem 
az Isten segélyébeni teljes megnyugvást. 

A világ elveszi tőletek a püspököket, áldozárokat, egy-
házunk szervezetét. Egyházi intézeteinket szétrombolja, a 
papképzést lehetleniti. Ne csudálkozzatok. In mundo pres-
suram habebitis, de azért Krisztusunk mégis megmarad, 
hogy békénk legyen Őbenne. Ha rendes uton nem teheti, 
megteszi rendkívüli módoD. 

Titeket szülőket használ fel Krisztus egyháza megőr-
zésére. Az atyákat nem lehet mind bezárni, az anyák nem 
száműzethetnek, a szülőknek nem kell államvizsgát leten-
niök, és arra, hogy gyermekeiket a hitben oktassák, nem 
szükség az államnáli bejelentés. 

Azért keresztény atyák és anyák emlékezzetek meg 
magas hivatástokról, és kérdezzétek önmagatokat, ha vál-
jon nem voltatok-e hűtlenek a kötelességhez, és nem bűnei-
tek miatt érdemeltétek-e, hogy most pásztoraitoktól, é3 taní-
tóitoktól fosztanak meg. 

VEGYESEK. 
— A XII. számú eszterg. főmegyei körözvényből a kö-

vetkezőket veszszük át : „Die 4-a mensis Augusti a. h. exa-
men concur3uale suscipiendorum ad Seminaria alumnorum, 
asservabitur. Quodipsum DD. Directores Grymnasiorum, Pa-
rochi, aliique de V. Clero ad concernentium notitiam cum eo 
perferre velint, ut qui se examini praedicto scopo sistere vo-
luerint, die examen praecedente testimonia sua in Cancella-
ria Officii Archi-Dioecesani exhibeant, quodve suscipiendi 
sint status clericalis candidati pro 7 et 8 classe gymnasiali, 
prout etiam pro primi anni cursu theologico". 

— Az épen e napokban hozzánk eljutott esztergom-
főmegyei ordinariatusi XI. számú körezvény a tanitói nyug-
dijalapnak 1873-ra szóló kimutatását, illetőleg 1874-revaló 
előleges költségvetését hozza. Ebből látjuk, hogy ezen alap-
nak tavai 478 frt 54 krnyi deficitje volt, melyet ü Eminen-
tiája sajátjából fedezett s a következő három évben ismét éven-
kinti 1480 frtnyi hiány lata lesz, melynek felét ismét ö Emja, 
felét pedig a ngos káptalan pótolandja, miáltal az illető nyug-
dijasok biztosittatnak azon csapás ellen, melyet hasonló kö-
rülmények közt a nyugdijalapnak 21. §.-a rájok mér, midőn 
ekként hangzik: „Az egyes osztályokra eső nyugdijösszeg 
mindenkor 3 évre fog határoztatni a pénztár állapotához ké-
pest. Ekképen a pénztár folytonos gyarapodása esetében a 
nyugdijösszeg minden 3 év múlva nagyobb lehet, valamint 
ellenkező esetben alább is szállhat 

Tekintve, hogy a körözvény e chronicus hiánylatot 
ekként okadatolja, hogy „recte illi, pro quorum emolumento 
institutum hoc erectum est et deservit, scopum instituti viri-
bus unitis promovere, illique efficaciter cooperari non conen-
tur, imo dectrectent ; sua annua pensa morose, aut prorsus 
non dependant, item quod numerus solventium sociorum de 
anno in annum continuo decrescat, quandoquidem novi socii 
prorsus nulli, aut saltem admodum pauci accédant" — te-
kintve ezt, bizony kérdés, váljon az illetők megérdemlik-e 
a ,holt kéz'-nek eme könyörületességét — ? 

De minek is gazdálkodnék az ember az államilag el-
ismert s gyakorolt communismusnak emez aranykorszaká-
ban, midőn magas helyen s hivatalosan azt a példát adják, 
hogy a kinek nincs, mert mindenét el az menjen a pá-
pista paphoz s zsaroljon tőle. 

— Mallinckrodtról ezeket beszéli a ,Germania': „Keve-
sen figyeltek még eddig rá, hanem most hadd tudja meg az 
egész világ, hogy valahányszor a parlamentben fontosabb 
beszédet tartania kellett, már korán reggel az Ur asztalához 
járult, hogy a Mindenható nehéz küzdelmében segitse". — 
A fuldai káptalani helynök szent Bonifácz napján feliratot 
intézett a porosz királyhoz, melyben a fogva tartott püspö-
kök és papok szabadon bocsáttatását kérelmezte. 

Folytatás a mellékleten. 

E l ő f i z e t é s i f e l h i Y ás. 
A második félév közeledtével arra kérjük t. előfizetőinket, miszerint minden zavarnak elkerülése végett előfi-

zetésük megújítása iránt minél előbb intézkedni, s erre postai utalványokat használni méltóztassanak, miután könyvárusi 
uton hozzánk érkező előfizetéseket, tekintve lapunk amugyis eléggé csekély árát, kénytelenek volnánk nem érkezettek-
nek tekinteni. — Ezenkívül t. előfizetőinket ismételve nyomdánk s kiadóhivatalunk helyiségváltoztatására figyelmeztetjük, 
amennyiben jelenlegi helye: Pest, országút, 39. szám, Luby-ház. 

A ,Religió'-nak előfizetési ára egy félévre 5 ft. 0. é. Ajánljuk lapunkat a t. közönségnek szíves figyelmébe. 
Figyelmeztetés. Kellemetlen zavarok elkerülése kedveért kénytelenek vagyunk lapunk megküldését a 

negyedik számtól fogva beszüntetni mindazon t. előfizetőinknél, kik az esedékes dijt addig be nem küldötték, vagy előfizetési 
szándékuk iránt más uton nem értesítettek minket. 



Melléklet a ,,lleliijio" 2. számához. 1874. julius 4-én. 

IRODALMI ÉRTESÍTŐ-
T. olvasóinkhoz! 

Az irodalmi rovatnak összeállitása régóta egyik ki-
váló nehézségét képezte a „Religio" szerkesztésének, a 
mennyiben egyrészt teljességgel lehetetlen volt a bel- és 
külföldi, lapunk keretén belől helyet található irodalomnak 
fejlődését, haladását s ujabb termékeit még csak röviden jel-
zőleg — hogy behatóbb, részletesb ismertetésektől egészen 
el is tekintsünk — követni ; s mégis, az a kevés, amit te-
hettünk, lapunk egyéb rovatainak kezelésére nem ritkán 
zavarólag hatott, minthogy gyakran egyegy megkezdett 
,Irodalom'-nak folytatása más sürgős s az elhalasztás ál-
lal érdekét vesztett czikket kiszorított, vagy viszont ilye-
nek miatt az irodalmi jelentések s dolgozatok csak meg-
szakítva, határozatlan időközökben, majd csaknem laptöl-
telék gyanánt láthattak napvilágot, mely alternatívának 
bármélyik része magára a szerkesztőre nézve is mindenha 
eléggé kellemetlen volt. 

Miként lehetne e bajon segiteni — egy rendes idő-
közökben kibocsátandó irodalmi melléklet által ; eziránt 
ugyan egy perczig sem lehettünk bizonytalanságban, annál 
is kevésbbé, minthogy a R e l i g i o ' régibb évfolyamainak 
megtekintése eléggé világosan útba igazithatott volna ben-
nünket; csakhogy ily melléklet költségeinek fedezésére 
azon, beavatatlanok előtt hihetetlen csekély pártolás mel-
lett, melyet a katholikus irodalom Magyarországon ez idő 
szerint még a leginkább érdekelteknél is talál, sem köte-
leseknek, sem anyagilag képeseknek nem éreztük magunkat. 

Annál nagyobb megelégedésünkre szolgált tehát, mi-
dőn legújabban régi tervünknek gyakorlati kivitelére tiszt. 

ügyrokonunkat s barátunkat, S a r t o r i K á r o l y 
urat, pápai s prim, könyvkereskedőt, kinek a ka-
tholikus s egyáltalán az összes jóirányu irodalom körüli 
buzgó s önfeláldozó tevékenységét t. olvasóink évek óta is-
merik, olyképen sikerült megnyernünk, hogy ő a mellék-
letnek anyagi s könyvkereskedői részéről gondoskodjék, 
mig mi a szerkesztési munkának ingyen elvégzésére ügy-
szeretetből szivesen vállalkoztunk. 

Ekként azon kellemes helyzetben találjuk magunkat, 
hogy t. olvasóinknak ezentúl, l a p u n k e d d i g i á r á n a k 
m i n d e n f e l e m e l é s e n é l k ü l minden hónapban két-
szer , I r o d a l m i É r t e s i t ő' czimü melléklettel szolgálha-
tunk, mely rendesen a hónap első és ö töd ik száma mel-
lett jelenvén meg, bírálatokat, ismertetéseket, irodalmi híre-
ket, s a mennyire lehet, a könyvpiacznak összes újdonságait 
hozandja, mely utóbbi tekintetben nálunk Magyarországon 
az ,égető hiány' csakugyan érezhető volt — sőt egyéb ide-
vágó, közérdekű jelentéseket sem zárunk ki, mint ezt t. 
olvasóink már eddigi mutatvány-számainkból is láthatták, 
mig ezenkívül időről időre a tudomány egyes ágaiból rövid 
irodalomtörténeti áttekintéseket is adni szándékunk van. 

Szellemi támogatást lapunk ezen része számára is 
bárhonnan szivesen veszünk, ugy azonban, hogy minden 
szerkesztői jogot fentartván, a t. beküldők oly bírálatokra 
nézve, melyeknek tárgyát magunk nem láttuk, személyes 
felelősséget vállaljanak. 

S igy Isten nevében megindítjuk az ,1 r o d a 1 m i É r-
tes i tő ' - t , azon óhajjal, hogy általa t. közönségünknek jó 
szolgálatot tehessünk. 

Bírálatok s ismertetések. 
Divus Thomas, Doctor Aiigeliciis contra Libera-

lismniu iiivictus veritatis catliolicae assertor. — De do-
ctrinae S. Thomae ad exstirpandos hujus aetatis errores vi et 
efficacia Commentarius in sexto Centenario Angelici Prae-
ceptoris, scripsit Constantinus Schaezler Romae, exTypogra-
phia l'olyglotta S. C. de Propaganda Fide. 1874. 

Jól mondja tudós Dankó apát-kanonok s papnöveldei 
igazgató ur ő nagysága aquinói sz. Tamás felett tartott remek 
emlékbeszédében annak iratairól : „Habent in iis non modo 
incipientes atque proficientes, unde facilius et felicius promo-
veantur : sed ipsi quoque perfecti unde eximiam spiritus ob-
lectationem ingensque robur nanciscantur." E szavak jutottak 
eszembe a fentebbi mű olvasásánál, melyben Schaezler — sz. 
Tamás tanainak egyik legbuzgóbb s legjelesb védője — a nap-
jainkban különösen mindent megmérgező „liberalismus" el-
veit az angyali tudós Ítélőszéke elé állitja, s kimutatja, hogy 
a látszólag puszta elméleti nézetek mily messzeterjedő követ-
kezményekké növik ki magukat s a legégetőbb napikérdésekbe 
nyúlnak be., Innét a fentebbi mű olvasását practicus hasznú-
nak is kell mondanunk. 

Igen jól jegyzi meg e műnek egyik tudós ismertetője, 
Dr. Weisz (Litt. Handweiser 152. sz.) miszerint megfoghatat-
lan, mikép lehet a miveltek között még mindig olyas valaki, 
ki a mostani kor eseményeiben nem lát egyebet a pillanatnyi 

szeszély eredményeinél vagy a vad, nyers erő rohamainál, mi-
dőn mégis az, a mi a „modern-állam"-ot szülé, s azt az egyház 
elleni harczra készteti, nem más, mint a mai kor bölcsészete — 
philosophiája, s minden a mit tapasztalunk nem egyéb, mint 
ezen bölcsészet practicus következményei. E szempontból ki-
indulva kimutatja a t. szerző, hol rejlenek korunk bajainak 
főgyökerei, melyek a legfőbb tévelyek, a melyekre mind a töb-
biek visszavihetők, a melyek ellen tehát mindenek előtt küz-
denie kell. 

Az úgynevezett „liberalismus" korunk minden bajait 
rejti magában. 

Álljon itt az előszóból e néhány sor. „En sistitur ibi — 
benevole ac sapiens lector, arcanorum Dei mentisque Eccle-
siae fidissimus interpres Divus Thomas, atque is quidem, 
non de minutiore disputans qualicunque ac sterili effoetoque 
scholarum theoremate, sed salutifero nimirum numine inge-
nii sui vere Angelici diram ingruentium errorum depellens 
colluviem, quae nostris diebus specioso humanae libertatis 
vindicandae colore, ac fuco Liberalismi, humánum genus in 
turpissimam tradit servitutem, tot perditrix animarum illa 
quidem, quoque proprie causa exstitit cur nostra aetate 
res catholica in maximum periculum et extremum pene discri-
men vix non ubique adduceretur. De tali autem argumento 
quid ratum fixumque catholicis esse debeat: id scite docteque 
callere omnium plane interest quam plurimum." — Nem eresz-
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kedem tovább e jeles mű ismertetésébe, annak korszerűsége 
ugy is szembeötlő, csak annyit jegyzek még meg, hogy a t. 
szerző tárgyát tökéletesen megoldotta s hogy e mű olvasása 
igen alkalmas arra, miszerint azok szemeit is felnyissa, kik a 
liberalismusban nemcsak semmi veszélyt sem hittek rejleni, 
hanem még abban bizni is tudtak addig netalán. A mű világos 
s tiszta latinsággal van irva. Megrendelhető Sartori ur által. 
Ára 1 frt. 20 kr. Gyurikovits Mátyás. 

Liberatore jézustársasági atya ujabb (2.) kiadásban 
megjelent nagyobb szabású müvének czime : „La chiesa e lo 
stato. (Az egyház és az állam) Napoli 1872". Szerző azon fér-
fiakhoz tartozik, kik éber figyelemmel kisérik a napi esemé-
nyek roliamos folyását s a tények mellékes és esedékes apró-
ságai közt folytonosan az elvekre irányozva tekintetöket, a 
korunkat mozgató eszmék tisztázásához nem az ephemer hír-
lapok mindent tudni akaró felületességével, hanem a nyugod-
tan és huzamosan észlelő szaktudós alaposságával szoktak 
olykor- olykor közkincscsé tett müveikkel járulni. Liberatore 
nemcsak mint tanár és ügyes bölcsészeti tankönyv-iró isme-
retes : ő valamint a bölcsészet terén, kivált „Deila eonoscenza 
intellettuale" czimü két kötetes müve (Roma, 1857/58.) által, 
ugy a jog- és államtudományok terén is természetjogi tan-
könyve, s legújabban a fentebb emiitett, fölöttébb korszerű 
müve által méltó elismerést és még az ellenfél által is tisztelt 
tekintélyt vivott ki magának. 

Előttünk fekvő müve, mely mint szerző előszavában 
maga bevallja, „az egyháznak több jogát érinti ugyan, de 
nem érinti mind és minden tekintetben", a tárgyat ki nem 
mei'iti és tulajdonképen nem is egyéb mint a „Civiltá catto-
lica" lapjain évek óta közlött kisebb-nagyobb értekezéseknek 
ujabb átdolgozása és egyöntetű műbe való foglalása. 2) Mind-
azáltal nagy köszönettel tartozunk szerzőnek müve kiadásáért, 
nemcsak ezért, mert az egyház és állam közti viszony égő és 
égető kérdésének hatalmasan izmosodó irodalmát 3) egy ter-
mékkel szaporitotta, hanem mert az eszmék tisztázásához szo-
kása szerint e téren is érdemlegesen hozzá járult. 

Főjellemvonása e műnek a tiszta és szeplőtelen ker. kath. 
szempont s amaz elvhű következetesség, mely a mióta a politi-
kában egyebet mint „az exigentiák tudományát" nem látnak, 
a mióta tehát az elvek irányadó magaslatát az elvtel enség 
elve foglalta el, — oly ritkává vált társadalmunkban, mint a fe-
hér holló. Az elvi ellentétek elsimítása s a minden áron való 
megalkuvás és kibékülés barátjainak szerző szabatosan körvo-
nalozott elvei és szigorú elvhűsége talán nem fognak tetszeni, 
sőt talán hibául is fognak felrovatni ; azonban a ki nemcsak 
mindig az opportunitást hanem az opportunitást az elvek ne-
cessitáló szigorával együttesen s öszhangban tartja szemei 
előtt ; az mindenesetre elismeréssel fog adózni Liberatore 
atyának korszerű müveért, melyben az elvtelenség fluctuatiói-
nak közötte az elvhűség zászlóját oly erős kézzel lobogtatja. 

A mű három fejezetre oszlik. Az 1. fej. szól az egyház 
és állam közti viszonyról (Condizione della Chiesa rimpetto 
alio Stato) ; a 2. fej. „Del naturalismo politico" czime alatt 
azon nehézségek és bajokról értekezik, melyek az államnak as 
egyháztól való elválasztásából származnak ; a 8. fej. az egy-
házat az állammal szemközt megillető jogokat tárgyalja. Min-
den fejezet aztán több czikkelyre oszlik; így az 1. fej. 8 czik-

>J Ai lettori. 4. 1. 
") M. o. 
3) Épen most jelent meg Paderbornbali Schöningknél Dr. Bohl, 

amsterdami ügyvéd müve, melyért szerzőnek szentséges atyánk m. é. sept. 
18-án kelt brevőjében dicséretét és elismerését fejezte ki. Czime : „Die 
Religion vom politisch-juridischen Standpunkte, von Dr. Joh. Bohl, 
Advocat zu AmsterdamDeutsch bearbeitet von Ferd. Grimmelt. 1874. 
Paderborn, Schöningh. 450. 1. 1 tall 7 ' / , eg. Vajha az egyház és állam 
közti viszony zabályozására kiküldött bizottság tagjai: s általában a kép-
viselő urak megt irtanák az „audiatur et altera pars" elvét s mielőtt az 
egyházat és hazát holmi porosz, osztrák, olasz és svajczi vagy amerikai 
importtal boldogítanák, a kétoldalú kérdést ne csak mindig egy oldalról, 
hanem a mint a dolog természete kivánja, mini a két oldalról méltányolva 
fognák fel 

kelyre ( 7 - 1 1 4 1.) a 2 fej. 6 czikkelyre (114 — 183. 1.) 
végre a 3. fej. 18 czikkelyre (183 — 431. 1.) 

A könyvnek még csak futólagos átlapozgatása is mutatja, 
hogy szerző ugyancsak korszerű dolgokról értekezik. Hogy 
valljon e s z m é i is korszerűek-e, az attól függ, mily értelem-
ben vesszük a korszerűséget. Ha korszerű annyit jelent mint 
divatos, akkor Liberatore műve a lehető legkorszerütlenebb; de 
ha,korszerű' alatt a kor szükségleteinek megfelelő valamit ér-
tünk, ugy korszerűség tekintetében szerző müve bármely 
könyvvel kiállja a versenyt. Egyébiránt az igazság s a társa-
dalom-alkotó elvek örök- s változhatlanok levén, mindig kor-
szerűek, mert hiszen nincs kor, mely ez igazságra ne szorulna. 

Korszerű e mű még azért is, mert az igaz elveket oly 
módon hirdeti, mely mindent össze-vissza kuszáló korunk fel-
ületes gondolkozásának egyedüli hathatós gyógyszere, t. i. 
tisztán és világosan s a subactum ingenium logikájának azon 
erejével, mely ellen nincs hatalom, hanem csak meghódolás. 

(Vége következik) 

Julian der Abtrünnige, Von Dr. Fr. J. Holzwarth. 
Samml. hist. Bildnisse, II. Serie, 6. Freibg. Herder 1874. 

A hasonlatosság e hitehagyott császár s az egyháznak 
mai üldözői közt oly tökéletes, hogy élete leirását olvasva, 
sokszor azt vélhetnők, miszerint mutatis nominibus napjaink 
történetét olvassuk. Julian typusa mind azon üldözőknek, kik 
szellemi s anyagi fegyverekkel küzdenek az egyház ellen, kik-
nek fegyverei a durva erőszakon kivül még a hazugság is, a 
tetetés, a perfidia ; s e tekintetben az előttünk fekvő könyvnek 
elolvasása amint tanulságos époly vigaszteljes is, mert a ser-
dülő egyház eme gonosz ellenségének nyomorult vége újra is 
megerősít azon kellemes öntudatban, miszerint az egyház elle-
nében az állaniári ravaszságnak még legélesebb s legveszélye-
sebb fegyverei is eltompulnak. Az egyház elleni ostromnak a 
19. században is az leszen eredménye, mi akkor volt, liogy a 
beteges, rothadt elemek kiválván, az Urnák szeplőtelen jegyese 
megifjult szépséggel fog a 20-dik századba átlépni. —r. 

Caesarismus und Ultramontanismus Vortrag, gehal-
ten in der.,Akademie d. Kath. Religion' von E. Manning, Eb. 
v. Westm., Linz Ebenhöch. 1874. 

A /Times'- ezen előadást oly érdekesnek, fontosnak s je-
lentőségteljesnek találta, hogy óriási lapjának négy hasábját 
szentelte neki; mennyivel érdekesb s fontosabb lehet az 
katholikus olvasók előtt ? 

A mélytudományu szónok bebizonyítja, miszerint napja-
ink az egyház elleni küzdelme semmi egyéb, mint folytatása a-
7on liarcznak, melyet a világi hatalomnak elfajzása, a caesaris-
mus már 1800 esztendő óta a szellemi függetlenség ellen foly-
tat, azon caesarismus, melynek jellege eme jelszóba foglalható 
össze : ,Divus Caesar, Imperator et summus Pontifex.' Ezen 
caesarismus, melyet köztársaságban az ,oh-nép' csakúgy gya-
korolhat, mint az absolut monarchiában a korlátlan hatalmú 
czár, a császár vagy király, ezen rendszer kizárja Istent, an-
nak törvényeit és befolyását ezen világra ; amennyiben minden 
jogot, minden törvényt csak magamagából származtatva, ma-
gasabb világrendet e földinél tagad. A caesarismus Isten, mint 
legfelsőbb törvényhozó helyébe az embert teszi s midőn mint 
minden tekintély, törvény s szabadságnak egyedüli forrásául 
magát erőszakolja fel nekünk, szorosan véve az embert — t. i. 
azt a ki esetről esetre a kormányrúd mellett ül , is-
tenít. A caesarismusnak ellentéte a keresztény világrend' 
melyet az oktondiak ultramontanismusnak neveznek, azaz az 
államnak s annak joghatósági körének azon felfogása, mely a 
keresztény hit- s erkölcstannak megfelel. 

Ragyogó vonásokban ecsetelvén az egyháznak minden 
századokon át a caesarismus ellen folytatott küzdelmeit, azt 
bizonyitja szerző, hogy ezeknek gyönyörű gyümölcse minden-
kor az igazi szabadság volt. * 
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Irodalmi hirek. 
— A „Magyar Sion"-nak két füzete fekszik immár előt-

tünk, a májusi s a juniusi. T a r t a l m o k . Párvonalozás 
Hazslinszky Józseftől ; Jézus sz. szivének imádásáról ; a mélt. 
püsp. karnak memoranduma. A Spiritismus, dr. Hamvastól ; 
Irodalmi felfedezés ; Rajna vidékén, Maszlagliy Ferencztől, 
Irodalom s művészet, irodalmi dolgok, Vegyesek. A májusi 
füzetben Maszlaghy barátunk kifizeti a kövér embereket. Jó, 
hogy sem a „Magyar Sión" érdemes szerkesztője, sem saját 
magunk nem vagyunk nagyon kövérek ; de még a szellemdus 
czikkező sincsen végképen biztosítva egy jövőbeli kis kigöm-
bölyedés ellen ! . . . Quid tunc ? 

— „A hallottak (!) elégetéséről". Előadás, tartotta dr. 
Elischer Gyula ; egy fametszettel ; Budapest, Aigner Lajos 
bizománya, 1874. 8 adr. 15. 1. ára 20 kr. 

A páholynak legújabb jelszava a hullaégetés lévén, nem 
csuda, hogy az e körül forgó irodalom szaporodik. 

Az előttünk fekvő füzetet az egyes felhozható ellenér-
veknek gondos figyelembevétele, de nem mindig szerencsés 
megoldása jellemzi. Nincs itt helyünk, hogy ezt példákkal bi-
zonyítgassuk, majd megteszszük egyszer főlapunkban ; itt a 
szerzőnek végszavaira : „Uraim ! ha sikerült volna szavaim ál-
tal azon hitet ébreszteni önökben, hogy a holttestek elégeté-
sének napjainkban bolygatott kérdése nem haszontalan ujitás-
vágyó izgatás. . ." csak ezt jegyezzük meg, hogy: bizony 
n e m sikerült. 

— Dr. Raich, Mainzi karkáplán Kirchheim könyvkeres-
kedésében közrebocsátja ,Joannis Maldonati S. J. Theol. 
Commentarios in quatuor Evang. pristinae integritati resti-
tutes, novisque studiis auetos. I. köt. Máté és Márk, XXII és 
826 1., a II. Luk. s Ján. VI és 1051. Ára 7 tall. 5. egar. 
Szerző igéri hogy az 1596-iki jeles editio Mussipontaná-t kö-
vetve, Maldonatnak eredeti szövegét fogja adni. Ez itt ott jó 
is lehet, ámbár például a Martinféle kiadásnak (Kirchheim 
1862) kihagyásai sok helyt igazolvák. Raich az ő kiadásában 
a héber idézeteket vocalisokkal irandja, mi talán felesleges 
fáradság, mert a ki zsidóul tud, az ezen idézeteket anélkül is 
elolvassa, aki pedig nem tud, az a vocalis jegyeket is csak 
ugy bámulja, mint a betűket. Jobb ennél, hogy Maldonatnak 
részletes életleirásán kivül számos becses toldalékot s jegy-
zetet igér, többnyire Madur atya nyomán. 

— Simarnak. bonni tanárnak legújabb kis munkáját : 
„Das Gewissen und die Gewissensfreiheit" (Freibg. Herder) 
igen kedvezően fogadta a német katholikus sajtó. A munka 
több vasárnapi szentbeszéd összeállításából keletkezett. Tar-
talma a következő : az első s második előadás a lelkiismeret-
nek eredetét és lényegét fejtegetik, a 3. s 4. annak tekinté-
lyét, az 5. a lelkismeret tekintélyét viszonyítva a tudományhoz. 
Ezen öt előadás képezi a munkának első részét, mig a 
második, szintén öt előadást magában foglaló rész a lelkis-
meretszabadságról, annak lényege, határai — s az államhozi 
vissonyáról értekezik. 

— Brescianinak ,A veronai zsidó' czimü hires regénye, 
mely megható s végig érdekfeszítő modorban a páholynak 
forradalmi üzelmeit irja le s melynek adatait még eddig senki 
sem tudta megczáfolni, Bacbemnél Kölnben német áldolgozás-
ban jelent meg ily czim alatt : „Ein Opfer der Geheimbünde." 
Ezen átdolgozás népszerűbbé s olcsóbbá teszi a nagybecsű 
munkát, melynek mindinkábbi elterjedése felette kívánatos. 
268. 1. ára 25 ezüstgar. 

A pannonhalmi könyvtár, mely százezer kötet köny-
vet tartalmaz, s egyike hazánk legjelesebb könyvtárainak, 
ujonan rendeztetett, s a főapát ő mlga a helyszűke miatt a ket-
tős példányokat a rendtársak rendelkezésére bocsátotta, a meg-
maradtakat pedig antiquáriusi uton adja el. Ezek közt sok 
igen érdekes és keresett munka van. 

— ,Carmen elegiacum, honoribus amplissimi ac Rssmi 
D. Justiniaui Hollôsy, Abbatis B. M. V. de Dömölk, quum 
die 12. ante Calendas Áugusti 1874. solemni ritu benedice-

retur, a Benedictinis Pannoniis devote dicatum' czimü sikerült 
latin költemény küldetett be hozzánk ; melynek az uj apátra 
vonatkozó végszavát: 

„ Virgo cui servis, te multis sospitet annis" 
Praesidiumque tuo praestet amica gregi" egész szívből 

magunkévá teszszük. 
— Dr. Éltes Károly legújabb, ily czimü, érdekes 

röpiratát: , Az erdélyi róm. kath. Status sérelmes ügyei tör-
téneti s jogi szempontból' erdélyi t. tudósítónk ismerteti majd 
a főlapban. 

— ,Rövid reflexiók különfélékről.' Ily ezim alatt 
már 1872-ben jelent meg egy kis füzetke, s mozt felemlités 
végett küldetett be hozzánk, melyben szerző 17 lapon mondja 
el a következő eszmék felől saját egyéni nézeteit röviden, u. m: 
1) a világegyetemről és az embernek ahhoz való viszonyáról. 
2) az emberiség neveltetéséről. 3) a nemzetiségi eszméről. 
4) a politika és törvénykezésről. 5) a házassági szabadság, 
koldusok ügye, háborúk és halálbüntetésről. 6) A rangfoko-
zat s az osztályok különbsége vagyis a kaszt-szellemről. 7) A 
charlataneria vagyis külszín és a Savoir-vivre, vagyis illemről. 
8) a magyarországi leányneveldékről. Mint látható a felemlí-
tett eszmék legnagyobbrészt korunk főkérdései körül forog-
nak, melyek azonban ily szűk keretben foglalva fontosságuk-
nál fogva megpendithetők és a magán nézetek in confuso sej-
tethetők ugyan, de ki nem fejthetők és igy kellő tájékozást 
nyújtani nem képesek. Egyébiránt kapható Sartori K. könyv-
kereskedésében, 

— Czáfolat Diskay Kálmán Ernő urnák ,A Jezsuiták 
Múltja' czimü röpiratára, jelesebb katli. és prot. történetírók 
után irta N y é k y P á l , veszprém egyhm. áld. Eszterg. Ho-
rák, 1874. 8-d. 42 1. Nunquam satis dicitur, quod nunquam 
satis discitur, — e szempontból csak helyeselni tudjuk szer-
zőnek buzgóságát, melylyel ellenfelének idétlen okoskodásait 
megczáfolja, s szép olvasottsággal rövid, világos irályu, speci-
ficus magyar szempontból is érdekes apologiáját adja az ok-
talanul annyira üldözött szerzetnek, melyben az illetők tudva 
vagy nem tudva csak a kath. egyház összletét gyűlölik s 
üldözik. 

— Strauss E. könyvkereskedése Bonnban épen most 
hetedik (!) kiadását jelenti Strauss David eiiie hírhedt, utolsó 
müvének : ,Der alte und der neue Glaube.' 

— Mint már régebben is emiitettük dr. Fraknói V. 
„Pázmány Péter s kora" czimü 3 kötetes, kitűnő munká-
jának néhány hátralevő példányai a Sz.-István-Társulati ügy-
nökségnél tétettek le, hol az egész munka ezentúl tetemesen 
leszállított áron, nevezetesen mind a három kötet 4 frton kap-
ható. Figyelmeztetjük a magyar egyháztörténelem minden ba-
rátját ezen ritka alkalomra, ily becses könyvre valóban a kép-
zelhető legkedvezőbb körülmények közt szert tehetni. 

— Sz. Bonaventura 600. évfordulója, mely f. hó 14-ére 
esik, máris több érdekes munkára szolgált indító okul. Ilye-
nül hirdettetik : „S. Bonaventurae . . . Breviloquium, adiectis 
illustrationibus, tabulis et appendicibus, opera et studio P. 
Ant. Maria a Vicentia, Ref. Prov. Venet. Lect. Theol. Venet. 
Typ. Aemil." (Schöningh, illetőleg Sartori utján is megszerez-
hető). A gyönyörűen kiállított munka, melynek első kötete 
már megjelent, 2 kötetre, összesen 800 nyolczadrétü lapra fog 
terjedni. Ara, Olaszországban 12 frank. — Ugyanazon szer-
zőtől megjelent még olasz nyelvben : „Vita di S. Bonaven-
tura . . . nella ricorrenza del VI. Centenario, Roma, Propag, " 
melynek német, Jeiler atyának tollából folyt fordítása szin-
tén Scköninghnél kapható. 

— A ,Lit. Handw ' legújabb számában jeleztetik : 
„Pázmány P. Predigten auf die Sonn- und Feiertage." Aus 
dem Ungar, von J. Kiss, 1. Bel. XLIV, 528 ; Regensb. Manz. 
1 Thlr. 15 Sgr. 

— Egy franczia lapban a B o n a p a r t e csáládnak iro-
dalmi működését találtuk összeállítva, a mint következik: I. Na-
poleon levelein s kiáltványain kivül Corsica történetét, egy ér-
tekezést azon igazságok- s érzületekről, melyeknek ismerete 
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epszükségesebb , néhány költeményt, egy mesét, melynek 
czime : ,A kutya, a házinyúl s a vadász' s a hires ,Szentilonai 
Emlékiratokat' irta. Fivérei közül József egy ,Moïna vagy a 
mont-cenisi apácza' czimü regényt irt ; Lucián egy költeményt 
24 énekben ,Charlemagne', egy másikat ,La Cyrénaide' 12 
énekben, s egy beszélyt ,Stelena vagy az indián törzs.' Lajos, 
szintén I. Napoleon fivére ezeket irta : ,Marie' költemény ; 
,Történelmi okmányok a németalföldi kormányról' beszély (!), 
,Lucrèce' szomorújáték, s ezenkívül még Molièrenek ,Zsugori'-
já t versekben adta ki. 

Józsefnek leánya, Zenaide, Schiller müveit forditá fran-
cziára, s pedig, mint mondják, jelesül ; Luciánnak egyik fia 
munkát irt az éjszakamerikai madarakról, Lajos Lucián, ha-
sonnevű atyjának másodszülött fia egy bask nyelvtant irt s 
két vegytani munkát, azonkívül pedig a Miatyánkat adta ki 
72 nyelvben. Luciánnak harmadik fia, Péter Napoleon fraii-
cziául egy ,Nabukodonosor' czimü drámának fordítását, ola-
szul pedig egy ,A castrói rózsa' czimü beszélyt adott ki. Lu-
ciánnak unokája, Ratazziné több regényt s számos beszélyt s 
tárczaczikket irt ; a legérdekesebbet pedig még csak várjuk 
tőle : férjének emlékiratait, melyek Lamarmorának leleplezé-
seit alighanem nagyonis kiegészíteni fogják. Lajosnak öre-
gebbik fia Tacitusnak Agricoláját fordította le, s Florencz 
városának történetét adta ki ; az ifjabbik, III. N a p o l e o n , 
hosszú sorát irta a katonai, nemzetgazdászati, bölcsészeti 
s történelmi munkáknak, melyeknek utolsója , C a e s a r 
é l e t e ' volt. 

— Parisban nem régen valami Rosny urnák hátraha-
gyott könyvtárát elárverezték. Ezen uri ember, ugy látszik, 
különös gondot fordított a kötésekre s a kötések változatos-
ságára. Sárga krokodill-bőrbe kötött foliansok mellett gra-
nát-szinü hasonló bőrbe kötötteket találunk ; bársony-kötések 
mellett csomagoló papírból készülteket, továbbá különféle 
szinü ló-, macska-, farkas- és medvebőr-kötéseket, s pedig min-
den egyes fajból kettőt : kopaszt és szőröst. Egyik könyvnek 
kötése képes gyufa-dobozok darabjaiból állott; végre emiitjük 
a szarvas- s disznóbőrök mellett még ürü-, kígyó- s czápabő-
rüeket is, hogy a selyem-, gyolcs- sőt gyertya-papirkötésüeket 
ne is említsük. 

Megjelent s beküldetett : 
Bourdaloue, Ludwig, a. d. G. J., Betrachtungen über ver-

schiedene Gegenstände der Religion und Sittenlehre. Aus 
dem Französischen. 2 Thle. II Aufl. gr. 8. Regensburg ft. 3.60. 

Cherrier M. F. A magyar egyház története 2 frt. 
Climacus, Johannes, Abt auf dem Berge Sinai. Die Leiter 

zum Paradiese, oder Worte des Lebens, wodurch eifrige 
Seelen zur christlichen Vollkommenheit geleitet werden, 

8. Regensburg 1 frt. 80 kr. 
Craven A. Fleurange. Regény két kötetben 3 frt. 
Czuczor Gr. és Fogarassy J. A magyar nyelv szótára 29. köt. 

Ezen kötettel a mü be van fejezve Ára kötetenként 1 frt. 
Penkschrift des Erzbischöfl. Capitels-Vicariats in Freiburg, 

die Gesetzentwürfe über die Aenderung einiger Bestim-
mungen des Gesetzes vom 9 October 1860, die rechtliche 
Stellung der Kirche, b. die Rechtsverhältnisse der Altka-
tholiken betreffend, II. Aufl. 4. Freiburg, 72 kr. 

Die Sünden Russlands gegen die katholische Kirche, oder 
die Geschichte des alten Polen. Nach den Erzählungen 
eines geistlichen Emigranten, 8. Mainz 1 ft. 8 kr. 

B. Eötvös J. A 19. század uralkodó eszméinek befolyása az 
államra. 2 kötet ára fűzve 6 frt. 80. angol kötésb. 8 frt. 

B. Eötvös J. Magyarország 1314-ben. Regény, 3 rész 2 kö-
tetben. Ára 5 frt. 60. angol kötésb. 7 frt. 

B. Eötvös J. Gondolatok, ára fűzve 3 frt. angolkötésb. 3 frt. 80. 

B. Eötvös J. Karthausi, ára fűzve 2 frt. angol kötésb. 2 ft. 80. 
Goffine L. Kath. oktató és épületes könyve kötve 4 frt. 50. 
Gruber A. A hitoktatás kézikönyve 2 kötet 2 frt. 20. 
Greguss A. tanulmányai 2 kötet ára 4 frt 56. kötve 6 frt. 
Horváth M. A magyarok története rövid előadásban 3 frt. 

Vászonba kötve 4 frt. 50. 
Horváth M. Magyarország történelme. Uj dolgozat 6 kötet-

ben 15 frt. 
Horváth M. Magyarország történelme 8 kötetben 30 frt . 
Horváth M. Huszonöt év Magyarország történelméből, 3 kötet 

ára 10 frt. diszkötésben 12 frt. 50. kr. 
Horváth M. Magyarország függetlenségi harczának története 

1848/49-ben. 3 kötet 12 frt. 
Horváth M. kisebb történelmi munkái 4 kötet 13 frt. 60 kr. 
Hunfalvy P. Tanulmányok, ára 2 frt. 80. kötve 3 frt. 60. 
Hunfalvy P. Utazás a Balttenger vidékein. 2 kötet ára 4 fr t . 

60. Angol kötésb. 6 "írt. 
Kőnek S. Egyházjogtan kézikönyve 2 kötet 5 frt. 50. 
Kautz Gy. A társulási intézmények a nemzetgazdaságban, 

ára 3 frt. 60, kötve 4 frt. 50. 
Kerékgyártó A. Magyarország történetének kézikönyve, ára 

fűzve 8 frt. kötve 12 frt. 
Kerékgyártó A. Tiz év Magyarország legújabb történetéből 

1840—49 két kötet fűzve 3 frt. 
Lonovics F. Népszerű egyházi archaeologia 3 kötet 6 frt. 
Lubrich A. Neveléstudomány 4 kötet 10 frt. 
Porubszky József. Jus Ecclesiasticum Catliolicorum. Tomus 

1. 1867, (A II. kötet következik.) 2 frt 60 kr. 
Probst, Ulrich P. aus d. G. J., Betrachtungen über das aller-

lie iligste Sakrament des Altars. 8. Rogenburg. 1 frt. 8 kr. 
Rohling A. A Talmud-zsidó 40 kr. 
Rituale Strigoniense. Bőrbe kötve 6 frt. 60. 
Rituale Strigoniense pro Sacris Functionibus frequentius oc-

currentibus. Bőrbe kötve 2 frt. 50. 
Szentirási szakaszok, melyek az anyaszentegyház közisten-

tiszteletén olvastatnak. Az apostoli Szék által jóváhagyott 
legújabb magyar szentírás szövege szerint. Eger 1869. 4 rét 
XII és 308 lap, préselt vászonkötésben 2 frt. bőrkötésben 
2 frt 50 kr. 

Szilágyi S. Vértanuk a magyar történetből. Történeti tanul-
mányok. Fűzve 2 frt. 50. 

Szilágyi S. A forradalom története 1848-49-ben 2 frt. 50. 
Szilágyi S. Magyar forradalom napjai 1849 julius elseje után, 

60 kr. 
Stockbauer, Dr. F., der christliche Kirchenbau in den ersten 

sechs Jahrhunderten. Mit 5 Tafeln, gr. 8. Regensburg, 1 frt 
80 kr. ^ ^  

Schlör A. Mentsd meg lelkedet : vagyis Elmélkedések könyve 
a kath. keresztények számára 1 frt. 

Tersánczky J. A jobb szőlőmüvelés, borkészítés és pincze-
gazdálkodás korszerű könyve. 117 ábrával 3 frt. 

Tersánczky J. Szőlészeti és borászati titkok gyűjteménye, 10 
ábrával. 60 kr. 

Tóvölgyi T. Magyar önvédelmi harcz története 1848—49. 
Regényes leírásokkal a népnek, 32 képpel 1 frt. 50. 

Weinhofer F. A ker. kath. egyház fő hit- és erkölcstanai ti-
zennégy oktatásban előadva 20 kr. 

Weinhofer F. Ünnepi és alkalmi egyházi beszédek 2 frt. 
Zenner N. A katholikus hitvallástan kézikönyve 90 kr. 

Az itt jelzett könyvek kivétel nélkül 
kaphatók Sartor i Ká r oly könyvkereskedé-
sében, Pesten: városháztér; Bécsben: Stadt, 
Sonnenfels-Gasse Nr. 15. 

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

Budapest 1874. Nyomatott K o c s i S á n d o r - n á l , Ország-ut 39. sz. Luby-ház. 
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Pesten, jnlins 8. 3. II, Félév, 1874. 
Tartalom. Joannes Sylvester Pannonius (Erdösi), az első nyomatott magyar bibliafordításnak szerzője.— Függelék az aq. 
sz. Tamás feletti dicsbeszédhez. — Egyházi tudósítások : Pest. Halottégetés. Torontálból. Amiről a 27-es oraculum megfe-
ledkezett. A Tissa mellől. A zsidó kérdéshez. Maincz. A katholikus nagygyűlésnek resolutiói. Róma. Victor Emanuel 

levele a szentatyához. — Vegyesek. 

Joannes Sylvester Pannonius (Erdősi) 
az első nyomatott magyar bibliafordításnak szerzője. 

A következő czikksorozat egy régebben meg-
jelent becses monographia nyomán készült, mely-
nek bevallott czélja az, e kitűnő magyar tudóst a 
müveit külföld előtt kellő világosságba helyezni. 
„Sylvester-Erdősi János", — mondja a kérdéses 
egyediratnak tudós szerzője, Bankó kanonok1), — 
„a bécsi egyetemnél hajdanta a héber nyelvnek 
tanára, az első, nyomtatásban megjelent magyar 
bibliaforditásnak szerzője, ujabb s legújabb idők-
ben ismételten behatóbb vizsgálat tárgyává tétetett 
magyar könyvészek részéről, mig másrészt Német-
országban, (Denis óta) ugyané tudománynak leg-
kitűnőbb képviselői előtt végképen ismeretlen ma-
radt, minek oka a nyelvismei nehézségeken s a ma-
gyar tudományos búvárlatok iránti sajnos közönyen 
kivül abban is keresendő, hogy az idevonatkozó 
anyag amily töredékes, époly nehezen hozzáfér-
hető is". 

A magyar ősi tudományosságnak egy igen ér-
dekes részlete az, melynek sikerült rajzát e mono-
graphia élénk tárja, mely mint szerző (IV. 1.) mondja, 
nem csak a nyelvészt, hanem a hittudóst, főleg a 
szentirás magyarázóját is érdekli; kettős ok, amiért 
arra határoztuk el magunkat, hogy a következő 
czikksorozatnak megírására vállalkozzunk. 

* 

Régi, számtalanszor már megczáfolt, s mégis 
épannyiszor ismételt tévedés, illetőleg támadás a 
kath. egyház ellen, hogy a szentirás a 16-ik szá-

J) Joannes Sylvester Pannonius, (Erdösi), Professors 
d. hebr. Spr. an d. Wiener Univ. Leben, Schriften und Be-
kenntniss von Josef Dankó, Can. Theol. d. Graner Metropo-
litankirche, ehemals Prof. der hebr. Sprache an der Wiener 
Univ.' — Wien, 1871 Braumüller, 8-adr. IV és 160 1. 

zadbeli vallási mozgalmak előtt mintegy elfeledve 
porban hevert, holott történelmi tény, hogy már 
régen ezen mozgalmak keletkezése előtt nem csak 
Nyugat valamennyi müveit nyelvére lefordítva, de 
még kinyomatva is volt. Nem monda,2) hanem törté-
nelmi igazság, hogy a pálosrendü Ladizlav testvér, 
a Báthoryak fejedelmi véréből (f 1456) az egész 
szentírást forditá le magyarra; sőt, hogy még ő 
sem volt e tekintetben az úttörő.első, mutatják egy, 
a 14-dik századból származó fordításnak ama töre-
dékei, melyek már ezelőtt harminczöt évvel a ,Mégi 
Magyar Nyelvemlékek--ben jelentek meg, s a bécsi 
,Codex Vindob. XLVII ' és a müncheni ,Monacensis 
quat. Ev. hung, vers.' czimü kéziratokban találha-
tók. Egy másik munkájában — ,Commentarius de 
S. Scriptura eiusque interpretatione', Bécsb. 1867, 
243 s k. 1. — ugyancsak Dankó kanonok az összes 
magyar katholikus szentirás-forditásokat állította 
össze, annak bebizonyításául, „hogy a könyvek 
könyve a magyar papság közt mindig közkézen for-
gott, mióta sz. Bélának ápostoli fáradalmai s szent 
Istvánnak lángbuzgalma a keresztény hitet Pannó-
nia virányain megalapították". 

Hogy a nyomdászat, melyet Hollós Mátyás 
1473-ban honosított meg hazánkban a szent iratok-
nak terjesztésére hathatós befolyást gyakorolt, az 
magától érthető. Az első, Magyarországon, magyar 
nyelven nyomatott könyv, az újszövetségi szentira-
toknak Sylvester-Erdősi tollából folyt forditása 
1541-ben jelent meg, Nádasdy Tamás k. tárnok-
mester pártfogolása mellett, Uj-szigeten, Abady-
nál ; miután már 9 évvel előbb Komjáthy Benedek, 
Perényi Péter özvegyének, Frangepan Katalinnak 

2) E. Reuss, G-esch. d. h. Sehr. N. T. Braunschweig 4 
Aufl. 1864. S. 481. 

3 
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udvari papja ily czim alatt nyomatta ki Krakkó-
ban sz. Pál leveleit: „Az zent Paal leveleg Magyar 
nyelvenn", és 1536-ben Pesti, máskép Misséri Gábor, 
fehérvári kanonok és ugocsai főesperes a négy evan-
géliumot magyarra forditotta ily czimmel : „Wij 
Testamentom magijar nijelven", mely Bécsben je-
lent meg. így , bogy a jézustársasági Szántó (Ara-
tor) Istvánnak ,Ó-szövetségi sz. Irás'-át, mely for-
dítás a zsidó, görög s latin szövegnek egybehason-
litásával készült ne is emlitsük, eléggé be van bi-
zonyítva, mennyire hamis Greseniusnak emez állí-
tása az Ersch s Gruber-féle encyclopaediában, midőn 
Káldynak 1626-ban megjelent fordításáról a,Bibel' 
czimü czikkben ezeket mondja: „Sie ist bloss nach 
der Vulgata gemacht, und die einzige, (?) welche das 
katholische Ungarn aufzuweisen hat."3) 

De térjünk már Erdősinkre, kinek személyes 
viszonyait egészen a legújabb időkig meglehetős 
homály fedte, ugy hogy majd dömésrendü szerze-
tessé, majd ismét csanádi püspökké s Ferdinand 
királynak a trienti zsinaton képviselőjévé tették, 
és a 16-dik századbeli hitujitás buzgó hívének tar-
tották ; — lássuk mit mond róla Dankó. ki fentebb 
emiitett monographiájában az egyes elmosódott iro-
dalmi vonásokat felette érdekes, egyöntetű képpé 
felújítani tudta. 

Erdősi valószínűleg 1508-ban született, Szi-
nyérváralján, Szatmármegyében. Kik voltak szü-
lei, gazdagok voltak-e, s a leendő tudós, hol kezdte 
tanulmányait — ?, nem tudjuk ; valószínű, hogy a 
nagybányai iskolát látogatta. Szüleit ugy látszik, 
korán vesztette, amint egyáltalában ifjúsági élmé-
nyei nem tartoztak a legkellemesebbek közé. 

1526-ban Krakkóban találjuk Erdősit, hova 
Mátyás király halála s a honi tudományos intéze-
teknek ezzel okozatos összefüggésben levő hanyat-
lásának beállta óta a magyar tudományszomjas 
ifjúság vándorolni szokott. Ott nyilvános magyar 
társoda (bursa) is volt, mely néha háromszáznál is 
több tagot számlált, köztük számos kanonok és 
alpap. A társoda élén akkor Nagyváradi Mihály 
állott4) ; saját, sz. Ferencznek tiszteletére felszen-
telt kápolnája, saját jól berendezett háza, sőt még 
kis kézi könyvtára is volt, melyben a szentírás, 
Aristoteles munkái, Petrus Hispanus dialecticája, 
Helias nyelvtana, a házszabályok gyűjteménye s 
egy nagy földabrosz találtatott. A társoda ,Senior'-

3) Dankó, Comm. 247. 1. 4) Regestrum Bursae Craco-
viensis Hungarorum ex aut. cod. Bibi. Crac. ed. Miller, Bud. 
1821. p. 5. s. (Dankó után idézve.) 

ját a rector nevezte ki, ki a ,tanácsnokok' segitségé-
vel a jó erkölcsökre, a házirend fentartására s a ta-
nulmányok kellő folyására figyelt, és a háznak 
anyagi ügyeit s jövedelmeit kezelte. E jövedelmek-
hez többi közt Zsigmond királynak egy alapítvá-
nya is tartozott, melyért a társoda tagjai kötelesek 
voltak a király lelki üdveért minden ünnepnapon 
kápolnájokban a szentmise alatti urfelmutatás után 
a ,Gaude Bei Genitrixi kezdetű szenténeket el-
énekelni. 

Sylvester, ki 1526-ban Pelius János seniora-
tusa alatt vétetett fel a bursába, a következő évben 
maga neveztetett ki a seniori tisztre, s idejét való-
szinüleg classical s régészeti tanulmányoknak szen-
telte. Váljon hallgatott-e hittani előadásokat is, arra 
nézve nincsenek adataink, túlnyomók minden esetre 
bölcsészeti tanulmányai voltak. De ha igen, akkor 
kétséget sem szenvedhet, hogy tanárai ajkairól a 
tiszta katholikus tant hallotta. Mert a krakkói Stu-
dium, mely Veránez(f 1573) primást ; Újlakig (f 1505) 
egri, Gregoriancs (f 1570) győri, Telegdi (f 1579) 
pécsi püspököket s a honi történelemben jelesül is-
mert férfiakat nevelt, — e Studium akkor még tisz-
tán katholikushitü volt, hiszen épen Noviocampanus 
krakkói hittanár volt az, ki a Magyarország s Er-
délyben duló, vallási ujitásak ellen irt ily czimü röp-
irat által lett hiressé: „Apologia pro Catholica fide et 
doctrina de veritate corporis Christi Jesu in Eucha-
ristia de caeterisque Sacramentis. . . . in Transyl-
vania Tordae in comitiis 1557 oblata" (IV-o, Cra-
coriae 1559). Sőt a magyarok akkortájt éjjen azért 
el szokták hagyogatni Krakkót ; mert az ottani 
tanrendszer, mint ma mondanók : igen ,ultramon-
tán1 volt, minek következményeül tekintendő a ma-
gyar társodának 1558 körül történt végleges fel-
oszlása is. 

Két évet töltvén Krakkóban, Erdősi oly idő-
ben tért vissza hazája s szülővárosába, midőn ott, 
Dévay, Huszt, Ramasi, Batazy s mások üzelmei 
folytán a protestantismus mindinkább nagyobb 
tért hóditott magának, következőleg a belvillon-
gások is egyre súlyosbodni kezdtek. Sokféle hányat-
tatás után, melyek közt Tivadar nevü fia született 
neki, de nejét is elvesztette, 1534-ben Wittenbergába 
ment, hogy azon egyetemen folytassa tanulmá-
nyait, mely akkori hiresvoltát főleg Melanthonnak 
köszönte. 

Valószintileg ez ünnepelt tanár az, ki Sylves-
tert a görög s héber nyelv magasabb ismereteibe 
beavatta. Tudósunk csak egyszer emliti őt, nyelv-
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tanának 43 lapján, s akkor is czáfolgatja a névelőről idézett 
nézetét, azt mondván róla: „ámbár igen sok nyelvet tud,— 
licet sit ille JioXvyXuaaoç — még sem ismeri valamennyit, 
amiért nem is mondhat Ítéletet valamennyiről" — mely meg-
jegyzés annál furcsább Sylvester szájában, ki annak da-
czára, hogy annyit fordult meg hazáján kivül, még németül 
sem tudott, mint nyelvtanában tett egy észrevétele (49. 1.) 
kétségen kivül helyzi. 

De ámbár Wittemberg akkor a lutheránus hittudósok-
nak főfészke volt, Sylvester-Erdősi mégis csak bölcsészet-
nyelvészeti tanulmányokkal foglalkozott. Munkáiban leg-
alább legkisebb nyomát sem találjuk annak, hogy hittant is 
hallgatott volna, amint egyáltalán egész wittenbergi tar-
tózkodása csak egy esztendeig tartott; mert már 1536-ban 
Uj-Szigeten találjuk, pártfogójánál, Nádasdy Tamás grófnál. 

Nádasdy, egy self-made man a szónak legszebb értel-
mében, maga igen müveit ember volt, s a tudományoknak s 
szépmüvészeteknek, amily lelkes, époly bőkezű pártfogója. 
Nejével, Kanisay Orzsolyával egyéb birtokokon kivül a 
vasmegyébe kebelezett Sárvárt is kapta, hova mindannyi-
szor visszavonult, valahányszor politikai s hadvezéri teen-
dői egy kis szabad időt engedtek neki. Számos egyéb kitűnő 
férfiú mellett Sylvester is vendégszerető fogadtatásra talált 
itt, azon a helyen, melyet nyelvtanában (p. 35. 6.) oly meg-
hatottan dicsér, s a hol, mint ugyanott mondja, Nádasdy 
pártfogása mellett s költségeire először kezdé a nyomdászat 
,isteni' mesterségét használatba venni. 

A reformátorok Nádasdyt nem kevésbbé, mint a ha-
zának egyéb hatalmas főembereit iparkodtak czéljaiknak 
megnyerni, azonban hasztalanul. Mindvégig jó katholikus ma-
radt, ki korának legkitűnőbb főpapjait, Szálkán, Oláh, s Ve-
ráncz prímásokat, Fragepant, kalocsai érseket, Sulyok Györ-
gyöt pécsi, Erdödy Simont zágrábi, Zaláházy Tamás egri, 
Draskovich Györgyöt győri s Forgach Ferencz nagyváradi 
püspököket legmeghittebb barátai közé számította. 

Szigeten Erdősi barátunk az iskolás gyermekeket a 
nyelvtanból oktatta, mely czélból, félretéve az újszövetségi 
szent iratoknak akkor már megkezdett fordítását, nyelvta-
nát készité, mely különben az oktatandók felfogási tehetsé-
gén jóval felül állott, aminthogy Erdősi egyáltalán csak 
nagyonis kelletlenül foglalkozott a gyermekek oktatásával, 
s ezért helyzetének ezen részletét keservesen fel is panaszolja. 

Mindazonáltal mégis maradt elég ideje, hogy nyelv-
tana mellett (Grammatica hungaro-latina) szentirási forditá-
sát is folytassa 3 befejezze, mely amaz után két évvel az 
akkor Abady Benedek vezetése alatt álló Nádasdyféle nyom-
dából került ki, Ferdinánd császár két fiainak, Ferdinand 
s Miksa főherczegeknek ajánlva. 2) 

Ekként kimutatott nyelvtudományának 3 Nádasdy 
hathatÓ3 közbenjárásának, kik fordításának előszavában 
nem kevésbbé dicsér s magasztal, mint a császári családnak 

') Létezik egy 1547-ből származó .étlap' mely Nádasdy számáta 
készítve, s a Nádasdy-féle levéltárból Toldy Ferencz által az ,Uj Magyar 
Muzeum'-ban (1858, I, 116) kiadva azt tudja velünk, hogy húsvét napon 
délbe s estve szentelt hus rendeltetett a grófi asztalra. Mire nem szol-
gálhat egy régi étlap még századvk múlva is ! (D. 28.) 

2) E nyomda az első, mely a mohácsi vész után Magyar földön lé-
tesíttetett, s egészen a 17. század kezdetéig állott fenn. Még 1602-ben itt 
jelent meg Magyari István, ref. prédikátornak ilyezimü munkája: „Az Or-
szágokban való soc Romlásoknak okairol." 

összes tagjait — mindezen körülményeknek köszönhette 
Sylvester-Erdősi, hogy végre elnyerte, a mi után oly régen 
vágyott már : egy tanszéket a bécsi egyetemnél. (Folyt, köv.) 

ADNOTATIONES 
QUIBUS HISTÓRIÁÉ ET LIBBI 

S, THOMAE AQUINATIS 
ILLUSTRANTUR. 

(Folytatás.) 

[7] Ad pag. 321. Novi quidem his vocibus crebrouten-
dum quando Deum alloquimur (Cf. Cornelii a Lapide S. J . 
Commentaria in Ecclesiasticum. Antverpiae 1674. p. 1028): 
Tibi qui mentem nostram sapientia tua iugiter illuminasti 
dabo gloriam, dicamque cum s. Paulo Rom. 16, 27. Soli sa-
pienti Deo per Jesum Christum honor et gloria. Quid tamen 
vetat, quominus haec verba tanquam a Deo hominibus dicta 
esse sumamus, per quos cum pi-imus sapientiae Doctor earn 
alios docet, sua quoque discipulis danda est gloria, sed par-
ticipativa, tanquam Dei instrumentis et interpretibus. Pos-
sumus placere Deo sine litteris, extra controversiam hoc est ; 
hinc non angantur indocti, non desperent simplices, neque 
enim Deu8 nisi cor exigit. Sed neque dubium quin illi, qui 
enituntur divinam sapientiam assiduis vigiliis et laboribus 
consequi et illam aliis communicare, mercedem operi suo 
congruam aeternam sint accepturi, felicitatem et gloriam 
iuxta illud Ps. 72, 23. Tenuisti manum dexteram meam, et 
in voluntate tua deduxisti me, et cum gloria suscepisti me. 

[8] Ad pag. 322. Guilelmo de Meerbeke, ordinis sui 
sodali, in libris Aristotelis interpretandis Sanctum usum tra-
dit. J . Quetif, Scriptores ord. Praedicat. recens. Lut. Par. 
1710. I, 390. Ipsemet in epist. nuncup. ad Hannibaldum 
Card, praefixa Catenae super Marci Evangelio, se quorun-
dam Graecorum scriptorum in latinam linguam versionem 
procurasse, per eos quos vel domi vel foris peritos interpré-
tés alebat, testatur. Ed. Rubeis IV, 499. Doctorem An-
gelicum graecae linguae peritum fuisse, demonstrare cona-
batur Bern. Huyard 0 . Pr. diss. : utrum s. Thomas caluerit 
linguam graecam ? Paris. 1667. et altera 1670. adversus 
metamorphoses Honorati a 8. Gregorio, sub quo nomine fic-
titio latet Jo. Nicolaius directa. Graecam certe eruditionem 
aliorum opera adhibita coluisse Aquinatem largitur Erasmus 
Roterodamus (ad II. Cor. 2, 12. p. 758.) minus in s. Tho-
mam iniquus, quam recentiores. Dignum est animadversione 
iudicium s. Thomae de illa quae vulgaris erat S. Joannis 
Chrysostomi homiliarum in Ev. s. Matthaei versione. „Inter-
dum, scribit in epist. dedicat. ad Urbanum IV. P. M., etiam 
sensum posui, verba dimisi praecipue in Homiliario Chry-
sostomi, propter hoc, quod est translatio vitiosa." Eundem 
saepe laudatum Pontificem, qui s. Thomae examinandum 
tradidit libellum, in quo plurima Graecorum excerpta lege-
bantur, (prooem. contra error. Graec. XIX, 2.) monuit plu-
rima inveniri in libello, ad nostrae fidei assertionem utilia : 
tum offendi non pauca, quae possent materiam ministrare 
errorum. Mendosae latinae interpretationis plura cap. ult. p. 
27. in medium adfert exempla. 

[9] Ad pag. 322. De interpretatione s. Thomae seve-
rum iudicium tulerunt : J . G. Rosenmüller, história inter-

3* 
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pretationis librorum Sacrorum in Eccl. chr. Lips. 1814. Y, 
266. A. Tholuck, disp. de Thoma Aquinate atque Abaelardo 
interpretibus Novi Testamenti. Halis. 1842. p. 9. seq. G. 
Elster, de medii aevi Theologia exegetica Gottingae. 1855. 
p. 13. s. 25. Diligentiam et eruditionem Aquinatis in expo-
nendis S. Seripturis egregie vindicat B. M. de Rubeis, Adm. 
praev. p. a. XVI, XXIII , s. Elogium Doctoris Angelici vel-
uti boni interpretis tenuit etiam C. Werner, der h. Thomas 
von Aquino. Regensb. 1858 I, 217—307. Haec passim a s. 
Thoma servatur ratio s. Codicem interpretandi : Adductis 
lectionibus variantibus, quas ad examen vocat reiicit aliquas, 
adprobat alias. Si quae videntur in d. Eloquiis antilogiae 
conciliât, obscura e paralellis locis clarioribus illustrât. Di-
cendi genere utitur gravi et piano et ita privo, ut ex eo cri-
térium peti queat ad eius sincera commentaria a suppositiis 
discernenda. Errores heterodoxorum ubi commodo fieri po-
test réfutât, dogmata fidei christianae confirmât, mores lec-
torum informat ; emergentes siquae reperiuntur difficultates 
solvit, neque ulla prostet alicuius momenti apud recentiores 
interprétés quaestio, quam non praeoccupaverit. 

[10] Ad pag. 322, Supervacaneum putamus et ab hoc 
loco alienum testimoniis vel exempliis probare d. Thomam 
omnem operam ac laborem in eo posuisse, ut Divinorum vo-
luminum sensum possit verius referre quam adferre ; quod 
idem s. Hilarius, 1. I, de Trin. 18) muuus esse optimi inter-
pretis dixit: „neque cogat id videri dictis contineri, quod 
ante lectionem praesumserit intelligendum." Ed. Par. 1830. 
I, 43. Hanc Aquinatis industriam coinmendavit Desiderius 
Erasmus Roterodamus, ad Rom. I, 4. Op. ed. Lugd. Batav. 
1705. Nov. Fest. EI. 554. „Dictu, inquit, mirum est quam se 
torqueat hoc loco Aquinas, vir alioqui non suo tantum sae-
culo magnus. Nam meo quidem animo nullus est recentium 
Theologorum cui par sit diligentia, cui sanius ingenium, cui 
solidior eruditio ; planeque dignus erat, cui linguarum quo-
que peritia, reliquaque bonarum supellex contingeret, qui iis 
quae per earn tempestatem dabantur tam dextre sit usus." 

(Folyt köv.) 

E&YSÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Pest, jul. 4. H a 1 o 11 ég e t és. E thema fejtegetése, 

minél czélszerübb, olcsóbb kiviteli módjának találgatása, 
ajánlgatása foglalja el legújabban az irodalom tudós és tudat-
lan férfiaink agyvelejét, meg is örökítették már nevöket szá-
mosan a 19. század ez egyetlen égető kérdésének, minél na-
gyobb körben buzgó elterjesztése és megkedveltetése által, 
leirták prózában, lerajzolták képekben oly szépen, hogy az 
embernek kedve lett volna magát azonnal megpörköltetni, 
megénekelték ékes versekben, ugy hogy valósításához 
egyéb nem szükségeltetik, minthogy valaki az országgyűlé-
sen azon kérdést intézze a kereskedelmet, pénz-, vallás- és 
igazságügyet stb. oly közösen érdeklő e tárgyban az összes 
ministeriumhoz : van-e tudomása a ministeriumnak a mate-
rialismus oly buzgó tevékenységéről, melyet a a halottak 
égetése ügyében kifejt ? ha nincsen, miért nincsen? adjon 
számot a haladás ellen elkövetett tudatlansági bűnéről ; ha 
pedig van, adjon számot a hanyagsági bűnről, hogy mind-
eddig miért nem nyújtott be már is törvényjavaslatot 

e halasztást nem tűrő fontos kérdésről, a tisztelt ház pedig 
ezennel felkéretik, hogy ,utasitsa' a ministeriumot, miszerint 
e tárgyban ,haladéktalanul', annyival is inkább nyújtson be 
törvényjavaslatot, mert a közelgő képviselőválasztások alatt, 
előreláthatólag sok égetni való lesz. Amint mai napság ál-
lunk, nem lehet kételkedni, hogy e legégetőbb kérdések leg-
égetőbbike, egy ülés alatt minden ellenmondás nélkül meg-
szavaztatnék. 

Ha ezen lázas mozgalomnak gyökerét alapjában ke-
ressük és nem indulunk azon nevetséges szólamok után, me-
lyekkel a hullaégetést indokolni akarja a materialismussal 
saturált szabadkőművesség, lehetetlen fel nem ismernünk, a 
czélt, mely e mozgalom alatt lappang. Sem közös iskola, sem 
polgári házasság, sem hitetlen iratok, sem Vogtféle felolva-
sások nem irthatták még ki az emberiség kebeléből, hogy ő 
erkölcsi lény, hogy halhatatlan lelke is van a testen kivül és 
igy holta után nem enyészik el, nem semmisül meg, mind e 
theoretikus érvek hasztalanul, vagy legalább is nem azon 
sikerrel hangzottak el, melyet hirdetői hozzá fűztek. Más 
utat kell tehát választani, illetőleg pedig a theoriának meg-
erősítésére a gyakorlati térre kellett leszállni. E gyakorlati 
tért pedig a hitetlen szabadkőművesség a hullaégetésben ta-
lálta fel. 

A kereszténység tanitja, hogy az ember teste a sz. 
Lélek temploma, azért azt akarja, hogy a test is mindenkor 
tiszteletben tartassák, minden bűntől megőriztessék, mert 
mint a halhatatlan léleknek eszköze e földön, minden jó, 
vagy rosz tettének részesévé lesz és a feltámadás nagy nap-
ján a lélekkel együtt fog részesülni a jutalomben, vagy bün-
tetésben. E szempontból történik, hogy a keresztények a 
testet nem égetik el, mint valami értéktelen fadarabot, vagy 
semmit nem érő szemetet, hanem a feltámadás reményében 
az anyaföldbe, mintegy magvat elvetik, hogy onnan uj életre 
támadjon. A materialisticus hitetlen világnézlet a hullaége-
téssel mind e tanokat akarja halomra dönteni. A testet el-
égeti mint bármely gazt és evvel azon hitet akarja elter-
jeszteni, hogy a testnek semmi értéke nincsen, hiszen csak 
azt dobjuk tűzre, amit nem becsülünk, miből az következik, 
hogy a keresztény szempontból felvett testiség elleni bűnök, 
csak mesebeszédek, a testnek nincsen becse és igy bűnnel 
megbecsteleniteni sem lehet ; hogy is lehetne azt megbecste-
leniteni, hogy lehetne annak bünül valamit felróni, ami csak 
puszta hamu, hogy pedig puszta hamu, ime nézzétek: eléget-
tük most e testet, mi marad fel belőle? semmi más, mint ami 
fenmarad az elégetett gazból, vagy fából : hamu. Ily érték-
nélküli semmivel összeköttetésben lehet ugyan a hason ér-
tékű agyvelő, mely ime itt a testtel együtt elégettetett, de 
nem az a valami magasztos szellemi, mit a kereszténység 
halhatatlan léleknek nevez, vagyis a testtel együtt megég 
mindaz, mi az embert képezi, az egész ember hamuvá lesz, 
elenyészik épen ugy, mint bármely más elégetett tárgyak 
hamuja, már pedig amint a fa hamujából nem keletkezik uj 
fa, ugy képtelenség feltenni, hogy az ember hamujából uj 
ember támadjon fel stb. 

Valóban végelemzésben ide megy ki a hullaégetés kö-
rül kifejlett mozgalom és nagyon is jól tudják azt a hitet-
lenség apostolai, hogy ily kézzel fogható módon felmutatva 
a félig müveit vagy épen műveletlen népnek az ember ma-
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radványait, azok, hogy szabadelvűeknek látszassanak, ezek 
mert nem képesek az álokoskodásba behatni, könnyen fogé-
nyakká válnak a hitetlenség tanainak elfogadására, sokkal 
könnyebben, mintha csak okoskodva akarnák meggyőzni a 
népet arról, hogy nincsen halhatatlan lélek, nem lesz a test-
nek feltámadása; — e mellett azonban,mint minden véteknek, 
ugy különösen a testiség vétkének is szabad tér lesz nyitva és 
az államok nem lesznek egyebek, mint a prostitutionalis in-
tézmények előmozditói. 

Figyelmükbe ajánljuk e körülményt mindazoknak, 
kiknek társadalmi életünk erkölcsisége csak némileg is szi-
vükön fekszik. A materialismus már úgyis irtóztató hala-
dást tett a legfelsőbb köröktől le egész a legalsókig, csakis 
ezen szomorú haladásnak tudható be, hogy különben oly 
szigorú erkölcseink egészen lazává lettek és a szemtelenség 
nyiltan lép fel utczáinkon ; még csak a halottégetést és a 
vele elválhatlanul összefűzött tanokat kell életbe léptetni, 
hogy a becsületes ember saját szobáinak négy fala közé le-
gyen kárhoztatva, ezt figyelmeztetésül azoknak mondjuk, 
kik még adnak valamit a keresztény tanokra és a közerköl-
csiségre. Azoknak pedig, kik oly nagy buzgalommal kar-
doskodnak a hullaégetés mellett, előre is megjósoljuk, hogy 
daczára minden tagadásuknak lesz a testnek feltámadása és 
a feltámadás után lesz pokol, ahol majd gyönyörkedhetnek 
theoriájuknak valósitásán, mert önmagukon fogják tapasz-
talhatni, hogy minő kellemes valami az a pörköltetés, de — 
meg is érdemlik. 

Torontálból, juniusban. A m i r ő l a 27- es o r á -
k u l u m m e g f e l e d k e z e t t . Az országgyűlés által az ál-
lam és egyház (már t. i. a kath. egyház) közti viszonyok 
(fölmentenek attól, hogy rendezésnek gunyoljuk) ügyében 
kiküldött 27-es oraculum lyukas fenekű bölcseségével leg-
okosabban ugy vélte kiküldetése (!) czélját a távol chaoti-
kus ködéből legalább némileg megközelíteni, hogyha ön-
ajánlásul mindenekelőtt a polgári házasság finom illatú sült-
jével traktálja meg a sándorutczai t. házat. Ki is kovácsol-
ták ők hosszas keserves verejtékezés után az annak elkészí-
tését meghatározó 5 sovány §-t, melyek figyelmes átolvasá-
sából fenhangu bizonyságot merit az ember arra, mennyire 
nem értenek azok az urak egyáltalán a házassági ügyekhez s 
az ezekkel szükségkép összefüggésben levő egyéb kérdések-
hez, s junius 11-én tartott tanácskozmányukban végre az 
oly nagy jelentőségre hivatott kurta törvényjavaslat az elő-
terjesztett indokolással együtt közösen meg lett hányva, s 
egykét czafranggal, melyek által az legalább néminemű 
felismerhető alakot nyert, kibővitve s megtoldva a ház elé 
való terjesztés végett elfogadtatott. Mellőzve azt, hogy a 
bölcs 27-ek az általuk e tekintetben semmikép sem képviselt 
közvéleménynek mint ignotus áeus-nak az atheneiekkel a 
polgári házasságban akarnak oltárt emelni ; nem említve 
azt, hogy bár a polgári házasság intézményének meghono-
sításával az államnak mint ilyennek nagyobbmérvü költsé-
get talán nem okoznak, de mindenesetre hiábavaló költeke-
zést sóznak a lakosok, az egyes községek nyakába, menyi-
ben p. o. Torontál-megyéröl már is tudva van, hogy utóbbi 
bizottmányi gyűlésében ,filius ante patrem' módon határo-
zattá lőn, mikép a kerületi szolgabirák, ép mivel ezentúl a 
községi jegyzők fognak copulálni s fogják az anyakönyve-

ket is vezetni, mi teendőjüket nagyban meg fogja szaporí-
tani, a 2000 lelket meghaladó községeket egy jegyzői tollnok 
az 5000 lelket meghaladó nagyobb községeket pedig egy 
második jegyző választására, illetőleg egyelőre még csak évi 
fizetésök megállapítására s majdani pontos kiszolgáltatására 
szólitsák fel ; ') elhallgatva az akkor szélnek eresztett be-
szédekben nyilvánult tarka-barka ellenmondásokat, finomul 
takargatott fillentéseket, egy kis katholikophobiát : — csak 
egyetlen igen nyomós dologról akarok itt megemlékezni, 
mely a polgári házasság behozatalával mint okozat az okkal 
oly szoros összefüggésben áll, de melyről a 27-ek bölcs ta-
nácsa véletlenül megfeledkezett, hirtelen elkapatásában ugy 
járván mint Arany Jánosunk éji bogara Estvéjében: neki 
megy a falnak, nagyot koppan ő, azután elhallgat. A t. 27-ek 
is kissé a falnak mentek. Ok a sovány obligát 5. §- t vala-
hogy nagynehezen csak kisütötték, de hogy minő követke-
zésekkel járnak azok, azt aligha meggondolták, vagy meg-
gondolniok sem tehetségök sem akaratjuk nem volt ; más-
különben e f a m o 3 U S törvényjavaslattal együtt egy füst alatt 
egy másik törvényjavaslatot is készítettek volna előterjesz-
tés végett a t. háznak — a polgári temetkezésről. Mert az 
bizonyos, hogy a polgári házasság behozatala után, melyet 
a kath. egyház törvényesített ágyasságnak nevez, mindig 
lesznek olyanok, kik valamely tisztátalan okból csupán csak 
polgárilag kelnek egybe ; az ilyeneket pedig, mivel szaka-
datlanul bűnös viszonyban élnek s a kath. egyház intézmé-
nyeit s intelmeit makacsul megvetik, ha csak meg nem tér-
nek, s legalább halálos ágyukon az őszinte bűnbánat minden 
feltételeinek eleget nem tesznek, pap fel nem oldozhatja, 
sem holtuk után egyházi eltakarításban nem részesítheti. 
Az ilyenek tehát csakis polgárilag lesznek eltemethetök, mit 
életökben nyilván magok is óhajtottak, az általok meg-
gyülölt kath. egyház szertartásaihoz való igényeikről ön-
kényt lemondván. Azonban kétség kívül sok esetben az il-
lető elhunyt rokonai s hozzátartozói fogják az egyházi elta-
karítást sürgetni, a pap pedig bármily heves sürgetésök s 
kérelmöknek eleget nem tehetvén, kész lesz a conflictus, 
melyben az a boldog rendezettség (!) culminálni fog, ame-
lyet az állam és egyház közt a polgári házasság behozatala 
által végleg megállapítani s biztosítani (!) oly komoly fel-
adatuknak ismertek a 27-es bölcsek. — Tehát kérjük őket 
szépen, terjeszszenek mindjárt a t. ház elé a polgári temet-
kezésről is törvényjavaslatot, mert különben már csak ez 
egy tekintetből is nagyon oly újpesti krawall-szagu lesz a 
polgári házasság intézménye. Hogyha pedig ők ezzel nem 
törődnek, s e nem-törődésökkel is csak a kath. lelkészi kar 
boszantását és zaklatását czélozzák, ám legyen az ő tetszé-
sök szerint ; de gondolják meg, hogy Deák Ferencz mon-
dotta, mikép veszedelmes emberek a martyrok, pedig ily-
kép fognák azokat szánandó lelki vakságukkal a kath. pa-
pok sorából akár százával is teremteni. — szg.— 

A Tisza mellől. Julius kezdetén. A z s i d ó k é r -
d é s h e z . T. szerkesztőül-! Nem tudom, miért tetszett ,A 

') Érdekes illustratióul felemiithetem, hogy megyénk szolgabirái 
ez erdemben máris buzgón bejárják a községeket, s tudtommal ezek egyi-
kében egy tollnok számává 240 forint lett meghatározva, holott abban a 
községben égető szükség egy iskola építése, de melyre soha pénz nincs ! 
Lám, igy emelik nálunk az iskolaügyet s civilizálják nálunk a népet 1 
Quos Deus punire vult 
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liberalismus s a zsidóuralom' czimü jeles czikksorozatot 
abbanhagyni*), mely annyi valóban megszívlelendő igazsá-
got tartalmazott, olyképen, hogy egyiknek másiknak kimon-
dására meglehetős bátorság kivántatott, legkivált PesteD, a 
hol a zsidóknak annyira bővében vannak, kiknek irányunk-
ban, mint tudjuk, minden szabad ugyan, de a kiknek sért-
hetetlensége az az egyedüli „dogma", melyet a mai Magyar-
ország hivatalosan vall, quoad caetera „hitfelekezetnélküli" 
lévén, abban t. i. amiben nem kálomista. 

No de hagyjuk ezt ; elég az hozzá, hogy kár a fent 
nevezett cziksorozatért, ha t. i. tiszt, szerkesztő nem foly-
tatja ; addig azonban, mit remélek, engedjen egy kis helyet 
t. lapjában; mert a legutóbbi napok oly dolgokat hoztak, me-
lyek ismét egyszer mutatták, mekkora ur nálunk a zsidó, 
kinek keresztény-nyuzási kizárólagos privilégiuma nagy-
nak kicsinynek egyaránt imponál ebben a szerencsétlen or-
szágban, melynek népét, miután századokig győzedelme-
sen küzdött meg oroszlánokkal, most csakugyan a t . . . . 
eszik meg. 

Feszült figyelemmel tekintettünk fel Pestre, midőn az 
országgyűlésen Nagy György képviselő urnák indítványa 
került tárgyalás alá. Ez indítvány értelmében az ingatla-
nokra bekebelezett kölcsönöknél a kamatláb a 12 száztólit 
felül nem múlhatta volna. Az indítványnak végczélja — 
melyet persze az országgyűlésen nem mert senki sem han-
gosan felemlíteni, hiszen nem a katholikusoknak megtáma-
dásáról van itt szó — ez indítványnak végczélja tehát az 
volt, hogy a nemzet zöme s magva, a földbirtokos nép a 
zsidó uzsorások lelketlensége ellen némileg biztosittassék. S 
ezért mondom, hogy feszült figyelemmel tekintettünk fel 
Pestre, ha talán mégis egyszer közhasznú, gyakorlati, igazán 
jótékony törvényt kapunk-e onnan.. ? De csak feszült 
figyelemmel, nem valami nagy reménységgel tekintettünk 
oda; mert jól tudjuk, hogy odafenn egyáltalában csak a 
theoria uralkodik, mely theoriák közül legelső helyen áll 
ez : a zsidónak mindenképeni érdekeit tiszteljed s erődhez 
képest mozdítsad elé, akkor aztán műveltnek tartand a kül-
föld, főleg Oláhország s Galliczia kaftanos intelligentiája, s 
ha megszorultál, mi minden esztendőben rendesen kétszer 
történik; tavaszkor s ősszel, akkor 100 perczentre egy kis 
alamizsnát vetnek neked, államkölcsön név alatt, melynek 
te aztán annyival inkább örülsz, mennyivel alázatosban s 
huzamosban kelle azt a különféle főzsidók ajtai előtt ku-
nyorálnod. 

Tekintve ezeket, nem valami fényes jövőt jósoltunk 
Nagy György indítványának ; mert jól ismerjük a liberalis-
mus abbeli gyávaságát, mely inkább tönkre engedi menni 
az egész világot, semhogy ilyesvalamit tenne, miről a zsidók 
azt mondják, hogy az ,illiberalis' — ,reactionarius' vagy 
plane ,ultramontán' ; s azért sajnáljuk Pauler minister urat 
is, hogy akkora beszédet tartott Nagy György ellen, mely 
ugyan tanári pontossággal mondta el mindazt, mit soha vi-
lágot nem látott szobatudósok a pénzről mint áruról, a szabad 
versenyről sat.-ről már régóta kifundáltak s ezerszer elmond-
t ak ; nem tudva, hogy szemben a zsidósággal az egész „sza-
bad verseny"-féle elmélet már csak azértis nem ér semmit, 

*) Dehogy hagytuk abban, majd folytatjuk ismét, csak hogy mind-
eddig nem tudtunk neki helyet szorítani. Szerk. 

mert a zsidóság, egymás közt összetartva, soha sem csinál 
magának concurrentiát a goi-val szemben. A mint az egyik 
zsidó adja a pénzt, ugy adja a második, harmadik, századik 
is, mintegy összeesküdve ellenünk, tönkre nyomorítják né-
pünket, úgyszólván előlegesen megállapított rendszer sze-
rint. Kár volt mondom, Pauler minister urnák ily körülmé-
nyek közt akkora beszédet mondania, hogy a vérig sanyar-
gatott népet emez utolsó reményhorgonyától is megfoszsza, 
mely az uzsoratörvénynek megfelelő alakban való isméti 
behozásában áll ; — elég lett volna erre azt mondania : „Az 
uzsora-törvény ultramontán eszme, mert a kath. egyház 
mindig az uzsora ellen volt ;" — s biztos lehetett arról, hogy 
a tekintetes alsóház, még ha tagjainak még annyija is mé-
lyen bele ülne maga is a zsidó zsebében, mégis csak unisono 
ugy szavazott volna, hogy : le az uzsoratörvénynyel ! Fizes-
sünk a zsidónak, hogy bele kékülünk, menjünk tönkre, hogy 
a zsidó annál könnyebben s hamarabb felszaporodhassék y 
mert ez wew-ultramontán dolog. 

Jól van tehát. A ,Pester Lloyd\ a körülmetélt ,intelli-
gentiá'-nak hivatalos lapja meg van elégedve azzal, hogy 
Nagy György indítványa elbukott, mi pedig, goi létünkre 
vigasztalódjunk a következő érdekes adomán, mely jellemző 
commentárt szolgáltat Pauler minister urnák emez idézetéhez: 
„bonum commune est nobilius particulari", azaz az uralkodó 
zsidóságnak érdeke előbbre való, mint a misera plebs Chri-
stiana java — mely adoma ekként szól : 

„Borsod megyében N. N. 500 frtot vett kölcsön egy 
uzsorástól, oly feltét alatt, hogy e kölcsönösszeg az adós bir-
tokára első helyen betábláztassék ; az adós a kölcsönt tet-
szése szerint bármikor felmondhatja ugyan, de a betáblázás 
napjától kezdve a tőke visszafizetéséig naponkint minden 
napra 50 forint kamatot fizet, s amely napon ezt megfizetni 
elmulasztja, a kamat rögtön tőkesittetik. Az adós, a ka-
matok kamatját nem is számítva, esetleg 18,000 frtot köte-
les 500 frt után évi kamatul a magyar Shylocknak fizetni, mi 
nem több, mint 3600 ' / j " — azaz, hogy nem adoma ez, ha-
nem tény, 1. a ,M. Pol.' 143. számát, s azért : „nem kell 
uzsoratörvény, nem kell törvényes kamatláb, mert bonum 
commune est nobilius particulari" — csak azon legyünk, hogy 
Gallicziából a bevándorlást mennél inkább megkönnyítsük. 

Maincz. A k a t h o l i k u s n a g y g y ű l é s n e k r é -
s o l u t i ó i. (Folyt, s vége.) V. A lelkismeretszabadsdgról. 1) 
Nincsen joga az államhatalomnak oly kötelezettségeket róni 
alattvalóira, melyek Isten törvényeivel, Jézus Krisztus ren-
delkezéseivel s az egyház parancsaival ellenkeznek. 

2) Azon apostoli bátorság, melylyel a katholikus püs-
pökök, nem tekintve a mulandó, földi hátrányt, de még a 
börtönt s a száműzetést sem, Isten s anyaszentegyházának, 
valamint a kath. lelkismeretnek elévülhetlen jogait védel-
mezik; azon papi hűség s állhatatosság, melylyel a katholi-
kus clerus, el nem tántoríttatva semmiféle csábitgatás vagy 
fenyegetés által püspökeihez s az egyházhoz ragaszkodik, 
minden katholikus, de egyáltalán, minden becsületesen gon-
dolkodó embernek tiszteletére s csudálkozására méltók. 

3) A kath. püspökök és papok irányában foganatosí-
tott rendszabályok czéljokat nem érik el. Mélyen sértegetik 
a kath. népet, de nem fogják arra birni, hogy Isten-alapi-
totta egyházát államegyházzal cserélje fel. Hiábavaló min-
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den kísérlet, mely által a katholikusokat törvényes elöljárói-
tól elszakítani akarják, 

4) Egyházuknak fejéül a német katholikusok mindig 
csak a törvényesen megválasztott római püspököt, a pápát 
ismerik. Ebben a hitnek csalatkozhatlan tanítóját, a legfőbb 
főpapot, a keresztény világrendnek legmagasabb őrét tisz-
telik. Nincs az a hatalom, mely a német katholikusokat sz. 
Péter székétől elszakítani tudná. 

5) A német püspökségeknek főpásztorai most is, s 
mindörökké maradnak azon püspökök, kik a pápa által az 
egyházi jognak szabályai szerint, törvényes uton oda ren-
delvék. Ezeknek minden katholikus tiszteletteljesen engedel-
meskedik, ha mindjárt börtönben vannak is vagy száműzve. 
A katholikusok nem ismerhetik el, hogy bármiféle világi 
törvényszéknek joga legyen, a püspököket isteni hivataluk-
tól megfosztani, vagy üres, avagy állítólagosán üres püspöki 
megyék igazgatása iránt intézkedni. 

6) Mint plébánosokat s lelkészeket a német katholi-
kusok csak azon, de mind azon papokat ismerik el, kiket a 
pápa s a törvényes püspökök küldettek. Megingathatlan ha-
tározottsággal utasítanak vissza Németország katholikusai 
minden kísérletet, mely oda czéloz, hogy őket az egyházi 
tekintély elleni lázadásra birja. 

VI. A német katholikusok egyletének feladatáról. 
1) A német katholikusok egylete egész Németország 

szine előtt sérelmi panaszt tesz azon durvaság miatt, mely-
lyel a német birodalombeli hatóságok, különösen Poroszor-
szágban a törvény értelmében jogosult, s a haza igazi javát 
azem előtt tartó törekvéseivel szembe száll. 

2) A német katholikusoknak egylete megtörhetlen bá-
torsággal folytatandja a személy, az egyház s a német népnek 
jogainak védelmét forradalmi s bureaucraticus erőszakosko-
dások ellen. 

3) Az egylet felhívja valamennyi katholikust, hogy 
kipróbált szervezetéhez csatlakozzék, s hogy Isten segitsé-
ben bízva, melyet Jézus s Mária legszentebb szivei közben-
járása által esd, az igazságos ügynek jobbra fordultát nyu-
godtan várja. 

l i ó m a . V i c t o r E m a n u e l l e v e l e a s z e n t -
a t y á h o z . „Bizonyos idő óta egyes óhajok érkeztek hoz-
zám, hol élő szóval kifejezve, hol pedig Írásba foglalva, me-
lyeknek czélja az leendatt, az újonnan bejötteket hozzánk 
közelebb hozni. Az utolsó, ez ügybeni levél, mely még most 
is íróasztalomban van, (l'ultima letter a, che tengő ancora sul 
tavolino) igen nyugodt s tiszteletteljes hangon van fogal-
mazva. Az mondatik nekem e levélben, hogy Jézus Krisztus-
nak helytartója levén, bocsássak meg az egyház ellenségei-
nek s engedjem el mindazon kiközösitéseket, melyekkel lel— 
kismeretöket terheltem." 

E szavakat mondá a szentatya f. évi jun. 17-én a bí-
bornoki kar előtt, midőn ez megválasztatásának 28. évfor-
dulóján fiúi hódolatát mutatná be neki. (1. ,Eel.' I. félév, 
51. sz 411. 1.) 

,Kitől van ezen levél' — kérdi a ,</. de FI.1 — ,nem 
tudjuk . . . mert a pápa nem mondja . . . . nem ö az, aki in-
discret lenni szokott. Gyakran megtörténik, hogy a szent-
atyához intézett levelek előbb jutnak a nagyközönség tudo-
mására, még mielőtt a pápa kezébe kerültek volna ; de en-

nek oka az illető irók indiscretiója, kik eléggé oktalanul azt 
hiszik, miszerint ekként ,közvéleményt' csinálnak a magok 
számára, melyet aztán ő ellene kizsákmányolhatnak. De a 
pápa még ily emberek iránt sem szokott repressaliákkal 
élni, mit annál könnyebben tehetett volna, minthogy az ő 
ellenségei csak azokat a leveleket szokták a közönség elé 
vinni, melyeknek közzétételéből előnyt reméllettek a forra-
dalmi ügy számára; azokból pedig, melyekben megalázzák 
magokat, melyekben eléggé ravaszul az ő nagylelkűségére 
hivatkoznak, melyekben a gonosz, az ördögi szabadkőmű-
vesség ellen panaszkodnak, melyekben végnélküli, kötelező 
ígéreteket tesznek ; — ezekből ugyan soha egy szót sem 
hoznak a nyilvánosság elé. 

Ha azonban magát a levelet mindjárt nem láttuk is, 
mégis vannak eléggé hiteles tudósitásaink annak értelmére 
nézve, ugy, hogy, az irónak helyzetébe gondolva magunkat, 
meglehetős biztossággal visszaadhatjuk a kérdéses levélnek 
szövegét is. 

Ime a levél : 
„Szentséges Atya ! Annak daczára, hogy immár négy 

éve vonakodik ama fogsági állapotot elhagyni, melyet a 
Vaticánban elfoglalnia magas bölcseségében elhatározta, 
mégis igen jól ismeri Rómának s Olaszországnak helyzetét. 
Tudja azt is, hogy nincs az a jóérzelmü s becsületes ember, 
kinek szándéka leendett sz. Péter örökségét elfoglalni. Ismé-
telt ünnepélyes Ígéretek adattak e tekintetben Szentséged-
nek, mely Ígéreteknek írásbeli bizonyítékai Szentséged kezei 
közt vannak. Ezenkívül még léteztek szerződések is, melyek 
Francziaország irányában köteleztek bennünket, s a saját 
adott szavunk iránti még csak legközönségesebb tisztelet is 
megtiltá az egyházi államok, amugyis már szűkre vont ha-
tárait átlépni". 

„Szentséged mindezen Ígéreteink őszinteségétől meg-
győződhetett, midőn a lapokban amaz ismételt, formasze-
rinti nyilatkozatokat olvasta, melyeket Visconti-Venosta a 
parlamentbe tőn. Ezen ministérnek határozott nyíltsága nem 
hagyhatott erre nézve fönn kételyt bárkinek szivében is : — 
a nemzetközi jog, valamint Szentséged fejedelmi jogai s a 
közérdek nevében tiltakoztunk a páholy szenvedélyeinek 
szabadonbocsátása ellen". 

„Szerencsétlenségünkre Francziaország megveretett, s 
vele együtt, vagy talán még inkább mint ő, mi verettünk 
meg, mert mi két kegyetlen, kiengesztelhetlen hatalomnak 
igája alá hajtattunk, melyek esküvel fogadták volt, hogy 
Szentségednek kettős királyságát megsemmisítik, — mind-
két hatalom azt parancsolta ránk, hogy Róma ellen indul-
junk, s azt birtokunkba ejtsük". 

„Jól tudjuk, hogy ezáltal a közvélemény, a történelem 
s Szentséged előtt iszonyú vétket követtünk el. De tehet-
tünk-e másként ? Nem szalasztottuk volna-e el egyébként 
még a lehetőséget is a legnagyobb bajok elháritására ?" 

„Vétkünk már is súlyos büntetést vont Olaszországra. 
Távol attól, hogy függetlenekké lettünk volna, inkább mint 
valaha kezei közé kerültünk ama két hatalomnak, melyek 
Szentségednek ellenségei ; távol attól, hogy szabaddá s bol-
doggá tettük volna hazánkat, a közromlott3ág s köznyomor 
borzasztó rabszolgaságába sülyesztettük". 

„De ami megtörtént, az megtörtént, s eme végzetes 
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körülmények közt nincs más mentség mint az, hogy a pápa-
ság erkölcsi erejét egyesit vén a monarchia anyagi erejével, 
közösen küzdjünk s diadalmaskodjunk". 

„A Vaticán épannyira van fenyegetve, mint a Quirinál*. 
„A helyzet veszélyeinek nyugodt mérlegelése után, 

mély sajnálattal eltöltve elkövetett bűneink s hibáink felett 
s őszinte tisztelettel Szentséged iránt, arra bátorkodunk 
Szentségedet felkérni : fogadja el bünbánatunkat, bocsásson 
meg nekünk, vonja vissza azon kiközösítéseket, melyek min-
ket terhelnek, s engedje meg, hogy karöltve Vele működ-
jünk közre az ország megmentésére, a rendnek, a közerköl-
csösségnek s közboldogságnak helyreállítására, megvetvén 
ekként az örökké megingathatlan egységnek alapjait" . . . . 

Bármit gondoljon valaki e levélnek irályáról s fogal-
mazásáról, tény, hogy értelmét hiven s kimeritőleg adtuk 
vissza. Megfelelt rá ő szentsége, fentebb emiitett nagyszerű 
beszédjében. 

VEGYESEK. 
— Bonnaz Sándor csanádi püspök ur excja Magyar-

szentmártonban a kath. község templomát egy drága, arany 
rámába foglalt s művésziesen készült, 7 láb magasságú oltár-
képpel ajándékozta meg, mely a község védszentjét, szent 
Mártont ábrázolja. 0 excja már előbb a templom épitési 
költségeinek fedezésére 2000 forintot adományozott. 

— Számos szászországi polgár kérelmi feliratot in-
tézett a cultusministerhez a polgári házasság ellen. — A 
limburgi püspöknél jun. 16-án a porosz-német császár s csá-
szárné képei is koboztattak el májustörvényileg. Az árverés-
nek lefolyása s vége hasonló volt a többihez, amennyiben a 
wiesbadeni katholikusok, megvásárolván a lezálogolt tárgya-
kat, ünnepélyes küldöttség által visszamenesztették azokat 
a püspöki lakba. — A pozen-gneseni megyének esperesi ke-
rületei feliratokat intéznek a káptalanhoz, melyben kijelen-
tik, hogy az u. n. főtörvényszéki Ítélet nem akadályozza 
őket abban, hogy Ledochowsky érseket egyedüli törvényes 
főpapjuknak ezentúl is el ne ismernék. — Egy kis lépés Ca-
nossa felé az is, hogy a porosz belügyminister junius végén 
kibocsátott körrendelet utján arra utasította a városi s fa-
lusi elöljáróságokat, hogy ezentúl a májusi törvények elle-
nére alkalmazott papoknak hivatalos működését csak akkor 
jelentsék be az illetékes hatóságnál, ha erre az államügyész 
által felszólittatnak. 

— A ,Germania1 a következő comicus hiányt fedezte 
fel a legujabbi polgárházassági törvényben: Polgári, azaz 
államérvényes házasság csak ugy köthető, ha 14 nappal 
előbb az illető hivatalnoknál bejelentetik; — e hivatalnokok, 
oktober elsején lépnek functióba, következőleg a bejelentés 
csak e napon történhetik, s az első házasságkötés csak okto-
ber 15-én; a közbeneső időben, azaz okt. 1—15-ig nem le-
bet Poroszországban államérvényes házasságot kötni ! — 
Lesz tehát országos lakodalmi szünetelés ! 

— „Bajorországban, Neudettelsauban e tavaszon egy 
orthodox lelkész a protestáns nevet egy gyalázatos Mortara 

históriával szennyezte be. Ott a volt lelkész Löhe az uj lu-
theran orthodoxiának erős várat épitett, melyet hiven con-
servai az ő hivatali utóda Weber. Mint a „Fränkischer Cou-
rier" tudósit, közelebbről egy fiatal zsidó keresztelkedett 
meg nála. Az uj keresztyént akkora buzgóság szállta meg, 
hogy két kis leánytestvérét titkon a paphoz vezette. Weber 
elfogadta és elrejtette a gyermekeket, s szorgalmasan ok-
tatta. A nagyobbikon csakhamar végre is hajtotta a keresz-
telést, mialatt az anya is értesült gyermekei hollétéről, s a 
polgári hatóság közbeléptével azokat visszakapta. Mily gya-
lázatos jezsuitaszagu eljárás ! A valódi keresztyénség szigo-
rúbbakká tette az erkölcsi fogalmakat, a hierarchikus zelo-
tismus pedig elcsavargatja tetszése szerint, a keresztyén név 
gyalázatára !" — igy mondja ezeket az ,Egyh. Reform' de 
bizony nem jól mondja. 

— Azt irja a , Germania' ; „Feltűnő, hogy a kölni ér-
sek s a trieri püspök ellen, kik immár majdnem annyi idő 
óta ülnek a börtönben, mint a pozeni érsek, még nem inditta-
tott a ,letevési pör'. Midőn a ,hajrá' a pozeni érsek ellen 
megindult, akkor az összes kormánysajtó alig talált elég 
szót annak ecsetelésére, hogy mily fontos s nagyhorderejű 
tény az, hogy a lengyel tartományok mielőbb érezzék a má-
jusi törvények áldásait, s hogy a pozeni megye bizonyos 
,államellenes befolyásoktól' mielőbb szabadittassék meg. 
Ezen befolyások azonban a trieri s kölni megyében még sok-
kal erősebb mint Pozenben, s mégis, ott nem merik meg-
tenni azt, mit itt már régen végrehajtottak. . . Talán ,erős' 
kormányunknak a Rajna mellett kevesebb bátorsága van, 
mint Pozenben ? . . . 

— A lajtántuli egyházpolitikai viszonyokra vonatko-
zólag igen figyelemre méltó a ,Grazer Volksblatt' egy hoszabb 
czikke, mely a , Vaterland' ellenkező irányú gráczi levele-
zéseivel szemben hangsúlyozza, miszerint a püspökök minden 
tanácskozmányai egyértelmű határozatokra, tehát a dolog 
érdemére vonatkozólag egyöntetű eljárásra vezettek, csak-
hogy, mint a czikknek végszavai hangzanak: „Aki az osz-
trák püspökök eljárása felett helyesen itélni akar, annak 
előbb az osztrák concordatumot s annak kiegészitő részeit 
kell tanulmányoznia. Az osztrák püspökök más közjoggal 
állanak szemben, mint más országnak püspökei. Ebből kö-
vetkezik, hogy ezeknek aláírása nem lehet minden egyes 
részletében azonos amazokéval." 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 

pápa számára. 
Eddigi összeg 434 frt. 14 kr., 140 frank aranyban, 

8 db. es. k. arany, 6 db. ezüstforint és 2 régi húszas. 
Egy C3anádmegyei káp lán 1 f r t . 
„Szűz Mária könyörögj sz. atyánkért" . . . 3 „ 
A szentbenedeki plébánia hívei Vasmegyéből. 3 „ 
A rozsnyói egyházmegyéből . . . 1 db. cs. k. ar. 

Kegyeletes adakozások 
a svajczi üldözött papok számára. 

A rozsnyói egyházmegyéből 2 ez. f r t . 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A második félév közeledtével arra kérjük t. előfizetőinket, miszerint minden zavarnak elkerülése végett előfi-

zetésük megújítása iránt minél előbb intézkedni, s erre postai utalványokat használni méltóztassanak, miután könyvárusi 
uton hozzánk érkező előfizetéseket, tekintve lapunk amugyis eléggé csekély árát, kénytelenek volnánk nem érkezettek-
nek tekinteni. — Ezenkívül t. előfizetőinket ismételve nyomdánk s kiadóhivatalunk helyiségváltoztatására figyelmeztetjük, 
amennyiben jelenlegi helye : Pest, országút, 39. szám, Luby-ház. 

A ,Religió'-nak előfizetési ára egy félévre 5 ft. o. é. Ajánljuk lapunkat a t. közönségnek szives figyelmébe. 
Figyelmeztetés. Kellemetlen zavarok elkerülése kedveért kénytelenek vagyunk lapunk megküldését a 

negyedik számtól fogva beszüntetni mindazon t. előfizetőinknél, kik az esedékes dijt addig be nem küldötték, vagy előfizetési 
szándékuk iránt más uton nem értesítettek minket. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre nelyben s posta-
küldessél 5 t't. 

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

zeudök. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FCLYCIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 39-ik 
szam alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, jnlius 11. 4. II. Félév, 1874. 
Tartalom. Joannes Sylvester Pannonius (Erdősi), az első nyomatott magyar bibliafordításnak szerzője. — Függelék az 
aq. sz. Tamás feletti dicsbeszédhez. — Egyházi tudósítások : Pest. Egy helyrehozott hiba. Pest. A páholy nagymesterének 
eructatiója. Erdély. A kath. status gyűlése. Berlin. Az üldözés történetéhez. Róma. ,Hova meneküljön a pápa.' Velencse. 

A katholikus congressusnak határozatai. — Vegyesek. 

Joannes Sylvester Pannonius (Erdősi) 
az első nyomatott magyar bibliafordításnak szerzője. 

(Folytatás.) 

Az 1544-ik év kezdetén Sylvestert Bécsben ta-
láljuk, mint az ottani egyetemen a héber nyelv 
nyilvános tanárát. Eltének második része Bécsben 
folyt le, hol meg is halt. Szellemi fejlődésének tör-
ténete, mióta lakhelyét ide áttette, az egyetem tör-
ténetével van, s pedig elválaszthatlanul összekötve, 
amiért is, ha vallási álláspontja iránt határozott, 
biztos véleményre szert tenni kívánunk, az egyetem-
nek a reformatio irányában elfoglalt álláspontjára kell 
néhány futólagos szempillantást vetnünk. 

Az egyetem — mondjuk ki röviden — számos, 
hol titkosan, hol nyilvánosan működő befolyások 
daczáx-a mindvégig katholikus maradt. Ezen katho-
likus jellegét a fejedelmek, kivéve talán némileg 
II. Miksát, féltékenyen őrizték, mint ezt számos 
leirat s rendelet bizonyítgatja, melyek közül ránk 
nézve nem épen legcsekélyebb fontosságú I. Ferdi-
nand római király 1537-ből származó s 1546-ben 
megújított azon rendelete, mely által wittenberga-
hitü tanárnak a bécsi egyetemnéli alkalmaztatása 
megtiltatott. Nevezetes, hogy akkortájt az egye-
tem igazhitüségének legbátrabb s legszerencsésb 
védője magyar volt, a sopronyi születésü Salzer 
Ambrus, bécsi kanonok, 42 éven át hit- s bölcsészet-
tanár, négy izben egyetemi kormányzó. De ha még 
kellene döntő bizonyíték az egyetemnek mindig 
szeplőtelenül fentartott katholikus jellege mellett, 
ugy látszik, elégséges az, hogy 15 51-i juniushavá-
ban a jezsuiták vállaltak mellette tanári székeket, 
elsőben Jajus,későbben Canisius,mig végre 1554-ben 
az egyetemnek Ferdinand király által végrehajtott 

újjászervezése annak katholikus jellegét még inkább 
biztositá. 

Ekként Sylvester, ily intézet mellett tanár-
kodván, minden bizonynyal maga is katholikus 
volt, különben az akkori időben bizonyára nem 
nyert volna alkalmazást ottan ; — ez döntő érv. 

A keleti nyelvek a bécsi egyetemen, V. Kele-
men pápa rendelete szerint, mindjárt alapításától 
fogva taníttattak ; a héber nyelv kiválólag polémiái 
tekintetekből, de még a syr nyelv is, miközben az 
arabs is kellő figyelemben részesült. Widmanstadt 
Albert János, kinek a Peschito legelső ,princeps--
kiadását köszönjük '), Ferdinándnak nagytudomá-
nyu korlátnoka, egyideig maga tanitotta az arabs 
nyelvet, mig más alkalmas egyéniség találkozott. 
Sylvesternek tanári működéséről mit sem tudunk, 
irodalmi működéséről pedig csak néhány alkalmi 
irat tanúskodik, melyek többé kevésbé mind val-
lás-politikai téren mozognak. Egy 1544. nyoma-
tott költemény a törökök elleni háborúra inti s sür-
geti s keresztényeket, 1547-ben érzésdus utóhango-
kat szentel Anna, Ferdinand király neje emléké-
nek. Tanárságának kezdetén talán nem volt meg 

agister\ tudor, későbben azonban ,A Christusnac 
fel-tamadasarolszóló hymnusának czimében már 
ott találjuk a ,M> betűt, jeléül annak, hogy akkor 
az illető akadémiai rangfokozatot már birta. 

Hét esztendeig tanítván a héber nyelvet, azután 
a történelemre ment át. 1552-ben utolsó helyen ta-
láljuk a bécsi egyetem lajstromában, mint a törté-
nelem tanítóját (docens), fizetése akkor ötvenkét font 
bécsi fillér volt, mi, ha rendesen kifizettetett volna 
is, még sem valami nagyszerű jövedelem, ha mind-
. 9 

') Assemani Bibi. or. J . I. p. 535. — Andr. Mülleri 
Greiffenhagii Opuscula, nr. VIII et IX. 
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jár t akkor olcsóbb világ volt is, mint manap 2) s az 
egyetemnek tagjai vám- s adómentességet élveztek. 
Megjegyzendő, hogy Erdősinknek már közvetlen 
hivatalutódja, Blank András száz forintot kapott. 

Életviszonyai Bécsben sem voltak mindig kel-
lemesek. Iparkodott ugyan előkelő s befolyásos fér-
fiak, Beck korlátnoknak, Nausea püspök s másoknak 
kegyét megnyerni, de irigyei sem hiányoztak, s más 
csapások is keseriték élte alkonyát, melyeket azon-
ban bátor szivvel s a valódi tudósnak komoly re-
signatiójával viselt el. A királytól kis birtokot 
nyervén ajándékul a város környékén, ott élt csen-
des megvonultságban. 1551-ben lázadó parasztcsa-
pat tört rá, s a beteges tudóst, ki akkor már máso-
dik feleséggel s ettől több gyermekkel bírt, elűzte. 
A helyi hatóságok nem védelmezvén őt, panaszai-
val egyenesen a császárhoz fordult, s ennek kö-
szönjük a ,Querela Fidei1 czimü költeményt, mely-
nek előszavában szerző a szentirásra s a hagyo-
mányra hivatkozik, bebizonyításául annak, hogy a 
fejedelem köteles az igaz ságtalanul elnyomottakat 
védelmezni. Elérte-e czélját, visszahelyeztetett-e 
jogaiba — ?, nem tudjuk, hiszszük azonban, tekintve 
I. Ferdinándnak igazságszeretetét, kiről halála után 
még legnagyobb s legnyakasabb ellenfele. Sulej-
man sultán, mély megilletődéssel e szavakat mondá: 
„Igazán becsületes s igazságos fejedelem halt meg 
ő benne". 

S ezzel kimentettük a Sylvester-Erdősi élet-
rajzára vonatkozó adatokat. Ha elég, ha nem ; de 
nincs több. Nem tudjuk, mikor végzé földi pálya-
futását ; nem tudjuk minő volt külseje, nincs kép, 
nincs érem, de még irott egyetlenegy betű sincs, 
mely ezeknek emlékeit az utókorra hagyományozta 
volna át. E tekintetben mindössze annyit tudunk 
róla, hogy nyakas lábbajban szenvedett, mely tu-
dósítást egyik hivataltársának, Beisacher Bertalan 
orvostudornak köszönünk, ki 1551-ben irt .Docto-
rum in Viennensi Academia brevis Depictio- czimü köl-
teményében ezeket mondja tudósunkról : 

„Quam pia prompsistis gremio vos munera Musae ; 
Oh quantos nutris Iiungara terra viros ! 

Foelices Musae, foeliciaque Hungara prata, 
Quae datis hosce viros ex Helicone sacros. 

En tua Maeoniis Sylvester tempóra lymphis, 
Unxit Tritonis, quae tua fata iuvat. 

Hungaricae Graecam, Solymam, linguamque Latinam 
Addis, Pieridum roscida templa colens. 

Et quanquam pedibus fato vexeris acerbo • 
Artibus at praestas, ingenioque vales ! 

2) Idyrtl, Vergangenheit und Gegenwart d. Museums 
für m. Anatomie an d. Wien. Univers.' Bécs 1869, XV. 1. 
beszéli, hogy az orvosi kar a 15. századhan bérházát évi ki-

Sylvester irodalmi működésének részletes ecse-
telésére s méltatására átmenvén, egyediratunk már 
csak annyiban sem akarja annak teljesen bevég-
zett, befejezett s tökéletes képét adni, minthogy 
szerzője csak azon munkákra terjeszkedik ki, me-
lyeket maga látott, vagy melyekről hiteles, meg-
bízható tudósításai voltak. Legbehatóbban a biblia-
fordítás fog tárgyaltatni, minthogy ezen soká fele-
dési homály fedte, gyakran félremagyarázott munka 
a többinél jóval fontosabb ; főleg, midőn ama kér-
désnek eldöntése forog szóban: melyik felekezethez 
tartozott az első, nyomtatásban megjelent magyar 
bibliafordításnak szerzője, — katholikus volt-e 
avagy protestáns ? 

Mint iró Sylvester mindenesetre egyike a leg-
kitűnőbb egyéniségeknek, melyeket hazánk földje 
a tizenhatodik században szült. Müvei kétfelé oszt-
hatók : nyelvészetiek s költészetiekre. Amazokban 
korának egyik legjelesebb nyelvbuvára- s forditó-
jául mutatja be magát ; költészeti téren pedig felette 
termékeny, ha mindjárt költeményei inkább a kép-
letekben való dusgazdagság s azoknak erélyesen szí-
nezett volta, mint a nyelvezet finomsága által tűn-
nek is ki. E tekintetben mint több magyar egyházi 
éneknek szerzője is kegyeletes figyelemre méltó. 

Iratainak hoszu sorát magyar nyelvtana nyit ja 
meg: „Grrammatica Hvngaro-Latina inusum puero-
rum recens scripta, Joanne Sylvestro Pannonio au-
tore". Következik: „De nova apud nros beneficio Prin-
cipis nri imprimendi arte ad Juuenes Hexastichon", 
melyben Nádasdyt a sárvári nyomdának felállítá-
sáért megdicséri. Ezen van a nyomtatási hely is 
jelezve: Neanesi (Ujsziget), Ann. 1539,die 14 Juny. 
Czimlapját egyszerű rajzok diszitik. Mesterkéletlen, 
sem fogalmazás, sem kivitel dolgában kitűnő keret 
foglalja be, melynek felső vonalában egy-egy, ara-
beskokban végződő férfi- s női alak kerék kis me-
driillont tartanak, mely az újszigeti iskolát mutatja, 
amint ott a rendes tanitás foly. Alsó vonala Ádám 
s Eva meztelen alakjai közt a felsőhez hasonló, az 
iskolai fegyelmet jelképező körképet mutat. Oldal-
vonalai Nádasdy Tamás s neje, Kanisay Orsolya 
czimereit hordják. Maga a könyvecske 48 levelet, 
illetőleg 96 számozatlan, nyolczadrétíi lapot tar-
talmaz, csak az ivek lévén folyó számokkal jelezve. 
A latin szöveg latin, a magyar u. n. schwabachi 

lencz írtért adta bérbe ; a pedellusnak lakásul szolgáló ház 
a carcerral együtt száz fton vétetett meg. Egy 1491-ben 
megindított ünnepélyes közebéd alkalmával, a bornak pintje, 
a dékáni számadások kimutatása szerint, egy fillérbe került ! 
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betűkkel van szedve, jó tiszta papíron, meglehetős rosz fes-
tékkel s számos rövidítésekkel. 

E könyvecskének is érdekes kis történecskéje van. 
Harmadfél századig ismeretlenül lappangott, mig végre Ka-
zinczy Ferencz a ,Magyar Régiségek s Ritkaságok'-ban ki-
adta, igaz, hogy számos hibával, főleg a görög s héber szók-
ban, melyeknek mentségére azt hozza fel, hogy az eredeti 
unicumnak birtokosa, Sinai protestáns superintended becses 
kincsét csak három órára engedte át összehasonlítás végett, 
mi nem nagy érdekeltséget mutat Kazinczynak halhatatlan 
törekvései iránt. 3) Becsét e kiadásnak emelik azon oldaljegy-
zékek, melyek az eredeti szöveget lapról lapra kisérik, s az 
ige kivételével az egész szóképzésre magyarázólag s javitó-
lag terjednek ki. 

Ujabb kiadását Toldy Ferencz rendezte a, Corpus Gram-
maticorum liguae Huugaricae veterum' czimü gyűjtőmun-
kájában, Pest, 1866 ; 1 — 78 lapon. A kiadás nyomdászilag 
szép, különben pedig nem valami kitűnő. Mennyire sikerült 
Toldynak a latin eredetinek rövidítéseit visszaadni, erről az 
eredetivel való összehasonlitás nélkül nem lehet biztos ítéle-
tet mondani, de tény, hogy a latin szövegben igen sok sajtó-
hiba van, az ékezetek nélkül szedett görögben még több, s 
legtöbb a héberben. Jegyzékeknek nyoma sincs e kiadásban. 

Hogy azonban Sylvester nem volt az első, ki magyar 
nyelvtannak megírására vállalkozott, hanem hogy ezen tu-
dományos kísérletben már 70 évvel előbb Cesinge János 
Pannonius, mint pécsi püspök III. János előzte meg, az is-
meretes ; de nevezetes az is, hogy Decius, ki Janus Panno-
nius eme müvét Telegdihez intézett, 1598-iki márcz. 7-éről 
keltezett levelében emliti, ugyané levélnek tanúbizonysága 
szerint Sylvester nyelvtanáról mi tudomással sem bírt. (Mo-
num. Hung. hist. II. Pest, 1866, 17, LXX.) 

Ezen munkájával, melyben a magyar nyelvet a semi 
nyelvekhez számítja, Erdősi az összehasonlító nyelvészetnek 
megalapítója lett hazánkban. Megirta-e valaha a bevezetés 
végén igért második könyvet, melyben a ,Prosodia Syllaba-
rum, Etymologia dictionum, Syntaxis orationum' felett érte-
kezni szándékozott, nem tudni ; Toldy elveszettnek tartja, 
Kazinczy azt hiszi, hogy soha sem került sajtó alá. Mindkét 
esély eléggé sajnos. De térjünk immár Sylvesternek legna-
gyobb munkájára, tudományos hírnevének voltaképeni meg-
alapítójára, az újszövetségi szentiratoknak általa eszközölt 
fordítására. (Folyt, köv.) 

AMOTATIONES 
QUIBUS HISTÓRIÁÉ ET LIBRI 

H. THOMAE AQUINATIS 
ILLUSTRANTUK. 

(Folytatás.) 

[11] Ad pag. 345. Piacet hic Ptolomaeum per inte-
grum describere ! „Tunc Fráter Thomas redit de Parisiis et 
ad petitionem Urbani multa fecit et scripsit ; sed praecipue 
duo. Unum fuit quod exposuit Evangelia subiuncto textu 
diversorum doctorum, ita ut unus auctor videatur ; quod non 
fuit sine magna tradentis subtilitate, et omnino Spiritus 

s) Ezen eredeti Unicum, melyet a szerencsés véletlen azáltal men-
tett meg számunkra, hogy valamely régebbi tulajdonosa az Iliasnak, Valla 
Lörincz által készitett fordítása kölni, 1524-i kiadásának egy példányához 
kötette, most a Fáy-család birtokában van. 

sancti inspiratione cuius orgánum mirum fuit. Tunc florebat 
in ordine fratrum Minoruni fr. Bonaventura patria Tuscus 
et magister in theologia. Huic Urbánus duo Evangelia glos-
sanda commiserat, sed excusans se propter officium, quod 
habebat, quia Magister generalis erat, idem Doctor sanctus 
Fr. Thomas supplevit." Hist. Eccl. XXII , 24. apud Mura-
torium Scriptores Rer. Italic. Mediol. 1727. XI, 1153. Pto-
lomaeus, proprie Fr. Bartholomaeus de Luca, per syncopen 
Italia familiarem Tholomaeus, corrupte Ptolomaeus, illustris 
familiae Dominicanae alumnus, episcopus in Venetis aestu-
ariis Torcellanus, Aquinatis discipulus (+ 1325.) de rebus 
et scriptis sui magistri narrat in história Ecclesiastica, quam 
ob ortu Christi ad a. 1294. seu P. Bonifacii VIII. electionem 
libris viginti quatuor produxit. Guil. de Tocco vel Thoco, ut 
scribuut Bollandi continuatores, praecipuus praeceptoris sui 
canonizationis promotor, C. IV. 1. '3. p. 665. refert : „Scrip-
sit praedictus Doctor opus super quatuor Evangelia, San-
ctorum auctoritatibus miro modo contextum, ex quibus sie 
Evangeliorum continuavit históriám, quasi unius Doctoris 
videtur esse Postilla ; in quo opere mirandum creditur Deus 
ostendisse miraculum, quia discurrens per varia monasteria, 
et diversorum Sanctorum legens volumina, pro maiore parte 
ipsorum auetoritates mente retinuit, quas in exponendo no-
tavit, nam eodem agebatur spiritu, quo legendo Doctor col-
iigeret, quae scribendo servaret." 

[12] Ad pag.^345. „Summa" latina vox est, a priscis 
recentioribusque scriptoribus usitata, significat collectionem 
quandam sive synopsim, quae esse possit vel numerorum, vel 
cogitationum vel sententiarum, vel aliarum rerum, fit; ut 
summa sententiarum et huiusmodi, latine et bene dicantur. 
„Igitur omnis summa philosophiae, inquit Cicero, de fini-
bus bon. et mal. II, 86. ed. Ernesti 12, 211. ad beate vi-
vendum refertur." Proinde quia collectio (omnis, contractio 
quaedam et epitome videtur, nomen summa adhibetur ad 
angustiam, brevitatem denotandam. Hinc ortae sunt loquen-
di formulae : ad summám dicere, loqui in summa et aliae, 
quibus enuntiamus paucis nos complecti velle ea, de quibus 
verba facturi sumus. M. Claudius Marcellus consul, scribit 
Suetonius, Julius Caesar n. 28. ed. Wolf. I, 40., edicto prae-
fatus, de summa se republica acturum, retulit ad senatum. 
Inter varios huius nomenclaturae libros praeter celeberri-
mam Summám D. Thomae, inclaruit summa artis notariae, 
quam c. 1255. concinnavit Rolandinus Passagerius, non se-* 
mel typis descripta. V. L. d. Muratorii, Antiq. Italiae Medii 
aevi. Mediol. 1728. I. diss. XI. p. 667. Memoratur etiam 
Summa conservationis et curationis, quam a. C. 1275. com-
plevit Veronae Guilelmus Placentinus. Ap. Muratorium op. 
c. III, 930. 

[13] Ad pag. 346. Opus de regimine Principum ad re-
gem Cypri concinasse d. Thomam tradit Ptolomaeus 1. c. 
XXIII, 13. p. 1170. Quis ille fuerit rex Cypri? diligenter 
inquisivit Jacobus Eehardus Gallus, conventus S. S. Annun-
tiationis Parisiensis. O. Pr. Alumnus, Script. Ord. Praed. 
Recens. I, 337. Hugonem II. e Stirpe Lusiniana 1266. XIV. 
circiter annorum habet, in cuius gratiam hoc opusculum 
exaravit. Libri quatuor qui s. t. D. Thomas Aquinas de rebus 
publicis et principum institutione typis elegantibus Lugd. 
Batav. 1692. repetiti sunt, non unum volumen conficere vi-

4 * 
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dentur, sed duo diversa. Primi pars maior est Aquinatis, re-
liqua Ptolomaei Lucensis. Huuc operám suam contulisse, ut 
coeptum a d. Thoma librum ad finem perduceret, e cod. Col-
bert 1201. f. demonstravit supra laudatus Echard. p. 336. 
Utrum vero praeter libri secundi partem addiderit ipse I I I . 
et IV. sub iudice lis est. Rubeis, de gestis et scriptis s. Tho-
mae. Ven. 1751. p. 231. s. Doctori Angelico L. L. I. II. c. 
1—4. adscribit, tria autem sequentia capita Ptolomaeo ; quae 
reliqua sunt omnia ignoto compilatori tribuit. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 7. E g y h e l y r e h o z o t t h i b a . A fel-

sőházi ülések tekintélyüket annyira elvesztették már ha-
zánkban, hogy tudtunkkal vannak olyanok elegen, kik az 
ott végbement tárgyalásokat, fel merült nézeteket, kifejtett 
jogfentartásokat figyelemre sem méltatták, illetőleg pedig 
mitsem tudnak arról, ami, nevezetesen katholikus jogaink 
fentartása érdekében ott történik. Hasonló figyelmetlenség 
miatt helyt fog engedni főt. szerkesztő ur jelen sorainknak 
becses lapja hasábjain, hol kiemelni szándékozom azt, ami a 
mult napokban a főrendi gyűlésen történt. 

A kormány nevében ugyanis a cultusminister ur ő 
excja már régen benyújtott egy javaslatot az orvosi klinika 
épithetése ügyében, az ügynek alsóházi tárgyalása alkalmá-
val a minister ur a törvényjavaslat elfogadását főleg avval 
indokolta, hogy a klinika épitése az államnak egy krajczár-
nyi megterheltetése nélkül történhetik, amennyiben az egye-
temnek künn levő és biztosan várható követelései teljesen 
fedezik az épités költségeit. Nem tudjuk, váljon ez okadato-
lás, vagy más okok következtében is, vagy tisztán az ügy 
iránti érdekeltségből, elég az hozzá, az alsóház a törvényja-
vaslatot elfogadta a nélkül, hogy ama 400 és nem tudom hány 
képviselő közül csak egynek is eszébe jutott volna, hogy itt 
elvi kérdés is forog szóban; anélkül, hogy a cultusminister 
urat felszólitotta volna, hogy mondaná meg tehát, hogy kié 
lesz az a klinika, ha már az államnak egy krajczárjába 
sem kerül, mert az mégis csak szükséges, hogy valakié le-
gyen, de azé, a kinek pénzébe nem kerül csak nem lehet, kié 
legyen tehát tulajdonképen ? 

Amily nagy hiba volt e mulasztás az alsóház és neve-
zetesen annak kath. tagjai részéről, oly jótékonyan esett 
annak helyreigazítása a felsőházban nmélt. Haynald Lajos 
kalocsai érsek ő excja által. A minister ur ő excja döntő 
oknak itt is az alsóházban már elmondottat hozta elő, el is 
fogadta a felsőház a törvényjavaslatot, de nem a nélkül, 

" hogy egy hang tiltakozólag nem emelkedett volna fel ama 
felfogás ellen, mintha a klinikának az egyetemi alapból 
leendő felépítése egyértelmű lenne az egyetemi alapok jogi 
természete kérdésének eldöntésével, illetőleg mintha az 
egyetemi alapok államiaknak ismertetnének el. Ez ellen előre 
is tiltakozott nm. Haynald Lajos ő excja ; az érsek ur ugyanis 
emberiségi, tudományi szempontból elfogadta a klinika fel-
epittetését az egyetemi alapból, de sine praeiudicio az il-
lető alapok jogi természetére nézve, mely sok előtt vizsgá-
latot igényel ugyan, de ő excja előtt nem, mint ki ugy is 
tisztában van azok jogi természete felöl. 

Csakugyan, ha tekintetbe veszszük, hogy minő kö-

vetkeztéseket vontak később, egy előbb a pesti egyetemhez 
kinevezett protestáns tanár kineveztetéséből, ha tekintetbe 
veszszük, hogy napjainkban kath. jogaink kijátszására kez-
detben csak csekélynek látszó, mily előzmények szoktak 
előkészíttetni, hogy azokból reánk később káros következ-
mények vonassanak le és igy mennyire óvatosaknak kell 
lennünk jogaink fentartására, ha mindezt meggondoljuk, 
nem ismerhetjük félre ama nagy horderőt, melyet egyete-
münk alapja kath. jogi természetének megóvására nézve 
Haynald ő excja tiltakozó felszólalása önmagában foglal. 
Mert lehet ugyan, hogy a liberalismusnak nem lesz már ideje 
arra, hogy kath. vagyonunk jogi természetét vizsgálgatva 
azt confiscálja, vagy hogy cselszövényesen ellenünk alkotott 
előzményekből, ugyancsak ellenünk a következtetést le-
vonva gyakorlatilag érvényesítse, de a könnyű hiszékenyek 
csalódhatnak is, és ez esetben tagadhatatlanul drága kincs 
lesz az a jegyzőkönyv, mely felfogja mutatni, mikép hozta 
helyre mulasztását, hibáját az alsóháznak Haynald ő excja. 

Nagyon szerettük volna e nézetben nyilatkozva hal-
lani a cultusminister ő excját is, nem is képzelhetjük el, 
hogy minek tudjuk be hallgatását, de történt légyen ez bár-
minő okból, annyi bizonyos, hogy az sem a tiltakozás hord-
erejét nem kisebbiti, sem pedig ürügyet nem nyújt arra nézve, 
hogy az egyetemi alapok azon oknál fogva, mert belőlük a kli-
nika felépíttetik, államiaknak tekintessenek, mi azt véljük, 
hogy ha jogi axióma az, hogy qui in alieno fundo aedificat 
non sibi aedificat, ugy nem kevésbbé igaz az is, hogy qui 
alienis sumtibus aedificat non sibi aedificat, melynek alapján 
mi a klinikát mint a katholikus egyetem kiegészitő részét 
tekintjük és bizunk is benne, hogy épen Haynald ő excja 
tiltakozásában oly kezességet birunk erre nézve, mely ben-
nünket megcsalni nem fog. S 

Pest, julius 7. A p á h o l y n a g y m e s t e r é n e k 
e r u c t a t i ó j a . A szabadkőművesek ügyei igen jól foly-
hatnak az országban, mert nagymesterüknek, Pulszky Fe -
rencznek igen jó kedve van, a múltkor is a malteros élezek 
csak ugy pattogtak le ajkairól (a julius 3-ki országgyűlés-
ben), mintha vig poharak közt valami szerencsétlen, de gaz-
dag balek sikerült behálózását ünnepelte volna a páholy. 

A rabbiseminarium fel, vagy fel nem állítását t á r -
gyalta a t. ház, ez hozta Pulszky urat oly nagy élezelő 
állapotban, ő különben protestáns ember és mint ilyen sza-
badkőműves, vagy megfordítva szabadkőműves és mint ilyen 
protestáns, de tekintsük őt bármelyik szempontból, el kell 
ismernünk, hogy mindenképen igen alkalmatos uri ember 
arra, hogy az ultramontánokat ott is megtámadja, fenye-
gesse és az egyházat legalább is olyannak tüntesse fel mint 
akár a protestáns felekezet, akár pedig valamely páholy, 
hol egy kalap alatt bármely eltérő nézetek egybeférnek, csak 
abban az egyben egyezzenek meg, hogy a katholika egyhá-
zat gyűlöljék ; mi ugyan nagyon sajnáljuk már csak azon 
testvéri szeretetnél fogva is, melylyel a szabadkőműves test-
vérek iránt viseltetünk, hogy a rabbiseminarium tárgya-
lása alkalmával Pulszky ur által kifejtett nézeteket vissza 
kell utasitanunk, de nem tehetünk róla, hogy e malteros 
eructatiókat a maga értékére alá ne szállítsuk. 

Elsőben is Pulszky ur fenyegetésével foglalkozunk. 
Azt ajánlja ugyanis az ultramontán képviselőknek, hogy ne 
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igen feszegessék az alapok eredetét, mert a zsidóalapon kez-
dődik és más alapon végződik. A szabadkőművesek nagymes-
terének ez eruetatiója azt tanúsítja, hogy ő már megszagolta, 
minő kimenetele lesz a vizsgálatnak, mely a kath. alapok 
jogi természetét van hivatva világosságba helyezni, vagy 
legalább is jó előre propagandát akar csinálni nyilatkoza-
tával azon nézetnek, mely mint ismeretes, a szabadkőműves 
protestáns körökben a katholikusokra nézve nagyonis ked-
vező (?) azon szeretetnél fogva, melyet irántunk táplálnak. 
Mi azon nem kételkedünk, hogy a mostani elemekből álló 
magyar alsóházban nagyon könnyű propagandát csinálni a 
mondott nézetnek, és alsóházunk bizonyára hamarabb ke-
resztül esnék 900 százados katholikus vagyonunk elvételén, 
mint annak elhatározásán, hogy létesíttessék e rabbi-semina-
rium vagy sem ? de az már minden képzeletet felülhaladó 
ravaszság, a katholikusokat fenyegetni, hogy ne bolygassák 
az alapok természetét ! Mikor Pulszky ur ezt mondta, bizo-
nyára a farkas és bárány meséje jutott eszébe és azért ne-
vetett. Ki kezdte bolygatni az alapok természetét, a katholi-
kusok-e, vagy az országgyűlés ? Ki vonta kétségbe, hogy a 
vizsgálat alatt lévő alapok a katholikusokat illetik, ezek-e 
vagy Pulszky ur páholybeli testvérei ? Nagymesteri hatal-
mának haragjával ezeket fenyegesse Pulszky ur, ha igazsá-
gos akar lenni, miért bolygatták a kath. alapok jogi termé-
szetét és nem az ultramontán képviselőket, kiknek, ha 
ugyan vannak ilyenek, valóságos birkatürelmük van, mit 
az által is bebizonyítottak, hogy Pulszky ur emez eructa-
tióját hallgatással mellőzték, mert különben csak azt bizo-
nyítják, hogy ily mester mellett a legények és inasok jól 
tanulhatnak ugyan saját czéljokra, de nem jót. 

Ha a fentebbiekben a nagymester a szabadkőmüvesi 
cselfogás bizonyitékát nyújtotta, ugy a vallás fogalmának 
meghatározásában, és azokban, miket szerzetes rendeinkről 
mondott a legmulattatóbb tájékozatlanság példányképéül 
mutatta be magát. Már ez a páholy nagymesteréhez nem illik, 
annál kevésbé, mert azt szokták mondani róla, hogy tudomá-
nyos ember, de mint látszik, tudománya is be van kenve 
malterrel, halljuk csak. 

Pulszky ur szerint „a vallás különböző nézetek táx-su-
latából áll, ha nézzük a kath. egyházat, abban különböző 
felfogásokkal találkozunk, hiszen minden monachus ordó-
nak más felfogása van, nézzük a dominicanusokat, francis-
canusokat és jezsuitákat, mindeniknek más a felfogása, ezek-
nek külön világnézletük van, és igy — úgymond — nem 
tudom felfogni, hogy miért nem tudnak egymásmelleit meg-
férni neologok és orthodoxok". Mi meg ezt nem tudjuk fel-
fogni, hogy mikép lehet ennyi badarságot egymásután el-
mondani és azt még meg is éljenezni ; mert a vallást különféle 
nézetek társulatának nevezni és ennek bebizonyítására a 
szerzetesrendek különféle világnézletét előhozni, és e nézle-
teket a neologok és orthodoxok közti különbözetre alkal-
mazni, melyek ugy viszonylanak egymáshoz mint a jellem-
telen hitetlenség a buta fanatismushoz, — ez már ,genialis' 
vicznek is sok. 

Mi már eddig is rendkívül sokat adtunk azon világos-
ságra, melylyel a szabadkőműves páholyok az ultramontán 
obscurantismust eloszlatni törekednek, de e nagymesteri fény-
sugarak valóságos bámulattal töltenek el a felett, hogy a vi-

lág — ily vakok után indul. Ily mély lelki sötétséget elosz-
latni, csak a mennyei kegyelem világossága képes, de meg-
kísérteni ezt egy pesti levélben nem szabad; elég ezt csak be-
mutatni, hogy mindenki tisztába jöjjön afelől, hogy minő 
fényt terjesztenek akkor a legények és az inasok, ha maga 
a mester in tantis tenebris ignorantiae, et in tanta absurdi-
tatis umbra sedet — borítsuk rá a kőműves kötényt, mely 
amugyis sok turpisságot fed, s biztosítsuk, hogy ez egyszer 
nem találta a szeget fején. • 

Erdély. A k a t h . s t a t u s g y ű l é s e . T. szerkesztő 
ur ! Mint becses lapja már f. évi jun. 10-én (46. sz. 372, 1.) 
jelentette, statusgyülésünk f. hó elsejére hivatott össze s ün-
nepélyes ,Veni Sancte' után ugyané napon össze is ült. 

Megelőzőleg a statusnak egyik nagyérdemű tudós 
tagja, Dr. Éltes Károly kicsiny, de tartalomdus füzetben : 
,Az erd. kath. status sérelmes ügyei, történeti s jogi szem-
pontból' rajzolván a helyzetet, mintegy alapot szerzett a 
statusgyülés tanácskozásainak számára, amennyiben pontról 
pontra, okadatolva s magyarázgatva kimutatja : mire van 
jogunk? mivel támogathatjuk azokat? miben állanak sérel-
meink ? miként lehetne azokat — ha ugyan a jog eszméjé-
nek még van némi értéke s súlya — jóvá tenni, orvosolni. 

Ezen sérelmes ügyek, melyek mulhatlanul orvoslásra 
várnak, a füzet szerint a következők : 1) a nagyszebeni Te-
rézárvaház ; 2) az erdély-fehérvári székesegyházi káptalan 
alapítványi javadalma ; 3) a nagyszebeni Orsolya-apáczák 
leánynöveldéjének királyi alapitványai ; 4) a brassói s nagy-
szebeni szentferenczrendiek királyi alapítványa és 5) a 
kincstári kegyuraság alatt levő lelkészségek javadalmazá-
sának ügye. 

Látnivaló ebből, hogy jó sok sérelmeink vannak, me-
lyek annál súlyosabbak, minthogy dr. Éltesnek szakavatott 
s beható fejtegetése szerint ebbeli birtokaink illetőleg köve-
teléseink minden tekintetben jogosak s megtámadhatlanok ; 
mellettünk szól a becsületes szerzés, jogos, törvényes, királyi 
adományozás, örök időkre szóló alapítványi okmányok, a 
háboritatlan, jóhiszemű, elévült birtoklás, királyi nyiltpa-
ranesok, általános s specificus erdélyi törvényeink,. . . . avagy 
mindezek nem érnének semmit, midőn nekünk katholikusok-
nak kedveznek, hanem igenis érnének Bátory Gábor fejede-
lemnek, Éltes füzetének 15. lapján emiitett, 1612-ben tett 
adományozásánál, melylyel a királyföldi lutheránus szász 
papság a királyföldi tized kárpótlása fejében, mint az erdé-
lyi földtehermentesitési alapnak igazgatósága 3 871-ig ki-
számította, 7,860377 frt. 44 kr. értékű úrbéri papirt kapott, 
mely rengeteg összeg mellett a katholikus káptalannak évi 
5985, oda fönn Budán a különféle kálvinista pénzügyminis-
terek által nyakasan megtagadott 5985 frtnyi követelése va-
lóban tökéletesen elenyészik ! 

Egyáltalában azt látjuk az egész füzetből, hogy a ka-
tholikus Erdélyben is mindenütt, a törvényen kivül áll ott, 
ahol az neki kedvezne, ellenkezőleg pedig nagyonis alatta, 
ahol a törvény ,lex odiosa' ; sőt ránk nézve a leges odiosae 
még visszaható erővel is ruháztatnak fel, holott, ha a protes-
tánsokról van szó, ez utóbbi nemcsak nem történik, hanem a 
kedvező törvények exággeráltatnak, az odiosumokról pedig 
szó sem történik. 

Ime egy másik példa, mely a kincstári kegyuraság 
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alatt levő lelkészi állomások javadalmazásának ügye körül 
hozatik fel, mely javadalmazásokra vonatkozólag a királyi 
kincstár, hivatkozva ,hitfelekezetnélküli' jellegére törvénye-
sen elvállalt kegyúri kötelességeit teljesiteni vonakodik, 
holott a protestánsok s görögök irányában csakúgy áradoz 
előzékenység- s bőkezűségben ; „noha — mondja a szerző — 
azon elvet hangoztatták, hogy az állam, (midőn kath. 
papokról van szó) felekezeti érdekeket többé nem segélyez, 
mégis az országos költségvetésbe minden évben tetemes ösz-
szegeket vettek föl a. protestáns a görög egyházak segélye-
zésére, a katholikus egyházakat s iskolákat pedig még oly 
helyeken is figyelmen kivül hagyták, amelyeken épen a ma-
gyar állam tagadhatlan érdekében áll azok fenmaradása s 
virágzása.1' 

Nem csekély mérvben emeli az ekként rövideden is-
mertetettfüzetnek érdekes, figyelemre méltó voltát azon kö-
rülmény, hogy szerzője annak végén jó lelkismerettel ezeket 
mondhatja: „Még csak azt jegyezzük meg, hogy tételeinkés 
bizonyítékaink közhitelű okmányokon nyugszanak, melyek, 
ha, mint nem reméljük, ügyünket a törvényszékek előtt 
kellene védelmeznünk, ott is döntők lesznek." 

Eltes ur minden bizonynyal nem csekély érdemet szer-
zett magának ezen korszerű s fontos röpiratnak megirása 
által az erdélyi katholicismusnak ügye s igazai kbrül ; re-
méljük, hogy az ekként összeállított adatok döntő befolyást 
gyakorlandanak a tanácskozások, amint menetére, ugy 
eredményére is, mely tanácskozásokról tehetségemhez képest 
folytatólegosan értesíteni ön becses lapját, eí nem mulasz-
tandom. —l— 

Berlin. Az ü l d ö z é s t ö r t é n e t é h e z . Alig ad-
hatunk már más czimet inneni tudósításunknak, melyek 
maholnap nem szólhatnak egyébről, mint bezárások, szám-
űzetések, elkobzások s hasonló dolgokról, mind, persze a ka-
tholikusokon, első sorban a kath. papokon hajtatva végre. 

Kezdjük tehát. Martin, paderborni püspök julius má-
sodikán, épen, midőn a mainczi s ermelandi püspökök nála 
lettek volna látogatáson, azon felszólitást vette a kerületi 
bíróságtól, hogy börtönbüntetését három nap alatt kezdje 
meg. Janiszewki pózeni segédpüspöknek állami járadéka 
különféle májustörvényi ,kihágások' miatt felfüggeaztetett. 
A letett s száműzött plébánosok száma naponkint szaporo-
dik, mindenütt a lakosság vagy az illető kegyúr arra szó-
littatván fel a kormány által, hogy uj papról gondoskodja-
nak, — minő eredménynyel, eddig még nem tudatik. 

A hivatalos lapok álnok békeajánlataikkal ugy j á r -
ván, mint a róka a magasan függő szőlővel, most ugy talál-
ják, hogy a kormánynak esze ágában sem volt a kath. egy-
házzal szemben engedékenyebb állást foglalni. Jól jegyzi 
meg erre a ,Germania1 „Azon nyakasság által, melylyel hi-
vatalosaink csak még néhány nappal ezelőtt békealkudozási 
hireikhez ragaszkodtak, csak azt bizonyították, hogy bi-
zonyos magas regiókban a végleges diadal iránt már némi 
kételyeket méltóztatnak ápolni, s hogy a korábbi biztosság-
nak megletösen fogytán vannak. Meglehet, hogy ezt egy-
előre még tagadni fogják, de hiába, egy eszmével szemben 
még a legerősebb hatalom is erőtlen. 

,Erős' kormányunknak azonban van még mindig any-
nyi ideje, hogy rosz élczeket csináljon. Ilyen, az imperti-

nentiával, vagy török önkény nyel határos rosz élez, hogy a 
fizetésöktől májustörvényileg megfosztott papoktól az e fize-
tés után járó adót követeli. így tesznek többi közt a boroszlói 
herczegpüspökkel is. Westpháliában továbbá még mindig 
azon ,államveszélyes asszonyok' idéztetnek az egyes tvszé-
kek elé, kik a münsteri püspökhez intézett feliratot irták alá. 
Ezen idézések egészen haszontalanok ; mert az illető asszo-
nyok egy szót sem felelnek a birák kérdéseire. 

A rosz éleznek egy másik neme a pozeni ,Kuryer Poz-
nanski1-nak szerkesztőjét három hóra a börtönbe vitte. Is-
meretes azon adoma, melyet a ,Joum. de FI} után számos 
európai lap hozott, hogy az ördög, midőn egyszer egy igen 
erősen épült templom mellett találkoznék Bismarckkal, en-
nek azon kérdésére : mit tegyen, hogy ezt a templomot le-
dönthesse, azt felelte neki : „Barátom, én már 1800 eszten-
deje vesződöm azzal, hogy a katholikus templomokat le-
döntsem, s még mindig nem mentem semmire, — biztositlak, 
hálátlan vállalat ez! " Ezen szerencsétlen adoma fentne-
vezett szegény szerkesztőnek három havi börtönt szerzett — ! 

Legújabb hirei közt a ,Germ.' azt mondja, miszerint a 
Fuldában összegyűlt püspökök eddig ugy határoztak, hogy 
nem bocsátanak ki közös pásztorlevelet. A tanácskozások 
többi részleteit mindeddig mély titok födi. 

Róma. , H o v a m e n e k ü l j ö n a p á p a ? ' — ez 
azon kérdés, mely épen most szájról szájra röppen, mióta 
a? olasz kormánynak mindinkább ellenségesebb magatar-
tása a szentatyának Róinábaui tartózkodását egyre veszé-
lyesebbé teszi. 

De a pápa nem csügged. Bizonyítja ezt azon fényes be-
széd, melyet junius 26-án a római nemességnek küldöttsé-
géhez intézett, midőn ez megkoronáztatása évfordulóján 
változatlan hódolatának s alattvalói hűségének biztosításait 
megújítaná előtte. íme az egész, nagyhorderejű beszéd : 

„Azon állhatatos következetesség, melylyel ti fiúi sze-
reteteknek bizonyítékait minden esztendőben felújítani szok-
tátok, annál nagyobb vigasztalásomra szolgál, minthogy 
azon hűséges utánzás, melyet ebbeli eljárástok a hivő nép-
nek nagy többségénél talál, egy kevésbbé szomorú jövőnek 
előhirnöke lenni látszik, s végre is nyugalmasabb társadalmi 
helyzetet idézend elő." 

„Megjelenéstek mindannyiszor Jonathannak Dávid 
iránti szeretetére emlékeztet engem. Dávidot igazságtalanul 
üldözé a király, de Jonathan, ámbár ugyané királynak fia, 
a gyengéd barátság szemeivel tekinte Dávidra. Eszrevevén 
benne erényeit s egyéb szeretetreméltó tulajdonait, bátran 
védelmezé atyjának vad túlkapásai ellen, mély részvéttel 
viseltetett szenvedései iránt, s örült, midőn azoknak 3ulyát 
nemileg megkönnyithetnie sikerült." 

„Ti is mind meg annyi Jonathanok vagytok, kik ide-
jöttetek, hogy egy Dávidot vigasztaljatok; de olyant, kit 
nem annyira saját szenvedései, mint inkább másokéi, neve-
zetesen azon csapások szomoritanak el, melyeket az egyház 
elviselni kénytelen." 

„Avagy ki tagadja, hogy mindenfelül számtalan baj-
jal kell folytonosan küzdenünk? Hogy ezeknek súlyán né-
mileg könnyitsetek, azért jöttetek ide, szeretett gyermekeim, 
s kettős a ti érdemetek, midőn ezt ma teszitek. Azt mon-
dom, hogy ma kettős érdemetek vagyon, mert tegnap vagy 
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tegnapelőtt, nem emlékszem már oly dolgok történtek, me-
lyek kétkedőkké tehettek volna titeket, váljon jöjjetek-e ez 
egyszer is, fiúi ragaszkodástokat előttem kifejezni. Azonban 
jöttetek, s ezáltal változatlan büségteknek szép bizonyítvá-
nyát adtátok, valamint azt is mutattátok meg, miszerint 
ellenségeitek üzelmeitől épen nem féltek, nem ijedtek meg 
azoktól." 

„Nem fogom elbaszélni, amik történtek ; úgyis tudja az 
egész világ. Két tüntetést láttam: egyiket nappal, a másikat 
éjjel. A nappali önkénytes volt, előre nem látott, szeretettel-
jes, fiúi. Ennek alkalmával azt kiáltották az emberek: ,Él-
jen!' — akkor életet kivántak va lak i re . . . . A nappali 
messzünnen közelgett a Vaticán felé, s amerre járt az ut-
czák v.szhangzottak illetlen, vadul fenyegető, durva lármá-
tól. Útját megvilágitá eme zajongó tömeg magasra fellobogó, 
szurokból készült szövétnekekkel, a pokoli világosság eme 
jelképeivel — s e tömeg egyre azt kiáltotta: ,Halál 

„Ez elég lehetne azon különbség jellemzésére, mely e 
két tüntetés közt létezik. A mi engem illet, én lehozásképen 
emez igazságot vontam ki ezekből : a kik világos nappal 
kiáltottak, azok az élet hangját hallatták, a szeretet szavait 
hangoztatták — ellenben az éjjeli lármázok a halál, a gyű-
lölet, az eszeveszett istentelenségnek hangján szólaltak fel. 
A világ ennélfogva vajmi könnyen állapithatja meg józan 
Ítéletét: egyfelől vannak a világosság fiai, kik teljes, vilá-
gos nappal jönnek, másfelől a sötétség fiai, kik éjnek ide-
jén törnek elő". 

„Tudjátok, minők emez éjjeli lármázóknak törekvé-
sei, nem érdemes, hogy ezeknek előttetek való ecsetelé-
sével időmet vesztegessem. Azonban, mig ezek felett el-
mélkedtem , a körülmények egy különös találkozásánál 
fogva levelet kaptam a hegyeken tul fekvő országok vala-
melyikéből". (Vf'ge köv.) 

Velencze. A k a t h o l i k u s c o n g r e s s u s n a k 
h a t á r o z a t a i közül legelsőbben a IV. osztályéit emiit-
jük, melyek a katholikus sajtóra vonatkoznak s következőleg 
hangzanak : 

I. A congressus sürgősen ajánlja, hogy minden megyé-
ben sajtóbizottság alakuljon, müveit és tevékeny férfiakból, 
melynek főfeladata, a már fenálló katholikus sajtót erköl-
csi s anyagi segély által támogatni. 

II. Ezen bizottságoknak a congressus a lehető legna-
gyobb nyomatékkal következőket ajánlja figyelmébe : 

1) Iparkodjanak, hogy a katholikus nép közt nagy, 
általános egylet alakuljon, melynek tagjai a jó sajtótermé-
keknek terjesztésére, a roszaknak pedig megsemmisítésére 
kötelezik magokat. 

2) Gondoskodjanak arról, hogy a katholikus napila-
pok a nyilvános helyekre, péld. kávéházokba való behoza-
tal, az utczákon, ujságárudákban, vasúti állomásokon s ha-
sonló helyeken való elárusitás által terjesztessenek. 

3) Hassanak oda, hogy minden megyében, vagy leg-
alább több egyházi megye számára egy-egy közös, ha lehet 
ingyen kiosztandó, vallásos irányú, vasárnapi lap indittassék 
meg, mely kiváltképen a munkások s földművesek érdekeit 
tartaná szem előtt. 

4) A nem időszaki sajtóra vonatkozólag arra figyelje-
nek a bizottságok, hogy mennél több, csekély terjedelmű, 

eredeti, történelmi s erkölcsös tartalmú beszély vagy elbe-
szélés jelenjen meg. Szükség esetében külföldi, jó fogadta-
tást talált iratok lefordításáról gondoskodjanak. Különösen 
hangsúlyozza az egylet, miszerint a rosz naptárok- s képes 
újságokkal szemben jó katholikus naptárok adassanak ki, s 
jó irányú képes újságok indíttassanak meg. 

5) Ne téveszszék szem elől az asceticus tartalmú ira-
tokat se, amennyiben azok a püspökök által helybenhagyat-
nak s ajánltatnak. 

6) A hol szükséges, lehetőleg olcsó, napi vagy heti lapocs-
kák indíttassanak meg, melyek minden polémiától szorosan 
tartozkodva, röviden közöljék mind azt, mi a politika, köz-
gazdászat, ipar sat. terén a legújabb s legfigyelemre méltóbb. 

III. A congressus abbeli óhaját fejezi ki, hogy a katho-
likus irányú tudományos s szépirodalmi lapok tényleges tá-
mogatás által bátorittassanak. 

IV. A congressus diesérőleg emliti a nápolyi katholi-
kus világiaknak ama nagylelkű eljárását, melylyel a ,Kath. 
Viszhang1-ban ingyenes hetilapot indítottak meg, melyben a 
katholikus egyletek alapszabályai s működése, a legjobb 
katholikus irodalmi müvek, egyéb fontos hirek s tudnivalók 
iránt értesíttetnek az olvasók. A congressus indítványozza, 
illetőleg ajánlja, hogy ezen hetilap a nápolyi egylethez való 
csatlakozás által, mennél szélesebb körökben terjesztessék. 

V. A congressus sürgetőleg arra inti az egyes helyi 
sajtóbizottságokat, hogy a katonai kórodák lelkészeivel ösz-
szeköttetésbe tegyék magokat, hogy a betegek helyzetöknek 
megfelelő könyveket, péld. szent hadfiaknak életleirásait, 
erkölcsös elbeszéléseket sat. kapjanak. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A szentatya a f. hó 12, 13 s 14-ére sz. Bonaven-

tura 600 éves emlékünnepélyének alkalmából a ferenezrendü 
templomokban rendelt triduumra a szokott feltételek alatt 
teljes bucsut engedélyezett. Ezen triduum a kapuezinusok 
generálisának f. évi május 9-éről kelt körirata szerint ezen 
rendnek templomaiban sept. 27, 28. s 29-én fog megtartatni ; 
megengedvén egyébiránt a generalis, hogy az egyes házak 
tetszésök szerinti más napot is választhassanak. Továbbá 
kérelmére az ,Unità Catholica' igazgatójának a szentatya 
f. é. aprilhó 11-én megengedte, hogy azon keresztény hivek, 
kik ti következő, az ünnepelt szentnek munkáiból (Stimuli 
amoris I, 1) vett imádságot, bármely nyelven ajtatosan el-
mondják, egyszer napjában 100 napi bucsut nyerhessenek. 
Az ima következőleg hangzik : 

„Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, prop-
ter tuam largitatem et Filii tui, qui pro me sustinuit passi-
onem et mortem, et Matris eius excellentissimam sanctitatem, 
atque B. Francisci, et omnium sanctorum mérita, concede 
mihi peccatori et omni tuo beneficio indigno, ut te solum di-
ligam, tuo amore semper sitiam, beneficium passionis conti-
nuo in corde habeam, meam miseriam reeognoscam, et ab 
omnibus conculcari et contemni cupiam ; nihil me contristet 
nisi culpa. Amen". 

— Főméltóságu dr. Haynald Lajos érsek ur, mint a 
,Budapesti Lisztegylet' elnöke, a nevezett egylet állandó 
alaptőkéjének gyarapítására 300 o. é. frtnyi északkeleti el-
sőbbségi kötvényt ajándékozott, mely áldozatkészségeért, a 
tudományok és művészetek e Maecenasának a legforróbb 
hálaköszönetét nyilvánítja a ,Budapesti Liszt-egylet'. Mu-
rányi Kálmán egyleti titkár. 

— Freiburgban ismét árverés volt az ottani kápt. he-
lyettes, dr. Kübel rovására. Az elzálogolt tárgyak ismét dr. 
Marbe által vétettek meg s mint a múltkor, a püspöknek 
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kölcsönképen visszaadattak. — Az örménykérdé3 a török 
hatóság alatti katholikusoknak teljes üldözésévé fajul. A 
templomok mindenütt a kupelianisták birtokába adatnak át, 
még oly helyeken is, hol, mint például Nalatiában a kupe-
lianus, szakadár ,község' csak két tagból áll. A tiltakozó 
katholikus papok börtönnel s száműzetéssel bűnhődnek. Lát-
szik a porosz utasítás ! 

— Rómából ezeket ir ják a ,Germam'á'-nak : Ma, jun. 
25-én sz. Erzsébet német templomában ünnepélyes halotti 
mise mondatott Mallinckrodtért. Ugyané napon maga a szent-
atya is e nagy halottért mondá sz. miséjét, mely után szol-
gálattevő t. kamarását, msgr. Negrottót sz. Erzsébet-egyhá-
zába küldte, hogy az ott Howard, neocaesareai érsek által 
tartott gyászmisén őt képviselje. A misén számos előkelő 
egyéniséget láttunk, Nardit, Kanzler tábornokot, Jaenig az 
Anima és de Waal a Campo santo rectorát, Steinhuber aty-
ját , a G-ermanicumnak igazgatóját, ez intézetnek, valamint 
a német olvasó s szent Vincze egyletnek tagjait. Az alkalmi 
beszédet de Waal tartotta. A főoltáron a boldogultnak vég-
szava, melylyel parlamenti pályafutását befejezte: ,Per cru-
cem ad lucem' arany betűkkel volt látható, fekete bár-
sonyon, egyik mellékoltáron arczképe állott. A mise után a 
jelenvoltak részvéttáviratot menesztettek az özvegyhez. 

— A bajor nuntiatura részéről igen részvétteljes han-
gon fogalmazott irat érkezett junius 20-án Mallinckrodt 
özvegyéhez, melyben azon mély sajnálat fejeztetik ki, me-
lyet ő szentsége a katholikus ügy ily bátor s eszélyes baj-
nokának kora halála felett érez. — Aachenben ezidén az u. 
n. nagy ereklyék állíttatnak ki, julius 9—24-ig. Ezen erek-
lyék : a bold. Szűznek egy ruhája, Jézus, az isteni gyermek-
nek néhány pólyája, azon kendő, melylyel ker. sz. János-
nak feje le volt takarva, midőn azt Salome Herodiasnak át-
nyújtotta, s végre azon véres kendő, mely a keresztfán 
Krisztus urunknak derekát fedte. Ezen szent ereklyék min-
den hetedik esztendőben állíttatnak ki köztiszteletre, mely-
hez X. Leo óta épazon kegyelem kincsek vannak fűzve, me-
lyeket a szentföldi zarándokok nyernek. Nevezetesek azon 
szokások, melyekkel immár 1000 esztendő óta — mert e 
sz. ereklyék Nagy Károly alatt kerültek az aacheni székes-
egyház kincstárába — azonosságuk s sértetlen állapotuk 
constatáltatik. Midőn az ereklyék, egyegy kiállítási időszak 
letelte után a számukra készült, igen mesterséges müvü s ér-
tékes vasszekrénybe visszatétetnek, a városi hatóságok, a 
káptalan s számos ad hoc meghívott kitűnőbb állású egyé-
niségek jelenlétében rátétetik a lakat, mely rázáratván fo-
lyóvá tett ólommal kiöntetik. Ezután a lakatos ketté töri a 
kulcsot, melynek fogantyúját a káptalan, szakállát pedig a 
városi tanács tartja zár alatt hét esztendeig, mignem egy 
uj kiállítási koi-szak beálltával a lakat lefűrészeltetik, hogy 
az ereklyék azonossága ugyancsak a nevezett személyiségek 
előtt megállapittassék. 

— Alsóházunkban nagyszerű mulatság van. Drágala-
tos zsidaik felett összevesztenek kormány és párt, jobb és 
bal, összevissza, egymás közt és egymás ellen. Azon hires 

confusio, mely ez alkalomból a magas házban uralkodik, 
eléggé mutatja, mennyire tudja annak minden egyes tagja a 
fenforgó kérdés fontos voltát méltányolni, amiért is minde-
nik a maga módja szerint — pro modulo suo — közre sze-
retne működni annak megoldására. Nem tudjuk, igaz-e, 
hogy az eddig beadott indítványok, ellen-, pót- s határo-
zati javaslatok, interpellatiók s jobbitmányok száma a ház 
tagjainak számát jóval felülmúlja, ha igaz, akkor ez csak az 
egyesek nézeteinek megmártózásából magyarázható, mely-
nek következtében egyikmásik ,meggyőződését' annyiszor, 
amenyiszer körülmetéli, akarjuk mondani ; módosítja. Honny 
soit qui mal y pense — sőt nem is csudálkozunk raj ta; meg-
szoktuk mi már ezt a dolgot. 

No, csak echauffirozzák magokat az urak, hiszen a 
cultusminister ő excja szerint „nincs európai állam, hol az 
izraelita népesség oly nagy sulylyal s jelentőséggel birna, 
mint Magyarországon" . . . . 

Tehát elzsidósodottság dolgában nincs Európában hoz-
zánk hasonlítható állam — ime egyik ujabb jele annak, 
hogy Ázsiában vagyunk. 

S ezért mondjuk, csak echauffirozzák magokat az urak ; 
csak illik kissé fáradniok azon faj érdekében, mely az or-
szágot azzá teszi ami ; — hogy ez többé nem a magyar, ki 
tehet róla ? . . . Bizonyosan az infallibilitás ! 

— A német katholikusok mainczi egylete hódoló fel-
iratot intézett a püspöki karhoz, melyre hivataltársai nevé-
ben a boroszlói hgpüspök felelt.— A paderborni hittanárok, 
Oswald, Eveit, Bade és Badhaus most véglegesen kiűzet-
tek eddig bírt lakásaikból, miután az intézet, mint a maga 
idején jelentettük, májustörvényileg bezáratott. — A, ha 
nem csalódunk, trieri megyéhez tartozó hunolsteini plébá-
niának plébánosa ugyancsak májustörvényileg be lévén 
zárva, történt e napokban, hogy egy katholikus hivő pap 
nélkül volt kénytelen meghalni, s pap nélkül rokonai által 
el is temettetett ; mert az illető törvénynek 4. §-a még azt 
is megtiltja, hogy a szomszéd-lelkészek egymást suppleálják. 

— Épen most, midőn kormányunk s országgyűlésünk 
oly kegyes elveket hangoztat kedvelt zsidói iránt, minőknek 
épen ellenkezőjét szokták vallani, valahányszor a katholi-
kusoknak érdekei forognak szóban, kétszeresen jól esik con-
statálnunk, hogy van még egy más kormány is, a bajor, 
mely hasonló gyengédséget mutat az ő zsidói, az ókatholiku-
sok iránt. Reinkens ,püspökk ugyanis nem régen kérdést 
intézett Münchenbe, megengedi-e neki a kormány, hogy 
Kempten városában a bérmálás szentségét kiszolgáltassa s azt 
nyerte feleletül, miszerint : „nem tartozik a világi hatóság 

jogkörébe püspöknek tényleges engedélyt adni, valami egyházi 
functio elvégzéséhez. Nem fog ennélfogva akadály tétetni a 
püspök urnák (sic), ha emiitett szándékkal Kemptembe 
jön, sőt az augsburgi püspöknek netaláni felszólalása vissza 
fogna utasíttatni (ecce !) s a városi hatóság a rendnek min-
den körülmények közti fentartására köteleztetni" . . . . A 
,püspök' ur tehát bérmálni fog, rendőrkémek s zsandárok 
ajtatos assistentiája mellett. 

E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s . 
A második félév közeledtével arra kérjük t. előfizetőinket, miszerint minden zavarnak elkerülése végett előfi-

zetésük megujitása iránt minél előbb intézkedni, s errQ postai utalványokat használni méltóztassanak, miután könyvárusi 
uton hozzánk érkező előfizetéseket, tekintve lapunk amugyis eléggé csekély árát, kénytelenek volnánk nem érkezettek-
nek tekinteni. — Ezenkivül t. előfizetőinket ismételve nyomdánk s kiadóhivatalunk helyiségváltoztatására figyelmeztetjük, 
amennyiben jelenlegi helye : Pest, országút, 39. szám, Luby-ház. 

A ,Religió'-nak előfizetési ára egy félévre 5 ft. o. é. Ajánljuk lapunkat a t. közönségnek szives figyelmébe. 
Figyelmeztetés. Kellemetlen zavarok elkerülése kedveért kénytelenek vagyunk lapunk megküldését a 

negyedik számtól fogva beszüntetni mindazon t. előfizetőinknél, kik az esedékes dijt addig be nem küldötték, vagy előfizetési 
szándékuk iránt más uton nem értesítettek minket. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pesten, jnlius 15. 5 • II. Félév, 1874. 
Tartulom. Joannes Sylvester Pannonius (Erdősi), az első nyomatott magyar bibliafordításnak szerzője. — Függelék az 
aq. sz. Tamás feletti dicsbeszédhez. — Egyházi tudósítások : Pest. Az erdélyi kath. statusgyülés. Pest. Gyöngyfüzér a 
zsidóünnepély emlékeiből. Esztergom. O Eminentiájának, a bibornok-herczegprimásnak ünnepélyes fogadtatása. Róma. ,Hova 

meneküljön a pápa.' Maines. A munkáskérdés. Velencse. A katholikus congressusnak határozatai. — Vegyesek. 

Joannes Sylvester Pannonius (Erdősi) 
az első nyomatott magyar bibliafordításnak szerzője-

(Folytatás.) 

Bibliafordítása két kiadásban létezik ; ezek a 
már többször enilitettújszigeti 1541-ből, saz 1574-i 
bécsi utánnyomat, melyet Steinhofer Gáspár, oda-
való nyomdász bocsátott közre. Az eredeti kiadás 
époly nevezetes, mint ritka, Bevéss szerint — E r -
dősi J . ' Debr. 1859, — csak 16 példány ismeretes. 
' _ • t' 
Czime: Vy Testamentu magar nelwen mellet az Gorog 

_ « , 
es Piák nelwbol vyonnan fordytánk az magar nipnek 

e e 

Kereszten Imiben való ippulisire, .1541., középnagy-
ságú negyedi-ét. A czimlapnak belső oldala üres, 
alant Syngreniusnak nyomdászi jegye, mely itt-ott 
az initialisokban is ismétlődik, talán jeléül annak, 
hogy szintén Bécsben készültek, ámbár kivétel nél-
kül durvábbak, mint azok, melyet az ugyané nyom-
dából kikerült Pesthi-féle szentirási fordítást diszitik. 

A czim után két nem számozott lapon a már 
fentebb emiitett latin ajánlás következik, Miksa s 
Ferdinánd főherczegekhez intézve. Bevezetésül Syl-
vester ebbeli vállalatát mintegy igazolólag a kö-
vetkező szavakat mondja, melyekből sokan szer-
zőnek protestansvoltára következtethetni vélnek : 
„Cogitanti mihi, S. P. ac diutius animo revolventi, 
quanam re genti meae hungaricae, iuxta datam mihi 
a Deo gratiam hoc difficili tempore consulere pos-
sem, nulla maior occurrit ; quam si Novae Legis 
divinae opus sacrosanctum, nec id sine reliqua-
rum Christianarum nationum exemplo interpretan-
dum, in illius suseiperem usum. Quod illi in hac 
ingenti rerum omnium tempestate, ac rebus suis 
afflictis, ad extremamque pene desperationem reda-

ctis, instar salutiferae esset ancorae, atque ad hoc 
confugeret, ab hoc consolationis spem, ab hoc sa-
lutem peteret. Nec enim est, ubi maior salutis spes 
promittatur, quam in hoc divino opere, siue terrena 
quis spectet, siue coelestia. Videbam, si quando un-
quam alias, hoc saeculo maxime, hac Lege divina illi 
opus esse, quae illam a malorum omnium licentia deter-
rere, ac ad v'eram pietatem, quae in tantis bellorum 
tumultibus pene exstineta videbatur, revocare atque 
adeo accendere possetu. 

Ezek után rövid szózat következik a király-
hoz, mint az országnak a törökök elleni született 
védőjéhez. „Novam itaque Dei Legem, folytatja 
Sylvester, secundum ut institueram, in nostram verti 
linguam, quam feliciter, haud scio; non tarnen sine 
sum mis et vigiliis et laboribus Quippe qui in hoc 
studio multis versatus sum annis. Quam si gens no-
stra amplecti vellet, nulla de cetero illi servitus erit me-
tuenda. Illendőképen megdicsérvén ezek után jó-
akaró pártfogóit, átmegy a keresztény fejedelmek 
jogai- s kötelmeinek fejtegetésére, kik épezért,pász-
torokénak neveztetnek is, s igy végül áttér magára 
Krisztus Úrra, a legfőbb pásztorra, kit már Mi-
chaeas próféta jövendölt meg, ki életét adá juhai-
ért. Példáját követték az apostolok, ezekét a püs-
pökök,1) kiknek kiváló gondjai közé tartozik, mint 
sz. Péter (I, 5, 2.) mondja, hogy az Istennek rájok 
bizott nyáját legeltessék, gondot viselvén Isten sze-
rint, hogy mikor megjelenend a pásztorok fejedelme, 
elnyerjék a dicsőség hervadhatlan koszorúját. Ve-
gyék tehát a fejedelmek ez isteni könyvet, melyben 

Nevezetes, bogy itt az eredeti szöveg Sylvesternek a 
Krisztus Urunk rendelte hierarchiáról való tisztán katholi-
kus nézetéről teszen kifogástalan tanúbizonyságot : „Porro in 
huius — t.i. Christi — vices successere Apostoli, in Apo-
stolorum Episcopi." 
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Krisztus sem héberül, sem görögül vagy latinul, 
hanem magyarul szól hozzájok, — vegyék s tartsák 
szem előtt, miszerint isteni parancs az, mely a 
királyoknak meghagyja, hogy törvényeit tiszteljék 
s azok szerint éljenek; mert a ki e parancsot lelk-
ismeretesen teljesiti, az soká fog kormányozni, a ki 
pedig Istent s szent igéjét megveti, az elvész, amint 
erre a szent történelem borzasztó példákat szolgál-
tat. Továbbá pedig tekintélyök által hassanak oda, 
hogy ezen könyv a magyar nép kezei közé jusson, 
hogy az jámborságot tanuljon s elsajátítson belőle2). 
Szóval, mindnyájan forgassák e könyvet, mert benne 
mindnyájan hivatásszerű kötelmeik teljesitésére in-
tetnek.3) Az előszónak végét tizenkét soros költe-
mény képezi : .Az magyar nipnek ki est olvassamely 
latin fordításával együtt Ribininél is található (Me-
mor. I, 52 3.) E költemény a harmadik levélnek 
második oldalán áll. 

A könyvnek első négy levele nincsen számozva, 
az ötödik pedig a kettes számmal lévén jelezve, kö-
vetkezik. hogy a számozás a negyediken kezdődik. 
E negyedik levélnek hátlapján Máté evangélistá-
nak rövid életirása van : ,Szent Mathe Hete, mellet 
szent Jeronymus irt meg-. Ha már ez életiratnak ide 
igtatása is azt mutatja, miszerint Sylvester ebben 
a katholikus, egyházilag helybenhagyott kiadásokat 
tartá szem előtt, ugy még inkább megerősíttetünk 
ezen véleményben, miszerint e körülmény is tanús-
kodik Sylvesternek katholicismusa mellett azáltal, 
hogy épen szent Jeromost idézi, kit a protestánsok 
nem igen kedveltek. Hasontermészetü érv az is, 
hogy Sylvester rendesen s következetesen használja 
a ,szent1" előnevet mindazoknál, kiket az katholikus 
felfogás szerint megillet, miket mind nem ok nélkül 
hozunk fel. 

Az Apostolok Cselekedeteivel végződik a 208 
levélnek másodoldalán az I. kötet. A II . u j levél-
számozással kezdődik, és 158 számozott levélen az 
apostoli leveleket tartalmazza, a Titkos Jelenések 
könyvével, egészen a kath. Vulgatának sorrendje sze-

2) Ezen szavakat is némelyek Sylvesternek protestáns 
iránya mellett liozván fel bizonyítékul, jónak látjuk azokat 
ide igtatni : „Accipite inquarn — igy szól a főherczeghez — 
atque vestra auctoritate efficite, ut in manus vulgi christia-
norum perveniat nostrae gentis. Accipiat item gens ipsa hun-
garica nostra, amplectaturque ac pietatem discat. 

3) Admonet — mondja — autem reges, regni subditos, 
Episcopos, Ecclesiam, eiusque ministros, admonet dominos, 
servos, liberos, adolescentes, senes, firmos, infirmos, divites, 
pauperes. Admonet maritos, uxores, parentes, filios, viduas, 
virgines, finaliter omnes, qui Christo nomen dederunt. Lá t -
juk, hogy a hierarchiai fokozatokat illetőleg itt is katholikus 
szellemben nyilatkozik. 

rint. Elsőben, fol. 1 — 112 .Az szent Pál levelei melle-
ket külömb, külömb városbelieknek irt— köztük a 
zsidókhoz irt levelet is. Következnek ,az több Aposto-
loknak levelei' és pedig: Az szent Jakab levele, Peter 
levelei, János levelei s Judas levele, fol. 112 b. —-134: 
végre fol. 134 —158: ,Az mennyei ielenisrül való könv\ 
melyet Sylvester, tisztán katholikus felfogással a 
hiteles szentiratok közé igtat, holott mint tudjuk, 
Luthernek bibliafordítása „Das Newe Testament. 
Deutsch. Yuittenberg f." (1522) a zsidókhoz irt le-
velet, továbbá sz. Jakab, sz. Júdás levelét sa Titk. 
Jel. könyvét a többi szentirási szövegtől elkülöniti. 
(Panzer, Entw. ein. vollst. Geschichte d. deutschen 
Bibel übers D. M. Luthers, Nürnb. 1783, 56.) 

A második résznek is saját harmadfél levélnyi 
előszava van, melyet röviden vázolni akarunk. 

Az u j szövetség, — mondja Sylvester — két 
részre oszlik. Az első a négy evangélistának iratait 
tartalmazza, a második az apostoloknak leveleit, kik 
közül szent Pál, meghivatásának idejét tekintve 
utolsó volt ugyan ; tekintve pedig apostoli műkö-
dését, isteni tudományát s iratainak nemesen főn-
kéit szellemét minden bizonynyal első Ezen apos-
tol leveleit különféle városoknak községeihez s egyes 
tanítványaihoz intézte, azon szándékkal, hogy az 
igaz hitben megerősítse, s jó, keresztény életre intse 
őket. S ezért intéztetett az első levél a rómaiakhoz, 
mert ezek a főnépek közé tartoztak, sőt ezek közül 
a legelőkelőbb voltak. Ezen kitűnő levélnek főtar-
talma az, hogy minden népek, akár zsidószárma-
zásuak legyenek, akár pogányok csak a Krisztusban 
való hit által nyerik el az Isten előtt érvényes meg-
igazulást. Hadd igtassuk ide az eredeti szöveget, 
természetesen mai irmodor szerint : „Fő értelme (e 
levélnek) ez, hogy minden népek, akár zsidó nem-
ből valók legyenek, s akár pogány nemből valók, 
csak a Krisztusban való hitnek általa nyerik meg az 
Úristen előtt való megigazulást. Azaz, az Úristen-
nek irgalmasságából üdvözüllenek, nem az ő érde-
mükből de mely irgalmasságot sem meg nem fog-
hatnak, sem meg nem nyerhetnek, hanem csak az 
hitnek általa. Mert hiszik, hogy az Úristen irgalmas, 
hiszik, hogy az ő szent Fiának ártatlan vére hullá-
sának és halálának érdemének miatta ez egész vilá-
got megengesztelte légyen magának". 

A kik ebből érvet képeznek Sylvesternek pro-
testáns meggyőződése mellett, legyenek szívesek 
tovább olvasni. 

Ez — folytatja Sylvester — a keresztény hit-
nek összlete. Aki ezt érti, az mindent ért ; a ki pe-
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dig ezt nem érti, vagy nem akarja érteni, az hit dolgában 
mit sem tud. Vannak ugyan, kik mulandó előnyök miatt 
nem törődnek ezzel, de még a legnagyobb bűnös is nem ri t -
kán oly körülmények közé szorul, hogy kinzó kételyek, fé-
lelem s aggály közt Isten irgalmához folyamodik, vigasz ; 
megnyugtatás- s segélyért. E késő kijózanodás azonban nem 
mindig használ, sokakra nézve káros, s csak keveseken se-
git, azokon tudniillik, kiket az Ur csudás módon megmen-
teni akar. Hogy ebbeli nézetét példával is támogassa a meg-
tért latorra hivatkozik, ki még jókor eszmélt fel; csakhogy 
nem minden bűnös oly szerencsés, mint az volt, amiért biz-
tosabb, jókor meggyújtani a hitnek lámpáját s kezébe venni 
a jó cselekedeteknek egő szövétnekét.4) 

Váljon protestáns eszme, a megigazulásnak protestáns 
elmélete-e ez ? . . . Bizonyára nem, s még kevésbbé a legott 
következő eme fejtegetés Ez Krisztus anyaszentegyházá-
nak alapköve, melyen kívül mást senki sem vethet, melyet 
kezdettől fogva sokan szét akartak rombolni, sőt akarnak ma 
is, csakhogy valamint azoknak nem sikerült, ugy nem fog 
sikerülni ezeknek sem ; mert ezen alapköven meg a pokol 
kapui sem tudnak erőt venni soha'. Ezt a hitet Isten irgal-
masvoltában érti Sylvester, midőn a sziklaköre épült házról 
beszél, — azon hitet, melyről fentebb mondá : „hiszik, hogy 
az Úristen irgalmas, hiszik, hogy az ő szent Fiának ár ta t-
lan vére hullásának és halálának érdemeinek miatta az egész 
világot megengesztelte legyen magának 5) ; e hitről mondja 
folytatólag : „Ezt tevé tanításainak alapjára Krisztus Urunk, 
az igazi tanitó, ezt sz. Pál, sz. Péter, sz. János s a többi 
apostol. Ezt kell alapul venniök mindazoknak, kik a Krisz-
tus hitét hirdetik ; mert azok, kik más alapot választanak, 
s nem ezen epitenek, ezáltal nyilvánvalóvá teszik, miszerint 
nem igazi, hanem hamis, hazug tanitók, nem pásztorok, ha-
nem béx-esek. S ez az a jel, szeretett Testvéreim, melyből 
megtudjuk, kiket kövessünk s kiket ne, nehogy velők együtt 
örökké elkárhozzunk1-. (Folyt köv.) 

e e e 
4) „Pilda munekunk az lator, kinek az kiso esmêret es 

e e 6 8 
reminsig udvossighire kiso nem lun . . . De ez ritka pilda. 

_ _ e _ e 
Azért atamfiai batorsagosb mindenikünknek idein az hutnek 
_ , e e 
lámpását meg guytanunk es az io czelekedetnek igho szouid-

e e ^ e _ 
nekit kezünkbe vennunk, es az mennei voleghint .kiszen var-

, _ e e _ e e , 
nunk, hog u vele az orok menekezobe be mehessünk, es hog 

e e e 
amaz balgatag szuzekuel ki ne rekeggunk e3 u velek ege-

_ _ e e , e 

tembe az ayton kisen ne zorghessunk es hog az voleghinnek 

imez rettenetes szauat meg ne halluk : Bizon bizon mondom e 
tunektek, nem tudom kik vattok". {Dankó után idézve, i. h. 
72 1. 40.) 

6) Disponuntur autem ad ipsam iustitiam, dum excitati divina gra-
tia et adiuti, fidem ex auditu concipientes, libere moventur in Deum cre-
dentes . . . . illud in primis, a Deo iustificari impium per gratiam eius, 
per redemtionem, quae est in Christo Jesu. Összehasonlítás végett ig-
tatjuk ide a tridentinumnak (Ven. VI. Cap. 6,) eme szavait, mert néze-
tünk szerint ezen összehasonlításból is az derül ki, mennyire nem protes-
táns volt Sylvesterünknek hittani gondolkozásmódja. (Szerk.) 

ADNOTÁTIOIVES 
QUIBUS HISTÓRIÁÉ ET LIBRI 

S . T H O M A E A Q U I N A T I S 
ILLUSTRANTUR. 

(Folytatás.) 

[14] Ad pag. 346. Praeter scripta maioris molis, quibus 
Philosophiam et Theologiam illustravit Doctor Angelicus, 
alia minoris ambitus vulgo „Opuscula" elucubravit Aquinas. 
Ex his in duo praecepta caritatis et decern Legis praecepta ; 
in articulos fidei et Sacramenta Ecclesiae; in symboJum 
Apostolorum, tomo octavo editionis de Rubeis continentur ; 
tomo autem XIX. eiusdem leguntur : declaratio quorumdam 
articulorum contra Graecos Armenos et Saracenos : Compen-
dium Theologiae ; responsio ad magistrum gen. sui ordinis 
Joannem de Vercellis de articulis 42.; de forma absolutionis 
ad eundem ; responsio ad lectorem Venetum de art. 36. ; ad 
lectorem Bisuntmum de sex art. ; tractatus de substantiis se-
paratis seu de angelorum natura ; de unitate intellectus con-
tra Averroistas : de differentia divini verbi et humani ; de 
natura verbi intellectus ; tractatus de sortibus ; de iudiciis 
astrorum ; de aeternitate mundi contra murmurantes ; de 
fato ; contra impugnantes Dei cultum et religionem ; de per-
fectione vitae spirituális ; contra pestiferam doctrinam retra-
hentium homines a religionis ingressu ; de regimine Judaeo-
rum ad ducissam Brabantiae —• quae rectius comitissa Flan-
driae a. Ptolomaeo adpellatur, — Margaretam. 

[15] Ad pag. 346. Quae in utraque Summa proposuit 
stupenda scientiae documenta, ex his aliqua excoluit in quae-
stionibus disputatis et Quodlibetalibus. Du Cange, Gloss, 
med. et inf. Latin. Par. 1845. ed Henschel 5, 569. de hac 
voce ai t : „Quodlibetum scholasticispluribus abhinc saeculis, 
de quo in utramque disseritur partem, ex eo dictum, quia 
quod übet defenditur." Utut de nominis etymo sese res ha-
beat, alia certe subiecta est nomini notio apud s. Thomam, 
penes quem in quaestionibus quodlibetalibus non defenditur, 
quod modo libuerit, quod postea; sed variis quibuslibet theo-
logicae doctrinae capitibus, sive pro nata occasione ocurre-
bant, sive quae proponebantur ab aliis; agitur. Differunt 
quodlibetales a questionibus disputatis, quas Doctor in scho-
lis agitavit. 

[16] Ad pag. 346. Sunt et alia Doctoris Angelici opus-
cula, quae inedita adhucdum latent, de quibus s. Litterarum 
cultores semper ardentioribus in votis habuerunt ut typis 
describantur, quin hactenus illis factum satis fuerit. Tracta-
tus Aquinatis de adventu et statu et vita Anti-Christt. item 
de praeamb. ad iud. et de ipso iudicio cum not. crit. pub-
lici iuris fecit P. H. de Ferrari. Romae 1840. rep. Leodii. 
1842. Postillam super Isaiam Mediolani 1848. vulgavit P .A . 
Ucellius. Idem s. Thomae Aquinatis summae contra gentiles 
quae supersunt ex autographis (Bergomi et Mediolani) inlu-
cem protulit, repetiit I. P. Migne. Paris. 1863. Sermones 
quadragesimales éeperit et vulgavit + Fr . Jo. Th. Ghilardi 
Episcopus Monregalensis, olim ei. Ordinis Praedicatorum, 
Monteregali excudebat Jos. Bianco imor. ep. 1872. 

[17] Ad pag. 358. Sancti Antonini, lustrali nomine An-
tonii quo et se signabat, et vivens audiebat apud omnes, Ord. 

5* 
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Praed. ad sedem Florentinam ab Eugenio IV. evecti ( f l459.) 
hac de gloria verba per integrum contextum proferre, non 
erit operae dispendium : „Quanta autem fuerit et sit gloria 
eius in coelis ostensum fuit hoc cuidam fratri Alberto ordinis 
Praedicatorum de Brixia. Vir hic plurimum literátus et de-
votus, multum secutus est doctrinam s. Thomae, et multum 
eum commendabat de doctrina et sanctitate suae, asserens : 
se pro certo scire, esse sanctum in patria. Quod adiuratus, 
declaravit per istam quam habuit visionum supra eo (sic !). 
Cum enim diu desideranti scire gloriam Sancti, et uno semel 
altarae B. Mariae posito, hoc potentius et attentius exoraret : 
vigilanti cum lacrymis in oratione apparuerunt duae reve-
rendae personae, mirabili cum splendore et ornatu, quarum 
una erat in pontificali habitu, mitram habens in capite ; al-
tera in habitu fratrum Praedicatorum, quae coronam habe-
bant auream in capite, lapidibus pretiosis intextam et circa 
Collum duas aureolas quasi torques, unam argenteam et aliam 
auream. In pectore suo gestabat quasi magnum lapidem pre-
tiosum, qui splendore mirabili plures radios emittens irra-
diare totam Ecclesiam videbatur. In capite vero erant inserti 
per totum lapides pretiosi, tunica et scapulare nimio splen-
dore fulgebant. Qui stupens ad pedes eorum se prostravit, 
petens suppliciter declarari, quae essent illae personae quae 
apparuerunt. Tunc ille, qui mitram gestabat in capite inquit: 
quid miraris frater Alberte : Ego sum Augustinus, Doctor 
Ecclesiae, qui sum missus ad declarandam gloriam sancti 
Thomae. Is e3t, qui mecum est, qui doctrinam meam et apo-
stolicam in omnibus seeutus est et Ecclesiam Dei sua doc-
trina illustravit. Lapis pretiosus in pectore tanto splendore 
enitens signât rectissimam intentionem quam habuit ad de-
clarationem et defensionem fidei. Lapides plures pretiosi sunt 
libri quos edidit. Ipse igitur mihi par est in gloria ; virginali 
me excellens munditia, et ego ilium pontificali excellentia ; 
sicque disparuerunt." Vol. tert. part, histor. tit. 23. cap. VII. 
§. 12. ed. Florent. 1495. fol. 206. 7. Brevius idem factum 
F r . Alberto de Brixia monstratum, i. e. beatos Doctores Au-
gustinum et Thomam pares esse in gloria, narrat Thoco, Vit. 
IV, 22. 1. c. p. 667. De concordia inter s. Augustinum et d. 
Thomam v. H. Serry ord. Praed. prael. Theol. dogm. Venet. 
1742. I l l , 331. s. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t i julius 14. A z e r d é l y i k a t h . s t a t u s g y fi-

l é s. A kis bérezés testvérhaza, Erdély kath. egyházme-
gyéjének történelme egy lappal ismét gazdagabb lett, bár-
csak gazdagabb lett volna egyúttal örömben is, de a lap, 
mely az egyházmegye ujabb eseményeit, a kath. statusgyülés, 
eseményeit lesz hivatva az utókor részére megőrizni, fájda-
lom, a csekély örvendetes mellett, tulnyomólag csak szomorú 
tényeket fog feljegyezni, melyeknek mi ise sorokban gyenge 
visszhangja vagyunk. 

Ha azonban szomorú eseményekről teszünk emlitést, 
természetes, hogy ezt nem terjeszthetjük ki ama többé-ke-
vésbbé ingerült állapotra, mely közt a statusgyülés lefolyt 
és pedig azon egyszerű oknál fogva, mert közvetlen tapasz-
talatunk erre nézve hiányzik, de szomorúaknak kell jelez-
nünk azon állapotot, melybe az erdélyi kath. egyházmegye 

azon körülményeknél fogva jutott, melyeket a statusgyülés 
ő Felségéhez intézett azon alázatos feliratban megemlít, me-
lyek, mint az erdélyi kath. egyházmegye ugyanannyi sérel-
mei a statusgyülést főleg foglalkoztatták. 

Az erdélyi kath. statusgyülésnek O Felségéhez inté-
zett feliratát olvasva, ugyanis azon mélyen szomoritó ta-
pasztalatra jutunk, hogy a kiterjedt, és alig számbavehető 
anyagi segélylyel rendelkező egyházmegye anyagi javain 
ejtett sérelmek, daczára a többszörös sürgetésnek, daczára 
azon körülménynek, hogy a kormányon időközben ülő fér-
fiak az egyházmegye kérelmét jogosnak ismerték, orvosolni 
megígérték, nemcsak nem orvosoltattak, hanem ellenkezőleg 
napról napra ujabb sérelmekkel tetéztetnek, amennyiben az 
orvoslat részben elhalasztatik, részben pedig az egyházme-
gye kegyelemmorzsákkal elégíttetik ki ott, hol jogos köve-
telései vannak ; hol, ha önmaga rendelkezhetnék javaival és 
jogtalanul nem tartatnék vissza épen ott kormányközegek 
által, melyeknek személy- és hitvallás válogatása nélkül első 
kötelességüknek kellene lenni mindenkinek igazságot szol-
gáltatni, az egyházmegyének nemcsak ujabb tátongó sebei 
nem támadtak volna, hanem bizonyára igen sok a létezők 
közül megorvosoltatott, a többiek orvoslására pedig az első 
lépések megtétettek volna. 

Igen, ez szomorú lapját fogja képezni az erdélyi kath. 
status 1874-iki gyűlésének, mert arról fog tanúskodni, hogy 
legszentebb ügyei ma is épen ugy stagnálnak, mint évekkel 
ezelőtt és nem voltak képesek csak egy lépéssel is előbre ha-
ladni. Annál szmoritóbb pedig ez, ha megfontoljuk az ellen-
téteket, melyeknek minden lépten nyomára bukkanunk. 
Vagy nem kiálltó ellentét az, midőn az országgyűlés éven-
kint százezreket szavaz a hon polgárainak, tehát a katlioli-
kusoknak is zsebéből, protestáns, görögkeleti és ki tudja még 
minő vallásfelekezetek egyházi és iskolai czéljaira és ugyan-
akkor, midőn ezt teszi, vonakodik, — nem segélyt nyúj-
tani, mit az erdélyi katholikusok nem kérnek, — hanem 
vonakodik a katholikusoknak saját vagyonukat szolgáltatni 
ki, minek következtében egyházaik, iskoláik, paplakaik 
romba dőlnek, a kath. nevelés az iskolákban pang, a kath. 
árvák éheznek; kérdezzük ismét: nem kiáltó ellentét, sőt több: 
nem kiáltó igazságtalanság-e ez ? vagy nem kiáltó ellen-
tét-e látni, hogy minő buzgalmat fejt ki a kormány, a zsidó 
vagyonnak zsidó czélra való felhasználásában, úgyannyira, 
hogy ez majd kormányválságra vezetett, más oldalról pedig 
látni a pénzügyministerium vonakodását, mint azt a felirat 
is kifejezi, mennyire halogatja, csak hogy a katholikusok sa-
ját vagyonunkat katholikus czéljaikra ne fordíthassák ? Ott 
a buzgalom a kormányhoz nem tartozó ügyért saját feleke-
zetnélküli álláspontjának megtagadásával, itt a vonakodás, 
hanyagság saját kötelességének teljesítésében, a jog és igaz-
ságszolgáltatás kötelességével szemben. 

A lépés, melyet az erdélyi kath. statusgyülés azáltal 
tett, hogy sérelmeit egész 0 Felsége magas trónjához viszi, 
eléggé mutatja, hogy a statusgyülés mélyen átérzi hivatását 
és azon megalázó helyzetet, melybe a katholikusok a liberá-
lis uralom óta a többi vallásfelekezetekkel szemben jutottak 
és készen van a katholikus jogok megvédelmezése végett 
minden törvényes eszközt felhasználni. Mi lelkünkből óhajt-
juk ugyan, hogy e végletekre a sor ne kerüljön, hanem er-
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délyi testvéreink vagyonyukra nézve jogaikba visszaállít-
tassanak ; de ha sikerülne a kormánynak mégis ez utóbbi 
lépéssel szemben a legmagasabb helyen is érvényesíteni né-
zeteit, ugy valóban nincsen hátra más ut, mint amit már e 
lap hasábjain mi is kifejeztünk : meg kell a kormányt pe-
relni és mi meg vagyunk győződve, hogy a per kimene-
tele gazdagon meg fogja jutalmazni a status fáradozásait és 
üléseinek jegyzőkönyveiben e szomoritó esemény nem fog 
többé helyet foglalni. A 

Pest. G r y ö n g y f ü z é r a z s i d ó ü n n e p é l y e m -
l é k e i b ő l . „Nincs európai állam, hol az izraelita népesség 
egyrészt számánál, szellemi tehetségeinél, tevékenysége- s 
vagyonosságánál — másrészt az ország közgazdasági és 
társadalmi viszonyánál fogva oly nagy sulylyal s jelentőség-
gel birna, mint Magyarországon"; — igy nyilatkozván cultus-
ministerünk ő exja jul. 4., ki csudálkoznék, ha kiváló érde-
keltséggel tekintünk mindenre, mi ezen nevezetes faj körül 
történik, némileg irigységgel, némileg talán azon szerény 
reménynyel is : bárha valamikor nekünk katholikusoknak 
is sikerülne a tisztelet, a befolyás s hatalom azon polczára 
küszkednünk fel magunkat, itt saját hazánkban, melyen a 
zsidó nép, ez idegeu f a j , manap áll, nem lévén, a minister ur 
teljes hitelt érdemlő szavai szerint: „vallás és egyház, mely 
oly korlátlan szabadsággal mozogna, mint az izraeliták Ma-
gyarországon," kik „egyrészt számánál" — mint a minis-
ter ur mondja — „másrészt pedig az ország (infamis) köz-
gazdasági s (corrupt) társadalmi viszonyaiknál fogva" ural-
kodnak rajtunk. 

Igenis, idegen f a j uralkodik ra j tunk: mert ugyancsak 
a minister urnák ugyanezen ülésben mondott saját szavai 
szerint : „az izraelita népességnél, mint minden régi népek-
nél a népfaj a vallással azonos lévén" (mi kétségen kivül 
annyit jelent, hogy a zsidónál a nemzeti öntudat a vallási-
val azonosul, mit ,A liberalismus s a zsidóuralom' czimü 
czikksorozatunk kezdetén bővebben fejtegettünk), követke-
zik a minister urnák szavaiból, miszerint a zsidót — igen 
helyesen — nem tekinti magyarnak, mire nézve csak azt 
nem tudjuk, váljon rabbiképezdéje által magyarosithatni 
reméli-e mindazon kaftanokat, melyeket Oláh s Lengyel-
ország esztendőnkint átbotoz, vagy egyéb uton s módon á t -
lök, átbocsájt hozzánk. 

Csakhogy, ha ez lenne szándéka, vigyázzon ő exja, 
nehogy ebbeli törekvései által e kaftanoknak ,lelkismeretén' 
gyengédtelen erőszakot elkövetni találjon, mi zsidóval szem-
ben tudvalevőleg megbocsáthatlan bün, melybe azonban sa-
ját meggyőződése nyomán menthetetlenül bele esik ő exja ; 
mert igen találó szavai szerint : a zsidó népnek erkölcsi s mi-
veltségi állapota nagyobb mértékben van feltételezve a vallá-
sos állapotoktól, mint más népfajoknál (notabene, ismét nem 
mondja a minister ur : ,hitfelekezeteknél) a rabbinatus tehát 
igen nagy befolyást gyakorol". . . — ugy hogy e népfajnak 
miveltségi állapotára befolyást gyakorolni akarván, kénytelen 
a vallásira is befolyást gyakorolni, mi pedig a lelkismeret-
nek oly nyilt s egyenes tagadása, hogy még a különben any-
nyira ügyes ,Magyar Politika' o tekintetben is csak ugy tud 
magán segiteni, hogy azt mondja (149. sz.) . . . „az államnak 
az egyházi ügyekbe avatkozását jogtalannak s politikát— 
lannak is valljuk, de már a rabbiseminarium kérdésénél mi 

is azzal felelünk, mint az egyszeri ur : „Ja Bauer, das is 
'was Anderes 

Itt van tehát ő exja szándékainak meglehetős hiteles 
magyarázata, s logicailag a dolog nem is lehet másként. 
Vagy meg van elégedve ,az állam' a zsidó népfajnak erköl-
csi s műveltségi állapotával, mely nála ,nagyobb mértékben 
van a vallásos (azaz vallási) állapotoktól feltételezve, mint 
más népfajoknál' s akkor nincs oka az államnak ezen vallási 
állapotokra azáltal keresni befolyást, hogy az ,igen nagy 
befolyást gyakorló'rabbiság nevelését — hogy is mondjuk:... 
ellenőrizni kivánja ; — s akkor mirevaló a rabbiképezde —? 

vagy nincsen megelégedve ezzel, annak daczára, hogy 
a zsidó népfaj többi közt ,szellemi tehetségeinél fogva is 
nagy sulylyal s jelentőséggel bir Magyarországon', — s 
akkor, épen a vallási s műveltségi állapotoknak e népnél 
való szoros, a minister ur által is constatált azonosságuknál 
fogva, kénytelen, ha emezen javitani akar, amazokra, a 
vallási állapotokra hatni, befolyást keresni s gyakorolni s 
akkor a zsidók, lelkismeretszabadság tekintetében olyformán 
lesznek, mint a katholikusok, ez pedig — zsidókról levén 
szó, iszonyú, rettenetes, tűrhetetlen. 

Ez oly dilemma, melyből csakugyan nincs más mene-
külés, mint a ,M. Politika'-féle „Ja Bauer . . . " mert hogy az 
állam igazán csakúgy derűre borura épitené ezt a semina-
riumot, rem törődvén vele, váljon a zsidó községek az ott 
nevelteket elfogadják-e rabbiknak vagy sem — mint a mi-
nister ur mondá — ezt már bátrak vagyunk, teljes tiszte-
lettel kissé különösnek találni ; mert a minister ur csak nem 
fogja bárkinek is pénzét elkölteni, határozott czél és szán-
dék, s a nélkül, hogy ne tudná, váljon e szem előtt tartott 
czélt fogja-e elérhetni, s miként, mily uton, mily eszközök 
által ; — czéltalan munka s költekezés lenne pedig, ily mó-
don épiteni és létesiteni a rabbiképezdét, mert hogy az ott 
képzett rabbik ily körülmények közt sehol sem fognak al-
kalmazást kapni, azt majd megmutatja a jövő, bármit be-
széljenek is a ,neolog' szájhősök, kik mint zsidók is csak 
annyit érnek, mint egyáltalán minden felekezetben a rend-
bontó, vallástalan, u. n. ,liberális' elemek, t. i. semmit. 

Ha tehát a minister ur, mint legújabban halljuk, min-
den áron s minden esetre akar s fog is rabbiképezdét létesi-
teni, akkor tudnia is kell, hogy az ott neveltekkel mit fog 
majd csinálni — akkor eltökélve is kell lennie, szükség ese-
tén az ekként nevelteknek ,kényszerforgalmat1 adni, s ak-
kor a vallásszabadsággal megint ott vagyunk, ahol a mádi 
zsidó, t. i. a ,Magyar Politika' parasztjánál. (Folyt, köv.) 

Esztergom. 0 E m i n e n t i á j á n a k , a b i b o r -
n o k-h e r c z e g p r i m á s n a k ü n n e p é l y e s f o g a d t a -
t á s a. Szeretve tisztelt kegyelmes főpásztorunk körülbelül 
egy hónapi távollét után, mialatt imáink s ajtatos fohásza-
ink a messze távolba is kisérék, folyó hó 6-án az e3ti órákban 
szerencsésen, jó egészségben körünkbe, székhelyére vissza-
érkezett. 

A biboros főpap hazajövetele ünnep volt városunk la-
kosaira. A fiúi kegyelet s ragaszkodás, melylyel O Emja ma-
gas személye iránt mindannyian osztatlanul viseltetünk, al-
kalmat keresett s az örök városból való hazatértében alkal-
mat talált a város minden rangú és rendű lakósai tisztele-
tének imposans kifejezésére. Ismervén 0 Emjának vele szü-
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letett szerénységét, mely igen találékony módon szokta az 
ünnepies fogadtatásokat s tiszteletnyilvánitásokat elkerülni, 
alakosság kétszeres buzgalmat fejtett ki, hogy nemes ösztö-
nének s kegyeletteljes tiszteletének e biboros főpap illő fogad-
tatásában ez egyszer kielégítést szerezzen. Azért már egy hét-
tel a hazajövetel előtt, még mielőtt csak Rómából való elutazá-
sának hirét olvastuk volna a lapokban, az egész város sür-
gött forgott s mindenfelől előkészületek történtek. Az ipa-
ros osztály diszes diadalkaput emelt a hídfőnél, a tűzoltó 
egylet készen tartá eszközeit, hogy azok festői csoportozása 
által az ünnepély fényét emelje; diszes bandérium alakult s 
vasárnap, midőn hire futamodott, hogy Ő Eraja Bécsből el-
indult vagy 6000 ember gyülekezék egybe, kiknek szive 
dobogott s kik oly szívesen kiáltottak volna a megérkező-
nek elébe : „Isten hozott !" A várva várt főpásztor ezúttal 
ugyan meg nem érkezett, de a fogadtatásra tett előkészüle-
tek s az összesereglett nagy sokaság élő szó nélkül is elég 
hangosan tolmácsolák az egybegyülekezettek érzelmeit. 

Végre a reá következő napon, hétfőn megjött Ö Emja-
Az első mozsárdurranás, mely az érseki fogatok közeledtét 
hirdcté, talpra szólitá a honlevő lakosokat, kik nagy szám-
ban csoportosulának össze a diadalkapu körül. Jelen voltak 
a városi és megyei tisztikar, a városi papság, a tűzoltó egy-
let, a növendékpapok, a gymnasiumi és praeparandiai ifjú-
ság, a leányneveidei gyermeksereg és számtalan sokaság. 0 
Emja megérkezte után azonnal kezdetét vették a ft. főkáp-
talan élén az üdvözlő tisztelkedések, melyek a következő 
napon, kedden, miután 0 Emja előbb a seminariumban az 
egyházjogtani vizsgán jelen lett volna, folytattattak. 

Hallomás szerint mlgos Császka György szepesi püspök 
ur ő méltóságának consecratiója f. hó 19-én fogna itt Esz-
tergomban a főszékesegyházi templomban végbemenni. 

Róma. , H o v a m e n e k ü l j ö n a p á p a ? ' (Vége) 
„Ezen levélben egy terjedelmes lakhelynek vendégszeretete 
ajánltatik fel nekem, hogy ottan kíséretemmel együtt azon 
veszélyek elől vonulhassak meg, melyek, a levél Írójának 
állításai szerint, Olaszországban fenyegetnek". 

„Ha helyettetek, ki oly édesen szeretett koszorút ké-
peztek körülöttem, azon emberek állnának előttem, kik fél-
szigetünknek szomorú sorsát intézik, azt kérdezném tőlök : 
„íme tehát, a világ minden biztosításaitok daczára mégis 
fél s kételkedik, s attól tárt, hogy a pápa nincsen többé biz-
tosságban, itt, Olaszhon földjén. Mondjátok meg nekem, mi 
a ti nézetetek ezen pontra vonatkozólag, mely, mint látjá-
tok, rám nézve felette fontos ?" 

„Nem akarván azonban azon kellemetlen helyzetbe 
hozni őket, hogy feleletre kényszerítsem, magam felelnék, 
attól tartván, nehogy, ha nekik engedném át a válaszolást, 
tetteik szavaikat meghazudtolnák. Segítenék tehát elfogult-
ságukon, s igy szólnék hozzájok : „Szeretett fiaim (— elté-
vedt gyermekek ők, de azért mégis csak az én gyerme-
keim — ) körülbelül négy éve, hogy önkényt bezárva talá-
lom magamat a Vaticánban, s most már szükségképen be-
zárva találom magamat itt, sőt kénytelen vagyok e percz-
ben szomorú szemtanuja lenni azon különféle, számosnál 
számosabb bajoknak, melyek Rómát, e kitűnő várost el-
nyomják, melyet jelenleg a tévely zsarnoki uralma alá haj-
tani iparkodnak". 

„ Itt maradtam egészen a mai napig, s itt fogok maradni 
mindaddig, mignem Istennek tetszeni fog akaratát s szent gond-
viselésének rendelkezéseit tudatni velem". 

„De súlyos veszélyek fenyegetnek — mondaná talán 
egyik másik — olyanok, melyek napról napra fokozatosan 
öregbednek". 

„S hát, mi van abban ? felelnék neki. Talán sz. Pál, 
midőn Jeruzsálembe utazott, nem tudta, minő üldözés és 
végveszély várta őt e helyeu ? . . . S mégis e biztos tudat nem 
akadályozta őt abban, hogy oda ne menjen ; sőt ment az 
Isten nevében, ekként kiáltván el magát : Nonfacio animam 
meam pretiosiorem, quam me /" 

„Hadd beszéljünk mi is ekként szeretett fiaim, s Isten 
segítségével, a menny s föld Királynéjának kegyes közben-
járása s szent Péter s Pál pártfogolása mellett kövessük ez 
utóbbinak példáját s legyünk félelem nélkül". 

„íme igy szóltam volna ezen emberekhez, ha itt lenné-
nek, s ez a felelet, melyet annak irok, ki az emiitett levelet 
hozzám intézte". 

„Isten tudja, mi fog történni, ő ismeri a jövőt, melyről 
minekünk fogalmunk nincs. Nem tehetünk tehát egyebet, 
mint hogy karjaiba vessük magunkat s legfőbb kegyes vol-
tában bizzunk". 

„Addig is szeretett fiaim, meg ne szünjünk karjainkat 
s sziveinket esdőleg emelni fel hozzá, állhatatosan s buzgón 
kérve őt, hogy, amik körülvesznek, azon bajokat távolitsa 
el tőlünk ; hogy ellenségeink gonosz szándékai ellen bizto-
sítson s szellemileg s testileg jó egészségben tartson meg 
minket. Ezért imádkozzunk az egyházzal : Deus qui nos in 
tantÍ3 periculis constitutos pro humana scis fragilitate non 
posse subsistere ; da nobis salutem mentis et corporis, ut ea, 
quae pro peccatis nostris patimur, te adiuvante vincamus". 

„Igy imádkozzunk mindnyájan, együttesen. Felfegy-
verkezve ezen imával s azon bátor állhatatossággal, melyet 
belőle mentünk, várjuk az eseményeket, melyek a legro-
szabb esetben sem fogják erőnket s állhatatosságunkat felül-
múlni ; sőt, melyek — s remélem, hogy igy lesz — talán 
meg fognak egyezni óhajainkkal is. Adja Isten ! Addig is 
áldjon meg benneteket, most és mindenha, áldjon meg külö-
nösen s vigasztaljon szenvedéseitekben — Benedictio Dei". 

Maincz. A m u n k á s - k é r d é s , mint t. olvasóink 
már eddigi tudósításainkból is láthatták, (2. sz. 14. 1.) ki-
váló mérvekben foglalkoztatá ezidén is s német katholikusok 
mainczi egyletének közgyűlését. Ismét a tudós Moufang ka-
nonok volt az, ki erről a nagy figyelemmel hallgató szép-
számú közönség előtt egyikét tartá azon jeles előadások-
nak, melyek felszólalását mindannyiszor valóságos ünneppé 
teszik. Ertekezőnek e téreni alapos otthonos volta, másrészt 
azonban azon körülmény, hogy az általa fejtegetett tárgy e 
lapok hasábjain régóta sem említtetett birtak arra, hogy a 
nagy feltűnést okozott, a jun. 16-i gyűlésben tartott beszé-
det egész terjedelmében közöljük. 

Tisztelt Gyülekezet ! Gambetta volt francziaországi 
dictator, ki beszédének heves volta által a franczia nemzet-
gyűlést alig néhány napja nagy zavarba hozta, egyik, 1872. 
apr. 18-án Havreban a socialis viszonyokról tartott beszé-
dében oly nyilatkozatot tett, mely akkortájban nagy he-
lyesléssel fogadtatott, minthogy ugy látszott, hogy képe» 



43 

leend a felhevült kedélyeket megnyugtatni. Nem ujat mon-
dott ő, hanem egy igen egyszerű igazságot ismételt, mely-
nek felismerése azonban nagyon fontos. Ezt mondá: „Amit 
soeialis kérdésnek hivnak nem egy kérdés, hanem számos 
kérdéseknek foglalatja; számos, megoldandó feladatnak ho-
szu sorozata, melyek csak egyik a másik után oldhatók meg, 
nem pedig egyetlenegy varázsszó által." S helyesen mondá, 
s kérem önöket uraim, hogy e gondolatot olyannak tekint-
sék, mely ránk nézve felette fontos. Ha valaki a tömeget 
lázítani, ha mindazokat, kik nem tőkéjök kamatjaiból, ha-
nem, bárminő legyen is foglalkozásuk s társadalmi állásuk, 
abból élnek, amit mindennapi munkájokkal szereznek, ha 
mindezeket egy s ugyanazon zászló alá gyűjteni akarja, ak-
kor meglehet, hogy czélirányos egy soeialis kérdésről be-
szélni, melynek egyszerű megoldása elégséges, hogy az ál-
talános jólét korszaka beálljon ; de amely csak azért nem 
oldatik meg, mert a birtokosok érzéketlenek a munkás osz-
tály iránt, s mert a társadalomnak kilencz tized része sem 
nem érti, sem nem érzi, mi baja van a hátralevő tizednek. 

A mi törekvésünk azonban nem az, hogy a kedélyeket 
felizgassuk, hanem hogy azoknak megnyugtatására működ-
jünk közre, s pedig épen oly ügyre nézve, mely az állami 
közrend s a társadalmi jóllét tekintetéből felette fontos. De 
miként fogjuk mi ezt kieszközölni ? Azáltal, hogy józanul 
fogjunk az egyes kérdések fejtegetéséhez, s buzgó szeretet-
tel a munkás osztály iránt, bajain egyenkint lehetőleg segi-
teni iparkodjunk. 

Léteznek bajok, ez tagadhatatlan, s ha aztán ezeket 
együttvéve ,soeialis kérdés1--nek nevezni tetszik, akkor előre 
bocsátott magyarázataim után nincs mit ellenvetnem. S Így 
már jobban megközelítvén felvett tárgyamat a következő 
három kérdésre szándékozom válaszolni : 

1) honnan származik voltaképen az, amit manap soeia-
lis kérdésnek hivunk ? 

2) miben áll tulajdonképen e kérdés ? 
3) hogy lehet rajta segíteni, — v a g y jobban mondva : 

mennyiben segíthetnénk mi rajta ? 
I. Meg nem engedhetem, hogy a ,soeialis kérdés', azaz 

azon különös bajok, melyek Európa összes államainak s te-
hát Németország munkásait olyannyira zaklatják, korábban, 
mint a folyó század kezdete körül keletkeztek volna. Ke-
letkezésökre különféle körülmények működtek közre. 

A mult század végén a munkás s iparviszonyok terén 
már számos elavult s változást sürgősen követelő mozzana-
tot szemlélünk, melyeknek megváltoztatása, ha nyugalmas 
időkben, fontolva haladó, józan embereknek vezetése mel-
lett hajtatik végre, a munkásosztálynak javára s üdvére 
szolgált volna. De akkor egyszerre csak a francziaforrada-
lom támadt, mely szabadság- s egyenlőségi uj eszméi, te-
kintet nélküli erőszakoskodásai, még inkább pedig a belőle 
keletkezett háborúk által minden eddig fenállót halomra 
döntött. Ezen szellem következményeivel együtt Franezia-
országnak határait többé kevésbbé átlépvén, Németországba 
is áthatolt, s valamint politikai ugy iparviszonyait is töké-
letesen megváltoztatá. 

Ugyanazon időre esik a gépészetnek nagyszerű fejlesz-
tése is, különösen a gőznek alkalmazása által, mely által a 
nagyipar egészen uj irányban indult, s hatalmas, eladdig 

merőben lehetetlen lendületet vőn. Hogy pedig ezáltal nem-
csak a számra s jelentőségre nézve tetemesen felszaporodó 
gyári munkásoknak helyzete egészen megváltozott, hanem 
a kisiparra s az ezáltal képviselt polgári középosztályra is 
mélyen ható befolyás gyakoroltatott, azt szükségtelen bőveb-
ben bizonyítgatnom. 

„Ehhez járult a háborúk után a tőkének s a pénzüz-
letnek roppant kifejlesztése az államkölcsönök által, me-
lyekben fájdalom, sokan még a közbékének legerősebb biz-
tosítékait is látni vélték. Azóta növekedett a ,tőkének' ha-
talma, s pedig épen nem a népek javára. 

A negyedik ok a közlekedési eszközök szaporításában 
s az ebből folyó szabad költözkedésben fekszik, mely tettleg 
már jóval előbb létezett, még mielőtt törvényhozásilag ki-
mondatott volna. Ekként lehetővé vált a nagyipar számára 
szükséges munkaerőket tömegesen beszerezni, melyek azon-
kivétel nélkül a kis- kézi- s földipartól vonattak el, s el-
szánt vezérek keze alatt az időről időre beálló üzleti válsá-
gok alkalmával veszélyesekké válhatnak a nyilvános rend 
és békére nézve. 

Leginkább pedig az álliberalis elvek elharapódzása 
okozá soeialis bajainkat. Ezek eleinte csak a munkaadókat, 
nem sokára pedig magokat a munkásokat is szállották meg. 
A keresztény elvek helyébe, arra nézve, miben álljon az 
embernek e földön teljesítendő feladata, a földi javak becse 
s jelentősége, az ur s szolga közti viszony — ezek helyébe az 
uj divat szerinti tudományos államgazdászat az önzést tette, 
mely a vallásra alkalmazva a hitetlenségre s az erkölcsökre 
alkalmazva* a szegényeknek megvetésére s kizsákmányolá-
sára s viszont ezeknek a gazdagok irányábani irigykedé-
sére s gyülölkedésére vezetett. 

Ezek a ma létező bajoknak főokai; de vannak még 
mások is. (Folyt, köv.) 

Velencze. A k a t h . c o n g r e s s u s n a k h a t á r o -
z a t a i . (Folyt.) VI. A congressus azt ajánlja az egyes saj-
tóbizottságoknak, de az egyes híveknek is, hogy lehető-
leg odahassnnak, miszerint minden tartományban egy-egy 
nyomda különösen az oda való, helyi, katholikus közlöny-
nék s Íróknak rendelkezésére álljon ; valamint, hogy ezen 
nyomda, ha lehet, katholikus munkásnevelő intézettel össze-
köttetésben álljon. 

VII. A congressus azt óhaj t ja : 
1) hogy az állandó bizottság, a lelkész urak, a kath. 

egyletek s az egyes hívek megindítására a népesebb helye-
ken kölcsönkönyvtárak létesíttessenek, ha lehet ingyenesek, 
melyekben kiválólag mulattató s népszerűen oktató könyvek 
tartassanak ; s inti a katholikus híveket, hogy e czélra 
könyvek adományozása s pénzbeli adakozások által közre-
működni szíveskedjenek, de ugy vigyázzanak, hogy az 
ekként keletkezendő könyvtáraknak vezetése mindig s min-
den körülmények közt katholikus kezekben maradjon. 

2) A különféle kölcsönkönyvtári alapszabályzatok közt 
a congressus a turinit legjobbnak ismeri el s ajánlja. 

VIII. Anélkül, hogy a katholikus napilapok szerkesz-
tőinek bármiképen utasításokat akarna adni, mégis azt 
ajánlja a congressus : 

1) hogy oda törekedjenek, miszerint a katholikus-
ellenes sajtó ellen irányuló czáfolatait, amennyire csak lehet 
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a történelemből meritsék ; mert ellenségeink azt szokták 
leginkább meghamisítani. 

2) Mindannak közlésére forditsanak különös figyelmet, 
mi az egyes városok vagy vidékek anyagi érdekeinek elő-
mozdítására előnyös befolyással bir. 

3) Vasár- s ünnepnapokon kibocsátandó melléklapról 
gondoskodjanak, amint péld. a lombardi ftdő püspök urak-
nak ajánlatára a milánói ,Osservatore CattS már három év 
óta ,11 Popolo Catt.1 czimü mellékletét bocsátja ki. 

IX. Figyelmezteti továbbá a congressus valamennyi 
katholikus hivőt azon szoros kötelességre, a nem-katholikus 
sajtótól minden, bárminémü, anyagi vagy erkölcsi pártolást 
megvonni. E kötelesség kétszeresen illeti a családapákat s 
gazdákat, valamint mindazokat, kik másokért felelősek. 

X. Nyomatékosan oly egyletnek megalapítását ajánlja 
a congressus, mely kizárólagos feladatát az istentelen 8 er-
kölcstelen könyvek s képek terjesztése elleni küzdelem-
ben találja. 

XI. Ezen egylet szükség esetében a törvények oltalmát 
is követelje azon rágalmak s egyéb hazugságok ellen, me-
lyeket az egyházellenes sajtó ellenünk folytonosan szórni 
szokott. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— O Emjának Magyarország bibornok-herczegpri-

másának utazására vonatkozólag ezeket irják a ,Journ. de 
Florence'-nak Velenczéből : „Magyarország herczegprimása 
ö Emja, Rómából hazájába visszautaztában mult szombaton 
(jul. 4-én) érinté városunkat. Kíséretében a szepesi mlgos 
püspök s granbergi Lippert lovag, kitünőleg ismert épitész 
is vannak. A vasúti állomáson mindazon kitüntetésekkel fo-
gadtatva, melyek magas méltóságát s személyes érdemeit 
megilletik, ő Főmagassága kiséretével együtt azon diszebé-
den jelent meg, melyet tiszteletére patriarchánk ő Emja ren-
dezett. Másnap Simor ő Emja városunk kitünőSb neveze-
tességeit szemlélte, s különösen több órát azon számos diplo-
matiai okmánynak vizsgálatára szentelt, melyek központi 
irattárainkban léteznek. Ezen archívumok gazdagságuknál 
fogva joggal a történelmi tanulmányok kitünőleg meg-
rakott fegyvertárainak mondhatók, Simor ő Emja pedig, 
mint tudva van, e tanulmányoknak époly szorgalmas mint 
jelesül beavatott kedvelője." 

— „A magyarországi katholikusoknak erélyes s kö-
vetkezetes magatartása arra kényszerité a kormányt, hogy 
a polgári házasságra vonatkozó tárgyalásokat az alsóház 
napirendjéről letegye. Ugy tekintem ezt, mint a divatos esz-
méken aratott diadalt, hoszu idő óta az elsőt Ausztriában".... 
igy irja ezt valaki a ,Tablet1-nek, ki az ő pium desíde-
rium-át alighanem valóságnak álmodta. 

= A csanádegyházmegyei növendékpapság közé felvé-
tetni óhajtó ifjak részére a csődvizsgálat folyó évi augustus 
11-én tartatik meg Temesvárit ; mi azon hozzáadással téte-
tik közhírré, hogy mindazon végzett 8 osztálybeli tanon-
czok, kik felvétetni akarnak, keresztlevéllel és érettségi, ille-
tőleg egyéb iskolai bizonyitványaikkal ellátva a püspöki 
irodában legalább egy nappal előbb jelentkezzenek. Kelt 
Temesvárott, 1874. évi juniushó 24-én. 

— Egy, Molnár Aladár, Roth Vilmos s Péterfy Sándor 
urak által aláirt gyüjtőivet vettünk postai uton, azon fel-
szólítással, hogy az egyetemes tanitógyülés alkalmával Bu-
dapesten tartandó tanszer-kiállitás költségeire adakozzunk 
vagy gyüjtsünk. Midőn ezen 236 számú ivnek átvételét 
ezennel nyugtáznék, kijelentjük egyúttal, miszerint a fent-
emlitett nevek lehetlenné teszik előttünk ez ügyben bármit 
is tennünk. 

— Kedélyes állapotok uralkodhatnak a pesti protes-
táns árvaházban. „Horkay bácsi, kit ezelőtt egy évvel a pro-
testáns árvaházba árvaatyául választott meg az igazgató 
bizottság" — meséli a ,Prot. Egyh. s Isk. L.' 28. sz. „f. hó 
6-án meghalt 53 éves korában." 

Ez még csak semmi, hogy Horkai ,bácsi' meghalt 
volna ugy jár aki mindig bort iszik' még az is, aki nem 
iszik, egyformán ; hanem a nevezetes az, hogy miben halt 
meg ez a bácsi — ? Halljuk csak az e tekintetben kifogás-
talan hitelű ,P. E. s I. Lap'-ot : „Egészsége a közelebbi idők-
ben különben is pusztuló félben volt, s ehhez hozzájárulván 
ezelőtt egy hóval egy kellemetlen összeütközése a vezetése 
alatti intézet segédtanítójával s ettől egyik ujján ejtett sebet 
leggondosabb orvosi ápolás daczára is véget ért a nemes ügy 
szolgálatában töltött élet." 

Ugy látszik, hogy a protestáns árvaházban az egész-
séges tanitók agyonharapják a gyengélkedőket, (vagy mit 
csinálnak velők —) a nevelendő árváknak mindenesetre 
nagy épülésére ! 

Szegény bácsi, a kit altanitója épen eme veszett hő-
ségü caniculában harapott meg, — ha egyáltalán igaz az 
egész história s nem inkább tévedés, vagy a ,P. L.' által el-
követett rágalom ; mert ha igaz lenne, akkor ez a veszedel-
mes altanitó elsőben orvosi vizsgálat alá, azután pedig a 
biró elé tartozik ; mire nézve a ,P. L.' kegyes további érte-
sítéseit várjuk ; — sőt ugy látszik nekünk, hogy ha az atya-
fiak ezen esetet szokás szerint ,eltusolni' akarnák, az állam-
ügyésznek kötelessége lenne felszólalni, vagy az elöljáróján 
halálos sebeket ejtő tanitó, vagy a rágalmazó ,P. L e l l e n , 
— bátrak leszünk ez ügyet figyelemmel kisérni, s időről 
időre felfrissíteni ; addig azonban óva intjük t. pesti előfize-
tőinket, miszerint a protestáns árvaháznak környékét lehe-
tőség szerint kerülni méltóztassanak, nehogy valami száj-
kosár nélkül járó protestáns paedagogussal találkozza-
nak, mi Horkai bácsi szomorú példája szerint nem mindig 
egészséges. 

Furcsa még az is, hogy ugyancsak az idézett helyen a 
,bácsinak' temetése Íratván le, mely természetesen az ,irói', 
nagyrészt a katholikusok pénze által különösen a kálvinis-
ták javára alapitott segélyegylet s nem, mint talán illett 
volna, az intézet, vagy a község költségén ment végbe — 
— szó sem történik a kimultnak neje- vagy gyermekeiről. 
Ugy látszik tehát, mintha az itteni protestáns község árvái-
nak gondozását holmi vén coelibatariusokra bizná, holott a 
kath. papok paedagogiai képessége ellen oda át épen a coe-
libatust szokták kiváló fontoskodással felhozni. . . ? ! 

— A pozeni helynöknél, Janiszewszki püspöknél ház-
motozás tartatott, a végből, hogy azon pápai leirat fedeztes-
sék fel, mely a püspököt a megyének vezetésével megbizza. 
A püspök elismeri, hogy ilyen leiratot kapott, maga az ok-
mány azonban nem találtatott. Massenbach a királyi biztos, 
a szentszéki ülnököket magához hivatta, s azt kérdezte tő-
lök, akarják-e az ő vezetése alatt ugyanazon szolgálatokat 
tenni, mint a ,volt' érsek alatt. Tagadó válaszuk következ-
tében fegyelmi eljárás indittatott meg ellenök. — Egy isme-
retlen a paderborni püspök helyett 400 tallérnyi büntetést 
fizetett. A püspök tiltakozott ez ellen, de a tvszékek tiltako-
zását el nem fogadván, kéri hiveit, hogy ilyennek ismétlésé-
től tartózkodjanak. — Az orosz czárt, Németország keresz-
tül utaztában mindenütt Reinkens üldözte, de nem bocsátta-
tott kihallgatásra. — Bismarckra Kissingenben egy Culman 
nevü asztalossegéd rálőtt. Csak megrendelt attentatum ne 
legyen, ujabb ürügyül szolgálandó a katholikusoknak üldö-
zésére, kik ily eszközökhez bizony nem folyamodnának soha. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 441 frt. 14 kr., 140 frank aranyban, 
9 db. es. k. arany, 6 db. ezüstforint és 2 régi húszas. 
Novákovics János, pápai titkos kamarás 20 frank aranyban. 

Szerkesztői üzenetek. 
Felső-Eörsrol ngos K. J. prép. úrtól 8 frtot kaptunk, mit tegyünk 

a 3 ftnyi többlettel ? 

Folytatás a mellékleten. 



Melléklet a ,,l{ftif/io" 6. számához. 1874. julius 15-én. 

IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Bírálatok s ismertetések. 

l i b e r a t o r e : „La chiesa e lo stato. Napoli 1872." (Vége). 
Az excei pálásnak, — mely által egyes helyek valamely mű-
ben kikapatván az egész hasonlóvá lesz egy megtépedelt vi-
rágcsokorhoz vagy egy darabokra szeldelt festményhez, — 
soha se levén barátjai, csak egy czikkelynek tüzetesebb is-
mertetésére legyen szabad szorítkoznunk. Ez a III. fej. 12. 
czikkelye, mely a nevelés vallásos jellegéről értekezik, Nem 
azért választjuk e czikkelyt, mintha épenséggel legjobb volna, 
hanem azért, mert az egész iskola-kérdést oly egyszerű alap-
igazságokra vezeti vissza, hogy az embernek csodálkoznia 
kell, mikép lehet mégis emberi ész ellenkező nézetben és 
meggyőződésben. 

Szerző x) a porosz és olasz iskolázási viszonyokból kiin-
dulva, mindenek előtt két kérdésre látja szükségesnek meg-
felelni. 1. Mellőzheti-e az iskola a vallás oktatását s azon gya-
korlatokat, melyek a vallásra vonatkoznak? 2. Föltéve, hogy 
az iskola sem az egyiket sem a másikat nem mellőzheti, ki-
hez tartozik a vallási tanitók és igazgatók kinevezése s a val-
lásos nevelés felügyeleti joga ? Az első kérdés megfejtése azon 
kérdéstől függ, úgymond szerző, mi az iskola az iskolás gyer-
mekekkel szemben ? Az iskola nem egyéb, mint oly intéz-
mény, mely a szülői nevelés és oktatás vagy részben vagy 
egészbeni helyettesítésére létesült. A nevelés vonatkozik a 
testre és lélekre, s a lélekben nemcsak az értelemre, hanem 
és pedig főleg a szívre is. Egy szóval, a nevelésnek tárgya az 
egész ember, czélja az embernek mindenoldalú tökélyesedése, 
másodszor pedig az öszhangzatos harmonikus fejlesztés. Azon 
nevelési rendszer, mely a testi, értelmi és szívbeli fejlődést 
nem öszhaugzatosan, hanem egyiket a másiknak rovására lé-
tesiti, vagy pedig a nevelészeti tényezők legfoutosbikát, a 
vallást és pedig annak nemcsak elméleti tanítását, hanem 
életre ható gyakorlatát is vagy egészen mellőzi vagy pedig 
neki csak alárendelt és mintegy tört szerepet enged, az nem 
nevelés többé, hanem tört corruptio, mely az emberiséget 
megtámadja. 

Még azon nevelési rendszer is, mely csak elméletileg, 
tehát egyoldalulag tanit, még az is napnál világosabban ma-
gában foglalja a vallás tanításának szükségességét. Mert mi 
a tudomány ? Nem egyéb mint az igazságnak bizonyítékokon 
alapuló ismerete. Minden ismeret azonban, mely nem terjed 
ki a legfőbb igazságérzés, minden igazság kutforrására, az 
Istenre, tökéletlen, ha pedig azt vagy tagadja, vagy talán csak 
egész horderejével el nem fogadja, még hibás és bűnös lel-
kismeret is. Az igazságnak ismerete nem egyéb, mint a léteg-
nek eszményi ismétlő alkotása (una ,riproduzione ideale dell' 
essere')- Már most, ha a lények létegét a legfőbb lény, Isten 
hozta létre és tartja fen : hogyan fog az emberi elmében a 
lények létege eszményileg megalakulhatni : minden vonat-
kozás s az Istentől való függés minden jele nélkül ? 2) 

De továbbá, valamint nemcsak az igazságnak megisme-
résében, hanem egyszersmind a jó és erényes életben vagyis 
tettekben áll az embernek czélja e földön : épugy nem elég a 
vallást csak mint igazságok rendszerét elméletileg tanítani 
hanem ezzel kapcsolatban mint az embert tökélyesitő és bol-
dogító tények és cselekvények módszerét gyakorlat által az 
életbe is át kell vinni. S ezt a gyermekek nevelésénél annál 
inkább kell tenni, minthogy valamint az értelmi fejlesztés a 
legfőbb igazságnak, az Istennek nemismerete vagy helytelen 

») 336.1. 
») 338.1. 

ismerete miatt, hibás és veszélyes, ugy a jónak, egy szóval az 
erénynek gyakorlata vallás nélkül nemcsak tökéletlen, hanem 
ha a vallásnak vétkes ignorálásából vagy megvetéséből szár-
mazik, még hibás és bűnös is. 

Ez összevont és megrövidített tartalma az utolsó kér-
désre adott feleletnek, miből szoros logikai összefüggéssel 
következik az első kérdésre adandó felelet, és pedig, hogy az 
iskola sem „a vallás oktatását, sem azon gyakorlatokat, me-
lyek a vallásra vonatkoznak", nem mellőzheti. 

Tovább folytathatnók ezen ismertetést ; ele az előadot-
tak nyomán is felismerheti nyájas olvasónk szerző érvelésén, 
mint mondani szokták, az oroszlány kőimét, vagyis az érvelés 
alaposságát és erejét. 

Ajánlja e müvet még mind világos előadása és tiszta 
classicus irálya, mind pedig azon körülmény, hogy a legutolsó 
Íziglen valamennyi czikkelye, illetőleg részecskéje a napi esz-
ményekben birja alapját és gyökerét, és igy valamennyi min-
denütt többé-kevésbbé az égető kérdések színvonalán áll. B.B. 

Szépészeti Képzés Gymnásiumainkban. Módszertani 
értekezések, tartotta : Károly Gy. Hugó, prém. r. főgymn. 
rend. tanár Kassán. Budapest. 1874. X és 171 11. Ára 1 frt 
20 kr. 

Szerző neve az irodalom terén „Rövid hiterkölcsi be-
szédek a tanév minden vasarnapjaira. l'est. 1871." és „A tan-
év minden ünnepnapja- és alkalmára való rövid hiterkölcsi 
beszédek. Nagyvárad. 1872." czimü művei s egyéb közlemé-
nyei által már ismeretes. Jelen művének tetemes része „A 
gyninasiumi neveléstanitás aesthetikája" czim alatt a kassai 
főgymnásium 187 72- s 1872/3. tanévi tudósitványaiban már 
közölve volt. Most kiegészítve, bevezető s befejező részekkel 
kikerekítve mint szerves, egyöntetű egész mű jelenik meg a 
szakközönség előtt. A már emiitett „Bevezetés" (1—9.11.) és 
„Befejezés" (147—171.11.) czimü értekezéseken kivül szerző 
müve két főrészre oszlik. Az első rész (10—80 h. 11.) *) szól 
az u. n. humán tantárgyakról, u. m. a vallás- és erkölcstan-
ról ; a nyelv- és irodalomról ; a bölcsészeti előtan-, szépészet-
és magyar irodalom-történetről ; az írásbeli feladványokról a 
magyar nyelvre (?) és irodalomra. A második rész (81—146 
11.) a reál tantárgyakról értekezik, névszerint : a történelem-
ről ; a mennyiségtan-, természettudományok- és földrajzról ; 
végre a művészeti ügyességek tényezőiről. Főforrásul s mint-
egy vezérfonalul, mint maga szerző bevallja (VIII és 34. 11.), 
Dittes, „Das Aesthetische nach seinem eigentümlichen 
Grundwesen und seiner pädagogischen Bedeutung. Leipzig. 
1854." czimű munkáját használta. Egyébiránt a hazai és kül-
földi ide vágó irodalom más termékeit is komoly tanulmány-
és szorgalmas olvasottságra mutató mérvben ismerteti s min-
dig pontosan idézi. Az egész mű figyelmes átolvasásából azon 
tapasztalatot meríthetni, hogy szerző a középtanodai szakban 
derekasan otthonos s a gymn nevelés és oktatás igényeinek 
színvonalán áll. Csak azt vagyunk mégis kénytelennek meg-
jegyezni, hogy a vallás- és erkölcstanra vonatkozólag szerző 
jobban megközelítette volna az igazi helyes szempontot, ha 
tisztán saját jó érzetét követi és Dittest vagy sohasem olvassa, 
vagy pedig, a mi főleg a ker. kath. vallás- és erkölcstant il-
leti, annak semmikép sem mérvadó tekintélyére csak ennyit 
ad, a mennyit megérdemel. Szerzőnek sokszor igen helyes 
megjegyzései vannak a nélkül, hogy álláspontja minden kifo-
gáson kívül esnék. A dolog természete kivánja, hogy a hit-

Van 80 és ,80a — h.' lap. 
d) 
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és erkölcstant középtanodáinkban (a modern bölcsészet szem-
pontjából szólva) az emberi lélek három főtehetségének x) : 
az észnek, kedélynek és akaratnak öszhangzatos kifejlésére 
irányzott folytonos figyelemmel kell kezelni. Ezen álláspontot 
foglalja el Lubrich is, „Neveléstudomány." IV. k. 3—50. 11., 
s akár mit mondjon is szerző (33. 1.), igen helyesen; mert az 
a dittesi humanistico-aestheticai módszer, mely a vallást az 
aestketica és izlés dolgává teszi, csakugyan oly embereket 
fog ám képezni, kik szerzővel komolyan el fogják majd mon-
dani : „Vájjon ki mondhatja magáról, hogy a vallási dolgok-
ban saját értelmi állásponttal bir?" (29. 1.) Vagyis más szó-
val : azon modern humanistico-aestheticus, középtanodai val-
lási tanitás és nevelés, mely főgondját mindig csak a kedély-
nek adandó „tejre" fordítva s igy az észnek és akaratnak, erő-
sebb táplálékhoz szoktatandó természetét a kedélyével egy lé-
pést tartó kifejlődésében hátráltatva, fog ugyan szülni oly édes-
kedvesen mélázó és folytonosan borongó kedélyű ker. katho-
likusokat, milyen volt p. b. Eötvös József, kit szerző nagy 
előszeretettel idéz, — de öntudatos és határozott, vagy ha 
ugy tetszik, „saját értelmi állásponttal" biró, testestől-lelkes-
től katholikus Mallinckrodtokat, kik sz. Pállal minden irány-
ban elmondhatják „scio cui credidi," — bajosan. Mert a 
szerző által (12. 1.) emiitett két fattyú hajtáson, a „bigottis-
muson" s a „hitetlen indifferentismuson" kivül, — melyeknek 
elsejét a pedáns rászoktatás, tehát az akaratnak egyoldalú s 
mintegy erőszakos, vak rendszabályozása ; másodikát pedig, 
a vallás- és erkölcstannak szintén egyoldalulag puszta, élet-
telen fogalmak és szavakban való beemlézése szüli, — van 
még egy harmadik vad sarj is, melyet a hit- és erkölcstannak 
szintén egyoldalú kezelése kelt, s ez azon lágymeleg senti-
nientalismus, melynek magva épen az által burjánzik fel, ha 
parlagon hagyott vagy nem elég mélyen felszántott s igy nem 
elég gonddal ápolt ész és akarat rovására az önmagát vezé-
relni és fékezni csak amazok segélyével képes kedélyre esik a 
főgond. Harmonicus fejlődés és fejlesztés, ez az egész 
paedagogia. 

Azért mértéket kell tartani mindenben, mert külömben 
szertelenség lesz a dolog következménye, Relativ becsű igaz-
ságot és mellérendelt (coordinált) elvet nem szabad absolut 
érvényre és fő vezérelvi tekintélyre emelni akarni. Már pedig 
azon tétel, miszerint a vallás „aesthetikai kedélyügy" és nem 
„félholt értelmi dolog," (13. 1.) igy felállitva talán még rela-
tiv becscsel sem bir. A dolog természete szerint a vallás ér-
telmi, kedélyi és akarati ügy is egyszersmind. Hogy aztán mi-
csoda szerepet játszik benne az ész, kedély és akarat egyen-
kint, az igen sok tényezőtől függ, annyira, hogy vannak szem-
pontok, melyek miatt a vallási és erkölcsi „neveléstanitásban" 
fősúlyt az értelemre, vagyis a tiszta és szabatos fogalmak és 
eszmék képzésére ; vannak ismét, melyeknel fogva a kedélyre 
vagyis az érzelmek gerjesztésére, végre vannak okok, melyek-
nél fogva a gyakorlati akaratfejlesztés, tetterőedzés és jellem-
képzésre kell a vallási és erkölcsi „neveléstanitásban" a fő-
súlyt fektetni, a szerint t. i. a mint a ker. kath. vallás három 
lényeges álláspontjának : az igaznak, szopnék és jónak vala-
melyike, a növendéken vagy belül vagy kivül eső oknál fogva 
tulnyomóbb érvényt követel. 

Abban tökéletesen igaza van szerzőnek, hogy a ker. 
kath. vallás- és erkölcstant nem szabad ugy kezelni, mint va-
lami elvont igazságokból alkotott száraz fogalom-rendszert 
(12. 1.). Ily módszer nemcsak téves, hanem káros és kárhoza-
tos is volna. Azonban abból, hogy ily visszaélés sokszor tör-

') Tetensig (1777.) az egész bölcsészet csak két főtehetséget ismert, 
az ismerőt és vágyót. A kedélyt (Gemüth, Gefühl) mint harmadik főtehet-
séget, a vágyó tehetségtől elkülönítve, mai napig is csak a német s eddig 
kevés kivétellel uszályhordozója, a magyar bölcsészet, — ha van e névre 
méltó valami hazánkban, — ismeri. Jungmann, Das Gemüth und das Ge-
fühlsvermögen. Innsbruck, 1868. 3. 1. A mit mi kedélynek nevezve külön 
tehetségnek tartunk, az a régi, tisztább felfogás szerint nem annyira külön 
tehetsége a léleknek, mint a két lelki főtehetségnek : az ismerő és vágyó 
vagy akaró tehetségnek, előttünk nem egészen világos feltűnéssel össze-
folyó működése által létesített lelki állapot és hangulat. 

ténik, még korántsem következik, hogy a középtanodai val-
lástanitásban fősúlyt, — elfordulva a logikai, szabatos érvelés-
és metaphysicai eszményi szemlélettől egyfelől, és másfelől az 
akaró és tevési erő megedzésétől, — az ész és akarat nélkül 
se szemmel se kézzel-lábbal nem biró érzelmek gerjesztésé-
és ápolására kell fektetni. Abból csak az következik, hogy 
harmonicus legyen a ker. vallás- és erkölcstannak középtano-
dai kezeltetése, hogy igy fejlesztő, képző és edző ereje ará-
nyosan hasson az észre is, kedélyre is és akaratra is. A kik a 
Martin Konrád és Wappler-féle tankönyveket csak azért 
helytelenítik, mert a „tejnél" erősebb táplálékot nyújtanak, 
azok mondják meg, mikor fogja, — a mai viszonyok közt, — 
kellő terjedelem- és alaposságban ismerni tanulni vallását az 
ifjúság, lia nem a középtanodában? Az akadémiák- és egye-
temeken a vállástanitás túlhaladt szempont. Egyébiránt sem 
pro Martin Konrád és Wappler sem szerző ellen nem szándé-
kozunk irni. 0 itt-ott mutatkozó, kevésbbé helyes nézeteit is 
oly szerencsés ügyességgel árnyékolja körül, hogy állításaihoz 
csak bajosan lehet mindenkor férni. S azért miivé, még egy-
szer kiemeljük, általán véve sikerült úttörő dolgozat, s mint 
ilyent irodalmunkban mi is üdvözöljük. 2 b. 

Predigten auf die Sonn- und Festtage, von Petrus 
Pázmány, Cardinal und Erzbischof von Gran, und Primas 
von Ungarn. Aus dem Ungarischen übersetzt von Dr. Iynaz 
Kiss, Priester der Dioecese Raab. Regensb., Mainz 1874; 
8-adr. XLIV. és 328. 1. ára 1 tallér 15 e. gar., — Sr. Emi-
nenz dem Cardinal Johannes Siinor, Fürst-Primas von Un-
garn, Erzbischof von Gran , dem eifrigen Erben der Würden 
und Bestrebungen I'ázmány's, zum Zeichen der innigsten 
Verehrung und Dankbarkeit gewidmet. 

Már csak azon körülmény, hogy e könyvben a halha-
tatlan Pázmánynak szellemével találkozunk, felment minden 
további magasztalás kötelességétől. Pázmánynak eszméi, mint 
igazi katholikus eszmék, mindenkor korszerűek, s hitszónok-
latai ma is oly hathatósak, mint midőn szerzőjök azokat közel 
300 év előtt elmondhatta, jeléül annak, hogy a valódi láng-
elme hervadhatlan. 

Dr. Kissnek előttünk fekvő munkája nem első e nem-
beli vállalat, de az eddigieknél sokkal szerencsésb, s remél-
jük , hogy bő pártolás mellett be is fogja fejezhetni ; mert 
nem hihetjük, hogy a genialis főpapnak egyházi szónoklatai, 
ki a maga idején még a világpolitika mezején is kiváló , ha-
zája szük határain tul messzire átcsapó szerepet játszott, 
Németországban a legnagyobb érdekeltséggel ne fogadtat-
nának. 

Nem volt alkalmunk a fordítást az eredetivel összeha-
sonlítani, amiért itt is csak ennyit mondhatunk, hogy a könyv-
nek német irálya jó, tiszta, folyékony, nem keresett dekönyü-
deden csinos, mi ügyes fordítóra s oly íróra mutat, ki 
mindakét nyelvet tökéletesen bírja; csak szentírási idézeteivel 
nem tudunk egészen egyetérteni, amennyiben azok többnyire 
önkényes magánforditásoknak látszanak. Annyi bizonyos, 
hogy nincsenek Allioliból véve. 

Egy, Fraknói „Pázmány Péter és kora" czimü munkája 
nyomán jól összeállított életirati vázlat után (I—XVI.) kö-
vetkezik XVII—XXIX. Pázmánynak előszava a keresztény 
olvasókhoz, s XXX-tól XLIV-ig ugyanannak intése a hitszó-
nokokhoz. A hitszónoklatok urjövet első vasárnapjától egészen 
vízkereszt utáni 6. vasárnapig terjednek, belefoglalva a köz-
beneső ünnepeket is. — A kiállítás csinos, a betűk tiszták, s 
eléggé nagyok, mintha kiadó s nyomdász különösen a gyen-
gébb szemüekre is akartak volna tekintettel lenni. A derék 
vállalat meleg ajánlást, a fordító pedig azon hazafias szándé-
káért. hazánk egyik legnagyobb fiát a külföld előtt kellőleg 
bemutatni, köszönetünket érdemli. • 

Egyliáztörténelem, irta Dr. Robits Mátyás, hittanár 
a gráczi cs. k. egyetemen. A III. német kiadás után magya-
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ritá a veszprémi növendékpapság Pázmányköre. Első köt. Bu-
dapest 1874. 

A veszprémi növendékpapság Pázmányköre gyönyörű 
kiállítású, de beltartalmilag is felette becses művel gazdagitá 
boni irodalmunkat e fordítás által. Egyelőre csak az első kö-
tet jelent meg, nagy 8-adrétü XV. és 365. lap, ára 2 frt. A 
jól sikerült fordítás a 3. német kiadás után készült. Ezen első 
kötet egészen a reformatióig terjed, a közbeneső időt a szo-
kott felosztás szerint négy korszakra osztván : N. Konstan-
tinig, sz. Bonifáczig, VII. Gergelyig s végre az u. n. hitújí-
tásig. Minden korszak három fejezetre oszlik : Az egyház 
külsorsa ; az egyháztan története, (itt tárgyaltatván a külön-
féle eretnekségek sat. is) és az egyház alkotmánya. Egysze-
rűen , minden nagyobbszerü tudományos apparatus nélkül, 
adatik elő az egyházi történelem. Az általunk átlapozgatott 
helyeken, péld. VII. Gergely, VIII. Bonifácz, a Hohenstaufok, 
az inquisitio, Husz sat. körül szigorúan, katholikus szellem-
ben, ugy hogy e becses munka teljesen eléri czélját, melyet 
szerzője előszavában ekként jelez, hogy általa azon körökben 
is, melyek nagyobb történelmi müvekhez nem juthatnak, kü-
lönösen pedig a tanuló ifjúság körében Krisztus egyházának 
isteni lényegéről és életéről helyes fogalmakat akart terjesz-
teni — „ovószert nyújtani az egyház ellenei által annyira 
kedvelt felületes s gyűlöletet lehelő történetgyártás ellen, 
azon magasztos önérzet erősítésére, mely örömét leli ama 
tudatban, hogy azon egyházhoz tartozhatunk, amely már tör-
ténetében czáfolhatlan érveket nyújt annak bebizonyítására, 
hogy Isten műve, s hogy az ő védelme alatt áll." 

Sajátjokból egy ,Függeléket' csatoltak fordítók az ál-
talok feldolgozott munkához, mely Lányi, Pauer, Pór ós Hor-
vát nyomán a magyar egyház történelmét egészen a hitújításig 
tárgyalja, 80 lapon, bővebben, mint az Robitsch a megfelelő 
helyeken teszi. Jól tették a szorgalmas szerzők, hogy az 
utolsó szakasz kidolgozásánál Ipolyi püspököt követték. —g 

Irodalmi hirek. 
— Nagy köszönettel vettük a mlgos s ftdő nyitrai püs-

pök, mlgos Boslcovány Ágoston urnák legújabb munkáját: 
,3Beata Virgo Maria in suo conceptu Immaculata ex mo-
numentis omnium seculorum demonstrata. Accedit amplis-
sima literatura. Budapestini, typ. Athenaei 1874. nagy 8-adr. 
Tom. I. : Monumenta et Lit. primorum XVI. secul. com-
plectens ; — II. Monum. sec. XVII. et XVIII. compl. ; — III. 
Literat, sec. XVII. et XVIII. compl. ; — IV. Mon. e sec. XIX. 
signanter responsa praesulum ad Encyclicam P. M. a. 1849. 
editam ex Italia et Gallia compl., V. ugyanezeket, ex variis 
regnis et provinciis' ; — VI. Mon. e sec. XIX. signanter inde 
a definitione dogm. anni 1854, et lit. sec. XIX. usque an. 1871 
complectens. 

Behatóbb ismertetését e becses munkának jövő szá-
munkban adandjuk, mihelyt ugyanis azon szorgalommal át-
tanulmányoztuk, melyet a mlgos püspök urnák minden köz-
leménye érdemel. 

— A vasmegyei régészeti egyletnek Lipp Vilmos 
tanár egyleti titkár által szerkesztett évi jelentése, valamint 
a felsömagyarországi muzeum-egyletnek első évkönyve 
1872/3-ról, ez utóbbi Károly Gy. Hugo tanár s egyl. titkár ál-
tal összeállítva, számos, érdekes, régészeti csikket hoznak, s 
a tagok névsora által örvendetes tanulságot tesznek arról, 
hogy a kath. papság mindenütt tevékenyen vesz részt, bol a 
tudomány bármely ágának ápolása szóban forog : igy, hogy 
még egyebet se említsünk : mindkét titkár pap. 

— Sartori derekasan folytatja mindkét korszerű válla-
latát: a német,Weckstimmen' czimüt és a ,Kath. kérdések'-et. 
Amaz V. 6 és 7 füz. ,Gedankenspähne zur Beleucht. d. socialen 
Frage,' czimében is jelzi ügyesen keresztül vitt programmját 
mig a magyar, III. 3, ,A XIX. század mumusai' czime alatt a 
jezsuitáknak kel védelmére. 

— A Mallinckrodt-irodalom már megindult.,Herrn, v. M. 
der Vorkämpfer für Wahrheit, Recht und Freiheit, dem kath. 

Volke vorgestellt v. Dr. W. F. Berger, Paderborn Bonif. — 
Druckerei, 1874. nagy 8 r. 64 1., 30 kr. M. utolsó napjai, élet-
leirása, parlamentaris tevékenységének ecsetelése. 

— A szorgalmas Hurter a Tamás-iubilaeum alkalmával 
a nagy szentnek szentbeszédeit adta ki: Divi Thomae Aq. 
Doct. Ang. Sermones pro Domin. Fest, et pro Sanctor. solem-
nitatibus, edidit sat. Innsbr. 1874, kis 8. XIV és 456 1 frt. 
75 kr. Tartalmaz 225 szentbeszédet, vasár- s ünnepnapokra, 
valamint sok szentnek ünnepére, melyek több, kevesebb joggal 
szent Tamásnak tulajdonittatnak. 

— Érdekes, mulattató olvasmányul ajánlhatjuk Prosch-
kónak legújabb regényét : ,Erasm. Tattenbach' mely a Zrinyi, 
— Frangepani — Nádasdy-féle összeesküvés történetéből 
meriti tárgyát ; — a magasabb szépirodalom kedvelőinek pe-
dig a jeles költőül elismert Molitor Vilmos, speyeri kanonok-
nak legújabb müvét : ,Dss Kaisers Günstling (sz. Sebestyén), 
eine Tragödie aus den Zeiten der Märtyrer, Mainz, Kirchheim 
1874. 1 tal. 8 eg. 

— A m a g y a r katholikus sajtót julius kezdetén a kö-
vetkező lapok s folyóiratok képviselték : Egy évre 

1) ,Magyar Állam—Idők Tanuja,' politikai napilap, 
Pesten, szerkesztő-tulajdonos Lonkay Antal, XV. 
évfolyam 24 (20) ft. 

2) ,Katholikus Hetilap,' minden csütörtökön, Pesten 
1 iven 1/ i ivnyi melléklettel, szerk. Ágoston Antal, 
II. évfolyam 2 „ 

8) ,Egri Népújság,' minden csütörtökön 1 iven, V. évf. 
szerk. Luga László 2 „ 

4) ,Egri egyhm. Közlöny.' minden hó 1-én 16-án, 2 
iven, VI. évf. szerk. Rapaics Raymond 4 „ 

5) ,Elemi tanügy,' az előbbinek melléklete, 1 iven, 
szerk. Katinszky Gyula, külön is megrendelhető 2 „ 

6) ,Népiskola' Egerben, minden csütörtökön 1 iven 
IV. évf. szerk. Dr. Zaffery Karoly, szerkesztőtárs 
Répássy János 2,20 

7) ,Nevelészet,' Székesfehérvárt, minden hó 15. s 30-án, 
nagy fél iven, II. évf. szerk. Dr. Seidel Pál 1,60 

8),Jelenkor,' egyh. tört. közlöny, minden pénteken 1 
iven, 8-adban, I. évf. szerk. Talabér János s Füssy 
Tamás 6 ft . 

9) ,Mátyás Deák,' élczlap, minden szombaton 1 iven 
III. évf. szerk. Lőrinczi Ferencz 6 „ 

10) ,Magyar Sión,' Esztergomban, vegyes tartalmú, 4 
ivnyi, nagy 8-adrétü, hónapi füzetek, szerk. Zádory 
János, V évf. 6 „ 

11) ,Kath. Világ,' Kassán, vegyes tartalmú, 3 ivnyi, kis 
8-adrétü hónapi füzetek, szerk. Répászky József, 
I. évf. ^ _ 5 „ 

12) ,Kath. Lelkipásztor,' egyh. beszédgyüjtemény, Esz-
tergomban, évenkint 32 iv, szerk. Zádory János, 
IV. évf. ^ 6 „ 

13) ,Kath. Kérdések,' kiadja Sartori K. Pesten, hónapi 
1—2 ivnyi füzetek, kis 8-adr. III. évf. 1 „ 

14) ,Jézus szive Hírnöke,' Kalocsán szerk. Kubinszky 
Mihály ő mlga 1 „ 

15) A ,R e 1 i g i o' mely XXXII. évfolyamában áll. 
A n é m e t katholikus sajtó tudtunkkal csak az 

egy pozsonyi ,Recht'-ből áll, politikai napilap, szerkeszti 
Marosy Gellért III. évf. 11 „ 

Á magyarhoni t ó t a j k u katholikus irodalomra nézve, 
egyik t. előfizetőnknek szives tudósítását várjuk. 

— Mégis csak okos ember Aigner Lajos pesti könyvke-
reskedő ur ; — u g y a n a z t az e g y könyvet valamelyikka-
tholicus tanügyi lapban ekként hirdeti : 

„Ezen, különösen katolikus (sic) tanodák számára irott 
kitűnő tankönyvet ajánljuk a főt. papság és kat. (sic) tanítók 
további szives pártfogásába." 

a ,Protestáns Egyházi s Iskolai Lap'-ban pedig igy : 
„Ezen tankönyvben, noha czime szerint katholikus nép-

iskolák számára íratott, annyira kerültetett a felekezeti szem-
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pont, hogy azt b á r m i 1,'y f e l e k e z e t ű iskolában bátran 
lehet tankönyvül használni. Ennélfogva máris t ö b b p r o -
t e s t á n s i s k o l á b a n használatban van." 

A legszebb az egészben meg az, hogy az illető könyvet 
katholikus pap irta. 

Előfizetések. 
1) Nt. Kornis Géza csanádm. áld. a temesvári főreálta-

nodánál kath. hittanár megrendelési felhívást bocsát közre, 
ily czimű műre : ,A kath. egyház istentisztelete és szer-
tartásai', Wappler hasonczimü német munkája s saját elő-
adásai nyomán, iskolai s magánhasználatra. A mintegy 8—10 
ivnyi, September közepén megjelenendő műnek előf. ára 60 
kr. Előf. határidő jul. 30. A pénzek szerzőhez küldendők, 
Temesvár, belvárosi plébánia. Netalán terjedelmesebb meg-
rendeléseket tenni szándékozó hittanár urak kéretnek, hogy 
azokat a kiadás nagyságának meghatározhatása végett előle-
gesen jelezzék. 

2) Néhány egri növendékpap Laicus Fülöpnek ,Küzdő 
Hatalmak' (Ringende Mächte) czimü, kitűnő regényét adja 
ki fordításban. Mint érdekfeszítő, az internationalisták s sza-
bad-kőművesek bujtogatásait s egymás ellenes üzelmeit mes-
teri ecsettel rajzoló olvasmány felette ajánlható. A mii, mely 
az eredetiben 39 ivre ter jed, dec. végén fog megjelenni két 
kötetben, ára 2 ft. Határidő oktob. vége. Gyűjtőknek 10 után 1. 

3) ,Községi és körjegyzők naptára', ára 1 frt., és 
,Községek naptára', ára 50 kr. mindkettőt közrebocsátja 
Szabó Mihály, tolna-szántói jegyző. (Tolnám, u, p. Kocsola.) 

A „Községi és körjegyzők naptára" tartalmát képezik . 
Irány és tájékoztató czikkek; jegyzői teendők magyarázata; 
jogiczikkek; a jegyzőségeket közelebbről érdeklő különféle 
közlemények és értekezések ; iromány példák ; községi sza-
bályrendeletek ; jegyzői egyleti ügyek ; jegyzői nyugdijintézeti 
ügyek ; a közigazgatás, törvénykezés és adóügy körüli hasz-
nos és szükséges tudnivalók ; szépirodalmi és mulattató rész ; 
ismeretterjesztő rész ; életrajzok ; vegyes közlemények stb. 

A „Községek naptára" tartalmát képezik : Irány és tá-
jékoztató czikkek ; a községi önkormányzati belügyek körüli 
teendőink ; közegészségi óvintézkedések és azok magyarázata ; 
községi bíráskodás és eljárás ; községi közgyűlésekről ; az ipar 
és vadászati törvények körüli eljárásról ; az árvaügyekről ; az 
erdőkről ; az uj mérték (méterrendszer) ismertetése ; népis-
kolai ügy, faiskolák kezelése ; községi pénzek kezelése ; falusi 
gazdászat ; szépirodalmi és mulattató rész ; ismeretterjesztő 
rész ; vegyes közlemények stb. 

Határidő aug. 2Ö-a, gyűjtőknek 10. után 1. A megren-
delt példányokat ,Hunyadi Mátyás' irod. s kny. intézet fogja 
okt.—november hóban szétküldeni. 

Megjelent s beküldetett : 
Maldonati, Joannis, societatis Jesu theologi, commentarii in 

quatuor evangelistas. Quos pristinae integritati restitutes, 
novisque studiis auctos denuo edidit Dr. J. M Raich, 2. 
Vol. gr. 8 Mainz. 12 frt 96 kr. 

Daumer, G. F. Professor, das Wunder. Seine Bedeutung, 
Wahrheit und Nothwendigkeit, den Herren Strauss, Frosch-
ammer, Lang, Renan, Reinkens etc. gegenüber in Licht 
gesetzt, gr. 8. Regensburg. 1 ft 50 kr. 

Doss, P. Adolf v., Priester der Ges. Jesu, die Standeswahl, 
im Lichte des Glaubens und der Vernunft betrachtet. 
Aphorismen, Erwägungen, Rathschläge, zur Beherzigung 
der gebildeten Jugend. 8. Mainz. 36 kr. 

Heinrich, Dr. J. B. Dogmatische Theologie. Band I. 2-e Ah-
thlg gr. 8. Mainz. 1 frt 56 kr. 

Leben der Mutter Margaretha Hallahan, Gründerin der 
englischen Congregation vom dritten Orden des heil. Do-

minikus. Mit einem Vorworte des hochw. Bischofs von Bir-
mingham Dr. Ullathorne. Nach den beiden englischen Aus-
gaben bearbeitet. 8. Mainz. 1 ft 80 kr. 

Body, Dr. H., der Altkatholicismus, gerichtet durch seine 
Freunde. Zeitstudie. 8. Mainz. 30 kr. 

Stöckl, Dr. A., Grundriss der Aesthetik und Rhetorik. II. 
Aufl. gr. 8. Mainz. 1 ft 44 kr. 

Molitor, W., des Kaisers Günstling. Eine Tragödie aus den 
Zeiten der Märtyrer. 12. Mainz. 2 ft 10 kr. 

Schädling, Otto v., Kloster und Töchterschule. Erziehungs-
gemälde aus unserer Zeit. 8. Kempten. 78 kr. 

Aichner, Simon, theol. Dr., compendium juris ecclesiastivi 
ad usum cleri, ac praesertim per impérium austriacum, in 
cura animarum laborantis. Editio quarta. gr. 8. Brixi-
nae. 4 frt. 

Elirler, Josef, das Kirchenjahr. Eine Reihe von Predigten 
über die vorzüglichsten Glaubenswahrheiten und Sitten-
lehren. 15. Heft. gr. 8. Freiburg. 90 kr. 

Hurter, H. v., (Curat-Beneficiat bei St. Peter in Wien.) 
Schönheit und Wahrheit der katholischen Kirche. Darge-
stellt in Predigten. Jahrgang I. II. III. gr. 8. Pest, Sartori 
3 ft. Jahrgang IV. Heft 1. 2. pro 4. Hefte 1 ti. Mit Post-
zusendung 1 ft 20 kr. 

Pázmány, Petrus, (Cardinal und Erzbischof v. Gran und 
Primas von Ungarn) Predigten auf die Sonn- und Festtage. 
Aus dem Ungarischen übersetzt von Dr. Ignaz Kiss, 
Priester der Diöcese Raab. Band I. gr. 8. Regensburg. 2 
ft 70 kr. 

Bibliothek der Kirchenväter. Auswahl der vorzüglichsten 
patristischen Werke in deutscher Uebersetzung. Herausge-
geben unter der Oberleitung von Dr. V. Thalhofer. Bdchen 
104. bis 106. 12° pro Heft 24 kr. 

Brevis collectio ex Rituali Romano ad paróchorum commo-
dum eorumque vicariorum in sacramentorum administra-
tione in infirmorum cura et eorum interitu. In 16. Romae. 
72 ujkr. 

gj^P" Most jelent meg Berlinben és a Szent-István-
Társulat ügynökségében (Budapest Lövész-utcza 11-dik szám 
alatt) megrendelhető : Pápa-Album vagy : IX Pius Pápa , a 
porosz (német) püspökök és azok védői. (24 fénykép ára da-
rabonkint 10 kr.) 

1. IX. Pius pápa. 2. Ledockowsky gróf, poseni érsek. 3. 
Melchers, kölni érsek. 4. Dr. Forster, boroszlói püspök. 5. 
Eberhard trieri püspök. 6. A limburgi püspök. 7. Az eicli-
städti püspök. 8. Májunké P. szerkesztő. 9. Schorlemer-
Alst, képviselő. 10. Mallinckrodt képviselő. 11. Windhorst, 
képviselő. 12. és 13. A két Reichensperger. 14. Marwitz püs-
pök. 15. Namszanowszki, a porosz hadsereg volt püspöke. 16. 
Ráess, strassburgi püspök. 17. Beckmann osnabrücki püspök. 
18. Sommerwerk, hildesheimi püspök. 19. Krementz, erme-
landi püspök. 20. Bernard, münsteri püspök. 21. Ketteler 
báró, mainzi püspök. 22, Martin, paderborni püspök. 23. IX. 
Pius pápa és követői. 15 arcz- és 1 csoportkép látogatási 
jegy nagyságban. 24. Péter bárkája, allegoriai kép Jézus 
Krisztust és IX. Pius Pápát ábrázolva. 

Minden fénykép egyenkint is kapható. 
Azon t. cz. megrendelőknek, kik mind a 24 fényképet 

egyszerre rendelik meg, kívánatra egy nagyitóíiveggel ellátott 
díszes Albummal szolgálhatunk, melyért külön 1 frt 60 kr. 
lenne utánfizetendő. 

A fényképeit s az album ára együttesen 4 frt. 
Megrendelések gyorsan és pontosan teljesíttetnek. 

Az itt jelzett kïmycek kivétel nélkül 
kaphatók Sar tori Károly könyvkereskedé-
sében , Pesten: városháztér ; Bécsben: Stadt, 
Sonnenfels-Gasse JVr. 16. 

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

Budapest 1874. Nyomatott K o c s i S á n d o r-nál, Ország-ut 39. sz. Luby-ház. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
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küldéssel 5 11. 

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnal ; Budán a 
szerkesztőnél. Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 39-ik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, julius 18. 6 II. Félév, 1874. 
Tartalom. Joannes Sylvester Pannonius (Erdősi), az első nyomatott magyar bibliafordításnak szerzője. — Függelék az 
aq. sz. Tamás feletti diesbeszédbez. — Szent Bertalan szigete és temploma Rómában. — Egyházi tudósítások : Pest. A fel-

idézett szellem. Pest. Q-yöngyfüzér a zsidóünnepély emlékeiből. Maines. A munkáskérdés. — Vegyesek. 

Joannes Sylvester Pannonius (Erdősi) 
az első nyomatott magyar bibliafordításnak szerzője-

(Folytatás.) 

Ezek után a levélnek tartalmára átmenvén, 
annak egyes nehézségeit a szokott módon magya-
rázgatja: „E levélnek — mondja, kiváltképen két 
része vagyon. Az első részében a keresztény hitre 
tanit, a másodikban a jó életre int. Nem ok nélkül 
vagyon kediglen ez, hogy az szent írás a hittel ajó 
cselekedeteket egybe foglalta. Mert, miképen a hit 
hiábavaló a jó müvelkedet nélkül, azonképpen a 
cselekedet is haszontalan az igaz hit nélkül. Bizo-
nyos az, hogy a hit által üdvözülnek a hivek, de 
az olyan hit által, mely élő. nem holt hit, azaz, 
melyben a hivő ember élvén, jó müveletekben fog-
lalja magát, és olyanakban, melyeket bizonynyal 
tud az ur Istennek kellemeteseknek lenni, melyeket 
lát a keresztényeknek hasznára s épülésére lenni". 
Ez bizony nem protestáns elmélet, hanem amint 
egyrészt helyesen fogja fel sz. Pálnak ebbeli tanit-
mányát, ugy másrészt sz. Jakab apostolnak, az ősi 
protestánsok által elvetett tanával s a tridentinum-
mal is szorosan találkozik. 

Elmellőzve Sylvesternek szentirástörténeti né-
zeteit, melyek jobbadán a még ma is divók, egyes, 
előttünk különösen érdekes vonásokul még azt is 
emiitjük, hogy a Titushozirt levél felett tett jegyze-
teiben az által, mit a püspöki méltóságról mond, 
megmutatja, miszerint e levelet egészen másként 
fogta fel, mint ezt a protestánsok tevék. Szent Pé-
ter levelei előtt egy fametszet van, melyen a kettős 
kulcs is előfordul, minek jel vényéül, azt azon beve-
zetésből tanuljuk, melyet ugyané levélhez irt s 
melyben f. 118 ezeket olvassuk: „Szent Péter is 

azonképen, mint szent Jakab azon zsidó népeknek 
ir, kik a pogányoknak tartományában szélylyel 
laknak vala, mely levél méltó az apostoloknak feje-
delméhez. Az u. n. katholikus leveleknek sorrendje 
ugyanaz mint a Vulgatában, a Titk. Jel. könyve 
után ezt olvassuk : „Eghissz az U j testamentum-
nak vigghe, mellből az ur Isten diczertessik". 

Munkájának befejezéseül Sylvester tizennégy 
nem számozott levélen függeléket csatolt hozzá, 
mely az első nyolez lapon az újszövetségi szent-
irati könyveknek tartalmát hozza versekre szedve1), 
ezen kivül pedig sorjegyzékét az olyan szentírási 
szóknak melyek átvett értelemben használtatnak, 
betűrendes jegyzékét némely nehezebb érteoiényü 
kifejezéseknek, melyek megmagyaráztatnak, azután 
rövid átnézetét a szentírási mértékek, sulyok, pén-
zek s betegségeknek. Az utolsóelőtti levélnek hát-
lapján a nyomdász mentegeti magát a sajtóhibák-
ért s az olvasót az isteni kegyelembe ajánlja. Az 
utolsó levélnek első lapján az értelemzavaró sajtó-
hibák soroltatnak elő, mig ettől egy kis hézag által 
elválasztva e szavak állanak : „Uyszighetben Abadi 
Benedek nyomtatta vala 1. 5. 4. 1. esztendőben"; 
ugyané levélnek hátlapján pedig az egész lap ter-
jedelmét elfoglaló, oszlopokon nyugvó keretben az 
egyesitett Nádasdy-Kanisay-féle czimer mutatko-
zik, ezen mondattal : Quod Deus coniunxit, homo 
non separet. 

Már az ekként lehető legbehatóbban ismerte-
tett könyvnek czime is mutatja, hogy Sylvester 
fordítására nem csak a latin, hanem az eredeti gö-
rög szöveget is használta, illetőleg figyelemmel kí-
sérte. Ez utóbbit illetőleg, váljon kéziratból dol-

Eredetiben s divatosb átírásban 1. Révay ,M. Versei' 
sat. Pozs. 1787, 306. 

3 
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gozott-e, avagy Erasmusnak egyik másik épen 
akkortájt (1516, 19, 22, 27 és 1535) megjelent 
kiadásai-, s melyikből, azt ugyan nem tudjuk, s 
alig fogjuk is valaha tudni ; valószínű azonban, 
hogy Erasmus egyik másik kiadását követte, kit 
előszavában nem kevésbbé dicsér,2) mint Pesti Grá-
bor. Mindazonáltal kiválólag a Vulgata után indult, 
mi nem megvetendő érv katholicitása mellett, mely 
állitásnak bebizonyítására még a hittanilag eltérő-
leg magyaráztatni s ezért a protestánsok által már 
a fordításban is átidomittatni szokott oly helyekre 
is hivatkozunk, minő például Rom. 3, 28 ; I Cor. 
9, 5; Ephes. 5, 32; Coloss. 2, 8 ; I I Thess. 2, 15; 
I Tim. 3, 15; Hebr. 13, 4 ; Jac. 5, 15; s mások, me-
lyeknek Cároli s Heltay fordításaival való összeha-
sonlítása azt mutatja, hogy Sylvester hű, követke-
zetes s öntudatos katholikus volt. 

Nyelvezete dicséretre méltó, választékossága 
azonban gyakran nagyon is hódol bizonyos nyelv-
tisztázási törekvéseknek. Toldy Ferencz még azt is 
jegyzi meg róla, mint nyelvészről, hogy mint vi-
lági a zárdai irodalmat s irályt nem ismervén, a leg-
ősibb magyar nyelvemlékeknek velős magvassá-
gát nélkülözi ; mindazonáltal tagadhatatlan, hogy 
Sylvester, tekintve nyelvünknek akkori még na-
gyonis kezdetleges fegyelmezetlenségét, a szentírás 
forditói közt minden időkre fényes helyet biztosí-
tott magának. 

Fordításának bécsi utánnyomata, melynek pél-
dányai ma szintén a könyvészeti ritkaságok közé 
tartoznak, itészetileg sokkal kevésbbé becses, mint 
Sylvesternek eredeti munkája. Czimében — „Vi 
Testamentum magiar nielven : meli, az Görög és 
Diak nielwből reghen Silvester János altal fordít-
tatott most másodszor megigazíttatott, es vyonnan 
ki niomtatott Becsben Stainhofer Gaspar altal 1574, 
esztendőben" — ugyan nagy büszkén azt vallja 
magáról, hogy ,megigazittatott l, megigazittatása 
azonban alig különböztethető meg az elrontástól, 
amennyiben például nem csak hogy az eredeti ki-
dásnak sajtóhibái nem javíttattak ki, de még sza-
porittattak is, s a hol a szövegen változás tétetett 
az rendesen igen ügyetlenül s szerencsétlenül hajta-
tott végre, mint azt számos, érdemleges helyek ösz-
szehasonlitása mutatja. Meg az előszó is, mely e 

a) ezt mondja róla : »quod et Erasmus ille Roteroda-
mus, orbis Christiani eximium decus, paraphrases suas in 
hoc ipsum opus (quas et nos secuti sumus, quod in his purior 
sinceriorque tractetur theologia) deducavit". 

könyvet II . Miksa fiainak. Rudolfnak, magyar ki-
rálynak s Ernst főherczegnek ajánlja is jobbadán 
Sylvester felajánlásának utánzása. Ezen kiadás 303 
levelet foglal magában, s mint már fentebb mon-
dók, szintén a könyvészeti ritkaságok közé tarto-
zik, melyet, ámbár mkvBélM. (De vet. Liter. Hunno-
seyth. exerc. Lips 1738 p. 36, 36), Bévay (i. h. 302 
1.), Bibini (i. h. I, 47.), Veszprémi (Mem.Med. Hung, 
c. I. p. III.) is emiitik, csak Bévész ismertette 
kellőkép. 

* 

Ezek után immár Sylvesternek költői mun-
káira mehetünk át. Sylvester nem volt költői elme, 
de hódolt az akkori humanisták azon nem egészen 
helytelen nézetének, miszerint a classicai nyelveken 
való ilyetén gyakorlat leginkább arra való, hogy e 
nyelveknek szellemét elsajátitsuk, mi viszont a szép-
müveltségnek elengedhetlen feltételéül, ha nem lé-
nyegéül tekintetett. Sylvester mint költő meglehe-
tős nyelvismei sokoldalúságot tanusit, amennyiben 
nem csak latinul, de görögül, és a mi az akkori kor 
körülményeit tekintve még nevezetesebb, magya-
rul is irt. Ismert költeményei, kivéve néhány val-
lásit többnyire történelmi tartalmúak s mint ilyenek 
műveltség- történetileg érdekesek, amennyiben egy-
részt a kor nevezetes eseményeit jelzik s jellemzik, 
másrészt a nvelvészet akkori állására vetnek nem 
megvetendő fényt ; harmadszor pedig, mint szerző-
jük kedélyállapotának s számos ügyekre vonat-
kozó egyéni nézeteinek hű kinyomata vagy legalább 
visszfénye, felekezeti álláspontjára vonatkozólag is 
nem egy becses adatot szolgáltatnak. 

Dankó kanonok, általunk már többször emii-
tett monographiájában mind a három szempontot 
tárgyalja, behatóan itészetileg, mi itt csak a har -
madik pontot tartván szem előtt, csak azon voná-
sokat emelendjük ki, melyek erre vonatkoznak. 

Ezek közé tartozik kétségen kivül az is, hogy 
„De bella Turcis inferendo Elégia" czimü költemé-
nyében azon bajok közt, melyeknek nyomása alatt 
az emberi nem sínylődik, ezt is emliti : „Pestiferae 
haereseos contagia, vera fides queis Scinditur in par-
tes Christe verende tua", hol a ,haeresis: alatt lehe-
tetlen mást értenünk, mint az u. n. reformatiót. A 
78 zsoltárnak költői átirásában, főleg annak 2. ver-
sében tisztán katholice nyilatkozik a szentekről, ily 
módon : „Servorum cumulo congesta cadavera ter-
rae ; Praeda feris data sunt, alitibusque poli. Qui 
sancta sancti, vita fulsere, deumque ; Sanctum San-
ctorum te coluere sua". 
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Költészeti munkáinak azonban fénypoutja a ,Querela 
Fidev, mely 1551-ben jelent meg, és Hans Kohlnál, latino-
sított nevén Carlo Jánosnál, ki 1551-ig Aquila A. társasá-
gában az u. n. szent Anna-udvarban, későbben, 1554-ben, 
Regensburgba történt átköltözködéseig társ nélkül a dömé-
sek udvarában dolgozott3).Görög s héber betűi is lévén, vál-
lalkozhatott ezen, mindkét betünemet megkivánó munkának 
kiadására, melynek tökéletes czime ez: „Querela fidei, ad 
serenissimum Romanorum, Hungáriáé et Bohemiae etc. Re-
gem, Divum Ferdinandum, Autore Joanne Sylvestro Pan-
nonio. Viennae Austriae Joannes Carbo excudebat, Anno 
M D L F . Ezeu költeménynek alkalmi okát már fentebb je-
eztük, itt azonban főleg azon részekre terjeszkedünk, me-
lyek Sylvester vallási irányára némi világosságot derítenek. 
Ilyen az előszó, mely kötetlen beszédben röviden elmondja, 
mi az egész lamentatiónak tartalmát képezi s melyből a kö-
vetkező helyet idézzük : „Sic itaque affectus (— miután a 
parasztok őt kis birtokából kiűzték, s majdnem tettlegesen 
bántalmazták, ugy hogy neje s gyermekeinek hátrahagyá-
sával bujdosnia kellett) — ut a cogitatione malorum animum 
avocarem, moeroremque, quem in tantis malis acceperam 
levarem, scripsi Querelam Fidei, admonitus malis huius sae-
culi et extremi et periculosissimi. Quo parum erat tot haere-
sibus prauis fidem Cbristianam lacerari, nisi et athei qui-
dam 4) suborirentur, haereticis longe pestilentiores". Magá-
ban a költeményben pedig a ,Hitl ekként szólamlik meg, 
szívig ható panaszra: 

„Illa ergo, quae quondam sublimi vertice summa 
Sydera puisabam nomine clara Fides, 

Et toto regina simul celebrabar in orbe, 
Magna ancillarum concomitata grege, 

Sublimis coelo, diademate splendida fulvo, 
Regnis fülta pijs ac ditione sacra. 

Élénk s megható vonásokban ecseteli az ekként szólva 
bevezetett Hit azon megtámadtatásokat, melyeknek min-
den oldalról kitéve. A költeménynek felét kellene kiírnunk, 
mondja szerző (95. 1.) ha csak a legnyomatékosabb helyeket 
is akarnók idézni azok közül, melyek bebizonyítják, hogy 
Sylvester nem csak katholikus értelemben beszélt, hanem e 
hitet mindeuféle ellenszenves érvelés ellen győzedelmesen 
meg is védelmezi. 

Van ezeken kivül Sylvesternek még egy mysteriosus 
költeménye is, melyet soha senki sem látott, csak Podhraczky 
(Tudománytár 1841, 120) állítja, hogy létezik, vagy leg-
alább, hogy megiratott s kiadatott, egy negyedrétü iven, 
évszám s lapszámozás nélkül. Állana pedig ezen költemény 
31 versből, czime: „Querela Domini Jesu resurgentis, carmi-
nibus lyricis conscripta". Különös, hogy Podhraczky soha 
sem volt nyilatkozatra bírható : hol látta ezen szintén 
annyira érdekes ereklyét. 

Bornemisza Péter prot. superintendensnek énekesköny-
véből, melynek unicumaa tudóstársaság könyvtárában van, 
Dankó kanonok egy további vallásos költeményét adta ki 
„A Christusnac feltámadásáról," melynek minden sora, mon-

3) Schier, de prim. Vindob. typogr. p. 35. és Denis, Wiens Buch-
druckergeschichte XI. 

*) .Nihil novi sub sole', mondhatná az ember, midőn e helyen Dan-
kónál azt olvassa, hogy 1584-ben Bécsben három orvos halálos ágyán 
kijelentette, miszerint ,minden vallás nélkül' meghalni akarnak. A követ-
kező évben Zingel orvos végrendeletileg meghagyta, miszerint saját kert-
jében, pap, harangozás es gyertya nélkül temessék el. 

data katholikus. E költeményt már Lampe, Ember Pál egy-
háztörténelmi munkájának kiadója is emliti (Hist. Eccl. 
Ref. in Hung, et Transs. Traj. 1728, 739. 1.) de hozzáteszi: 
„Non extat in nostris hodiernis Cantionalibus, sed in vetus-
tissimis," — kutforrásul erre nézve az illetők Brewer Lő-
rincznek 1652-ben Lőcsén újra kiadott egyházi énektárra 
hivatkoztak. A semmi itészi szellemmel nem bíró Wallaszky, 
s utána fájdalom Kazinczy s Fessier is (Magy. Régis. XVII, 
illetőleg ,Geschichten d. Ungern' VIII, 456) azt állítják 
ugyan, hogy Sylvester Luthernak több költeményét fordí-
totta magyarra, anélkül azonban, hogy ennek bebizonyítá-
sát még csak meg is kisérlették volna ; a fentidézett ,Hús-
véti Ének' pedig, melyet a Bornemissza-féle unicurn nyomán 
először Dankó kanonok bocsátá közre, előttünk fekvő egyed-
iratának 4-dik mellékletéül, egyetlen egy szót sem tartal-
maz, melyből azt következtethetnők; hogy Sylvester valaha 
protestáns volt. Más egyházi éneke vagy költeménye pedig 
mindeddig nem tudatik. 

A mi költeményei külalakját illeti Sylvester korának 
fia volt, a méltányos itészetnek tehát az újlatin irodalom-
nak álláspontjára kell helyezkednie, ha igazságosan nyilat-
kozni akar. E szempontból méltánylandó Sylvesterben a 
meggyőződés élénk volta, a kedélynek tisztasága, mely 
munkáin elömlik, s a képzeletnek gazdagsága, melynek 
egyes fellobanó szikrái az olvasót oly kellemesen meglepik ; 
— de korának fia volt annyiban, hogy abba, mit oly talá-
lóan „die Fehler der Gratulanten, und Supplicantenpoesie 
seines Zeitalters" neveznek, ő is nem ritkán bele esett. Oly-
kor aztán többet ér a külalak mint a béltartalom ; hossza-
dalmas leírások s tuláradozó magasztalások helyettesitik a 
nyelv s gondolat költöiességét, mig a vontatott fejlődés az egé-
szet nem ritkán nagyonis unalmassá teszi. Igy vétkezett néha 
néha a mi Sylvester barátunk is s ha hozzáteszszük, hogy 
itt ott a nyelvtant s a helyes versmérték szabályait is elha-
nyagolja, másutt ismét ólatin remekírókból a legnagyobb kö-
nyüdedséggel egész verseket szóról szóra,átvesz', akkor Syl-
vesterben is csak oly költőt látunk magunk előtt, sem nem 
jobbat, sem nem roszabbat, mint minőkből az újlatin költők 
túlnyomó többsége állott, minek felemlítése tehát dicsőségé-
nek nem ártunk; de ártani nem is akartunk, annál kevésbé, 
minthogy ez oly kérdés, mely azzal, mi előttünk a legfon-
tosabb : minő hiten volt Sylvester? semmi összefüggésben 
sem áll; — ez pedig az, minek befejezésül még néhány sort 
szentelni akarunk. (Folyt, köv.) 

ADNOTATIOÏÏES 
QUIBUS HISTÓRIÁÉ ET LIBRI 

S. THOMAE AQUINATIS 
ILLUSTRANTUR. 

(Folytatás.) 

[18] Ad pag. 358. Incredibile dictu est, quantopere 
a scholastica Theologiae forma abhorruerint, qui saeculo de-
cimo sexto a Catholica Eeclesia defecerunt ; incredibile 
dictu est, quot illám dicteriis quamque virulentis infamarint, 
data omni occasione bilem effundentes in doctissimos viros, 
quos Scholasticos vocant. Si enim scripta tantisper evolva-
mus non quidem Lutheri, Zwinglii, Calvini, Melanthonis, 

6* 
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Chemnicii, ab reformations s. d. signiferia, rerumque omnium 
catholicarum censoribus iniquiaaimia édita; aed virorum etiam 
paulo moderatiorum, Cavei, Moahemii, Deilingii, Larapii, Er-
nestii, Mori, Zornii, aliorumque commentarioa teramua : e 
veatigio legemua acholae tbeologiam eaäe reiiciendam. Centies 
inconcuaaia argumentis tametai refutati fuerint a theologis 
catholicia, centies nihilominus calumniae et opprobria ab 
acatholicis ad hos usque dies refricantur, lectoribusque suis 
veluti indubia mandanda proponuntur, vanissimisque cavil-
lationibus praedecessorum novae adiiciuntur. Sed conpertum 
nobis exploratumque est, acholae theologia ÀYA&iav OWQOV 

xal fxvQuijxlav contineri. Evicerunt id praeclariasime Hier. 
Vielmius, de d. Thomae Aq. doctriua et scriptis, ed. Ser. M. 
Maccarinelli. Brixiae. 1748. p. 41. s. Melchior Canus de lo-
cis theol. IX, 1. ed. Pat. 1762, p. 209. seq. Clemens Schrä-
der S. J., praef. ad edit. Rom. 1857. op. D. Petavii de theol. 
dogmat. n. 95. a. p. XXXVIII . aeq. J . Kleutgen S. J., Die 
Theologie der Vorzeit vertheitigt. Miinster 1853, et Philo-
sophie der Vorzeit, ib. 1860. s. atque passim. A. Stöckl, Ge-
schichte der Philosophie des Mittelalters. Maincz. 1865. II. 
427. s. Quis nescit pygmaeum gigantis humeris impositum 
altius et longiu8 quam gigantem ipsum prospicere ? Ridicu-
lus esset si quis pygmaeum admiraretur, quod ea sibi visa 
referret, de quibus nihil gigas dixei«at ; qui etsi ipsa non vi-
dit, effecit tarnen ut ea pygmaeus videret, ita ut omnis huius 
cognitio illi quoque in acceptis referenda sit. Ex hoc genere 
pygmaeorum C. Oudinua, Comm. de acript. Eccl. antiq. 
Lips. 1722. II., 257. „vel calumniose vel imperite admodum 
in sapientem sanctumque virum Thomam" (ut in refuta-
tione Marci Ephes. inquit Card. Bessarion ed. Migne P. Gr. 
161. 169.) proiecit : „Quamvis autem Pontificii innumeri a. 
Thomam Aquinatem ob doctrinam laudarunt, tamen apud 
viros narium emunctarum, vel nullam vel modicam eruditio-
nem ex lectione operum eius hauriri creditur. Nam Sohola-
aticam trutinam et garrulitatem unicam sciebat, hac aetate 
omnibus scholaaticia communem." Ita continuât s. d. criticus 
homo, ut toto ipsum errare ostio dicendus ait. Cenauraa d. 
Thomae inurit etiam ineptas iniquasque J. Baumann : Die 
Staatslehre des h. Thomas von Aquino. Leipzig 1873. 

[19] Ad pag. 359. Ut barbara ae sordida admodum 
scribendi ratione libros a. Thomae exaratos liberemua, satia-
fuerit advocare severum censorem acatholicum J. Brucke-
rum, Instit. Hist. Philos. Lips. 1756. p. 510. „Illud ait, ne-
gandum non videtur, habuisse Thomam iudicandi aciem, in-
genium excellens, lectionis copiam, industriam inexhaustam, 
minusque eum quam alios scholae scriptores ineptivisse, qui 
si in meliorem aetatem incidisset, quin inter optima ingénia 
eminuisset. Non enim deest illi ingenii elegantia, dictio mi-
nus lutulenta et facilis, et reliquis eius aetatis tolerabilior." 
J . Dallaeo, de usu Patrum. Genevae. 1656. p. 130. facile 
largimur : quod non solum laboribus, sed et ingenii faculta-
tibus ad consequendam linguae latinae perfectam cognitio-
nem »opus sit memoria tenaci, ingenio perapicaci, atudio in-
defesso, acri comprehenaione, diuturna et sedula lectione;" 
sed haec omnia in Aquinate reperimus. Inpudentius nemo C. 
Oudino opera S. Thomae proscidit nihilominus 1. c. p. 302. 
fateri cogitur : „inter legendum animadverti Sanctum Doc-
torem equidem in operibus suis non affectasse Latinitatem 

comptam atque elegantem, non neglexisse attamen illam. Ita 
nunquam vel raro videre ait etiam in prolixissimis eiua ope-
ribus, phraaea barbaraa atque grammatico indignas, sed 
quandam servasse dictioais congruitatem." Contra scriptores 
notae recentioris, qui parum aeque in S. Thomae et schola-
stisorum dicendi genus, de ornatu sermouis neglecto, locuti 
sunt, adprirae observât M. Canua, de loc. theol. XII , 10. p. 
360. : „Cum oratorum more quasi torrena fertur oratio, quam-
vis multa cuiusque modi rapiat, nihil tamen fere teneas, nihil 
apprehendas. Cum autem ad scholae normam certa via et ra-
tione premitur, contineri amplectique faciliua potest. Itaque 
praeclarum a d. Thotna accepimua morem diaputandi, si eum 
teneremus. Nemo vero a viro gravissimo orationis delicias 
quaerat, pigmenta muliebria, fucum puerilem, sed veras gra-
vesque sententias, argumenta solida et propria, sermonem rei, 
de quadisaeritur, accomodatum. Quae omnia d. Thomas adeo 
egregie praestitit, ut si vitia in eo pauca sint, quae ab istis 
invidiose commemorantur, plurimis tamen maximisque virtu-
tibua illa compenaet." Si dicere olim piacúit: „Prinuipibua pla-
cuisae viris, non ultima laus est. Non cuivis homiui contingit 
adiré Corinthum"; potiori longe iure in praesentia affirma-
bimus, non esse cuiuavia, Thomisticae Theologiae effigiem 
animo complecti recteque diiudicare. (Vége köv.) 

Szent Bertalan, szigete és temploma Rómában. 
r 

Epeu e napokban értesítettük t. olvasóinkat azon ünne-
pélyességekről, melyek közt Simor bibornok ő Ernja, Ma-
gyarország főmagasságu herczegprimása s esztergomi érsek 
,a szigeten levő sz. Bertalan' uevü biboraoki czim-egyházát 
birtokába vette. Ma kötelességünknek tartjuk ugyancsak e 
templomra vonatkozólag némely érdekes adattal szolgál-
nunk t. olvasóinknak, ugy, hogy rövid pillantást vessünk a 
szigetnek egész történetére is, a legrégibb időktől fogva, 
egészen azon napig, melyen a rajta levő, fentnevezett tem-
plom körül IX. Pius pápa ő Szentsége rendeletére megindí-
tott javítások végleg befejeztettek. 

Titus Liv.us — II, 5 ex editione Joannia Clerici, Lips, 
in off. Weidmann. 1735, torn. I p. 91 — ekként beazéli a 
szigetnek keletkezését : Tarquinius Superbus elüzéae után 
(u. c. 245 ; a. Chr. 507) „de bonis regiia, quae reddi ante 
censuerant, rea intégra refertur ad Patres. Illi victi ira, ve-
tuere reddi, vetuere in publicum redigi. Diripienda plebi 
sunt data ; ut contracta regia praeda spem in perpetuum cum 
his pacis amitteret. Ager Tarquiniorum, qui inter urbem ac 
Tiberim fuit, consecratus Marti, Martius deinde campus fui t . 
Torte ibi tum segea farris dicitur fuisse matúra measi, quem 
campit fructum, quia religioaum erat conaumere, deaectam 
cum atramento segetem magna vis hominum simul immissa 
corbibus fudere in Tiberim, tenui fluentem aqua ut mediis 
caloribus solet, ita in vadia haesitantis frumenti acervos se-
disse illitos limo. Insulam inde paulatim, et aliis, quae fert 
temere Human eodem invectis, factam, postea credo additas 
moles, manuque adiutum, ut tam eminens area, firma tem-
plis quoque ac porticibua sustinendis esset. 

Kétszáz husz évvel későbben, Valerius M. szerint ve-
szedelmesjárvány uralkodott Rómában, mely három eszten-
deig dühöngvén számos áldozatot ragadott el. Az orvosi tu-
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domány akkor sem lévén mindenható, a papokhoz folyamo-
dott a zaklatott nép, mely a sibyllai könyveket felütvén, azt 
találták ott, hogy az egyedüli eszköz ezen borzasztó csapás 
beszüntetésére az lenne, ha maga Aesculap jönne el Rómába. 

Livius erről, X, 47 csak ezeket irja : „Inventum in 
libris, Aesculapium ab Epidauro Romám arcessendum ; ne-
que eo anno, quia bella occupati consules erant, quicquam de 
ea re actum : praeterquam quod unum diem Aesculapio sup-
plicatio habita est" — a történeti monda azonban ekként 
beszéli el a dolgot, hogy legott tiz előkelő római polgár, 
Quintus Ogulnius vezetése alatt küldöttségképen indultak 
Epidaurusba, hogy az Istent felkeressék. Alig hogy ezen 
városba érkeztek, Aesculapius megjelent, s felbátoritó sza-
vakkal megígérte nekik, miszerint okvetlenül elkisérendi 
Rómába, csak hogy kigyóalakban, minőt egyet botja kö-
rül csavarva hordott. Másnap reggel a tegnap jelzett alak-
ban csakugyan elhagy ván templomát, a virágokat elébe hintő 
s a csudát bámuló néptömeg közt végig mászván a városon 
keresztül, a rómaiak hajójára s abban Quintus Ogulnius re-
keszébe ment, melyet el nem hagyott, mígnem a hajó Antium-
ban, a mai Porto d' Anzióban kikötött. Akkor a kígyó, el-
hagyván a hajót, három napig ott levő templomában nyu-
godott, mely időnek letelte után visszatért, mire a hajó útját 
a város felé folytatta. Oda érkezve, a fogadására összegyűlt 
nagy embertömeg szemeláttára kicsúszván a hajóból,az akkor 
már befásitott szigetnek azon helyén rejtőzködött el, hol ké-
sőbben temploma állott. 

Valerius Maximusnak ezen mesebeszédjéből annyi kö-
vetkezik, hogy a rómaiak eme szigeten már az ősi idők-
ben egyikét őrizték azon kigyóknak, melyek Aesculapius 
személyesitőinek tekintettek. Ez megmagyarázza^ sziget-
nek mesterséges hajóalakját is, melynek hátsó részén manap 
sz. Bertalan zárdája áll. E zárdának hátulsó falán még ma 
is Aesculápnak számos jelvénye szemlélhető, többi közt az 
ismeretes bot vagy jogar is, a körülcsavargott kígyóval, 
féldomboruan kidolgozva a kőből. Az árboczfa helyét egy 
csinos lobor jelzé, melyre midőn Róma kereszténynyé lett, a 
megváltás jelvénye tüzetett fel. Gamucci mondja, hogy e 
lobornak maradványai még 1565-ben láthatók voltak, ma e 
helyen egy másik, az uralkodó pápa bőkezűségéből felállított 
szép emlék áll. 

Az emiitetten kivül a pogány korszakban még két 
templom állott e szigeten, az egyik Jupiternek, a másik 
Faunusnak tiszteletére. Nem bizonyos, váljon az Aesculap-
nak emelt imola azon a helyen állott-e, melyen ma szent 
Bertalan temploma áll; Ovidius szerint a hajónak hátsó ré-
szén állott.1) 

Egyéb, talán érdekes, de kitűzött czélunktól messze 
elvezető részlet mellőzésével a középkorra térünk, melyből 
legrégibb idevonatkozó okmányul VIII. Benedeknek egy 
1018-ból származó, a portói püspökhez intézett bulláját 
birjuk, mely e főpap joghatóságát szabatositja. Ezen bullá-
ban szigetünk is emlittetik, két rajta levő templommal, me-
lyeknek egyike keresztelő sz. Jánosnak, másik a sz. Adalbert-
nek nevét viselte, amaz a mai San-Griovani in Calabita, másika 
a mai sz. Bertalan-féle egyháznak helyén. Sz. Adalbert tud-
valevőleg 21 évvel az emiitett bullának kelte előtt, 997-ben 

VJoürn. de Fl. IV. 1874,135. 

nyerte el a vértanú koronáját. A mai templomot, a történet-
búvárok közt uralkodó általános nézet szerint III. Otto, né-
met császár épité, mely alkalommal sz. Adalbert karja, ké-
sőbben sz. Bertalan apostol, nolai sz. Paulin, sz. Exuberan-
tius vértanú s sz. Marcellus szerpap tétettek le ottan, egy 
szép porphyr-vederben, melyet a templomnak főoltára még 
ma is magában foglal. A templomnak neve s czime eleinte 
,Sz. Adalbert s Paulin', későbben ,Sz. Adalbert s Bertalan' 
volt, mig végre ez utóbbi szent kizárólagosan nem csak a 
templomnak, de az egész szigetnek is nevet adott. (Folyt, köv.) 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 15. A f e l i d é z e t t s z e l l e m . Nem 

másé e szellem, mint az e.hunyt b. Eötvösé, de a közönséges 
szellemidézés, vagy megjelenés hatása és a közt, melyről 
szólandók vagyunk, az a különbség van, hogy amaz ijesz-
tésül szokott használtatni, ez pedig bátoritásul akar szol-
gálni és pedig mint az máskép nem is lehet, a liberalismus 
bátorításául. Nem bánjuk, de Vörösmartyval szólva „a jo-
gunkat tőlünk senki el nem veszi," hogy e szellemidézésre 
észrevételünket meg ne tegyük. 

Időközönkint t. i., leginkább pedig az utóbbi napok 
alatt a liberalismus igen nagy szükségét találja annak, hogy 
elhunyt nagy férfiainak emlékét, beszédeit felidézze a vég-
elgyengülésben szenvedő liberális parlament felvillanyozá-
sára, illetőleg pedig a meddig lehet, életének moschussal való 
tengetésére; igy történt, hogy a ,Napló1 igen korszerűnek 
tartotta a parlamentben többszörösen vereséget szenvedett 
liberalismust Eötvös bárónak még a 40-es években a vegyes 
házasságok ügyében tartott egyik beszédére figyelmeztetni, 
közölvén azt egész terjedelmében, buzdításul a korcs uno-
káknak, kik az ősök nagy szellemétől annyira eltávoztak, 
hogy a vigan kezdett polgári házasság czimü vígjátékot a 
liberalismus tragoediájává átváltoztatni nem iszonykodtak. 

Ez, megvalljuk mi is, nem nagy hálaérzetről tanúsko-
dik az unokák részéről, ami annyival felfoghatatlanabb, 
mert nap nap után csak arról győződhetünk meg, hogy a 
liberalismus, ami különösen az egyházi és vallási ügyeket 
illeti, ma is ugyanazon fogalmakkal bír, mint bírt a 40-es 
években, illetőleg semmit sem tanult és semmit sem felejtett, 
eléggé bebizonyítja ezt a ,Nap>lói avval, hogy még ma is lel-
kesedik egy elavult beszéden, és azt hiszi, hogy Eötvös el-
veinek alapján csakugyan rendezni lehet minden veszély 
nélkül hazánkban a vallási ügyeket. Ez ha nem ámítás, ugy 
legalább is rettentő téves nézet. 

Eötvös bárónak tudományosságát, képzettségét senki 
sem fogja ugyan kétségDe vonni, de az is mindenki által 
elismert tény, hogy szerencsétlenebb, mert idealisticusabb 
politikusa Magyarországnak még nem volt, ami pedig külö-
nösen a vallási kérdéseket illeti, mindenki előtt ismeretes és 
tagadhatatlan tény, hogy Eötvös nevezetesen a katholicis-
mus felfogásában, megítélésében soha sem a kath. egyház 
természetéből, isteni szervezetéből, hanem önalkotta eszméi-
ből a katholicismus felől indult ki, azaz, az a katholicismus, 
melyről az elhunyt báró beszélt, itélt, melyről törvényjavas-
latokat készített, nem a Krisztus által alapított kath. egyház, 
hanem csak Eötvös b. katholicismusa volt, ami annyit jelent, 
hogy az nem katholicismus. 
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Az egyházról táplált téves nézeteihez hozzájárult az 
államomnipotentiáról táplált nézete, s habár az egyházat 
isteni eredetűnek elismerni látszik is elméletben, a gyakor-
latban épen ugy bánt el vele, vagy még roszabban, mint 
akármely üzleti társasággal. Az állam hatalmát minden egy-
házi térre kiterjeszteni törekedett, azért már fentebb em-
iitett beszédében megpenditi a polgári házasságot, jogosnak 
hirdeti a placetumot és mint tudjuk, minister korában az 
előbbi mellett pártolólag nyilatkozott, az utóbbit tényleg be 
is hozta, ezenfelül pedig a közös iskolák kierőszakolása ál-
tal megvetette alapját a jövő hitetlen nemzedéknek és mind-
ezt csak azért, mert a katholicismust nem ismerte, mert 
azok az általános áradozások a kereszténység magasztossága 
felől csak a költői phantasiának szüleményei voltak, sokszor 
minden rendszer, nem ritkán következetesség nélkül, de me-
lyekben mindig olyannak festette a katholicismust, aminő az 
soha sem volt, csak ő képzelte és hogy ugy legyen akarta. 

Be kell ismernünk, hogy Eötvös báró felfogása az egy-
házról és az államról még ma is lidércznyomásként nehezül 
a t. házra, mert a liberalismus következtében t. honatyáink 
agyvelejét ma is a tudatlanság sötét fellege veszi körül 
mindazokban, mik az egyházat illetik. Ok is maguk csinálják 
katholicismusukat, melyre azonban semmiféle jámbor lélek 
rá nem ismerne, hogy az katholicismus és ennyiben csakugyan 
felesleges volt a szellemidézés, él az még ma is, hatását 
érezteti mindazon kérdésekben, melyek a katholicismussal 
bármiféle, akár a legtávolabbi összeköttetésben is vannak. Ha 
azonban tekintetbe vesszük, hogy utóbbi napokban a libera-
lismus szekere megzökkent, hogy kerekei itt ott lassabban 
mozogtak és liberális fülekre kellemetlenül ható nyikorgást 
hallattak, belátjuk, hogy egy kissé meg kellett kenni és 
ezt alig lehetett volna czélszerübben tenni, már a liberalis-
mus érdekében, mint az emiitett beszéd közlésével ; azt 
mondtuk, hogy a liberalismus érdekében ; — mert azt határo-
zottan tagadnunk kell, hogy ama beszédben lefektetett esz-
mék valósitása a haza s társadalom érdekét előmozdítanák, 
vagy azok valósitása által meghúzatván a határvonal egy-
ház és állam közt, minden összeütközési anyag kiküszöböl-
tetnék e két hatalom közt. 

Ennél nagyobb ámítás, a már eddig is történteknek 
vakmerőbb ignorálása nem is képzelhető. Alkotmányos 
korszakunkra csak felületesen is visszatekintve, lehetetlen, 
hogy bárkinek is figyelmét kikerülje ama hamu alatt lap-
pangó parázs, mely minden pillanatban kész, hogy lángra 
lobbanjon. Az Eötvös ministersége alatt és után, ugyancsak 
az ő eszméi alapján hozott vallásügyi törvények, nem hogy 
kevesbitették volna az összeütközési anyagot, hanem inkább 
szaporították, elég csak a közösiskolai, áttérési és a vegyes-
házassági ügyekre vonatkozó törvényeket felemlítenünk. 
Ha ezután is minden törvény e szellemben fog hozatni, ugy 
nem tudjuk hány törvényszéket kell felállítani az összeüt-
közésektől származó perek elintézésére. A kinek valóban 
szivén fekszik a béke az egyház és állam közt, annak nem 
az Eötvösféle szellem előidézésére, hanem inkább elaltatá-
sára kell közreműködni, de hát mikor feküdt a béke a libe-
ralismus szivén ? neki zavar kell, hogy halászhasson, az ő ér-
deke előbbre való mindennél ; veszszen a haza, gondolja, csak 
a liberalismus éljen, csak azt szeretnők tudni, hogy ha a 

haza elvész, hogy fog akkor gyilkosa élni ? nem mondaná 
meg a Napló1 ? -{-

Pest. G y ö n g y f ü z é r a z s i d ó ü n n e p é l y e m -
l é k e i b ő l . (Folyt.) De honnan van az, hogy a cultusminis-
ter ur ő excja azon különös, épen nem irigylendő kényszer-
helyzetbe sodortatott, ily dolgot ily módon, ily ,érvek'-kel 
védelmeznie? Honnan ezen kiegyeztethetlen ellenmondások, 
ezen ingadozó okoskodás, s végre azon eléggé élesen kirívó 
nervositás, mely ő excját az egész tárgyalások alatt, mély 
sajnálatunkra gyö t r é . . . . ? 

Honnan mindez ? — Onnan mert ő exja a Liberalis-
mus' zsarnoki parancsa folytán kénytelen volt oly eljárást, 
mely magának a liberalismusnak máskor egyre hangozta-
tott — igaz, hogy csak hangoztatott elveivel kiegyeztethet-
len ellentétbe áll, oly érvekkel védelmezni, melyek nem a 
valódiak; mert azokat, a voltaképen döntőket nyíltan ki-
mondani ismét a Liberalismus' tiltja, azon liberalismus, mely 
nálunk ezidőszerint egyenes zsidó-cultussá fajult. 

Magyarázzuk, illetőleg bizonyítsuk be ezt, mit annál 
könnyebben tehetünk, minthogy a zsidó-vitában voltaképen 
döntő érveket mi e helyt már régen hirdettük, midőn egyik, 
múltkor idézett czikksorozatunkban fejtegetők, hogy a zsi-
dónak Krisztus óta a társadalomban csak az a szerepe van, 
mely az undok fekélyé az emberi testen, melyet alaposan ki 
kell gyógyítani, ha nem akarjuk, hogy az egész Organismus 
tönkre menjen. Ugy vagyunk a zsidóval, térmészetesen, 
hogy itt az összletről van szó, nem az egyénekről — hogy 
végső müveletlensége, absolut lelkismeretlensége, a becsület 
dolgában borzasztó cynisususa párosulva fáradhatlan tevé-
kenységével, vele született ravaszságával s szemtelenségével 
a szónak teljes értelmében veszélyes ellenségévé teszik őt még 
a józan, értelmes s ügyes kereszténynek is, kit a becsület-
ről s a lelkismeretről való keresztény fogalmai számos eset-
ben erkölcsileg lefegyverzik a zsidó műveleteivel szemben — 
hát még a tunya, tanulatlan, bután socialisticus ösztönei ál-
tal minden lelkismeretlen üzérnek mindig kész prédául szol-
gáló nép közt minő erkölcsrontó szerepet nem játszik a zsidó, 
ki fajának egész számító nyakasságával következetesen e 
kettős czél felé törekszik : saját magának meggazdagitása s 
a kereszténynek tönkretevése, szolgasági állapotba ejtése. 

Ez az, mit a minister ur értett, de kimondani nem 
mert, midőn igen helyesen azt állitá, hogy a zsidó „egyrészt 
számánál, szellemi tehetségeinél (gyönyörű euphemismus !) 
tevékenysége- s vagyonosságánál — másrészt az ország köz-
gazdasági s társadalmi viszonyainál fogva oly nagy (— mond-
hatta volua lidércz-) sulylyal s jelentőséggel bir Magyar-
országon. 

De miért olyan a zsidó ? 
Mert műveletlen, s a közönséges talmudiskolákban 

csak elbutított, fanatizált reb-jei azt hitetik el vele, hogy a 
világuralomra van hivatva, melyet természetesen csak a 
goinak anyagi s szellemi tönkretevése után érhet el ; mert a 
talmud azt tanitja, hogy a goi csak állat, mely iránt Izrael 
fiának nincs kötelessége, melylyel szemben az eskü semmis, 
melyet zsarolni, megcsalni nem bün, sőt jótét, kötelesség ;.... 
a talmud pedig s az azt hirdető s magyarázgató rabbik csal-
hatatlan vallásos tekintély előtte, s ez az, mit a cultusmi-
nister értett, de kimondani nem mert, midőn kissé elburkol-
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tan ekként nyilazkozott : „az izraëlita népességnél, mint min-
den régi népeknél (?) a népfaj a vallással azonos levén, e 
népnek erkölcsi s műveltségi állapota nagyobb mértékben van 
feltételezve a vallásos állapotoktól, mint máa népfajoknál. A 
rabbinatus íeAáí igen nagy befolyást gyakorol," melyet ő exja 
képezdéje által megtörni, vagy legalább alterálni, megmásí-
tani, zsidó szempontból azt mondanók : meghamisítani óhajt. 

Mert a zsidó azért olyan a minő, azaz: azért nem fér a 
keresztény állam keretébe, mert zsidó ; ha bele akarják erő-
szakolni ezen keretbe, arra kellene őt kényszeríteni, hogy 
szűnjék meg zsidónak lenni, hozzá kellene őt szoktatni 
ahhoz, hogy válaszsza el, mint a minister ur mondja, a nép-
fajt a vallástól, mi nála lehetetlen. Igy pedig a liberalismus 
kénytelen e népnek vallását támadni meg, miáltal maga ma-
gát csapja arczul, s az ellentmondásoknak oly tömkelegébe 
kerül, melynek bejárata felett ott díszeleg a ,Magyar Poli-
tika'-féle : ,Ja Bauer, das ist 'was Anderes'. (Vége köv.) 

Maincz. A m u n k á s - k é r d é s . (Folyt.) II. Ezen, 
igen rövid előzmények után átmegyek a második kérdésre: 
miben áll voltaképen a soeialis kérdés ? 

Minden embernek, tehát a munkásnak is, azaz annak, 
a ki mindennapi kenyerét mindkét keze munkája által ke-
resi, arra, hogy jól érezze magát, három dologra van szük-
sége : 1) biztos jövedelemre 2) társadalmi állásra s 3) nyu-
godt kedélyállapotra. A ki ezekkel bir, legyen az magas-
rangu, vagy alacsony helyzetű, tudós vagy csak közönséges 
ismeretekkel biró, városi vagy falusi ember, az boldog ; aki 
pedig kénytelen e hármat, vagy akár csak egyetlenegyet e 
három tényező közül nélkülözni, az elégedetlen. 

Igaz bizony, hogy sokan magok okai annak, ha szép 
jövedelem mellett még sem tudnak azzal amijök van kijönni. 
Azonban vannak, fájdalom, sokan még olyanok is, kik min-
den szorgalom s ügyesség daczára sem tudnak többet sze-
rezni, mint amennyi épen szükséges arra, hogy a magok s 
családjuk puszta életét tovább tengessék, arról pedig, hogy 
a jövőre, az örökségre, bizonyos, előre nem látható eshető-
ségekre, például betegségre, egyéb Ínséges állapotokra vala-
mit félretegyenek, szó sincsen. Hogy minden ember bőség-
ben éljen lehetetlen, de nem is szükséges ; de szükséges, 
hogy legalább annyit keressen, nehogy mindjárt az első pil-
lanatban, midőn önvétkén kívül munka nélkül van, koldu-
lásra kelljen kezét kinyújtania, hogy magát és családját 
fentarthassa. Igazságtalanság lenne már most, ha ezen, sem-
miképen sem kielégíthető állapotokért a munkaadókat, gyár-
tulajdonosokat, iparos mestereket sat. felelősekké tennők. 
Sőt, ezen, az álliberalis elvekből, nevezetesen a korlátlan 
versenyből származó viszonyok époly nyomasztóan a mun-
kaadókra is nehezednek, s vannak körülmények, melyek 
közt még a leggazdagabb gyártulajdonosnak, minden rop-
pant segélyforrásai mellett sincs módjában munkásainak 
biztos existentiát szerezhetni. S ezen bizonytalanság, ez az 
általános elégületlenségnek oka. 

A munkásnak, hogy megelégedett legyen, továbbá 
megfelelő társadalmi állásra is van szüksége. De ily állása 
épen nincsen a mai munkás osztálynak. Hajdanta ez más-
kép volt. A régi iparrendnek, számos hiányai s fogyatkozá-
sai mellett mégis az a jó oldala volt, hogy szerinte mindenki, 
az inas nem kevésbbé, mint a legény és a mester határozot-

tan tudta, hova tartozik, mik jogai, mik kötelességei, s hogy 
ennélfogva határozottan körülvonalozott, szabad küzdtere is 
volt, melyen jogos s tisztességes azon nagyravágyásának 
tehetett eleget, a közjóra valamiképen közreműködhetni. A 
munkásnak s a mesterembernek meg volt a maga illő állása 
a társadalomban s azért megelégedettek is voltak. A jelen-
kor mindezt felforgatta, — kirántva a munkást természetes 
viszonyaiból, ezek fejében az u. n. ,szabadságot' adta neki, 
hogy midőn a városi választások alkalmával szavazó jegyét 
a vederbe dobja — természetesen a harmadik választó-osz-
tályéba, akkor, ha tetszik, azt képzelheti magának, miszerint 
a városi ügyek vezetésére őneki is befolyása van; vagy midőn 
százezred magával egy valakit a birodalmi tanácsba választ, 
hogy a kormányzati ügyekre befoly — ! Ti, mainczi munká-
sok, váljon szavazási jogotok segítségével meg tudtátok-e 
akadályozni, nehogy városunkra négy millónyi adósság ro-
vassék ? Avagy örömetek telik-e abban, hogy közreműköd-
hettetek arra, miszerint oly képviselő küldessék Berlinben, 
kinek ott az a folytonos szerencséje van, a ,liberális' több-
ség által leszavaztatni ? 

De még a biztosított jövedelem s a megfelelő társa-
dalmi állás sem elégségesek arra, hogy a munkást elége-
detté tegyék. 

Igen oktalanul valaki azt mondta, hogy a soeialis kér-
dés semmi egyéb, mint puszta gyomorkérdés; — sokkal in-
kább szív- s kedélykérdés az — mellékesen aztán pedig 
mindenesetre gyomorkérdés is. Isteni Megváltónk azt mondta: 
„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 
mely az Isten szájából származik ;" — mindakettőre van 
tehát szüksége az embernek : kenyérre a test, vallásra a lé-
lek számára; sőt a léleknek kielégítése fontosabb a testénél. 
Pedig a kedély nyugalma, a léleknek eme megelégedettsége, 
megnyugtatott volta, békéje, ez az, mi manap minden osz-
tályainkban, magas s alacsonyrauguaknál egyaránt hiány-
zik. Az uralkodó korszellem, az önzés elve, a felülről ápolt 
rationalismua és Liberalismus', ezek azon tényezők, melyek 
a munkásnak vallásos hitét megingatták, ugy hogy elkerül-
hetetlen bajai, gondjai s fáradalmai közt immár a vallás-
nyujtotta örömeket, vigasztalásokat s reményeket nélkü-
lözni kénytelen. 

Nem fejtegethetem ez itt bővebben ; önök uraim, mind-
nyájan igen jól tudják, mit adhat a vallás az emberi sziv-
nek. Szerény jövedelem, alacsonyrangu társadalmi ájlás, 
sokféle áldozat s nélkülözés mellett az ember igazán boldog 
s megelégedett lehet, ha a keresztény erényeket gyakorolja, 
az egyház ünnepein annak örömeiben osztozkodik, malaszt-
jai- s áldásaival táplálkozik, s a földi lét nyomorain tul 
reményteljesen a jövőbe tekint. 

A vallásos meggyőződésnek aláásása sok helyütt a csa-
ládi viszonyoknak felbomlását is vonta maga után. Jól tudom, 
hogy van még elég derék, becsületes s tiszteletreméltó munkás 
család, melyekben bőség s gazdagság nélkül családi boldog-
ságot s még nehéz időkben is megelégedettséget találunk. De 
ezek mellett vannak szerencsétlen háztartások is, nem mert 
a munka hiányzik, vagy a munkabér csekély, hanem mert a 
családi és házassági boldogító erények hiányoznak. Ott az-
tán ugyancsak létezik a ,soeialis kérdés' s pedig anuak leg-
gonoszabb neme ! (Vége köv.) 
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Velencze. A k a t h . c o n g r e s s u s r e s o l u t i ó i 
(Folyt.) Igen figyelemre méltók azon határozatok is, melye-
ket a congressusnak első osztálya a , Vallásos cselekedetekére 
vonatkozólag hozott. Érdekesek azok már csak azértis, mert 
azt mutatják, mennyi s mily különféle eszközökkel küzd az 
olasz egyház hiveinek elvilágiasitása ellen ; mennyi súlyt, 
mennyi fontosságot tulajdonit a különféle egyleteknek. Kö-
vetkeznek tehát a resolutiók : 

I. A congressus óhajtja, hogy 
1) a Mária-egylet minden rendű s rangú hivek szá-

mára Olaszhon városaiban mindinkább terjedjen, hogy a 
hivek azokban vallásos szellemök ápolására s a jámborság-
ban való kölcsönös felbátoritására egyesüljenek. 

2) Mária gyermekeinek társulata főleg a jobbmódu ta-
nuló fiuk s leányok közt terjedjen ; 

3) a keresztény anyák egylete, ahol nincsen megalapit-
tassék, a hol van, ápoltassék, 

4) azon városoknak katholikus lakói, melyekben nerii 
sz. Fülöp Oratóriumának papjai vannak, ezen oratoriumok 
látogatói közé vétessék fel magokat. A hol pedig nincsenek, 
ott a férfiak, a püspökök engedélyével s buzgó papok veze-
tése alatt hasonló czélu egyletekké alakuljanak. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
= O szentségének bécsi nuntiusa, ftdo Jaco-

bini érsek ő exja, a mai napon Esztergomba érkezik. 
— A magyarországi központi Fröbel-nőegylet részé-

ről a szülőkhöz s a hazai összes nőegyletekhez szóló ,Felhí-
vás1- 1 kaptunk, mely a póstai szabályzatok nyilt megveté-
sével a következő, fertelmesen németes zamatu hátirattal 
ékeskedék : „Kéretik ezen felhivás szives közléseeVí (es wird 
gebeten . . . um ...) 

No még csak az kellene, hogy ilyféle egyletnek pro-
grammját közöljük, mely többi közt ezeket mondja: „ . . . . a z 
ujabb időben felmerült humánus szellemirány figyelme oly 
mérvben fordul az emberiség kifejlődésére oly fontos gyer-
mekkertek felé, a mily mérvben enyészik — -eddig a gyer-
mek megvédése s vezérlésére adottnak hitt — őrangyalbani 
bizalom . . . . " 

A papírkosárba ezen, valami éretlen zsidógyerek pen-
náján keresztül még az újságíróinál is roszabb magyarságon 
filozofáló ,Nagysád'-okkal ! 

— Mint minden katholikus szellemű városban, hol a 
Ferencz-rendiek az Ur szőlőjében munkálkodnak ; ugy a 
budapesti fő- s belvárosban századok óta fáradozó atyák 
templomában is, sz. Bonaventura hatszázados ünnepe julius 
hó 12-én, a meghatározott órákban háromféle nyelven elő-
adott alkalmi szent beszédek, s egyéb ajtatosságok gyakor-
latával épületesen megtartatott. Julius 14-kén nagyságos 
Bóder Alajos, központi papneveidei igazgató ur, 8 órakor a 
vérnélküli áldozatot bemutatva nevelte a hivek buzgóságát ; 
délután pedig 4 órakor, háladó énekkel, a szenteket jutal-
mazó Isten dicsőségére, az engedett ünnepély bevégeztetett. 

Ugyanezen alkalommal egy ,szent Bonaventura bibor-
nok, püspök és egyháztanító tiszteletére szentelt, hatszáza-
dos évfordulati ünnepemléke 1874. évi julius 12., 13. és 
14-én, czimü füzet is osztatott ki a hivek közt, mely, ugy-
hiszük nt. Bády Valér, sz. ferenczrendi áldozár s pesti hit-
szónok urnák tollából folyván, népszerű irályban az ünne-
pelt szentnek életét irja le, s tiszteletének leghelyesebb mód-
járól értekezik. 

— A Hannoverában fekvő Grasdorf nevű plébánia az 
első, mely julius 6-kán, rendes plébánosa májustörvényileg 
bezárva s ,letéve' lévén, a kormány által uj plébános-vá-
lasztásra szólittatott fel. Megjegyzendő, hogy a törvény nem 

parancsolja, hogy ily esetben lelkészt választani kell, csak 
megengedi, hogy 10 községi polgár inditványára lehet. E 
körülményt felhasználván a grasdorfi katholikusok igen szá-
mosan összegyülekeztek s kijelentették, miszerint ő nekik 
más lelkész nem kell, s ők csak befogott plébánosukat isme-
rik el törvényes pásztoruknak. — Azon körülménynél fogva, 
hogy a legfőbb tvszék a paderborni püspök ügyében elis-
merte a büntetésnek más általi elviselhetőségét, Evers rhe-
dai plébános Westphaliában, ki májustörvényileg 8 napi 
várfogságra Ítéltetett azon kérelmet intézte az illető tvszék-
hez: váljon erre nézve nem állithatna-e helyettest, mi-
után van, a ki erre késznek nyilatkozott. — A paderborni 
áldozatkész hivőnek példája egyébiránt gyujtólag hatott 
egyéb megyék katholikusaira is. Ugy például a culmi ka-
tholikusok elhatározták, hogy az ellene kimondott pénzbír-
ságok lefizetése által megváltják 80-éves főpásztorukat a 
rá nézve könnyen életveszélyessé válható börtönbüntetéstől, 
a kölni s trieri hivők pedig illető főpásztoraikat kiváltani 
szándékoznak. Nevezetes, hogy a ,Frankf. Ztg.' azt fogja a 
kormányra, hogy ezen mozgalmat maga indította meg, mert 
egyrészt a már befogott püspököktől, másrészt pedig jövő-
ben azon kellemetlen s már-már aggasztóvá való kényszer-
től szeretne szép szerével szabadulni, még több kath. püs-
pököt, utóvégre valamennyit bezárni. Ugy látszik még sem 
merik Berlinben az ivet tulfesziteni. 

— A fuldai püspöki értekezletre vonatkozólag azt 
jegyzi meg a ,Schles. Kirchenblatt' ; „Nem fog közös pász-
torlevél kibocsáttatni, annál is kevésbbé, minthogy főpász-
toraink még csak februáriushóban szóltak híveikhez. Ellen-
ben a szentatyához menesztetett felirat, melynek tartalma, 
ha a félhivatalosak előtt ismeretes lenne, bizony minden bé-
két emlegető okoskodást egy perez alatt elhallgattatna. Mert 
ha püspök uraink tökéletesen helyes felfogással előrelátják 
is mindazon zaklatásokat, melyeket a jövő rnég anyaszent-
egyházunkra hozand, azért lelkismeretök még sem engedi 
meg nekik, hogy az egyház vesztére segédkezet nyújtsanak, 
így nyilatkoztak ők már korábban s a legújabb törvények 
csak igazolták eme felfogásukat. Mit határozott az egyház a 
pásztor nélküli megyék vezetésére nézve, azt a pozeni megyében 
nemsokára észreveendjük 

— A ,Köln. Ztg.1-nak egy párisi, alighanem keresztvizet 
soha sem látott levelezője ekként lamentál : „Mig a versail-
lesi képviselők derűre borura beszélnek s okoskodnak, addig 
a franczia papság gondosan használja fel idejét. Magához ra-
gadja a fiatalságot s azon van, hogy ezzel a jövőt is magá-
hoz ragadja. Belecsepegtetvén elveiket a fiatal szivekbe, gyű-
lölettel tölti el őket a modern társadalom iránt. A papság 
ekként az egész fiatal Francziaországot ejti birtokába, s a 
kormány, a helyett, hogy ennek gátot vetne, a magasabb 
tanításra vonatkozó törvénykezése által még előmozdítja, 
mely kitünőleg kedvez a — jezsuitáknak. De a papság ez-
zel be uem éri ; befolyása már a katonaságra s a munkás-
osztályra is terjeszkedik ki. A processiókban mindig a kato-
natiszteké a legkitűnőbb hely. A nagy városokban gomba-
módra teremnek a katholikus munkásegyletek, s falun már 
hasonló irányú parasztegyleteket, a tengeri városokban ten 
gerészegyleteket kezdenek alapítani. A szükséges pénzt a 
legitimista s clericalis családok adják. Az ,Association de 
Notre Dame' egy hatalmas clericalis háló, mely az egész or-
szágot befonja. Mig a közvélemény azzal vesződik : császár-
ság- királyság-e vagy köztársaság, személyes vagy személy-
telen septenatus, addig az ultramontánok sötétben bujkálnak 
s működnek, s folytonosan haladnak." 

Szerencsés ország, melynek libéralisai ekként búsla-
kodnak ; nálunk nincs okuk rá. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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elkobzása. Veleneze. A katholikus congressusnak resolutiói. Pádua. Egy magyar szerzetes halála. — Vegyesek. 

Joannes Sylvester Pannonius (Erdősi) 
az első nyomatott magyar bibliafordításnak szerzője-

(Folytatás.) 

A vita Sylvesternek hitvallása felett aránylag 
ujabbkeltünek mondható, amennyiben a múlt szá-
zad vége előtt senkinek eszébe sem jutott , őt pro-
testánsnak állitani; sőt a megelőző háromszázados, 
katholikus és protestáns könyvészet épen ellenkező-
jét vallja. Heltai a maga fordításához irt előszavában 
(Kolozsv. 156*2), meglehetősen világosan ellentétbe 
helyzi munkáját Sylvesterével ; Czvittinger nem is-
meri Sylvestert, de meg Korányi sem, Bél M. nem 
emliti hitvallását, Ember Bál, ki Sylvestert mint a 
húsvéti hymnus költőjét ismeri, szóval sem meri 
állitani hogy protestáns lett volna ; sőt alighanem 
a katholikus Sylvester iránti ,türelmes' irigységből 
Heltaira rá fogja, hogy az ő forditása a legrégibb, 
Bod Béter épenséggel csanádi püspökké s Ferdinand 
császárnak a tridenti zsinatnak oratorává nevezi ki, 
miben Weszprémi, Benkö, sőt még Katona is utánna 
indultak, kik viszont Benist is tévútra vezették ugy, 
hogy emberünket Kolosvári VIII. Jánossal, dömés 
barátból lett csanádi püspökkel zavarja össze. Budai 
Ferencz Bod véleményét követi, melyet még azzal 
is megtold, hogy a tridenti zsinat Kolosvári püspö-
köt más néven ,Erdélyi' rendeleteinek végrehajtó-
jává nevezte ki, ki viszont nevét, az akkori szokás 
szerint Sylvesterrel cserélte fel. Nevezetes, hogy 
sem Bod sem Budai Sylvesternek bibliaforditását, 
melyet pedig emlitenek, nem látták.1) 

*) Jól mondja Dankó kanonok, miszerint ilyetén iroda-
lomtörténeti vizsgálatoknak természete azt hozza magával, 
hogy gyakran oly irók is idéztetnek, kik ,alter alterum 
exscribentes nihilo plus auctoritatis rei controversae addunt'. 
De még ezen puszta előszámlálás legalább annyit mutat s 
bizonyit be, hogy a magyar könyvészetnek mezeje sokkal 
szorgalmasabban s alaposabban műveltetett, mint ezt még a 

Nem sokkal szerencsésebb volt az ujabbkori 
itészet. Az 1784-ben Pozsonyban megjelent ,Unga-
risches Magazin' harmadik kötetének negyedik da-
rabjában ,St. W.1 jelző alatt egy meglehetősen hiá-
nyos értekezés található a magyar bibliafordítá-
sokról, mely az „Index alter 1. Bibi. Hung. Fr . C. 
Szécsényi", (Pest 1808. 8 1.) szerint Weszprémitől 
származik, ki, mint fentebb láttuk, Sylvestert né-
hány évvel előbb csanádi püspöknek tartotta, s itt, 
a 493. lapon ezeket mondja: „Johann Sylvester, 
den Peter Lascovius Erdosi nennt, des ungrischen 
Balatins, Thomas Nádasdy Hofprediger, übersetzte 
das ganze neue Testament in die ungrische Sprache". 
Ezen adatok, mint az eddigiekből tudjuk, egytől 
egyig hamisak. Mert először Lascovius Sylvestert 
nem Erdősinek nevezi, hanem, bár szintén hibásan 
Lucas Sylvestri-nek, továbbá Sylvester 1554-ben, 
mely évben Nádasdy a nádori méltóságra emelte-
tett, ha még élt, bécsi egyetemi tanár volt, s har-
madszor: azelőtt sem volt ,Hofprediger t, hanem 
egyszerű iskolamester. Weszprémi után indultak 
Wallaszky, Kazinczy, Belnay, Verseghy és Fessier, ki 
ámbár Sylvesternek fordítását nagyon megdicséri, 
— D. Gesch. d. Ung. VIII. 455, 6; — hitfelekezeti 
álláspontjáról mind azonáltal egy árva szót sem 
szól, époly kevéssé, mint előtte Bibini, ki ugyan 
azt mondja róla, Mem. Aug. Conf. in R. Hung. 
1787, I, 46 s k.jliogy az alföldön a Luther-féle hit-
újításnak egyik tevékeny előmozditója volt, de hit-
vallásáról nem mer véleményt koczkáztatni époly 

legtekintélyesebb külföldi szakférfiak közül is sokan tudni 
látszanak. Avagy nem a botránynyal határos, ha még egy 
Petzhold is az egész magyar könyvészetből csak Czvittingert 
i smer i . . . . ? Annál nagyobb az előttünk fekvőhez hasonló 
egyediratoknak haszna s érdeme ; mert, mint czikksoroza-
tunk elején mondók, honi törekvéseinket a müveit külföld-
del megismertetvén, annak becsülését vivja ki számunkra. 
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kévéssé, mint Ferenczy, — ,Magyar irodalom és tu-
mányosság története', Pest, 1854, 90 1. — Ballagi 
— Nyelvtudományi közlemények', Pest 1864,111, 
39 — és Szvorényi ,Magyar irodalmi szemelvények', 
Pest 1867, 659 1. 

Katholicismusa mellett azonban határozottan 
sorompóba lép Horváth Mihály — ,Gróf Nádasdy 
Tamás élete', Bud. 1838, 123 1. —anélkül azonban, 
hogy ebbeli állítását okadatolná ; mit PodhraczJcy 
kísérlett meg ,Erdősy János ismeretlen munkája ' 
Tudománytár 1841, V, 122., s pedig nem minden 
eredmény nélkül ; míg ellenben három katholikus 
egyháztörténeti író: Lányi, Magyarorsz, egyháztör-
ténete. Nagysz. 1844, I, 50; Udvardy,,k protestan-
tismus közt. fejleménye', Veszp. 1847, 158 1. és 
Cherrier, ,A magy. egyh. tört. ' Pest, 1856, 503 1. 
Nádasdy udvari káplánjává s a vasmegyei protes-
tantismusnak egyik előharczosává teszik, mig mély-
tudományu volt tanárunk, Márkfi Samu, ,Intro-
ductio in S. Libros N. Test. ' Bud. 1856, I, 143 ke-
vés szóval tökéletesen helyesen nyilatkozik Sylves-
terről ekként: „Joannes Erdősy, alias Sylvester . , , 
totum novum testamentum in linguam hungaricam 
transtulit e latino et graeco textu, et typo vulgavit 
Uj-Szigethini anno 1541-0. Hie est primus liber 
pure hungaricus, qui in Hungaria prelum subiit. 
Joannem Erdősy cum Benedicto Komjáthy aliqui 
inter protestantes numerant, sed immerito". A szor-
galmas Kemény ,Uj magyar Muzeum, Erdősi J . élete 
saját munkáiból meritve', Pest 1855, V, 103 érde-
kes adatokat szolgáltatott ugyanerre nézve, mig 
Toldy Ferencz, ebben is elvtelen, 1855-ben,a,Magy. 
nyelv és irodalom kézikönyvé -ben, I, 42, 5, 6, ka-
tholikusnak, tiz évvel későbben pedig, a ,Magyar 
nemzeti irodalom történeté'-ben Sylvestert minden 
ok s okadatolás nélkül protestánsnak állitja. 

,Nunc venio ad fortissimum virum' mondhat-
nók bizonyos tekintetben, midőn Bévész re térünk, 
ki ,Erdősi János, magyar protestáns reformátor, 
különös tekintettel némely magyar tudósok balvé-
leményére' (Debreczen, 1859; 8, Y és 122 1.) czimü 
munkájának száz lapján iparkodik bebizonyitani, 
miszerint Sylvester, kit ,magyar Melanthon'-nak el-
nevezni szeretne, protestáns volt. Révész komolyan 
s szorgalmasan dolgozott, miáltal azonban koránt-
sem azt akarjuk mondani, hogy értekezése ment 
még olyan hibáktól is, miknek tudományos műben 
talán nem volna szabad előfordulniok. Sylvester 
életéről felette keveset olvasunk ottan, irodalmi mű-
ködésének jellemzése igen hiányos s igen egyoldalú, 

amennyiben mindazon helyek hozatnak fel, me-
lyek protestant.ismusa mellett tanúskodni látsza-
nak, ellenben egyik sem azok közül, melyek azt 
bizonyítják, hogy katholikus volt, mig oly tételek, 
melyeknek érteményezésében katholikusok s pro-
testánsok körülbelül megegyeznek,egyszerűen pro-
testáns szellemben vétetnek. Dankó kanonok ezen-
kívül még arról is vádolja, hogy idézetei hibásak, 
mely vádnak valódiságában, midőn oly alaposan 
kutató szellemtől ered, mint Dankó, nincs okunk 
kételkedni. 

Knauz kanonok, m. t. t. tag, ki a bold. Lányi-
nak magyar egyháztörténelmét, saját tollából folyt, 
igen becses kiegészítésekkel bővitve kiadta, — Esz-
terg. 1870, — ott, II, 426, 7 Fraknói ellenében, ki 
,Pázmány P. s kora' I, 37 Sylvestert a protestáns 
bibliafordítókhoz számítja, ezeket mondja róla : 
„Egyébiránt magam is azt hiszem, hogy ő Kolos-
várival egy személy nem volt ; de e kettőt nem 
lehet akép szétválasztani egymástól, hogy Kolos-
várit katholikus, Erdősyt pedig protestáns irónak 
állítsuk . . . . « 

Ekként keresztül vergődvén az irodalomtörté-
neti pro és contrán, lássuk immár, miképen iparko-
dik Révész tarthatatlan állítását bebizonyitani. 

(Folyt köv ) 

ADNOTATIONES 
QUIBUS HISTÓRIÁÉ ET LIBRI 

S . T H O M A E A Q U I N A T I S 
ILLUSTRANTUR. 

(Vége.) 

[20] Ad pag. 359. Accipe Joannis Clerici Amsteloda-
mensis iniquissimum super dictione d. Hieronymi iudicium 
„Si seponas multam Graecorura et praesertim Latinorum le-
ctionem, coniunctam cum facultate aeriter declamandi, aut 
declamatorie seribendi pro eius aevi palato, cetera omnia 
sunt mediocria. Non modo hebraicae sed et graecae linguae 
modica cognitione fuit tinctus. Theologiam ceterasque disci-
plinas degustaverat potius quam exhauserat. In inventione 
quidem nihil propemodum habet aquisiti; in ordine nihil ferme 
accurati. Inratiocinatione vero et collectione consectariorum, 
plus multo pompae rhetorieae atque exaggerationis invenias, 
quam roboris et iudieii." Haec sunt non docti critici, qui de 
scriptorum pretioaequam ferat sententiam, sed hominis bilosi 
falsa et inurbana dicteria. Quaest. Hieronym. Amstel. 1719. 
q. I. p. 6. 7., Clerici arrogantiam merito castigavit J . Mar-
tianaeus, eruditionis Hieronymianae defensione, quae habe-
tur Oper. ed. Vall. VI, 997—1032. Eruditionem Doctoris 
Stridonensis diligentiore opera expendit acath. Aem. Lue-
beck, Hieronymus quos nouerit scriptores et ex quibus hau-
sexüt. Lips. 1872. Hieronymum p. 9. impense studiis deditum 
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fuisse ait, taDtamque doctrinae laudem sibi paravisse, quan-
tam nullum ex patribus ecclesiasticis. 

[21] Ad pag. 366. Editis sententiam libris et d. Tho-
mae Aqainatis summa, scholae pleraeque omnes ad saeculum 
XVIII. usque in id unanimes incubuerunt, ut vel illos com-
mentariis illustrarent, vel haue suis lectionibus interpreta-
rentur. Hanc sibi adornandam provinciám susceperunt : Pa-
risienses ; hanc Romanae, Bononienses, Pisanae, Taurinenses, 
Neapolitanae, Patavinae ; banc Lovanienses et Duacenses ; 
hanc Tolosanae, Salmauticenses et Coimbricenses ; hancOxo-
nienses ; hanc Vindobonenses. Maria Theresia Aug. H. R. in 
nobilioribus ditionis suae Academiis, unum e familia Domi-
nicanorum, qui Theologiam, quam ab Angelici d. Thomae 
Aqu. schola se hausisse gloriatur, doceret constitutum esse 
voluit. Doctrinam Doctoris Angelici sequebantur Ordines 
plerique religiosi. Misso Praedicatorum ordine, qui pro s. 
Thomae doctrina, ceu pro palladio a maioribus accepto irn-
pigre semper pugnavit ; Franciscani, Augustiniani, Carme-
litae, Ascetae Congregationis S. Mauri 0 . d. Benedicti, Tr i -
nitarii, Canonici reguläres suos erga Aquinatem ita affectos 
esse iubent, ut eius placita maximi faciant, et quoad fieri po-
test sequantur. Societas Jesu, quae tot protulit theologos cha-
rismate scientiae sanetitatisque claros, nefas existimavit 
non sequi doctrinam ab ipso Jesu adprobatam. Quamobrem 
ad sectandum Doctorem Angelicum ceu proprium magistrum 
se se lege lata [Const. P. 4. XIV, 1.] obstrinxit. Angelus 
Scholae unus pro decem millibus computatur, similis huic, 
qui ut ait Daniel 10, 6..ita loquebatur, ut eius verba vide-
rentur a multis una loquentibus prolata : vox sermonum eius 
ut vox multitudinis. Enimvero eruditi Theologi omnium na-
tionum quam plurimi, non iussi, Thomisticam doctrinam se-
cuti sunt, adeo ut quinque fere intervallo saeculorum vix alii 
eminuerint theologi quam Sententiarum Summaeque expla-
natores, proindeque sententiarii et summistae adpellati. Et 
ita ubique propemodum fioruit theologiae species propria 
scholae, donee saeculis XVIII. et XIX. exsurgerent viri 
etiam catholici, qui neglecta doctrina s. Thomae integrum 
sibi ducerent : Theologiam ut ipsi quidem affirmant, ad cer-
tum systema (?) revocare. Angelici Doctoris doctrinam his 
quoque nostris temporibus ad extirpandos errores summa vi 
et efficacia valere, demontravit C. Schaezler in übro cui ti-
tulus: divus Thomas D. A. contra liberalismum invietus ve-
ritatis catholicae assertor. Romae. 1874. Unde iure de s. 
Thoma dici-potest, quod Eccl. 15, 7. legimus: „in multitu-
dine gloriae tuae deposuisti adversarios tuos." Judaeis quoque 
innotuere Divi Thomae scripta, ut colligiture libello Adolphi 
Jelűnek: Thomas von Aquino in der jüdischen Litteratur. 
Leipzig 1853. Illud iuverit adhuc animadvertisse : C. Wer-
ner vol. III . oper. s. c. s. t. Geschichte des Thomismus. Re-
gensb. 1759., post alios, históriás Theologiae s. d. Thomisti-
cae tradidisse. 

Szent Bertalan szigete és temploma Rómában. 
(Folytatás.) 

A nagy kapunak felső homlokzat gerendája felett a 
következő 1113-ból II. Pascal idejéből származó feliratot 
olvassuk : + TERTIVS ISTE ROM. REX TRANSTVLIT 
OTTO PRIORVM CORPORA. QVIS DOMVS HAC SIC 

REDEMITA VIGET ANNO DUIC INC. MILL. C. XXII I . 
IND. VII. M. APL. D. III. TPRE PSCL. II. PP. QUAE 
DOMUS ISTA GERIT SI PIGNERA NOSCERE QUAE-
RIS CORPORA PAULINI SINT CREDAS BARTHO-
LOMAEI" — mely feliratból azt tanuljuk, hogy e templom 
II. Pascal alatt kijavíttatott. Confessióját III. Sándor épít-
tette Nicolo d'Angelico, ugyanazon művész által, ki azon 
szép húsvéti gyertyatartót is faragta, mely a város falain 
kívül levő sz. Pál templomának egyik disze. E confessiót az 
árvizek 1 557-ben elsodorták, mely alkalommal a templom 
s a mellette levő zárda még egyéb tetemes károkat is szen-
vedtek. IV. Pál a szenteknek ereklyéit a vatikáni főtem-
plomba vitette át, minek következtében a szigeti elhagyatott. 
A fentemiitett árvizek a templom homlokzatát, nevezetesen 
az ott volt remek mozaikokat is elrontották, melyeknek 
egy a Megváltót ábrázoló része a minoriták ckorusában van, 
e felirattal: EGO SVM VIA VERITAS ET VITA. Tönk-
rement akkor egy remek négy porphyroszlopon nyugvó szent-
ségtartó, és számos nagyértékü festmény is. A szentségtarid 
1284-ben készült s a hires Ognisanti Callarario müve volt. 

Santorio bibornok, a templomnak egy későbbi titula-
risa XIII. Gergely alatt a majdnem romban heverő templo-
mot újra helyreállíttatni kezdé. Felépité az egészen össze-
omlott jobb hajót s a fenteralitett szentségtartót is felállittatá. 
E munkákat Lhungi Márton építész vezette. Ugyanennek 
tervei szerint Trejo bibornok 1625-ben a gerendázatot, a 
főkaput s a homlokzatot ujjittatá meg, mig a padozatot 
1727-ben Cienfuegos Alvarez titularis rakatá újra. 1798-ban 
ismét tetemesen megrongáltatván, 1806-ban ismét helyreál-
líttatott. 

1868-ban egy szénával megrakott szekér, mely a lej-
tős uton hátrafelé indult, oly erővel neki ütődött a piacz 
közepén álló szobornak, hogy azt feldöntötte. A töredék da-
rabok azonban csak kevés ideig hevertek ott ; mert IX. Pius 
pápa ő szentsége csakhamar saját költségén egy sokkal szebb 
emlékkövet állíttatott oda a következő felirattal : 

PIUS. IX. PONT. MAX. 
IN. CULUMNAE. LOCUM 

QUAE. PLAUSTR1. IMPETU 
QUASSATA. CONC1DERAT. 

PECUN1A. SUA 
FIERI. ERIGIQUE. 1USSIT 

ANNO. CHRISTIANO 
MDCCCLX1X 

CONCILIO. VATICANO 
INEVNTE. 

A fehér márványból készült emlékkő négyszögletes 
talapzatból áll, melyen egy hasonlólag faragott pyramisba 
végződő pilaster, ezen pedig a kereszt emelkedik, mindez 
Jacometti Antal építész rajzai szerint. A talapzatnak azon 
oldalán, mely az irgalmasok háza felé néz, a pápának czi-
mere van, a pilasteron pedig egy kis fülkében istenes sz. 
János szobra. Hasonlólag a ponte Cestio felé assisi sz. Fe-
reneznek, a ponte Fabricio felé sz. Paulin s sz. Bertalan 
temploma felé ugyané szentnek szobra látható, kezében kés-
sel, mint szenvedett vértanuságának jelvénye. E szobrok 
Gianfredi Francescótól vannak. (Vége köv.) 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 18. A f e l t á m a d t R a v a i l l a c . Ha 

szó lehetne arról, hogy melyik kedvező, melyik kedvezőtlen rj* 
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időszak valamely nagyhorderejű merénylet végrehajtására, 
amennyiben az bő anyagot szolgáltat a száraz nyári saison 
következtében tárgy hiányában szenvedő vezérczikkiróknak, 
ugy e szempontból megítélve a Bismarck ellen megkisérlett 
merényletet meg vagyunk győződve, hogy százszorosan há-
lát adtak szellemdus (?) liberális vezérczikkiróink, hogy e 
merénylet épen azon időszakra esett, midőn buzgó hona-
tyáinkat kivéve csaknem az egész civilizált világban hall-
gat a szóhalmaz csodás gépe, a parlament, óh Kullmann 
mily hálát rebeg neked ezért ezernyi liberális irósziv ! 

De még nagyobb e hálánál az öröm, hogy a merénylet 
Bismarck ellen történt, hiszen ha valami obscurus minister 
vagy Y4 mértföldnyi területtel biró herczegkarját sértette 
volna meg a gyilkos golyó, mit ért volna mindez ? lehetett 
volna-e emiatt az ultramontánokat okozni, őket megtámadni 
és a liberális szótár minden phrasisával rágalmazni ? Mennyi-
vel máskép á.11 az ügy, hogy a merénylet a nagy Bismarckkal 
követtoíett el ? nem világos-e azonnal, hogy a terv az ultra-
ipontán táborból került ki, hogy ennek különösen a jezsui-
ták szerzői ? ki ne látná be, hogy a jezsuiták és e merénylet 
közt a legbensőbb összefüggés létezik ? és ez az, ami fokozza 
a liberális czikkirók örömét, mert ha valaki ugy bizonyára 
ők készek ez összeköttetést azonnal felfedezni, csakhogy 
dühöket annál gyalázatosabb módon önthessék ki az ultra-
montánokra. 

Nem is késtek a pokol segédei a merénylet elkövetése 
után azonnal a katholikus német párt nyakába akasztani a 
merénylet ódiumát, amennyiben az orrgyilkost magát Ra-
vaillacnak elnevezve, azonnal egy kath. papot is szegőd-
tettek melléje, sőt hogy a világ előtt annál bizonyosabb-
nak tüntessék fel, hogy az illető orrgyilkos a kath. párt ál-
tal béreltetett fel, nem felejtették el megjegyezni, hogy az 
valamely kath. legényegyletnek is tagja, mely körülmény 
természetesen ismét csak az bizonyitja előttük, hogy oly orr-
gyilkossal áll a világ szemben, ki e szellemet katholikus 
körökben szivta be, sőt minden ilyes katholikus egylet, nem 
egyéb, mint orgyilkosok gyülekezete, minek vége ismét az, 
hogy az ,amerikai rendszert' a katholikusokra nézve még 
nagyobb szigorral kell alkalmazni, azaz ki kell őket irtani. 

Hogy az ily liberális czikkezések gyalázatosságát 
egész nagyságában beláthasssuk, tudnunk és ismernünk kell 
mily körülmények közt czikkezett fentjelzett irányban a 
szabadkőműves sajtó és mily körülményeket emelt még ki a 
vádlott életéből. Először is figyelembe kell vennünk, hogy 
midőn a katholikusokat megtámadó czikkek napvilágra jöt-
tek, még akkor csak a liberális kezekben levő távirdai tu-
dósitások voltak az illető czikkezők előtt, kik majd egy, 
majd máskép, tehát ellentmondólag távirták a lényeges kö-
rülményeket, a hivatalos kihallgatásról szóló tudósításról, 
vagy az orgyilkosnak a katholikusokat terhelő vallomásá-
ról, ami pedig lényeges, mitsem tudtak, sőt épen a liberális 
sajtó közegei közölték, hogy az illető nem vall ; hozzájárul 
ehhez, hogy Bismarck maga nem a kath. egyház ellen elkö-
vetett erőszakoskodásai következményének, hanem tisztán 
politikai indokból elkövetettnek mondja a merényletet. Ily 
körülmények mellett, midőn semmi positiv alap nincsen a 
katholikusok vádolására, midőn maga a bűnös hallgat, a 
megsértett pedig más indoknak tudja be a merényletet, 

mondjuk ily körülmények közt a megkisérlett gyilkosságot 
mégis a katholikusokra tolni akarni, csak azoktól telik ki, 
kikből már minden szemérem kihalt és szemtelenségükben 
maguknak mindent megengedhetni vélnek. 

Nem kevésbbé szembeszökő a megnevezhetlen szemte-
lenség ama körülményben, hogy a liberális szószátyárok 
Kullmannt fanaticusnak, őrültnek, sőt social-democratának 
vallják, kinek atyja is social-democrata volt ; ezt ők maguk 
bevallják, de ez mind semmi őelőttük, az őszemök előtt csak 
az lebeg, hogy ugyanakkor egy kath. pap is jelen volt, aki 
a merénylet után azonnal a vasúthoz ment, és hogy az illető 
tagja egy kath. egyletnek, ez döntő ürügy, mondjuk ürügy, 
hogy epéjöket kiöntsék, azon kath. pártra, mely már eddig 
is annyit tett a lelkiismereti szabadság érdekében ; mi még 
csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy nem fogja-e valaki 
ennyi szemtelenség utána katholikusokra e merényletet azon 
körülménynél fogva, mert az orgyilkos valamikor talán 
gyónt is, vagy épen, hogy kath. pap által kereszteltetett ! 

Ha mindent összeveszünk az eddig bebizonyodott tény-
ből csak annyi igaz, hogy Bismarckot Kullmann megakarta 
ölni és hogy ebből a liberálisok a német kath. párt ellen 
minden áron argumentumot akarnak faragni; holott mi előle-
gesen is bátorkodunk állítani, hogy a liberálisok által máso-
dik Ravaillacnak nevezett egyénnek épen annyira nincsen 
semmi köze a katholikus párttal, mint nem volt az elsőnek a 
jezsuitákkal ; az egész lármát nem is tartjuk másnak, mint a 
liberalismus ujabb fogásának,melylyel a figyelmet saját tanai-
ról és az abból szükségképen kifolyó következményekről el 
akarja fordítani, nehogy a világ szeme végre is felnyíljék és 
ajtót mutasson a liberalismusnak; ah, mikor fogja már a világ 
belátni, hogy a király és minister gyilkosok nem a katholi-
cismus, hanem a liberalismus elvei következtében szaporod-
nak gomba módra ! reményijük, hogy erre első lépés a kis-
singeni merénylet leend, hogy a liberalismus fénylő napja 
épen akkor kezd alkonyodni, midőn a semmi esetre nem 
helyeselhető gyilkolási merénylet a legliberalisabb ember, 
mert az egyház legkérlelhetetlenebb ellensége ellen kisérel-
tetett meg. • 

Pest, julius 17. F r ö b e l e g y l e t . Ft. szerkesztő 
ur ! A ,Religio'' 1-ső félévi 51-ik számában a következőket 
olvastam : „a buzgó lelkipásztornak lehetetlen közönyösnek 
lenni azon egyletek iránt, melyek községében léteznek. Vo-
natkozzanak bár ezen egyletek anyagi, szellemi vagy poli-
tikai érdekek előmozdítására, hívják bár őket tornászati-, 
olvasó-, betegápoló-, halotti- stb. egyleteknek, a buzgó pap 
ezeket soha sem tévesztheti szeme elől" mert a szerint aminő 
emberek állanak élükön, ártanak vagy használnak a vallá-
sos szellemnek. 

Ugy van főt. ur ! pedig hazánkban is van elég egylet, 
nevezetesen a fentebb emiitetteken kivül vannak számos női 
egyletek, melyek kö<sé a Fröbel egylet is tartozik. Nem 
szándékozom most ezen egyletekről bővebben irni, csak ia 
kedves paptársaim figyelmét óhajtom a Fröbel egylet felé 
fordítani és pedig azért, mert épen a napokban kiadott fel-
hívásában különösen megmutatta cuius spiritus est, megtá-
madván abban nyiltan a kath. egyház tanitmányát az őran-
gyalokról, miből azt következtetem, hogy, ha a Fröbel egy-
let bizottmányának oly nagy a vakmerősége, hogy már nyil-



61 

tan fellép sz. egyházunk tanitmánya ellen, mily mértékben 
mérgezi meg akkor az ártatlan gyermekek szivét titokban, 
épen azon gyermekekét, kiknek mint a nemzet leendő anyái-
nak kezébe van részben letéve a nemzet hite és erkölcse és 
evvel jövő fennmaradása. 

A Fröbel-egylet tehát nyiltan hadat üzen a kath. egy-
ház tanitmányának, mit ha megfontolunk és tekintetbe 
veszszük még, hogy más női egyletek is, melyek czélja 
szintén a nőnevelés, nem kevésbbé működnek a szabadkő-
műves pártolás szárnyai alatt közre a női szivet a vallásos 
hittől minél inkább megfosztani, ugy nem tartóztathatjuk 
magunkat, hogy csodálkozásunkat ne fejezzük ki részben a 
felett mily gondatlanul hagyják magukat főrangú kath. 
hölgyeink szabadkőműves czélokra eszközül felhasználtatni 
vagy nem ismerve a czélt, vagy ismeive bár, de a hiúság 
által elszédittetve ; részben pedig, hogy meg ne döbbenjünk 
a jövő felett, mely a jövő nemzedékre ily irányban nevelt 
anyák vezetése mellett vár. 

Ennek megfontolása okozza jelen felszólalásomat, ille-
tőleg pedig kérelmemet kedves paptársaimhoz, kérve-kér-
vén őket, hogy saját körükben figyelmeztessék az illetőket 
ugy a Fröbel mint más roszirányu nőegyletek veszélyessé-
gére, és ahol csak tehetik akadályozzák meg hasonló egyle-
tek alapitását. A tapasztalat különben be fogja bizonyítani, 
hogy ott, hol hasonló egyletek léteznek, évről évre üresebb 
lesz a templom, ritkulni fog a devotus foemineus sexus száma a 
gyónószékben és végre majd nem is lesz közülök senki, ki a 
szentségekhez járuljon. E szempont önmagában véve elég 
indokul szolgálhat minden lelkipásztornak, hogy az ily egy-
leteket mint hivő nyájának farkasait községétől távol tartsa; 
mihez azonban hozzájárul a nemzet iránt tartozó kötelesség 
is, tekintve az erkölcsi momentumot, mit nagyrészt a nő-
nemnek köszönhet a világ, mely a vallás első ismeretét min-
denekelőtt van hivatva a kisded szivébe csepegtetni. A had 
meg van üzenve kedves paptársaim, álljunk ki a sikra mi 
is, szolgáljon ez most figyelmeztetésül, máskor talán többet 
is mondunk. —o—. 

JfJainCZ. A m u n k á s - k é r d é s . (Vége.) III. De 
mikép lehet segíteni ? Uraim erre azt felelem, hogy min-
denesetre segíteni kell, mert százezrek és milliók szenved-
nek e ,társadalmi kérdés' alatt, és ha becsületesen és azon-
nal nem nyujtatik segély, ugy Németország és Európa t á r -
sadalmi rendje, nemkülönben fennállása fenyegetve van. De 
hogy valóban segítve is legyen, e czélra minden oldalról kell 
közreműködni, első sorban közre kell működni maguknak 
a munkásoknak, de ugyanezt kell tenni a családnak és köz-
ségnek, az államnak és az egyháznak, egyenkint és összesen, 
elméletileg és gyakorlatilag, a különféle munkás osztályok 
szüksége szerint és azon segédeszközökkel, melyek a neve-
zett tényezők természetével megegyeznek. 

Erről egy egész munkát lehetne irni, de én itt csak 
arra vagyok kényszerítve szorítkozni, hogy azt emeljem ki, 
ami legközelebb minket illet. Nekünk mint egyletnek és 
mint egyesnek kötelességünk tehetségünk szerint segíteni. E 
kötelesség a felebaráti szeretet parancsolatján és Üdvözitőnk 
példáján alapszik. O mindenek előtt arra törekedett, hogy 
az emberek szivét a vallásnak megnyerje; midőn azonban 
már három napig tanította a népet, igy szólott: „szánom a 

sereget, mert ime már harmadnapja vannak velem és nincsen 
mit enniök, és ha étlen bocsátom őket haza, elfogyatkoznak 
az uton". Tanulságos szavak ezek, melyek magukban fog-
lalják a társadalmi kérdés megoldását, azon kérdését, mely 
egyúttal a sziv és a gyomor kérdése is, melynek megoldásá-
hoz azonban a kereszténység isteni ereje és a létező szük-
ségállapotnak a lehetőség szerinti elhárítása szükségeltetik. 
És ha nem vagyunk is képesek a modern nemzetgazdászat 
téves alapelveit, és az uj törvények hiányát érvényen kivül 
helyezni és uj jogviszonyokat alkotni, arra mégis képesek 
vagyunk, hogy ez utóbbinak útját egyengessük, és máské-
pen is tehetünk valamit, hogy a társadalmi bajt, vagy elhá-
rítsuk, vagy legalább enyhítsük. 

Nem lehet tagadni, hogy napjainkban a népnek mind 
testi, mind anyagi ereje túlságosan igénybe van véve, és pedig 
nem csak az ugy nevezett, ,tőkének' birvágya, hanem maga 
az állam által is, a nyomasztó katonai terhek és az adók kö-
vetkeztében. Ez ellenében kötelességük a népképviselőknek 
és a sajtónak szavukat szüntelen felemelni, míg meg nem 
hallgattatnak és a törvényhozás utján az óhajtott segély 
nem nyujtatik. Hasonlóképen oda kell törniök, hogy az 
uzsoratörvény reformáltassék ; mert alig zsákmányoltatott 
ki valaha annyira a nép, mint mióta az uzsorára nézve bűn-
tető törvény nem létezik. Ezenfelül, hogy még néhányat 
nevezzek, óhaj tandók törvények, melyek a vasárnapi-, éjjeli-, 
női-, gyermeki-munkát szabályozzák és a munkásokat az 
egészség és életveszélyei ellen biztositják. 

Továbbá elő kell készíteni az utat az állami segélyre, 
mely az állampolgárainak minden osztályát egyaránt átka-
rolja. Valamint a tőkepénzesek állambiztositékot nyernek 
gyakran kétesvállalatoknál, épen ugy lehetne a középosz-
tály vagy a munkások részére állami előleget, vagy ka-
matbizto3Ítékot nyújtani nagyobb vállalatoknál, p. o. közös-
épitkezések kivitelénél, vagy pedig drága gépek megszer-
zésénél. 

Sokkal könnyebb elérni azonban a másik czélt, t. i. 
hogy a létező ipartörvények hiányai elhárittassanak, ha csak 
a munkások és iparosok egyesülnek, egyetértenek és együtt-
tartanak. Hogy az 1869-ki ipartörvény hiányos, és igy javí-
tást igényel, azt mindenki napról napra jobban érzi, belátja 
és a kormányok is elismerik. Az ipartörvényszékek kiegészí-
tésére nézve már javaslatok tétettek, és nem titkolják el azt 
sem, hogy az inasok és legényeket illető rendelkezéseken ia 
változtatni kell. De, ki fogja jobban felismerni a valód1 

gyógyszert, mint maguk a kézművesek, kik a létező bajo-
kat naponkint érezik ? és lehet-e sükeresebben e bajokat 
megszüntetni, mintha az egyes osztályok egyesülve az illető 
helyen kifejezést adnak alapos kívánságaiknak ? Ha a ke-
reskedelmi osztály kereskedelmi joggal bír, miért ne nyer-
hetnének akkor az iparosok is munkás- és iparjogot? 

Az egyesülésre szükség van és az egyetértés erőt köl-
csönöz. Minthogy a társadalmi kérdés csak egy alakban 
oldható meg, a társadalmi szükségen pedig egyetlen eszköz-
zel segíteni nem lehet, azért ajánlatos, hogy lehetőség sze-
rint mindenütt életbe léptettes9enek a különféle iparos se-
gélyegyletek. E tekintetben azon módon kell először a mun-
kásosztálynak magán segíteni, hogy törekedni fog a legsür-
getőbb szükségeket felfedezni és azoknak megfelelő intéz-
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ményeket megalapítani. Itt mind nekünk, mind másoknak 
nak örömmel és áldozatkészséggel kell segítenünk. Én ezen 
intézményekhez sorolom : az iparrend értelmében létező 
társulatokat és czéheket, sőt a productiv-társulatokat is, ha 
azokat kedvező viszonyok megengedik ; továbbá, az inas-
legény- és mesteregyleteket ; a takarékpénztárakat, nép-
bankokat és hitelegyleteket,az aggok-, betegek- és temetkezé-
sek egyletei; idetartoznak a legények szállási és munkahelyi-
ségei. Igaz, hogy ezen intézkedések által nem fog még a 
társadalmi kérdés megoldatni, de a különféle bajokon és 
szükségeken mégis segitve lesz, vagy azok legalább is eny-
hittetnek, és már ezáltal is sok van elérve. 

Leginkább szükség van pedig arra, hogy a munkás 
osztály erkölcsi é3 vallási élete ápoltassék. Számtalan esetben 
a házassági viszonyoktól függ a munkás boldogsága, vagy 
boldogtalansága. Ha értelmes, hü és vallásos neje van, ugy 
biztosítva van amaz elégedetlenség ellen, ami minden tár-
sadalmi baj közt a legnagyobb. Hivatásának fáradalmai és 
kellemetlenségeért kárpótolja őt a keresztény nő, ki őt sze-
retettel fogadja, okos takarékossággal gondoskodik a szük-
ségesekről, Istenbe helyzett bizalmával támogatja és fenn-
tartja, jól nevelt gyermekei által neki örömet szerez és sze-
líd befolyása által megtartja vallási kötelmeinek gyakorla-
tában. Vele és általa élvezi a vallás vigasztalásai't, örömeit 
és reményeit, melyek mellett egyedül bir az élet értékkelés 
csakis igy viselhető el. Hogy azonban a keresztény családi 
élet áldása és jótéteménye a munkásra nézve megőriztessék 
és nehogy a munkások különben is nem nagy bére saját neje 
és gyermekei által még inkább lenyomassék, evégből szük-
séges a vasárnapi szüuet biztosítása és az asszonyok, vala-
mint a gyermekek munkásságának okos mérséklése. 

Bárcsak belátnák agyárok és műhelyek főnökei, hogy 
ők nemcsak Istennek tetsző müvet visznek végbe, ha mun-
kásaik, vallási, erkölcsi és anyagi javát előmozdítják, ha-
nem egyúttal saját magukkal is jót tesznek ! De uraim ! ha 
nekünk sikerülne is e különböző irányban segélyt és köny-
nyebbséget szereznünk, váljon ezáltal annyira meg lenne-e 
oldva a társadalmi kérdés, hogy a szegénység és szükség 
eltűnnék és mindenütt jólét és boldogság uralkodnék ? Tá-
volról sem uraim ! de azt mégis elérnők, hogy számtala-
nok, kik most boldogtalanok, elégedettek lennének és hogy 
a baj fenyegető jellegét elveszítené. De erre nézve is szüksé-
ges, hogy mindenki közreműködjék. A szegények és sze-
rencsétlenekről, kik még ezeken kivül is vannak, a ker. 
szeretetnek kell gondoskodni. Ha a ,Culturkampf', mely 
most a kereszténység megsemmisítésére tör a felebaráti sze-
retet terén versenyküzdelemmé fog átváltozni, ha minden 
párt versenybe fog munkálkodni, hogy a szegények és szű-
kölködőknek segélyt nyújtson, akkor uraim az egyház győ-
zelme bizonyos és akkor az egyház beöntia hitetlenség által 
beteggé tett lelkekbe isteni tanitmányának balzsamát, a 
szív sebeit, a szegénység szenvedéseit meggyógyítja rész-
vétteljes szeretetének balzsamával, azon mélységet pedig 
mely nevezetesen az elkereszténytelenités folytán a gazdag 
és szegény közt támadt, betölti áldozatkész fiai- és leányai-
nak önkénytes szegénysége és azon gazdag vigasz által, 
melyet azok nyújtanak. Ebben rejlik a társadalmi kérdés 
megoldása, amennyiben ez a földön lehetséges. Uraim ! ez be 

fog következni és pedig nemsokára ; mert a társadalmi baj 
már igen nagy, és az állam e baj megszüntetésére nem bir 
érzékkel és idővel, mivel igen sok más teendője van. Tegyék 
meg uraim, amit tehetnek, az Isten áldása fogja fáradozá-
saikat kisérni. 

Bem. K a t h o l i k u s k o l o s t o r o k e l t ö r l é s e 
é s v a g y o n u k e l k o b z á s a . Mig a monarchikus Angol-
ország, illetőleg parlamentje nagy szótöbbséggel visszavetett 
egy indítványt, mely a katholikus kolostorok állami megvizs-
gálását czélozta; azalatt a mi republicanus soi-disant democra-
ticus tizenkettedrét-kormányunk megtette az első lépést a li-
berális cantonokban,a kath. kolostorok teljes eltörlésére és va-
gyonuk elkobzására. Nevezetesen az utóbbi napokban a ra-
dicalis solothurni kormány állami gondozás alá helyezte a 
maría-steini meglehetős gazdag benczések kolostorát oly 
okból, melyet csak hajánál fogva húzott elő. Egyik ameri-
kai püspök kérelmére t. i, és költségén az atyák közül ket-
ten ideiglenesen mint hitküldérek Amerikába utaztak. A 
radikalisok hiven rabló-természetükhöz azonnal azon hírt 
terjesztették, hogy a két atya Amerikában kolostort fog 
alapítani és a solothurni kantonban lévő kolostor vagyonát 
oda fogják elvinni. Hasonló hírt terjesztettek ugyanazon 
kolostor felől, mivel egyik birtokát el akarja cserélni egy 
Elszaszban fekvő birtokkal, holott a kormány e tényekről 
minden kötelezettségen kivül, egyedül udvariasságból előre 
értesíttetett. Egyébiránt a solothurni sajtó már előre megjó-
solta, hogy a solothurni kantonban levő összes kapuczinus 
kolostorok felfognak oszlattatni. Mindez csak azt bizonyítja, 
hogy mikép értik a liberális urak a legújabb szövetségi alkot-
mánynak vallás és isteni tisztelet-szabadságról szóló §§-ait. 

Grenfben két apostata franczia ókatholikus lelkész, u. 
m. Quilly és Loyson ,atya' marakodnak egymással a lapok-
ban. Előbbi az utóbbinak a subjectivismust, püspökségre 
való nagyravágyást, nevezetesen pedig azt veti szemére, 
hogy Jáczint ,atyá'-nak vallásalapitásra okot csak az ő 
,amerikai asszonya' szolgáltatott. Az ,első lelkész' már t. 
i. Jáczint ,atya' emiatt bepanaszolta Quilly-t a genfi kan-
ton ó-katholikus főtanácsánál, Quilly ugyan még nem ex-
communicáltatott, de mégis megtiltatott neki, hogy jövőre 
bármit is az uj egyház ellen Írjon, hanem mint a genfi kan-
ton ókatholikusai vesse alá magát a dogmák tekintetében 
Jáczint atya csalhatatlan tekintélyének. A legújabb vesze-
kedések Bernben a felett, váljon az ókatholikusoknak le-
gyenek-e püspökei vagy sem és az ezen alkalomból a vilá-
giak ellen Jáczint expater és Herzog által tett kifakadások 
az ó-katholicismus értékét pari-n alul szállították. A pro-
testáns sajtó kihivólag felszólította az ó-katholikusokat, hogy 
vagy lépjenek bátran a szabad vizsgálódás, tehát a protes-
tantismus és pedig a szabadelvű protestantismus álláspont-
jára, vagy pedig különben bezárhatják sátorukat és ez 
utóbbi nemsokára be fog következni, talán hamarább, mint-
sem reménylenők s hogy azután milyen egyházat fog Jáczint 
,atya' alapítani, azt ma még a titok fátyola fedi. 

Velencze. A k a t h . c o n g r e s s u s r e s o l u t i ó i 
(Folyt.) II. A congressus óhajtja, hogy a szent családnak fel-
ajánlott családoknak egylete a városokban s a falvakon ter-
jesztessék^ hogy ennek foganatosítása főleg a nőkre bizassék; 

III. óhajtja, hogy salesi sz. Ferencznek egylete, azon 
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megyékben, a melyekben van terjesztessék, a hol nincs, ala-
pittassék. 

IV. a congressus óhajt ja: 
1) hogy a szentföldi zarándoklatok egylete, mely Olasz-

honban már fennáll, a florenczi bizottság részéről kiadott 
,11 Pellegrino in terra Santa' czimü havi füzetek által kül-
földön is ismertté váljék ; 

2) továbbá minden városban levelező tagok neveztes-
senek ki, kiknek kötelessége a zarándokoknak az utazó ka-
ravanokba való felvételéről gondoskodni ; 

3) óhajtja a congressus, hogy Olaszhon valamennyi 
városaiból zarándoklatok történjenek az országnak legköze-
lebb fekvő kiváló kegyhelyeihez. 

V. A katholikusoknak Velenczében egybegyűlt első 
congressusa 

1) felszólítja mindazokat, kik e tekintetben valamit 
tehetnek, vagy tenni kötelesek, hogy megfelelő eljárás 
által arról gondoskodjanak, miszerint azon botrány s min-
denféle kár, melyet a vasár s ünnepnapok munka s üzérkedés 
általi megszentségtelenitése okoz, megszüntettessék. 

2) hogy a munkahelyek s boltok tulajdonosai azoknak 
kibérlésében azon iparosoknak s kereskedőknek adjanak 
előnyt, kik az egyházilag megparancsolt ünnepeket meg-
tartják. 

3) hogy oly egyezkedés létesíttessék a munkaadók és 
munkások közt, mely ezeknek az ünnepnapi pihenést, oly 
munkásoknak pedig, kiknek vasárnapon való foglalkozása 
egyházilag megtilva nincsen, az egyházi kötelmeik teljesí-
tésére szükséges szabad időt biztosítsa. 

4) hogy az ünnepnapok megtartását czélzó egyletek, 
a hol vannak ápoltassanak s terjesztessenek, s hogy minden 
nagyobb plébániában külön bizottság alakittassék. 

5) Hogy ezen egyletek s ahol ezek erre képtelenek, 
jámbor egyének különös dijakat tűzzenek ki, oly munká-
sok számára, kik az ünnepek megtartásában legbuzgóbbak. 

VI. A congressus óhajtja 
1) hogy a péterfillér egylete mindenütt erősen szer-

veztessék, hogy ekként a rendes segélyzés is megkönnyitte3-
sék mindaddig, mig a szentatya jónak s szükségesnek lá-
tandja, ilyent híveitől elfogadni. 

2) ezen megyei egyletek a római, sz. Péterről elneve-
vezett főegylethez csatlakozzanak, miáltal a gyűjtések egy-
formasága s általánossága czéloztatik, s a tagok az ezen fő-
egyletnek adományozott lelki kincsekben részesülnek. Az 
egylet továbbá necsak adományok gyűjtésével foglalkozzék, 
hanem azzal is, hogy a hívekben a szentatya iránti engedel-
messég és tisztelet szellemét éleszsze s ápolja. 

3) használjanak fel a hivek minden tisztességes esz-
közt, melyet a szeretet csak kigondolhat, azon czélból, hogy 
a szeretetadományok mindinkább szaporodjanak. 

VII. A congressus elhatározza 
1) hogy minden megyében egyletek alakuljanak sze-

gény papjelölteknek segélyezésére nem csak azért, hogy a pap-
növeldékben való eltartásokról gondoskodjanak, hanem azért 
is, hogy a katonaságtól váltsák meg azokat. A különféle 
katholikus egyletek felhivatnak, hogy ezen jótékony műben 
serényen részt vegyenek. 

2) hogy szükséges segélyforrások nyitassanak meg 

arra, hogy jóirányu fiuk számára nevelő s a papi pályára 
előkészitő intézetek alapíttassanak. 

VIII. A congressus óhajtja 
1) hogy az oltár-egyletek szegény templomok segélye-

zésére s minden szükségessel való ellátására mindenütt ala-
píttassanak, ahol még nem léteznek. 

2) hogy a jobbmódu s tiszteltebb rangú katholikusok, 
legalább a nagyobb ünnepeken a plébániatemplomot láto-
gassák, s ott az istenitiszteleten nyilvánosan jelen legyenek ; 
továbbá, hogy a proeessiókban, kiváltképen az urnapi szent 
meneten lehetőleg számosan részt vegyenek. 

3) hogy a kath. egyletek hasonló egyházi ténykedé-
seknél mindig hivatalosan testületileg vagy legalább képvi-
seletileg megjelenjenek ; különösen ott, hol azelőtt a községi 
képviselet megjelenni szokott, s most már nem jelenik meg. 

4) hogy a kath. világiak papjaikat vallásos testvérüle-
tek alapításában tehetségökhez képest támogassák, s azok-
ban a jó szellemet szóval s tettel ápolják. (Folyt, köv.) 

Padua, 1874. jul. 17. Egy kitűnő magyar szerzetes 
haláláról kell önöket értesítenem. Emlékezzünk meg róla • 
mert méltányos arra emlékeznünk, ki rólunk a külföldön 
sem feledkezett meg soha. 

Tudjátok -e, mit jelent a külföldön egy meghitt ma-
gyar emberrel találkozni ? Más nemzetbelinél ez nem sokat 
jelent; de ránk, kik, ha valahol ugy ottan tudjuk meg, 
mily kevesen vagyunk, ránk — mondom — ez valódi ünnep ; 
látni kell az arczon ama kétes örömet, midőn a magyar utazó 
magyar szót vél hallani a tolongó utizaj között, hallani kell 
a kitörő kedvet, midőn kezet fog szülőföldiével: „hol veszi 
itt magát édes atyámfia ? " . . . . 

Igy fogadott — nem oly rég — engem is Paduában, 
szent Antal basilikájában Lukotya Mansvet atya, s ugy ellá-
tott ebben az olasz labyrintban jó tanácsa, utasítása ajánla-
tával, hogy tisztára eligazodtam vezérfonalán, és ki ne tudná, 
hogy az utas jó szó nélkül olyan, mint egy sövény nélküli 
szőlő, csak az nem szedi meg, aki nem akarja. 

Kötelességem e hetekben Rómából felső Olaszországba 
szólitott, Paduába visszatérve még a bérkocsiból kérdeztem 
meg az előmbe siető ismerős vendéglőst : Come sta il Padre 
ungherese ? Nem találja már őt itt uram ! feleié lehangolva. 
Nem-e ? hát tán haza utazott, hova még egyszer vissza vá-
gyakozott ? Igen haza, egy más hazába ! Hát meghalt ? 
Meg ám. Szegény Mansvetus bácsi ! Requiescat in pace ! 

Szegény Mansvetus atya ! . . . Különös,hogy mi a meg-
holtat nevezzük szegénynek ; pedig tulajdonképen magun-
kon sajnálkozzunk; mink lettünk egy jó emberrel szegé-
nyebbek, mig ellenkezőleg a jámbor halott jobb sorsot cse-
rélt ; hiszszük, hogy a mi jó páterünk is menyet váltott a 
földért ! Sirja felett emlékezzünk meg legalább szép életé-
ről, amaz életről, melyért megáldották ama hazát, mely azt 
napvilágra szülte. 

Molto Reverendo, Padre Maestro, Mansveto Lukotya, 
mint őt rendtársai hivatalosan czimezék született hazánkban 
1802. Egerben tanult, ott tölté a minorita rendházban nö-
vendéki éveit, s ugyancsak Egerben primitiázott. Oly szive-
sen fölemlegette e várost ; de bár én is jól ismerem, ezért 
alig követhettem őt emlékének mezején; regen történt az, 
nagyon rég, a miről ő tanúskodott ; ugy voltam vele mint a 
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legendabeli szent alvókkal, kortársainak már hirét is alig 
hallottam, a két ujabb nemzedéket pedig már ő nem ismerte ; 
mégis visszavágyott s ott óhajtotta aranymiséjét elmondani, 
hol a zsengét felajánlta. „Nescio, qua natale solum dulcedine 
captos non sinit immemores esse sui" ; ha ezt a római mond-
hatta, mit mondjon a magyar ember ? 

Egerből Moldovába tert a csángó magyarok közzé hit-
küldérnek ; nagy szó ez uraim ! Mig mások otthon kortes-
kedtek, dictioztak és poharaztak a hazáért : azalatt ez a 
szegény páter elhagyja azt a földet, melyről azt beszélték, 
hogy „extra Hungáriám non est vita és a többi, mint mél-
tóztatnak tudni" és elment azt a kis magyar morzsalékot 
összeszedni, melyet a dus asztalról leszórva eltapostak, ott 
já r t községről községre, élesztvén a hit és a nemzetiség kialvó 
fáklyáját . Mindenki elfeledkezni látszott ama nagy éltető 
elvről, miszerint a magyarnak az a hivatása, hogy kelet felé 
a katholika hit és a vele járó műveltség fáklyáját lobog-
tassa ; csak egy-két szegény barát lelkében élt e szikra. Az 
Alduna mentén a hit ismét éledőben vagyon, viradni kezd ; 
de félő, hogy a magyar hűtlenül alkonyodni készül ! 

(Vígé köv.) 

VEGYESEK. 
—Ftdő Csúszka György ő mlga, szepesi püspökké 

való felszentelése f. hó 19-kén az esztergomi székes-
egyházban szokott ünnepélyességgel mentvégbe. Az 
idő rövidsége nem engedvén meg, hogy a megható 
eseménynek már most is beható leirását adjuk, em-
iitjük csak, hogy az ő Emja, Magyarország her-
czegprimása által végrehajtott szent szertartás fé-
nyét ő excja az apostoli nuncius is, Jacobini thess. 
érsek ő nmga kegyes volt jelenléte által emelni. A 
fótemplom minden zugban megtelt, s a jelenlevők, 
a mily áhítattal fogadták az újonnan felszentelt 
főpapnak első püspöki áldását, époly őszintén hosz-
szu életet s boldog, eredménydus kormányzatot kí-
vántak neki. Az ünnepély részletes leirását jövő 
számunk hozza. 

— Az ó-katholikus központi bizottság felhívást tett 
közzé, melyben tudtul adja a közönségnek, hogy September 
6-tól 8-ig Freiburgban a negyedik ókatholikus congressus 
meg fog tartani, egyszersmind pedig azon kérelmét és remé-
nyét is kifejezi, hogy valamint eddig, ugy a jelenben is meg-
fogják örvendeztetni a gyűlést és azt támogatandják is bár-
mily vallásfelekezetnek barátjai személyes megjelenésük 
által. E kérelem, amily jellemző az ókatholicismusra, bizo-
nyára épen oly szükséges is volt, mert különben Reinkens 
,püspök' valószínűleg egyedül képviselte volna a congres-
sust, a minek az a jóoldala mégis lett volna, hogy a határo-
zatok egyhangúlag elfogadtatnak. 

— Egy angol főúr 1000 font-stbe fogadott egy font 
ellen, hogy az ő életében III. Napoleon fia nem fog Fran-
cziaország trónjára jutni. A fogadást 16-an fogadták el ugy, 
bogy ha a fiatal herczegnek csakugyan sikerülne a mondott 
feltétel alatt trónra jutni, a főúr szerencsésen fizethetne 
16,000 fontot, ami pedig épen nem lehetetlen, mert a gazdag 
pazarló még csak 57 éves. Érdemes lesz e fogadás alkalmá-
ból megjegyezni, hogy 300 év óta semmiféle király, vagy 
császár felnőtt fia nem ült a franczia trónra, váljon Lulunak 
sikerülni fog-e? talán hamarabb eldől, mintsem gondolnók. 

— A katholikus és protestáns önfeláldozás jellemzé-

sére nagyon érdekes az a jajgatás, melynek egyik protestáns 
pap adott kifejezést, amennyiben t. i. kibeszéli, hogy bár 
nagy összeg pénz ajánltatott is fel azoknak, kik hajlandók 
lennének protestáns diaconissákká lenni, mégis minden a ján-
lat sikertelen, és most Berlinben számos protestáns család-
nál a katholikus szürkenénék alkalmaztatnak. Azt is mondja 
továbbá, hogy egyedül Poroszországban kétszer több a ka-
tholikus szeretetnövéreinek száma, mint a mennyi diaconissa 
összesen a föld kerekségén létezik, minek okát abban találja, 
hogy a protestáns nőket csak zongorázni, himezni stb. tanít-
ják és nevelik bennök a fényűzés és tetszvágyat. Ez bizony 
nem valami hízelgő vallomás atyánkfiaira nézve, de annál 
értékesebb, mert hiteles helyről jön. 

— London katholikus hívőinek lelki örömére mult hó 
17-kén tette le Manning érsek egy uj katholikus templom 
alapkövét, az ünnepélyen számos katholikus notabilitás vett 
részt ugy a férfiak mint a nők részéről. Az ünnepélyes szer-
tartás befejeztével ugyancsak az érsek megható sz. beszédet 
tartott, melyben inti a hívőket, hogy ők is jó alapkőre he-
lyezzék hitüket, hogy képesek legyenek a megpróbáltatá-
sok és kísértéseknek ellenállani. 

— Az ismeretes Fugger-féle ügyben Frankenstein b. 
birodalmi tanácsos jelentésével már elkészült és azt ajánlja, 
hogy Fugger panasza alaposnak ismertessék el. 

— Koburgban a social-democraták f. hó 18-kán con-
gressust tartottak, ahol a többek közt a marburgi párttagok 
a következő indítványt tették : „minden párttag felekezetnél-
külinek tekintendő, mihezképest mindenik lépjen ki az állam-
egyházból". A conservativ ,Reichsbote' ehhez azt jegyzi meg, 
hogy a social-democraták e pártja, mely a Bebel-féle irány-
zatot képviseli, máskép a ,becsületesek' pártjának is nevez-
tetik és be kell ismerni, hogy indítványa csakugyan becsü-
letes. A kinek vallása nincsen, és igy felekezetnélküli, mit 
keres ez még valamely egyházban ? Bár mások is ugy ten-
nének ; mert, amit ugyancsak a fentebb nevezett lap a pro-
testáns egyházra nézve mond, hogy az ily névleges protes-
tánsok csak akkor szerepelnek, mikor arról van szó, hogy 
az egyházban zavart idézzenek elő és a hitetlenséget ter-
jeszszék, ugyanez áll a névleges katholikusokra is, kiken a 
katholikus néven kívül, semmi catholicum nem található fel. 
Egyébiránt a socialdemocraták e határozatából mindenki 
beláthatja, aki még nem vak, hogy hova vezet a feleke-
zetnélküliség utja, melyen a mi liberalismusunk gondtala-
nul sétál. 

— Legközelebb a ,Schles. Volksztg.1 felelős szerkesz-
tője dr. Hager, a törvényszék elé idéztetett, mert lapjában az 
ókath. Reinkens ,püspök' legújabb körlevelét „ostobasággal 
teljes rágalom iratnak" nevezte. Hogy a szerkesztő elitélte-
tett, nem uj és nem meglepő dolog, elitéltetett pedig két havi 
börtönre, vagy esetleg 150 tallér birságra, mivel pedig e 
birságban bennfoglaltatott egy másik büntetés összege is, me-
lyet lefizetendő volt dr. Hager az ókatholikus gymnasiumi 
igazgató, Raczek megsértése miatt, a szerkesztő bátorságot 
vett magának a bíróságot megkérdezni, mennyibe kerül egy 
ókatholikus püspök és mennyibe ismét valamely ókatholikus 
igazgató megsértése? fájdalom azonban választ nem kapott, 
és igy titok maradt, mit ér egy ókatholikus püspök és mit 
egy ókatholikus gymnasium, igazgató becsülete. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 441 frt . 14 kr., 160 frank aranyban, 
9 db. es. k. arany, 6 db- ezüstforint és 2 régi húszas. 

A nagyváradi 1. szer. egyházmegyéből 34 ft. 25. kr. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pesten, jnlins 25. 8 . II. Félév, 1874. 
Tartalom. Joannes Sylvester Pannonius (Erdősi), az első nyomatott magyar bibliafordításnak szerzője. — Levelezések. 
— Szent Bertalan szigete és temploma Rómában. — Egyházi tudósitások : Pest. A szerb egyházi kérdés. Esztergom. A 
pápai nuntius ő exjának ittléte s a püspökszentelés ünnepélye. A győri egyházmegyéből. A káinoki kegyelemkép. Pádua. Egy 

magyar szerzetes halála. — Vegyesek. 

Joannes Sylvester Pannoniiis (Erdősi) 
az első nyomatott magyar bibliafordításnak szerzője. 

(Folytatás.) 

J Ű a n k ó kanonok monograpliiájából merített 
czikksorozatunk már eddig is, ugyhiszszük, kétsé-
gen kívülivé tette, hogy azon nézet vagy állítás, 
mintha Sylvester kath. hitét valaha elhagyta s a 
protestáns felekezethez áttért volna alaptalan, sem-
mi módon be nem bizonyitható. Sőt bizonyos az, 
hogy Sylvesternek hátrahagyott iratai nem csak 
nem bizonyítják azt, hogy szerzőjök valah protes-
táns lett volna, hanem ezen feltevést egyenesen le-
hetlenné teszik. 

Mindezekkel Révész Imre nem törődik, hanem 
múltkor jelzett egyediratában hoszu sorát hozza 
fel az olyan ,érveknek', melyek szerinte ,döntőleg* 
bizonyítanák be, hogy Sylvester protestáns volt ; — 
hadd vegyünk ezek közül egynehányat röviden 
szemügyre. 

A 8. lapon B. ezeket mondja: ,Az 1828. év 
téli felében már más levén a Senior, Erdősi akkor 
hazájába visszatérhetett (Krakkóból), s ugylátszik 
megházasodott s nyilván a protestáns vallásra tért ' ; 
1529-re tehető szerinte a reformatióhoz való teljes 
átpártolása. 

Itten csak ,lehet'- s ,ugylátszik''-v6\ van szó, nem 
arról, a mi a hamisittatlan történelem szerint volt és 
van. Ezen érvelés még annyit sem bizonyít, mint 
ama bizonyos, ,de posse ad esse* való okoskodás, 
annál is kevésbbé, minthogy az itt védett tételnek 
ellenkezője általunk bebizonyíttatott. Sőt, Révész-
nek ilyetén határozott fellépése mellett önkényte-
lenül is ezen kérdésre fakadunk: de hát, ha oly bi-
zonyos, hogy Sylvester valaha a protestantismus-
hoz átpártolt, hogy van az, hogy ezen, minden-

esetre fontos esemény sehol fel nem jegyeztetett?... 
Erre természetesen nem lévén kielégítő válasz, kö-
vetkezik, hogy Sylvesternek protestánssá erősza-
koltatása voltaképen semmi egyéb, mint érv annak 
— katholicismusa mellett! 

r 
Epoly különös az is, mit R. (27. 1.) Sylvester-

ről, mint Zwingli (!) hívéről, vagy legalább egy 
fontos kérdésben követőjéről mond. Szerinte Syl-
vester bibliai kiadványának ,Az ollyan ighikrül 
való tanúság, mellyek nem tulajdon jegyzésben vi-
telnek' czimü részében értekezik a szentírásban elő-
forduló képes kifejezésekről, mint : bün, kenyér, test 
sat. s sürgeti az ezekre való vigyázatot, hogy t. i. 
ezeket nem saját eredeti jelentésökben kell venni. 
Noha egyenesen ki nem jelöli (!) de mégis nagyon va-
lószínű (!) hogy ezen értekezés által a végvacsora 
szereztetésének ama sok vitákkal gyötrött szavaira 
is czélzott: ,Ez az én testem, ez az én vérem', és 
ezeket Zwingli értelmében veendőknek vélte. 

I t t tehát oly ,döntő' érvet lát a tisztelt közön-
ség, mely nincsen ,egyenesen kijelölve', de azért 
,mégis nagyon valószinü'. 

A 60. lapon más ,döntő' bizonyságok Ígértei-
nek Sylvesternek protestáns volta mellett ilyképen : 
,Meg levén e szerént gyökerestől döntve azon érvek, 
melyeket hazánk említett tudósai Erdősi J . protes-
táns volta ellen felállitottak, feladatunkat jó rész-
ben bevégzettnek tarthatnék . . . . (azonban) állítok 
fel én is némely bizonyságokat Erdősi protestáns 
volta mellett és pedig az ő életfolyama szerinti idő-
rendben. Részletességek, vizsgálatok, egybevetések, 
birálatok játszák itt a főszerepet'(— történelmi bi-
zonyságokról azonban szó sincs!). 

Ily bizonyságot, hogy Sylvester valamikor 
protestáns hitre tért, B. javainak terjedelmesen leirt 
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elkobzásában talál, mely amannak szavai szerint 
— a nyelvtanhoz irt előszóban — „improbi cives" 
és olyanok által történt, „qui presbyterorum sese 
nomine venditant" — mely ,presbyteri' Révész-
nek állítása szerint katholikus papok, miből továbbá 
azt következteti, hogy Sylvester javai azért koboz-
tattak el, mert a protestáns felekezethez pártolt, 
minek következtében a rákosi gyűlésnek határozata 
rá is alkalmaztatott. . . 

Egész kis inquisitionalis regény magyar öl-
tönyben — szinte kár, hogy a füstölgő máglyának 
,sötéten fényes4 ragyogása hiányzik a háttérben,— 
s mily érdekes csoportosítása ez a katholikus papok-
nak ama gonosz polgárokkal ha — a ,presbyter' 
szó okvetlenül csak katholikus papot jelenthetne — ! 
de ez ám a kérdés ! 

Révész ugyan ennek bebizonyítására Gratianra 
s Waltherre hivatkozik, kik mindössze azt mond-
ják, hogy a ,presbyter' szó katholikus papot jelent, 
mi által azonban nem tagadtatik, hogy ne jelenthes-
sen protestáns papot is. Erre nézve pedig, váljon t. i. a 
protestánsok nem használják-e e szót hasonló érte-
lemben a magok papjairól is, jobb lesz talán pro-
testáns tekintélyekre hivatkozni. Ilyen J . H. Boeh-
mer — lus Eccl. Prot. ed. Hal. 1756. I. 564 — és 
az ujak közül a nagynevű Richter, Lehrb. d. kath. 
u. evang. Kirchenr. 6. Aufl. Leipz. 1867, 191 s k. 
11. s 400 s k. 1. Amaz a régi katholikus s azu j pro-
testáns papok közti különbségről értekezvén (L. I. 
24, 32; 571 1.) a kasseli egyházi szabályzatokat 
idézi, melyekben rendeltetik, hogy olyanok válasz-
tassanak „die eines christlichen Eifers und aufrich-
tigen unverweisslichen Lebens und Wandels für 
anderen bekannt, die dem Geitz, Wucher, Fressen, 
Saufen, Spielen, Fluchen, Schweren und anderen 
Lastern, welche im Presbyterio müssen gestraft wer-
den, nicht ergeben, sondern feind sind" — s hozzá 
teszi : „Tales utique debebant esse presbyteri, qui 
aliorum nioruui censoresesse volunt". Ez talán elég, 
ámbár még a Herzog-féle, azt mondhatnók hirhedt 
protestáns encyclopaedia is eléggé világosithatná 
fel Révész urat, miszerint a ,presbyteri' szó által 
teljes joggal protestáns papokat is érthet. 

Igy aztán ebbeli érvelése tökéletesen alapta-
lan, s legjobb esetben ismét csak amolyan ,de posse 
ad esse' ; — de még, ha azok a ,presbyteri' katholi-
kus papok lettek volna is, ebből még az is követ-
kezhetnék, hogy amely Sylvestertől elkoboztatott, 
eredetileg katholikus egyházi, általa jogellenesen 
élvezett birtok volt, melynek isméti elvétele után 

Sylvester a papok ellen kifakadt, körülbelül oly 
módon, mint manapis számos katholikus szertartás 
szerint megkeresztelt, de azért ,liberális' uri ember. 

A második érv abból merittetik, hogy Sylves-
terünk Wittenbergában is tanult. Erre már akkor 
feleltünk, midőn egyik előbbi czikkünkben nem ok 
nélkül kiemeltük, (3. sz. 22. 1.) miszerint minden jel 
damutat, hogy ő ottan kizárólagosan csak remekirói 
nyelvészettel foglalkozott. Még csekélyebb a har-
madik érv, mely a nyelvtan előszavának ezen, fiá-
hoz Tivadarhoz intézett szavaira támaszkodik : 
„Quin tu nate novum precamurut sis In Christi po-
pulo novo per orbem, Coecas pellere quod queat tene-
bras, Astrorumqueducem piis oriri Curet pectoribus, 
tenelle, Sydus", melyeket Révész hajlandó ekként 
érteni: ,légy a reformatiónakegy u j hajnalcsillaga, 
mely után a teljes világosság napja következzék' 
— de mit nemkivánnak gyakran reményteljes apák 
nagyreményű fiaiknak, egészen eltekintve attól, 
hogy az egész vers ily értelemben véve súlyos in-
vectivât tartalmaz az akkor már nagyonis ,világos-
kodó1 protestantismus ellen, ha az kivántatik nekii 

hogy Luther, Kálvin, Zwingli sa többi (reformátor-
nak' fellépése és Melanthon ,praeceptor noster4 és 
,Devaius noster1 működése után, még csak ez a kis 
fiu legyen az uj tannak nagy, fénylő vezércsillaga! 
Mert megjegyzendő, hogy ez a két ,:noster' is ugy 
magyaráztatik, mintha ezt csak protestáns mond-
hatta volna e két férfiura vonatkozólag, s nem egy-
szersmind a bár katholikus tanítvány vagy földi is, 
mije Sylvester az egyiknek, illetőleg a másiknak 
volt. Ha gonoszok akarnánk lenni, azt mondanók, 
hogy Révész ilyféle érvelések által roppant szűk-
keblű felekezetiességet tanusit,a ki barátságot, von-
zalmat s rokonszenvet csak ugyanazon egy feleke-
zetnek tagjai közt képzelhet magának . . . . De, ha 
eme ,wosíer' mégis azt jelentené, hogy Sylvester 
protestáns volt, nem azt kérdezhetnők-e akkor: 
hogy van ez, hogy ezen állítólagos protestáns Me-
lanthont s Dévait igenis, de a főreformatort. Lu-
thert soha egy árva szóval sem említi? . . . 

A negyedik, magán a bibliafordításon sarkalló 
érvet már egyik megelőző czikkben tárgyaltuk 
(5.SZ.), azonban legyen szabad az ott mondottakat 
még néhány szóval megtoldanunk. Azt mondja R. 
(71. 1 ) „Erdősi bibliafordítása mind bevallott czél-
jára, (?) mind tartalmára nézve határozottan a pro-
testáns elvek alapján áll", mit számos oly érvvel 
iparkodik bebizonyitani, melyeknek egyike szeren-
csétlenebb a másiknál. Igy nem értjük, hogy tudja 
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egy különben oly müveit szellem mint Révész eme re'gi me-
sét ismételni a szentirás nemzeti nyelvekre való lefordításá-
ról s olvasásáról, mely a római katb. egyházban határozot-
tan el lett volna tiltva, vagy legalább végtelenül megnehe-
zítve, midőn egész raja létezik a szentírási fordításoknak, me-
lyek a reformatio előtt készültek. Nem sokkal szerencsésebb 
a következő érv, hogy Sylvester az újszövetségi szentírást 
minden egyházi vizsgálat s helybenhagyó tekintély nélkül 
lefordította s magyarázta; mert Révész figyelmét kikerülte 
hogy IV. Piusnak 1564-ből származó, ,Dominici gregis cu-
stodiae' kezdetű constitutiója, mely e vizsgálatot s helybenha-
gyást elrendeli, csaknem kötelezhette Sylvestert, a ki fordí-
tását huszonhárom évvel előbb adta ki — ! A bécsi utánnyo-
matnak pedig semmi köze sincs Sylvesterhez, illetőleg ennek 
ahhoz. — Neháuy szentírási, képletes értelemben vett szók-
nak, péld. ,bün', ,test', ,kenyér' sat. Sylvester által állítóla-
gosán protestáns szellemben történt magyarázgatására már 
fentebb tevők meg észrevételeinket, s itt csak azt jegyezzük 
fel, hogy Révész, alkalmasint ,döntő' érv gyanánt az evan-
géliumok verses tartalomjegyzékében előforduló ezen sza-
vakhoz : „Szentségáruló, nincs helyed Isten előtt" ezt jegyzi 
meg, hogy ez aligha (!) más valami, mint az Indulgentiák 
ellen szól' ; — jó, hogy még csak ,aligha', mely szót nem a 
bizonyosság jelzésére szoktunk használni; nem is emlitve, 
hogy ,árulni' nem csak annyit tesz mint a latin ,vendere\ 
pénzért eladni, hanem annyit is, mint prodere', manap el-
árulni. Ha továbbá Sylvester a ,keresztyén' szót nem a ke-
resztből, sem nem a keresztelésből, hanem a .Krisztus' szó-
ból származtatja, ugy nem látjuk át, miért kelljen ezen nyel-
vészeti müvelet miatt protestánssá válnia, — avagy annyira 
felekezeti-e ezen tudományág is ?... mely roszul értett feleke-
zetiességnek nyomait ott is találjuk, hol Révész abból, hogy 
Sylvester ,gaçàv ccdci1, szónak magyarázgatásában ,Hazvilá-
gositó' Jánosra, Oecolampadiusra hivatkozik, legott azt kö-
vetkezteti nagy bátran, hogy maga is protestáns volt, holott 
tudva van, hogy mi katholikusok a protestáns tudományos 
törekvéseket soha sem szoktuk agyonhallgatni, mit velünk 
szemben rendesen tesznek, s ugy látszik, eszerint Ítélnek má-
sokról is. 

Ha továbbá Sylvester fordításának egy Sárospatakon 
levő példányában már egy 1564-ki kéz az illető lapok szé-
leire feljegyezte, hogy melyik pont, micsoda ünnepen olvas-
tatott, miből következik, hogy az u. n. lectionarium volt, 
hivatalos használatra ; ugy ebből nézetünk szerint csak any-
nyi derül ki, hogy a sárospataki collegiumnak nem volt pro-
testáns kiadása, melyet használhatott volna, semmi egyéb. 

Legfurcsább azonban az az argumentum, melylyel 
Révész Sylvesternek protestantismusát abból bizonyítgatja, 
hogy fordításának egyik, a bécsi udvari könyvtárban létező 
példányába egy 16-ik századbeli kéz ezen nem épen hízelgő 
szavakat irta róla : „Perversus interpres in uno nomine 
et nebuló maximusque una cum suo domino patrono Nádasdi. 
Deus rétribuât vobis pro vestris meritis hic et in futuro sae-
culo rotas et ignem." Révész ez argumentumot döntőnek 
tar t ja ; — mi nem mertük volna használni ; már csak protes-
táns atyáukfiai iránti, velünk született udvariasságból sem. 

Azon további érvet, mely szerint Sylvester a rómaiak-
hoz irt levél elé bocsátott előszóban s a ,Querela fidei'-ben 

a hit általi megigazulásnak protestáns nézetét hirdette volna, 
hasonlólag már fentebb tárgyaltuk, s itt még csak annyit 
jegyzünk meg, hogy Telegdi Miklósra tett észrevételei, 
mintha az is protestáns lett volna, Dankó által egy gyönyörű 
kis digressióban czáfoltatnak meg, mely ugyanannak mü-
veiből vett számos idézet által bebizonyitja, hogy a tudós 
esztergomi nagyprépost, későbben pécsi püspök a reformatió-
nak époly határozott, mint irodalmi s gyakorlati téren tevé-
keny ellensége volt. J) 

Hogy Bornemisza, a katholika egyháznak emez elke-
seredett gyűlölője Sylvesternek, általunk már ismertetett 
húsvéti hymnusát énekeskönyvébe befogadta, arról csak 
nem tehet Sylvester, époly kevéssé, mint Thomas a Kernpis 
tehet róla, ha protestáns hittudósok mondatai által megtoldva, 
illetőleg magyarázgatva ,protestánsok számára' adják ki. 2) 
Bornemisza, nem levén e tekintetben nagyon válogatós, csak 
Luther példáját követte, ki állítólag önkészitette egyházi 
énekei közé, számos ősi katkolikus éneket vett fel, mint azt 
a legujabbi irodalomtörténeti búvárlatok minden kételyen 
fölé helyezték. 

Sylvesternek Bécs melletti jószágából, rendetlenkedő pa-
rasztok általi elüzetése,melyet 6.sz.51.1. emiitettünk,s melyre 
Révész is hivatkozik, csak akkor bizonyítgatna protestans-
volta mellett, ha nem tudnók, hogy ezek akkor Európa-
szerte lázangó parasztok épen nem voltak a katholicismus-
nak védői, hanem épen ellenkezőleg, a magok nemébeu, a 
protestantismusnak, egyidőben maga Luther által öldöklésre 
sgyujtogatásra tüzelt előharezosai, ugy hogy mindezek után 
bízvást azt mondhatjuk, miszerint Révész, minden szor-
galma s buzgalma mellett, az okok s érvek összehordásában 
mégis nagyon szerencsétlen volt, s nem is lehetett szeren-
caésb ; mert oly okok s érvek, melyek Sylvestert protestáns-
nak tüntetnék fel — nem léteznek. 

Nem segit magán Révész azon állítás által sem, misze-
rint maga Nádasdy is, Sylvesterünknek, mint láttuk párt-
fogója, protestáns lett volna. R. ennek bevitatására meglehe-
tős hoszu fejezetet irt, (39—118. 1.) melyben elmondja, mily 
szélesmérvü pártolást talált a protestantismus a magyar fő-
uraknál — tudjuk miért, s különben abból, hogy mások 
politikai s ,financialis' okokból űzték el vagy ütötték agyon 
a katholikus papokat, azaz tértek a protestantismusra, még 
nem következik, hogy Nádasdy is ugy cselekedett volna, — 
elmondja, miszerint ezen főúr egyenesen a protestantismus 
érdekében s előmozdítására alapított számos iskolát s egy 
nyomdát — mit állítani ugyan, de bebizonyítani egy szóval 
sem lehet ; — miszerint a szentírást protestáns ember által 
protestáns elvek szerint fordíttatta le, — mi a legjobb eset-

>) Ezen idézetek közül, minthogy fájdalom helyszűke miatt mind-
nyáját nem adhatjuk, csak azt emeljük ki, mely a pápáról szólván, annak 
gyűlölői s rágalmazói ellen fordul s ekként hangzik (Evangy., N.-8zomb. 
1580, I. 869.) : „Mostan is találtatnak efféle emberek, kik akár mint is 
akár mennyiszer meggyőzetessenek az igazságtól, soha meg nem térnek. 
Csak elhitették magokkal némelyek, hogy a Pápa chalárd, meggyűlölték 
ötet és az ő alatta valókat. Szólhacz azért nekik, taníthatod őket, dispu-
tálhatsz vélek, de jót nem tehecz bennek. Megkeményétette az ő szivöket 
az ördög, isten is igaz ítélete szerint megvonta tőlök m (j malasztját, 
rakvák kevélységgel és gyűlölséggel, nem fér hozzájok az igazaágnak 
világossága." 

l) V. B. v. d. Nachfolge C. mit noch zwei kleineren Schriften des-
selben Verfassers aus der Urschrift übersetzt und mit . . . . erbaulichen 
Nachlesen für evang Christen herausgegeben von Pfr. M. Fr. I. Bern-
hard, Leipz, 1864. 

14* 
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ben ia oirculus vitiosus, eltekintve attól, mit már bebizo-
nyítottunk, hogy t. Sylvester soha sem volt protestáns, — 
hogy Bornemisza s a sárvári, 1628-ban megjelent postilla 
megdicséri — ki tudja őszintén-e s miért, talán azért, mert 
a horpácsi papnak minden évben egy köpenyeget ajándéko-
zott, (mennyit nem adományoznak katholikus főurak még 
manap is, különféle indokokból, többé kevésbbé tisztán pro-
testáns czélokra — ?!); fia s pártfogója, mondja Révész to-
vábbá, szintén protestánsokká lettek, — de itt ő róla van 
szó, kiről ugyanezt semmi tekintetben, egyetlen egy irott 
betűvel sem lehet bebizonyítani, pedig az ország nádorispá-
nyának elpártolása az ősi hittől csak eléggé fontos esemény 
leendett, hogy azt valaki, legalább néhány szóval felje-
gyezze; bizonyos gyengéd- vagy gyengeség pedig a pro-
teatantismus iránt annál kevésbbé bizonyit egyik másik 
akkori államférfinak protestáns iránya mellett, minthogy a 
protestantiamus kezdettől fogva politikai eszköz volt az 
uralkodók s kormányzók kezében, melylyel élni még egy 
Richelieu bibornok sem átallotta. 

Nem sikerül tehát bebizonyítani, hogy Nádasdy va-
laha proteatana lett volna : de hasikerülne is, ugy ebből már 
csak azért sem lehetne döntő következtetést vonni Sylves-
terre, mert az, mint láttuk már 1554-ben tanár volt a bécsi, 
katholikus egyetemen. (vé&6 kiiv-) 

L e v e l e z é s e k . 
XI. 

— julius havában. 1874. 
K. B. ! Akarva nem akarva azon meggyőződésre kell 

jutnom, hogy caökőnyöaebb ellensége korunk felvilágosodott, 
nagyratörő szellemének nem létezik, mit te ; hát már semmi 
sem jó, amit korazellemünk alkot ? előtted mindaz, mit ko-
runk szelleme okulva a mult tévedésein rendezni, javítani 
akar, igazságtalanság, jogtalanság, mintha mindaz, ami a 
múltban létezett, azonnal jó és üdvös lett volna, az pedig 
amit korunk léteait, csak azért rosz lenne. Hiszen, ha a múlt-
ban minden caakugyan jó lett volna, ha a táraadalmi vi-
szonyok az emberiség vágyaival megegyezőleg fejlődtek és 
igy mindnyájan kielégítve lettek volna, nem volna ma any-
nyi kiáltó ellentét és igazságtalanság táraadalmi viszo-
nyainkban, a legjobbak részéről is nem volna oly általános 
a felkiáltás a reformok után. Korunk szellemének épen az 
nemes feladata, hogy az egyenjogúság elvével megegyezőleg 
megszüntesse a mult hagyományaiként örökölt ellentéteket, 
hogy minden téren megazüntease a sorompókat, melyek em-
ber és ember közt emelkedtek, mert csak ugy lehet várni, 
hogy a testvériaég nagy korszaka létre fog jönni, ha mind-
azon akadályok megszűnnek, melyek eddig önérdek és ha-
talomvágyból nem engedték, hogy az emberiség a keresz-
ténység tanitmánya azerint egy családdá forrjon össze. 

Csak egyetlen tényt emelik ki, mely különösen hivatva 
van arra, bogy az emberiséget a testvériség kapcsával szo-
rosabban fűzze egymáshoz, értem t. i. a polgári házasságot, 
Minő dühvel támadja meg emiatt az ultramontán sajtó a 
korszellemet, mennyi átkot szór az államokra, mert képessé 
akarják tenni a polgárokat, hogy minden felekezeti különb-
ség nélkül házasságra léphessenek egymással és igy meg-

szünteaaék a jogegyenlőtlenség és az eoből származó elége-
detlenség magvát. Ugyan k. b. nem kötelessége-e az állam-
nak minden eszközt felhasználni, hogy polgárai közt, a bé-
két, nyugalmat, elégedettséget fentartsa, szilárdítsa ? nem 
féltek-e, hogy ily módon az ország belbékéje ellenségeül 
fogtok tekintetni ? Es ha még volna elegendő okotok, ugy 
nem is szólanék, de hát magad is tudod, hogy házaaaágok 
keresztényék és nemkeresztények között a kereszténység 
első azázadaiban ia kötettek, emellett még a polgári házas-
ság az egyház jogait sem rövidíti meg, mert akinek tetszik, 
ezután is megáldathatja házasságát a pappal, ezt az állam 
nem akadályozza, mert a polgárok lelkismereti szabadságát 
tiszteletben tartja. Mire való tehát az izgatás ? korszelle-
münk ezért inkább pártolást és dicséretet érdemel tőletek, 
hogy ily szépen ki tudja egyeztetni a korigényeket az egy-
ház jogaival ; — ezt belátod te is nemde ? Ernő. 

* * * julius havában. 1874. 
K. B. ! Nagyban tévedsz, ha azt véled, hogy én min-

denben laudator temporis acti vagyok és elitélem mindazt, 
ami a jelenben történik. Emberi dolgokban semmi sem ab-
solut jó, sem a múltban sem a jelenben ; voltak, vannak, és 
lesznek hiányok mindig az emberi társadalomban, a mult a 
jelennek hagyta, a jelen pedig a jövőnek fogja hagyni hiá-
nyait kijavítás végett és nem hiszem, hogy józan ember el-
itélje azért a korszellemet ; csak azért, mert az, a mit a múlt-
ból hiányosan átvett, kijavítani akarja, a kérdés csak akö-
rül forog, mire tartja magát a korszellem feljogosítva javí-
tani, mi képezi javításának tárgyát? hiszen a mult nemcsak 
emberi, hanem isteni rendelkezéseket is hagyott ránk. 

Korunk tudvalevőleg igen nagy hajlamot mutat ma-
gában mindent reformálni, mintha mindaz, ami jelenben tör-
ténik, csak ezért jó lenne, és e reformálási dühében nem 
különbözteti meg azt ami isteni, attól ami emberi, hanem 
ront, bont, szakit, tép minden kimélet nélkül, ami csak 
keze ügyébe kerül, s ha az egyház az ily kimélet nélküli 
eljárás ellen felszólal, azonnal kész ellene a liberalismus ál-
tal hangoztatott általános vád, hogy az egyház és az ultra-
montán párt ellensége a korszellemnek, holott, ha korszel-
lemünk különböztetést tenne aközt, ami isteni és aközt, ami 
emberi, ugy kitűnnék, hogy mig az előbbire nézve a kor-
szellem reformálási viszketege jogtalanság és igy az egyház 
tiltakozása jogos, addig az utóbbira nézve az egyház ellen 
szórt vád igazságtalan, vagyis, hogy az egyház jogtalanul 
vádoltatik mindkét irányban. 

Bátran mondhatom, k. b., hogy az egyház, vagy ha 
ugy tetszik, aa ultramontán párt, soha sem fog útjában ál-
lani annak, ha korszellemünk a mult hagyományaiként ránk 
maradt polgári, állami ellentéteket javítani akarja, ha az 
alsóbb rendű osztály sorsát javítani, a terheket igazságosan 
megosztani akarja. A középkori történelem az egyház tö-
rekvésének ily irányában nem egy fényes példáját tudja 
felmutatni, sőt tulajdonképen csak is ő volt, ki a viszonyok-
hoz mért tűrhető állapotot hozott létre a jobbágy és ura 
közt. Az ujabb kor sem tagadhatja hogy az egyház nagy-
lelküleg meghajolt a korszellem követelménye előtt, midőn 
arról volt szó, hogy a feudális korszakból még fennmaradt 
ellentétek kiegyenlittessenek ; mert ámbár a jobbágyok fel-
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szabadítása anyagilag senkinek többet nem ártott mint az 
egyháznak, ámbár a közteherviselés által az egyház nem 
kevéssé sújtatott, még sem tiltakozott ellene, sőt a részre-
hajlatlan történelem lapjain az egyház nagylelkű lemondása 
kitörűlhetlen betűkkel lesz megörökitve. E nagylelkű le-
mondás talán csak nem jelent annyit, hogy az egyház ellen-
sége a korszellemnek ? hogy hatalmi vágyból nem engedi 
meg az egyenjogúság keresztülvitelét ? 

Ellenkezőleg k. b. buzgóbb pártfogója annak, a mi a 
korszellemben igazán nemes, magasztos, a mi a polgári téren 
is közreműködik, hogy megvalósítsa az emberiség közt a 
testvériség eszméjét, mit közbevetőleg mondva, nem a libe-
ralismus talált fel, hanem az egyháztól kölcsönzött, igen 
mindennek buzgóbb pártfogója, mint az egyház nem létezik. 
Van-e k. b. a testvériség eszméjének nagyobb ellentéte, 
mint a rabszolgaság ? és az egyház mint mindig ugy most is 
annak megszüntetésén dolgozik, a korszellem mellett az egy-
ház ellen kardoskodó liberalismus pedig legbuzgóbb védője, 
hol van itt a következetesség k. b. ? hiszen ha valahol, ugy 
e téren mutathatná ki különösen a korszellem, hogy mi ne-
mes lakik benne, itt javíthatna, reformálhatna, hanem per-
sze ez nem lenne népszerű, nemde? de jogosult. 

Van azonban e téren kivül egy másik is, melyet Isten 
a maga részére tartott fel, hol nem osztotta meg hatalmát az 
emberekkel, de a liberalismus következtében az emberek e 
térről Istent ki akarják leszorítani. A korszellem ugyanis 
tagadva a keresztény eszmék jogosultságát, tagadva, hogy 
Istennek joga lenne az emberi társadalomban rendelkezni 
bármi irányban, gőgössé tette az embert és a gőgös ember 
most már nem akarja elismerni, hogy az jól vau rendezve a 
mit Isten rendezett, azt véli, hogy ő sokkal okosabb laten-
nél és felforgatva az Isten által alkotott rendet, sikerülni 
fog neki bizonyos csinált elégedetlenséget megszüntetni és a 
világot boldoggá tenni. Mily rettentő tévedés ! nem tanu-
sitja-e a történelem k. b., hogy nemzetek caak akkor és 
addig voltak boldogak, mikor és meddig Isten törvényei 
tiszteletben tartattak általok ? Igy van ez a házassággal is. 

(Vége k ö v ) 

Szent Bertalan szigete és temploma Rómában. 
(Vége.) 

A templomnak homlokzata a minorita rendű Goffredo 
de Sardegna atya, ügyes s jónevü festőnek vezetése alatt 
javíttatott ki. Ugyané homlokzatot négy gránitoszlop díszíti. 
Maga a templom három hajóból áll, melyet 14, azaz mind-
két oldalon 7—7 oszlop választ el egymástól. Ezek közül 10 
szürke, egy aárgás, kettő fehéres s egy vörös, keleti gránit-
ból valók. Az orgonát két porphyrszinü stucco-oszlop tartja, 
a belső festészet, Goffredo rajzai szerint stylszerü. A köve-
zés Andolfi Francesco tervei szerint veres s fehér márvány-
ból készült. A felső ivezet, mely VIII. Orbán, azaz 1625 óta 
nem javíttatott ki, IX. Pius s több más jóltevönek költsé-
gein állíttatott helyre. 

A sikerült képek közül a következőket emiitjük. A 
nagy kaputól számítva jobbra az első Goffredo atyától van, 
s szent Ferenczet azon pillanatban tünteti fel, melyben csu-
dás sebhelyei, stigmái keletkeznek. A második kép, ugyan-
ettől, sz. Bertalant ábrázolja amint a városnak bálványké-

peit feldönti. A harmadik képen szintén ugyanattól a bold . 
Szüzet látjuk, két angyal közt, kiknek egyike a kigyó fe-
lett aratott diadalát, másika pedig szeplőtelen tisztaságát 
hirdeti. A tetőzet, hasonlólag a müvész-patertól származó 
falfestményei balfelől sz. Péter, András, Márk; jobbfelől 
pedig sz. Pál, János és Jakab apostolokat mutatják. 

A nagy oltárnak fődiszét azon porphyrból készült Sar-
kophag képezi, mely a múltkor emiitett szentekéin kivül 
még szent Theodora, római matronának ereklyéit is tartal-
mazza. Ezen sarkophag felett hajdanta egy négy porphyr-
oszlopon nyugvó szentségtartó emelkedett, melyek 1828-ban 
a vatikáni gyűjteményeknek ugyanazon termébe tétettek át, 
melyben Raphael hires szőnyegei vannak. A főoltár előtt 
egy kútnak födője van kőből, melynek Nicolo di Angioliótól 
származó basreliefjei s faragványai a XII. századból szár-
maznak. Ezen féldombormüvek a Megváltót, szent Béla püs-
pököt, III. Otto császárt s sz. Bertalant ábrázolják. Az ol-
tárkép eredetileg al fresco készült Francesco Manno által 
s sz. Bertalan vértanuaágát tüntette fel ! most az egy Gof-
fredo atyától származó, hasontárgyu olajfestmény által 
van elfedve. 

Balról az első mellékkápolna paduai sz. Antalnak van 
szentelve ; egy ott levő képet Caraccinak tulajdonítanak. Kö-
vetkezik a bold. Szűznek kápolnája, melynek képei ugyan-
azon mestertől valók, a ki, bárki lett legyen is, az előbbeni 
képet készité. Ezen kápolna mellett egy nagy feliratot lá-
tunk a falon, mely IX. Pius pápának a zárda s templom 
iránti jótékonyságát magasztalja. Említtetik ottan, misze-
rint a pápa, midőn a zárdának falai az 1846-i nagy áradás 
következtében összeomlottak volna, azokat a következő év-
ben ismét felállittatá ; hasonlólag mint 1863-ban, midőn a 
villám nem csekély kárt ejtett a templomon. 

Ezután a Kínszenvedés kápolnája következik, melynek 
festészeti diszitményeit kétaégen kivül Caraccinak ecaetje 
teremté. Bent a kápolnában római szent Franciaca jól sike-
rült arczképe látható, ismeretlen mestertől. A negyedik ká -
polna borr. sz. Károlynak van szentelve; képei Caracci ra j -
zai után készültek, s igen sikerültek. Az ötödik sz. Ferenczé. 
Főképét a minorita rendű Carlini da Siena atya ; — mel-
lékképeit Fiorentini da Sermoneta (1796) feste. Végre ott 
van a legm. oltáriszentségnek kápolnája, melynek frescóit 
Gianbettista Mercati da borgo St.-Sepolero festé. E frescók 
különféle eseményeket ábrázolnak a bold. Szűznek életéből. 
Itt , e kápolnában történt a bibornoki czimnek a jelenlegi 
főmagasságu titularis, Magyarország herczegprimása ő Emja 
általi birtokba vétele, mint reméljük s az Égtől kérjük ad 
multos annos ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 22. A s z e r b e g y h á z i k é r d é s . Nap-

jaink csupa §§-ok és kérdőjelekből, azaz kérdésekből álla-
nak, — a §§-sokkal kérdéseket teremtenek, a kérdések 
megoldására §§-kat alkotnak, és mikor a §§-sokra, a kér-
désekre a válaaz megérkezik, és pedig az adott viszonyok 
közt a helyes válasz, akkor a §-us és kérdéa-faragók a vá-
laszt daczosan visszautasítják, és pedig nem azért, mintha 
helytelen vagy törvénytelen volna, hanem egyszerűen, mert 
nem olyan mint a milyen nekik tetszik. 



70 

A fentebbiekben a szerb egyházi kérdés, illetőleg pe-
dig a szerb patriarcha megválasztásának a kormány által 
megkisérlett megoldását egészen jellemezve találjuk, addig 
addig alkották a §§-okat a szerb ügyben, mig az valósá-
gos kérdéssé fejlett ki, mint sok más, mi azelőtt kérdést 
nem képezett, és midőn a kérdéses ügy megoldatott Stojko-
vits megválasztása által, mint azta§§-ok felállították, most 
kész a lárma, hogy a választ, illetőleg pedig Stojkovits 
megválasztatását nem kell elfogadni, ami annyit tesz, hogy 
ámbár a karlovitzi szerb gyűlés a szerb egyházi kérdést 
megoldotta, a kérdés még sincsen megoldva. 

Mi nem tudjuk, mennyiben van a kormánynak szán-
dékában, mennyiben nincsen a történt megválasztást el-
vagy el nem fogadni, de ha hitelt lehet adni a kormányhoz 
közel álló lapok állításainak, ugy Stojkovits csakugyan nem 
fog a patriarchiai székbe ülni, mert mint állíttatik, azt a 
kormány még a választás előtt kimondta. Ha igy áll a dolog, 
mi felől a ,Pesti Napló' kételkedni nem enged, ugy nem csak 
a szerb egyházi kérdés nincsen megoldva, hanem ellenke-
zőleg közös mindnyájunkat nagy veszély fenyeget, vagy 
legalább is megvan az alap, mely fenyegető veszélylyé nő-
heti ki magát. 

Távol állunk attól, hogy akár Stojkovitsot, akár Gruit-
sot, akár bárkit is ajánljunk, vagy ne ajánljunk ; mi a sze-
mélyes kérdésen felülemelkedünk már csak azon szempont-
ból is, mert nem szoktunk mások vallási ügyeibe beavat-
kozni ; de azért a tényt, mint megtörténtet nem ignorálhat-
juk, és ez előttünk a jövőre, az állam által a vallásfeleke-
zeteknek adott, vagy adandó autonomiái-a nézve nagykőn fon-
tos körülmény, mert szerintünk Stojkovits megválasztatá-
sának megsemmisítése, minden létező, vagy a jövőben létre-
hozandó autonomicus szabadság ot függetlenséget illusoriussá 
tesz, sőt más, pusztán a polgári szabadságot szabályozó tör-
vényekre is károsan hathat; mind az a 19-ik században, a 
,szabadság' századában. 

Fájdalmas dolog ugyan, ha a szerbek egyházi autono-
micus szabadságukat netalán hazaellenes törekvésekre hasz-
nálják fel, de nem tudta-e ezt a kormány már ezelőtt, mi-
előtt még Stojkovits megválasztatott? mielőtt a szerbeknek 
a patriarcha-választására szabadságot engedett ? A szerb 
patriarcha választási törvények Stojkovitsot épen oly ke-
véssé zárják ki, mint bárki mást, az ő megválasztatása tehát 
a lehetőség határán kivül nem esett, ha csak a kormány 
terrorizálni nem akarta volna a congressust, ezt a kormány 
nem tette és helyesen, a szerbek pedig éltek törvény adta 
jogukkal, követték meggyőződésüket, megválasztották Stoj-
kovitsot, ki, mint mondják, a kormány előtt nem grata per-
sona. Ez ugyan baj, de ebajt szerintünk nem ugy kell orvo-
solni, hogy a törvényesen végrehajtott választás a szabad-
választás gunyjára megsemmisíttessék, hanem hogy a meg-
választott és szerintünk megerősítendő patriarcha netaláni 
hazaellenes törekvései a kormány által törvényesen meg-
akadályoztassanak, mert annyi bátorságot és kötelességér-
zetet csak fel szabad tenni a kormányról, hogy ha magyar 
katholikus püspököket megintett, megidézett az országra 
semmi kárt nem hozó hitczikkely miatt, hogy ugyanakkor 
bátorsága lesz valamely szerb főpapot is megfenyíteni, ha 

ez netalán hazaellenes törekvésekben venne részt, vagy 
olyanokat gyámolitana. 

Nem, mi semmiképen sem pártoljuk a hazaellenes tö-
rekvéseket, sőt azokat büntettetni akarjuk, de épen ugy nem 
tudnók helyeselni, ha a kormány követve egyesek óhaját, 
az adott szabadság rovására a megtörtént megválasztást 
megsemmisítené. Akik ezt javasolják, vagy nem birnak ér-
zékkel a szabadság iránt és a törvény iránti tiszteletről 
fogalmuk siücsen, vagy pedig azok osztályához tartoznak, 
kik a szabadságot csak magok részére szeretnék monopoli-
zálni, másokat pedig erőszakkal akarnának elnyomni. F i -
gyelmeztetjük azért a kormányt, fontolja meg jól, mielőtt e 
kérdésben döntő lépést tenne, mert ettől nagyon sok függ 
arra nézve, hogy a polgárok iránta a jövőben bizalommal 
vagy bizalmatlansággal viseltessenek, de figyelmeztetünk 
másokat is, kik nem annyira azért, mintha a fentebbi osz-
tályhoz tartoznának, hanem puszta figyelmetlenségből a do-
log velejére nem tekintve szemük elöl tévesztik e kérdésben 
a szabadság szempontját, melyet pedig az óhajtott kath. 
autonomiára megszerezni és megőrizni bizonyára óhajtaná-
nak. Tehát csak éljen Stojkovits, mert különben meghalt az 
autonomicus szabadság. 3 

Esztergom. A p á p a i n u n t i u s ő e x j á n a k i t t -
l é t e s a p ü s p ö k s z e n t e l é s ü n n e p é l y e . Az épen e 
napokban lefolyt egyházi ünnepélynek, mélt. s főt. Csúszka 
György kanonok s egyházm. irodaigazgató szepesi megyés 
püspökké való felszenteltetésének fényét nem csekély mér-
vekben fokozá azon körülmény, hogy ő szentségének bécsi 
nuntiusa, Jacobini thess. érsek i. p. ő Exja ép ezen alkalmat 
választá ki arra, hogy a Ilerczegprimás ő eminentiájánál 
látogatást tegyen. 0 Excellentiája magas rangjának megfe-
lelő kitüntetésekkel fogadtatott. A politikai megye határán 
a fő- s alispán által üdvözöltetvén, midőn f. hó 18-án dél-
után mintegy 4 órakor a bécsi hajóval érkezvén itt partra 
szállt, nagyszámú közönség, bandérium s a káptalan, megye 
s város küldöttségei által fogadtatott. A ftdő káptalan nevé-
ben szerencsés választás által Mayer István apátkanonok 
urat érte a kitüntetés, rövid, de sokat mondó beszéddel üd-
vözölhetni ő Exját, mit utána a vízivárosi plébános ur is 
tőn, az összes papság s város nevében. 0 Exja azután a ké-
szen tartott négylovas hintóra szállván, harangzugás közt 
tartá bevonulását a primási palotába, melynek főtermében 
az egyházi s világi kitűnőségek, élükön a testületileg egybe-
gyűlt káptalan várták őt. 

Itt Szabó József félsz, püspök ur ő mlga rövid latin, 
üdvözlő beszédet intézett ő Exjához, melyben a magyar kath. 
egyháznak s népnek, a nemzet szine s javának hű ragasz-
kodását tolmácsolta a szentszékhez, miben a mai nemzedék 
csak hű folytatója a régi nemzeti hagyományoknak. Ezen 
üdvözlő, hangos ,Eljen'-ek által kisért beszédre ő Exja a 
nuntius csinos latin beszéddel válaszolt, mely utánozhatla-
nul kedves, olasz lágyságu s zamatu hangon adatva elő ő 
szentségének Magyarország s annak népe és egyháza iránti 
jó érzületét s atyai hajlamát hangsúlyozza, mely ily jeles 
főpapnak, mint az ország herczegprimásának kitűnően fé-
nyes példája által vezéreltetve, méltóvá teszi magát azon 
mennyei áldásokra, melyeket ő Excja az egek Urától szaka-
datlanul s őszinte szivvel könyörög le a nemzetre, mely oly 



71 

kiváló szentet ada az egyháznak, minőt első, megdicsőült 
apostoli királyában tisztelünk. 

Ugyanaz nap délutánján számos egyéb előkelő vendé-
geken kivül az egri érsek ő exja s T)r. Dulánszky Nándor, 
vál. báci püspök s cultusm. osztálytanácsos ő mlga is érkez-
tek körünkbe, mig a szepesi egyházmegye részéről ngos Dr. 
Kézmárszki Román apát-olvasókanonok s káptalani helynök 
és ngos Pisch Károly kanonok urak érkeztek az uj főpapnak 
üdvözlésére. 

A felszentelés, mint már emiitők f. hó 19-én, vasárna-
pon, nem minden előjel nélkül paulai sz. Vincze napján, a 
szegények s ügyefogyottak nagy pártfogójának ünnepén 
történt. Mint conconsecratorok az egri érsek ö exja s mit. 
Szabó József félsz, püspök működtek, mig az apostoli nun-
tius egyik oratóriumban volt s az uj püspök urnák rokon-
sága, barátjai s egyéb tisztelői a tágas sanctuariumnak pad-
jait foglalták el. 

Délben a bibornok-herczegprimás fényes ebéden fo-
gadta az összeseregleteket, mely alatt a szokott felköszön-
tések sorát maga ő Eminentiája kezdte meg. Felette sajnál-
juk, hogy nem sikerült e gyönyörű, szónoklatnak is beillett 
felköszöntésnek szövegét, melynek tárgyát ő szentsége a 
pápa képezte megszereznünk. Igy azonban, nehogy halvány, 
töredékes idézetek által az egésznek gyönyörű képét inkább 
elrontsuk, mintsem ecseteljük, minden további részletezéstől 
tartózkodunk, s csak annyit emiitünk, hogy e felköszöntés 
osztatlan, harsány ,Éljen'-nel fogadtatott, nem csekélyeb-
bel, mint midőn mindjárt rá Nuntius ő excja a Felségre 
emelte poharát, többszörös helyeslési nyilatkozatok által 
megszakított felköszöntését jól kiejtett ,Éljen'-nel fejezvén 
be, mely százszoros viszhangot keltett. 

Majd ismét ő Eminentiája a herczegprimás nmlgu ven-
dégét, az apostoli nuntiust, s azután magyar nyelven a nap 
hősét, a szepesi püspök ő mlgát köszöntette fel, ki, miután 
előbb még a nuntius ur ő Exja biboros háziurára emelt volna 
poharat ; hoszabb, meghatott hangon, de gördülékeny szép 
előadással elmondott beszédben felelt, éltetvén ő szentsége 
mellett az apostoli királyt s kegyes consecratorát, hazánk 
biboros főpapját is. Kedvező feltűnést okozott, midőn ő mlga 
emlité, miszerint paulai sz. Vincze napján, a lemondás s jó-
tékonyság eme szentjének ünnepén szenteltetvén fel püs-
pökké, intésül veszi ezt szemben kedves megyéjével, mely-
nek anyagi helyzete sok tekintetben főpapjának áldozat-
készségére szorult. 

Ezután ugyancsak Császka ő méltósága kedves vérro-
konára, az egri érsek ő Exjára s másik conconsecratorára, 
Szabó püspök ő mlgára emelt poharat, mely alkalommal ő 
Emja, a herczegprimás kegyes volt megemlékezni arról, 
miszerint a nevezettet ugyané napon szentelte fel püspökké. 

Következett ő mlgának elbucsuzása a káptalantól, 
mire Sujánszky prépost-kanonok s pázmáneumi igazgató ur 
kanonoktársai nevében felelt. Ezek után Kruplanits eszter-
gomi alispán ur ő Emjára, Boltizár ő nga, selmeczi prépost s 
országgyűlési képviselő az uj püspök úrra, Palkovits a ha-
zára, végre Kézmárszky, szepesi kanonok ur uj mlgos fő-
papjára emeltek poharat. 

Este felé ő Exja a nuntius az esztergomi vár bástyái 
alatt nem régen felfedezett régi kápolnát látogatta meg, hol 

ő eminentiájának inaecenasi bőkezűsége folytán s lovag Lip. 
pert József primási főépítésznek szakértő vezetése alatt épen 
most folynak a stylszerü javítások, illetőleg az újbóli al fre-
sco kifestés, oly modorban, mely ez építészeti ereklyét ő 
eminentiájának fönkelt szellemű müizlésének maradandó 
becsű emlékkövévé teendi. Ezután mindig ő eminentiájának 
szakavatott, érdekfeszítő magyarázgatása mellett a főtem-
plomnak kincstára szemléltetett meg, melynek egyes da-
rabjai magas vendégünket nemritkán csudálkozásának han-
gos nyilvánítására birták. 

Másnap, úgymint 20-án délelőtt a papnövelde volt 
szerencsés ő Erainentiáját, bibornok-főpásztorunkat a nun-
tius ő Exja kíséretében fogadhatni. 

Látható volt azon kellemes benyomás, mely e papnö-
veldének ugy külső szépsége valamint belső, czélszerü be-
rendezése s a mindenütt észrevehető rend s csin ő Exjára 
tettek ; mely kellemes benyomás tetőpontját érte, midőn az 
intézet kormányzójának, ngos dr. Daukó József apát-kano-
nok urnák nemes ízléssel bebutorzott lakosztályába érve, 
magaő Emja az ott, mondhatjuk felhalmozott műkincseknek 
mutogatásához s magyarázgatásához fogott, azon élénk ér-
deklődéssel, mely a szakavatott mübarátot jellemzi. Tudnivaló 
ugyanis, miszerint a fentemiitett kormányzó egy, gondos s 
okszerű továbbszerzés által folytonosan még szaporodó famet-
szet-gyűjteménynek birtokában van, mely hazánkban, túl-
zás nélkül mondva, párját ritkítja. S itt csak a fametszete-
ket hozzuk fel, melyek közt péld. Dürer majdnem teljesen s a 
legjobb példányokban képviselve vau, hogy egyéb műkin-
cseket ne is említsünk s arról se szóljunk, hogy a mit ő Exja 
látott, tán negyedrészét sem képviselé azoknak, miket lát-
hatott volna, ámbár az is elég volt arra, miszerint azon kel-
lemes meggyőződést szerezze magának, hogy Szent-István 
országában is a müizlés s mükedvelés nem csak nem isme-
retlenbe egyeseknél nagyon is honos, s gondosan ápolt, ked-
ves vendég. 

Teljes megelégedésének kifejezése mellett távozott ő 
Exja, hogy a helybeli szürkenénikéket látogassa meg, hol 
hasonló kitüntetésekkel fogadtatott ; f. hó 22-én pedig, mint 
hallom Budapestre ránduland, hogy kormányunk fejével s a 
cultusminister ő exjával személyesen megismerkedjék. 

/I győri egyházmegyéből, jul. 13. A k á 1 n o k i 
k e g y e l e m k é p . Mosonmegyében, Káinoktól kis negyed-
órányira lombos liget árnyékában, régi idők óta állott ká -
polna, ahova kath. hivők közelről távolról zarándokoltak, 
vigaszt keresve a B. Szűztől, kinek az szentelve volt. Épült 
az hajdan a hédervári Viczay grófok által, s csudálatos do-
log, a Gondviselés ugy akarta, hogy ugyanazon évben, mely-
ben H. Viczay család kihalt, e szentély is elpusztuljon. A 
mult évi jun. 10—11. éjjel tüz emészté azt. Leirhatlan volt 
a nép fájdalma, midőn a kedves szentélyt romokban látta. 
Belül támadván a tüz, mindenestől elégett ; az oltár, a cibo-
rium, a szentségtartó megrongáltatott, a sz. szivek is elég-
tek, egyedül a B. Szűznek az oltár fölött állott faképe talál-
tatott sértetlenül az oltár romjai közt, csak alsó részein némi-
leg meg volt pörkölve s a festék itt-ott megrepedve. A szomort 
ennek láttára sz. hála és lelkesedés váltá föl, midőn a megyés 
püspök, dr. Zalka János ő mlgának intézkedésére ft . Stei-
ner M., m.-óvári apát-plebánosnak elnöksége alatt, papok s 
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világiakból bizottmány alakult, mely adakozásokat gyűjtve 
a kápolna újból felépítésére költséget szerzett. A nép fuvart 
ajánlott s kézimunkát, s igy hamarabb, mint bárki remélte, 
épült uj kápolna, tek. Jummersbach, főherezegi építésznek 
— mint ő mondja, — szive mélyében talált tervrajza sze-
rint s a réginél nagyobb, tartósabb és díszesebb (román) 
alakban. 

Julius 12. történt a kápolna ünnepélyes felszentelte-
tése; már szombaton délutáni 4 órakor érkezett oda a me-
gyés püspök ur, hogy a kápolnának két uj harangját még e 
napon megszentelje ; fogadására készen állott az azon vidéki 
papság, számos bucsus, a mosonmegyei főispán, gr. Batthányi 
ő mlga az alispán s sokan mások. 

A szentelési szertartás után a szó szoros értelmében 
vallási diadalmenettel vitetett az uj szentélybe a kegyelem-
kép. Ily menetet a mosoni nép még nem látott ; a hullámzó 
népsokaság, a rendkivüli díszben megjelent káinoki lakosok, 
legtöbben égő gyertyákkal, a számos papság, a kegyelem-
kép négy áldozár vállán, az infulatusok, a megyés püspök-
től, a főispán s kíséretétől követve, a zene hangjai s a mo-
zsarak durranásai közé vegyült dicsénekek s sok egyéb 
elragadó hatással volt mindenki szivére. 

Miután a sz. kép helyére tétetett, püspök ő mlga sza-
vát emelte a néphez, főpásztori örömének adván kifejezést 
afölött, hogy az Ur Jézus dicsőségére s szeplőtelen anyjának 
tiszteletére a kápolna oly hamar újra épült, s buzdítván min-
ket, hogy minden alkalommal forduljunk gyermeki bizalom-
mal hazánk e régi sz. patronájához, kit e helyen sz. képében 
maga az Isten is annyira megdicsőített. Ugyanez időben a 
német ajkuakhoz ft. Trichtl J., győri kanonok tartott sz. 
beszédet. Ünnepélyes sz. „Te DeumÄ-mal fejeztük be ezen 
ritka, s minden tekintetben épen oly épületes mint emléke-
zetes egyházi szertartást. Egy szemtanú. 

Padua3 1874. julius 17. E g y k i t ű n ő m a g y a r 
s z e r z e t e s h a l á l a . (Vége.) 

Gregő beszéli el missiói útjában, hogy régibb hitkül-
déreink, Moldva-Oláhországban egész Bessarabiáig nagy 
számú testvérnépre találtak még, miglen a schisma hitük-
kel lassanként nemzetiségüket is kioltotta ; ugyanő irja le 
egy magyar község bucsuzását utolsó hitküldérétől ; a barát-
nak másfelé kellett térnie, a község pedig a magyarra örökre 
elmerült. Előre jó minorita atyák ! mentsetek meg, a mi még 
megmenthető : reméljük, hogy a szent László társulat gond-
jai manap gyümölcsözőbbek lesznek ; ha szabad volna itt 
egy igénytelen szót ejtenem, én azt merném koczkáztatni, 
hogy vállalkozó növendékeinket Rómába a propagandához 
küldjük előbb ; mert a politikai féltékenység s egyéb ne-
hézségek miatt csak Rómán át juthatunk biztosan csángó 
testvéreinkhez ! Ne kérdezzétek kérlek, quis dixit, hanem 
quid dixit ! 

Mansvetus atyának 1840-ben elöljárói parancsára el 
kellett hagynia Csángóit, és egy nem kevésbé honfiúi tisztet 
kelle betöltenie. Rómába ment magyar gyóntatónak. Tudjuk 
ugyanis, hogy XIV. Kelemen —a minorita Granganelli rend-
társaira bizta szent Péterben a nemzetek gyóntatószékeit, s 
igy a mienk is, melyet eleinte a sz. István által alapított 
káptalan, majd más világi papok, pálosok, jezsuiták látták 
el, jelenleg a minoriták által láttatik el, ezen tisztet tölté be 
a mi jó Mansvetus atyánk, mig őt a jól ismert, tőről szakadt 
Campus bácsi váltotta fel. 

Rómából a szent engedelmesség utján Assisiben, majd 
Bergamóban elüljárói kiváló nagyrabecsülésére többféle tisz-
tet látott el, mig 1847-ben Páduába magyar és lengyel gyón-
tatónak neveztetett. Ugyanitt látván a rend tartományi fő-
nöke kitűnő tehetségeit, mély képzettségét és például szol-
gáló szerzetesi életét a rend ujonczainak mesterévé választá ; 

ha a mester dicsérete a növendékek kitűnősége : ugy a m. 
Mansvetus atyánknak szép koszorút kötnek növendékeinek 
tisztelt nevei ; az ő növendéke volt a többi közt Soldatich 
Bonaventura jelenlegi tartományi főnök Páduában : ugy 
Grasselli Antal a nemrég preconisált hitküldéri püspök in 
partibus, ki Moldvában, Jassiban székel mint apostoli liely-
nök, ugy a rendnek egyéb jelesei. 

Majd a káptalani gyűlés sz. Antal basilikája kincstár-
nokának — custosának — választotta, 1866-ban pedig, mi-
dőn az ősi zárda eltöröltetett, a száműzött atyák őt a con-
vent főnöke és basilika rectorául hagyák ; de kor és fájda-
lomtól hajlottan, midőn látta „abominationem desolationis . . . 
stantem in loco sancto" másra ruházta tisztét, és maradt 
magyar gyóntatónak s vidáman mint a csendes őszi alko-
nyat készült a másik élethez. April 10-én kopogtatott nála 
az Ur, azonnal felvette a végszentségeket és 4-ed napra, 
midőn rendtársai szeretett „Maestri>tt-jukért triduumot vé-
geznének : az Urban elszenderült. 

Uraim Markó tájképeire — ki szinte igy festett — 
büszkék vagyunk ; egy ily szép életkép, kiszínezve az erény 
nem hamisított festékével, megérdemli legalább a kegyeletet! 

Még egy óhajtást legyen szabad nyilvánítanom ezen 
magyar képviselőnk emlékénél. Bár Rómában, a hit köz-
pontjában, hol a halhatatlan Pázmán — sz. Alajos kor-
társa — élt, hol vele egyidejűleg Káldy, később Faludynk 
képviselt és magyarul irt, bár ott ma is képviselnék egy-
házi és vallási ügyeinket. Ha valaha, ma szükséges Rómá-
val mentől szorosabban összekötve lennünk ! B. B. Gyula. 

VEGYESEK. 
— Az apostoli nuntius ő exja f. hó 22-én s 23-án vá-

rosunkban időzvén a pesti m. k. egyetemnek hittani kara 
felhasználta az alkalmat, hogy ő szentségének nmlgu kép-
viselőjénél magát bemutassa, s tisztelkedése által azon enge-
delmes hódolatnak adjon kifejezést, melyet az egyház leg-
főbb feje iránt érez. 

A karnak e. i. dékánja, dr. Bita Dezső rövid alkalom-
szerű beszédben tolmácsolá a kar érzületeit, igen helyesen 
hangsúlyozván, miszerint a testületnek minden egyes tagja 
szent kötelességének tartja a fiúi ragaszkodásnak érzületét, 
melylyel az egyház s annak szeplőtelen tana iránt viseltetik, 
az ifjúság gyengéden fogékony keblébe csepegtetni. Ö Exja, 
ki a szónokló dékánnak beszédét látható tetszéssel fogadta, 
örömét fejezte ki a tisztán katholikus hitmeggyőződés azon 
őszinte nyilvánulata felett, melyet e beszéd tartalmazott 
s megígérte, miszerint el nem mulasztandja, a szentatyának 
erről is, mint oly dologról jelentést tenni, mely atyai szivére 
mindenesetre a legjobb benyomást teendi. Végre a tisztelgő 
kart, rövid barátságos társalgás után elbocsátá. Ó Exja, 
mint halljuk,f. hó 23-án adélutáni 3órai gyorsvonattal tért 
vissza Bécsbe, miután itt a magyar kormány több tagját 
meglátogatta volna. Hasonlólag ő Eminentiája, az ország 
herczegprimása, elhagyván fővárosunkat székhelyére ismét 
visszatért, a szepesi püspök ő mlgával, ki ittléte alatt, felső-
házi székét elfoglalta. 

— A Bismarck-,merénylet' mint előre látható voltr 
ha talán nem is épen megrendelt, ugy mindenesetre kedve-
sen fogadott alkalmul szolgál a katholikusok üldöztetésének 
egy további oldalról való folytatására. Kullmann ugyan soha 
semmiféle kath. legényegyletnek nem volt tagja, mindazon-
által már birodalomszerte azok ellen indultak az inquisitiók 
s fog nem sokára következni eltörlésök is. Nevezetes, bogy 
ama golyónak, melylyel az a bizonyos rozzant pistoly talán 
csak töltve volt (?) sehol sincsen se hire, se hamva ; mintha 
nem is lett volna ! 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pesten, julius 29. 9. II. Eélév, 1874. 

Tartalom. Joannes Sylvester Pannonius (Erdősi), az első nyomatott magyar bibliafordításnak szerzője. — Levelezések. 
— Egyházi tudósítások : Pest. A legitimitás és a liberalismus. Budapest. A budapesti tankerületi iskolatanácsnak egyik 

bölcs döntvénye. Borna. Merode érseknek halála. Svajcz. A kijózanodás. — Vegyesek. 

Joannes Sylvester Pannonius (Erdősi) 
az első nyomatott magyar bibliafordításnak szerzője-

(Vége.) 

Végig vezettük t. olvasóinkat egy felette érde-
kes könyven, szemtanúivá tetttik őket amaz irodalmi 
harczoknak, melyek azon, ránk, katholikusokra 
nézve épen nem közömbös kérdés körül folytak: vál-
jon igaz-e, hogy a szentirás nálunk, nyomtatásban 
megjelent első magyar forditása katholikus tollból 
folyt, sőt, hogy egyáltalában az első magyar nyelven itt 
a hazában megjelent könyv katholikus ember szorgal-
mának s buzgóságának köszöni létét — ? Hogy ezen 
kérdésre ezentúl teljes határozottsággal ,igeri'-nel 
felelhetünk, azt Dankó kanonok urnák köszönjük, 
ki a gyéren folyó történelmi adatokat ügyes com-
binatio s csoportosítás által egy egységes képpé 
egyesitvén, midőn egyúttal az egész idevonatkozó 
irodalmat felkarolná, kétségen kivülivé tette, hogy 
Sylvester katholikus volt. 

E tekintetben nagy szolgálatot tőn neki azon 
körülmény, hogy immár husz esztendő óta azon 
tantárgynak lévén tanára, melynek Sylvester főbb 
müvének s a benne napfényre lépő elveknek megíté-
lésében döntő szava van, értjük a mindkét szövet-
ségü szentirástani tárgyakat; ugy szólván a meg-
szokottság könyüdedségével ítélhetett, mintegy ösz-
tönszerűleg érezte az igazat ott, hol a profán iro-
dalmár tájékozatlanul tapogadtózik s vajmi kön-
nyen tévútra kerül ; mert ez oly kérdés, mely nem 
néhány felületes, bár csillogó szólammal, hanem 
csakis a hittani szakavatottság nyújtotta eszközök-
kel oldható meg, melyek Dankó kanonoknak bőven 
állanak rendelkezésére. „A mily biztosan megtud-
juk az első tekintetre is határozni — úgymond 

134 1. — váljon egy bizonyos kép az umbriai, flo-
renczi vagy velenczei iskolához tartozik-e, époly vi-
lágosan állanak szemeink előtt egy katholikus s 
akatholikus irónak megkülönböztető ismérvei, fő-
leg, ha az egyúttal bibliamagyarázó is. Hie Weif, hie 
Waiblingen ! Mert az olyannak határozott állást 
kell foglalnia a hittel s az egyházzal szemben. Már 
pedig Sylvesternek egész álláspontja kétségtelenül 
katholikus. A tanitó egyháznak tekintélye sértetle-
nül ott áll, lelki szemei előtt, a hitnek s az ezen 
tekintély iránti engedelmességnek elve uralkodik 
felette ; soha nyoma sincs annak, mintha anyaszent-
egyházával veszélyes ellentétbe akarná magát he-
lyezni ; tartózkodik az akkor annyira dívó, mindent 
ócsárló birálgatásoktól, nem csak hogy nem lázadó, 
hanem annak egyenes ellentéte". 

Igaz, hogy itt ott az ő nyilatkozatain meglát-
szik a rajongó, a révedező ; meglátszik, hogy korá-
nak divatos^ annyi szellemet megvesztegetett szó-
lamai ő előtte sem maradtak ismeretlenek, de a mit 
a réven veszteni látszik, azt derekasan pótolja a 
vámon ; mert jobb meggyőződése mindannyiszor 
felébredvén benne, amit egy-egy vigyázatlanul 
koczkáztatott szó által a tévnézetekkel szemben 
engedni látszik, azt legott egy tisztán katholikus 
nyilatkozat által mintegy visszaveszi. S ha mégis 
talán egy ideig kevésbbé ellenszenves indulattal 
nézte az u. n. reformátoroknak fellépését, nem 
ugyanezt tevék-e más kitűnő szellemek is: Erasmus, 
Pirkheimer Willibald, Dürer Albrecht. Holbein s 
mások, kik az összegyházban már régóta nyilvá-
nuló .reformatio in capite et membris^-féle vágyban 
osztozkodván, eleinte némi reménynyel ugyan, majd 
pedig botránykozó rémüléssel nézték a hitujitók. 
nak üzelmeit, mihelyt tudniillik tárgyilagosan gon-

9 



74 

dolkozni felölök, s a tetteket s szavakat összehason-
lítani kezdték. 

Egy szót sem találunk Sylvesternek eddig 
ismert, összes irataiban, mely által bármit, mi a 
kath. egyház előtt szent s tiszteletreméltó megsér-
tene vagy megtámadna ; távol van tőle minden 
guny, távol minden idétlen kifakadás ama bizo-
nyos dogmák ellen, melyek akkor az egyházforra-
dalmi támadásoknak főczéltábláit képezék, mint 
például a hierarchia, az indulgentia, a pápa, a trans-
substantiation a szerzetesi fogadalmak sat. sőt nem 
egyet ezen tényezők közül oly módon emlit, amint 
ezt jó katholikus embertől megvárjuk. 

Hogy ezek után Sylvester a Luther-féle ,ser-
vum arbitrium' vagy Kálvinnak feltétlen praedesti-
natióját kellőleg méltányolta, azaz elvetette, az ter-
mészetes, s Révésznek ez ügybeni érvelése sokkal 
gyengébb, semhogy az ellenkezőt bebizonyitani 
birná. Azonban majd azt mondanók: kár ily messze-
fekvő érveket hajhászni, midőn monumentális mun-
kája, a bibliafordítás kezeink közt van. A ki csak 
egyszer is életében egy katholikus s egy protestáns 
bibliafordítást az úgynevezett ,dicta probantia' kö-
rül összehasonlított, azelőtt szükségtelen bővebben 
fejtegetnünk, miszerint az ilyen forditás hangosan 
szóló tanúbizonyság szerzőjének vallási álláspont-
járól. S e tekintetben czikksorozatunk Dankó nyo-
mán bebizonyitá, hogy Sylvester katholikus volt ; 
mert forditása mind azon pontokban, melyek egy 
katholikus fordítást jellemezni szoktak merőben 
elüt a protestáns irányuaktól, s ellenkezőleg min-
denben az ősrégi hagyományokhoz ragaszkodik, ugy 
hogy hitfelekezeti álláspontjára nézve minden el-
fogulatlanul itélő előtt kétely többé fenn nem fo-
roghat. 

S ez magyarázza is, miért hallgatnak biblia-
fordításáról oly protestáns írók, kik mint Bod Pé-
ter, Ember Pál s mások különösen a protestáns 
forditásokkal foglalkoztak. 

Azt mondja azonban Révész, (47 1.) hogy Káldi 
saját fordításának előszavában Erdősit nem csak 
nem emliti, hanem saját fordításáról egyenesen azt 
mondja, hogy az a szentirásnak első, magyarra 
való áttétele. De Káldi az idézett helyen nem csak 
Sylvestert, de Báthorit sem emliti, mert müveiket 
nem birta; saját rendtársát, Szántót (Arator) is csak 
futólagosan érinti ; ellenkezőleg pedig behatóan po-
lemizál Cároli s Molnár ellen s terjedelmesen vitat-
kozik a felett, váljon a reformátusoknak bibliája az 
igazi szentirás-e avagy sem. A Káldi hallgatásából 

meritett érv tehát époly gyenge, mint azon másik 
kisegitő eszköz, melylyel Révész minden eretnek-
ségnek Sylvester által több izben történt kárhozta-
tását azzal véli a maga javára magyarázhatni, hogy 
azt mondja, miszerint Sylvester csak oly eretnek-
ségeket tartott szem előtt, melyek a katholicismus 
s Protestantismus közös szempontjából azok. Csak-
hogy Sylvester mindenütt a maga korabeli tévesz-
mékről beszél, melyek az Isten rendelte tekintély 
ellen fellázadnak, s melyek az egyház parancsait s 
rendelvényeit elméletileg s gyakorlatilag elvetik. 
Jól mondja s tart ja Sylvester,hogy az Isten s anya-
szentegyháza iránti engedelmesség minden keresz-
tény társadalmi rendnek alapköve; mind oly esz-
mék, melyeket bajos protestáns szempontból ma-
gyarázni s igazolni. 

Sem sokkal többet bizonyít azon szintén nagy 
fontossággal hangoztatott körülmény, hogy maga 
Melanthon egy izben Sylvestert Nádasdynak, amúgy 
en passant s igen röviden ajánlotta. Ezen ajánlás 
azonban csak egy csekély kis mozzanat azon ma-
gyarországi levelezésben, melyet Melanthon oly 
czélból folytatott, hogy a hatalmas főurat a refor-
matio számára megnyerje ; mi ugyan korántsem 
sikerült neki, de mely közt egyszer mégis csak 
alkalmat vőn magának az alatta Wittenbergába ta-
nult, és mint sok más, u. n. humanista, a reformatio 
egyes eszméitől eleinte talán nem egészen idegen 
Sylvestert emliteni. Különös s feltűnő mindenesetre 
— legalább protestáns szempontból, hogy Nádasdy 
Melanthonnak nem is felelt, époly kevéssé mint 
II. Lajos neje, Mária királyné Luthernek, ki neki 
négy vigaszzsoltárnak értelmezését felajánlotta és 
dedicálta.1) S ha még kell érv, hatalmas s világos? 
döntő s megczáfolhatlan arra nézve, hogy Nádasdy 
soha sem volt protestáns, tessék azon szavakat hall-
gatni, melyeket a Martinuzzi bibornok meggyilkol-
tsitásci ügyében Martinengo pápai küldött elnök-
sége alatt egybegyűlt vizsgáló bizottság előtt mon-
dott : „Interrogatus, — igy olvassuk ezt a vizsgá-

*) Ezen zsoltármagyarázati részletnek czime, melyet még 
a szorgalmas Panzer sem ismert, Kollár ,De usu pot. legisl. 
c. s. ap. Regura Ung. Vind. 1764, 122 1. ekként hangzik: 
„Vier tröstliche Psalmen an die Königyn zu Hungern aus-
gelegt durch Marthinum Luther, Wittenberg 1526." 

„Gnedigste Fraw Königyn — irja Luther Kollárnál 
123 1. — ich hatte mir furgenommen, durch frummer Leute 
angeben, E. K. M. diese vier Psalmen zu schreiben, zur 
vermanung, dass E. K. M. sollte frisch und fröhlich anhal-
ten, das heylige Gotts Wort ynn Hungerland zuforddern, 
weil mir die gute mehr (Mähre=hir) zukamen, das E. K. M. 
dem Evangelio geneigt were". 
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lati jegyzőkönyvben 2) — an fuerit edoctus ? . . . . Maxime, 
quia dixit mihi Regia Maiestas, ut dicam meram veritatem 
neque respiciam in aliqua re Personam suam, aliud nihil. Et 
se citatum venisse ad testimonium dicendum ; se neque in-
quisitum aut bannitum esse, et hoc anno (— a tárgyalás 
1553-i május 13-án folyt) confessum sua peccata et Eucha-
ristiam suscepisse ; — avagy a gyónás & protestáns egyház-
ban létezik-e, és az ,inquisitum' értsd : az inquisitio előtti 
vizsgálat alatt állni, vagy a kiközösités (bannitum) mit je -
lentene protestáns ember szájában? 

Ebből ugyan sem a hittudós, sem a nyelvész soha sem 
fogja kimagyarázhatni azt, hogy Nádasdy valaha protestáns 
volt ; — ellenkezőleg tény, hogy mind haláláig katholikus-
nak maradt, minél fogva mind azon következtetések, me-
lyek állítólagos protestantismusából Sylvesterünknek szint-
oly állítólagos protestantismusára vonatnak, megsemmisül-
nek, önkényt halomra dőlnek. 

* S 
Eddig haladtunk az előttünk fekvő egyediratnak nyo-

mán s kézvezetése mellett. Elfogulatlan részrehajlatlanság-
gal iparkodtunk e kérdés iránt tisztába jönni : katholikus 
volt-e Sylvester, avagy protestáns ? 

Láttuk, hogy szerzőnk mily szorgalommal kutatott fel 
minden csak előállítható irodalmi kútfőt, hogy követte azok-
nak tömkelegén keresztül a történelmi, de a hittani itészet-
nek is Ariadne-fonalát ; — váljon, ki tehet róla, ha egyfe-
lül csak vélelmeket, többé kevésbbé alaptalan, de megfelelő 
mérvekben irányzatos érvelést talált, mely azt vitatja, hogy 
emberünk protestáns volt, — mig másrészt nem csak a he-
lyes jellemisme, nem csak a müveiből vont egyes, hozzáve-
tőleg nyilatkozó helyek, hanem egyenes vallomások, tudo-
mányos körülményességgel kidolgozott s előállított, saját-
kezüleg leirt tételek, lehozások, sőt értekezések azt bizo-
nyítják, hogy Joannes Sylvester Pannonius szive mélyében 
is mindig katholikus volt ? . . . Váljon elhallgassuk-e az igaz-
ságot, mivelhogy annak férfias hangoztatása talán itt-ott 
ellenmondást kelthetne ? Oda adjuk-e Sylvestert, mert 
amoda át is szeretnék e derék férfiút övéikhez számithatni s 
azért követelik őt tőlünk, valamint kempeni Tamást, Savo-
narolát, Aventinust, sőt a lángelmék halhatatlan fejedelmét, 
Shakespeare-t is el szeretnék perelni tőlünk ? . . . 

De nem adjuk ! Csak pereljünk tovább, küzdjünk, be-
csületes, tisztességes, nyilt fegyverekkel. Ezek azon küz-
delmek, melyektől a haza legjobb fiai is nemcsak nem irtóz-
nak, hanem keresve keresik, mert a szellemek egymásra 
koczczanása az igazságnak felderitését mozdítja elő, az 
igazságnak felismerése pedig a népek boldogságának alap-
köve. Jól mondá ezért Révész, hasontárgyu füzetének elő-
szavában : „En óhajtva várom és kérem ezen vizsgálatokra 
(Sylvester felül) a magyar történetbuvárok nagybecsű figyel-
mét és szigorú bírálatát, hogy a tudomány mezején győzzön 
az igazság;" — ime, Dankó egyedirata, melyet ő maga is 
szép méltánylattal fogadott,3) ugyan elég figyelmét fordított 

2) Podhraczky, Hagy. tört. tár., Pest 1855., I, 246 ; 1. még Horváth 
M. .Utyeszenich Fr. György (Martinuzzi bibornok) élete. Kis. tört inunk., 
Pest, 1868 IV, 411. 

3) Igy ir róla a ,Magy. prot. egyli. s isk. Figyelmező'-ben Debrecz. 
1870, 623.1. : „ . . . egész müve (Dankónak) is kétségtelen bizonyságot 
tesz arról, hogy rendkívüli érdekeltséggel és buzgalommal látott tárgyá-

a kérdésre, melyet ugyhiszszük kimerített. Ha nem, avagy, 
ha érvei gyengék, nem bizonyítók leendettek, bizonyára fel-
szólal vala a protestáns itészet, mely egyediratunkat tiszte-
letteljes figyelemmel fogadta, de felelni, lehozásait megczá-
folni nem tudta. 

Igy az antikatholikus irányáról ismeretes Zarncke-{é\e 
,Litt. Centralblatt' 1871-i 32-ik számában megvallja: „Man 
kann dem Verfasser das Zeugniss nicht versagen, dass er 
allenthalben mit peinlicher Sorgfalt den Quellen nachgegan-
gen ist, und sich als gründlich bewanderten Bibliographen 
bewiesen hat;" — s Reuchlinnek híres életirója, Dr. Geiger 
Lajos a ,Gotting. Gelehrte Anzeigen'-ben (1871, St. VII, 
265. s k. 1.) ekként nyilatkozik egyediratunkról, hogy az 
„eine gründliche gelehrte Untersuchung", melyet csak a leg-
nagyobb mérvekben dicsérhet ; — ugy hogy joggal mond-
hatjuk, miszerint a protestáns tudománynak főbb képviselői 
az ellenök mert csapást érezték s elhárítani iparkodtak, de 
csak — iparkodtak. 

Talán kissé soká foglalkoztunk Sylvesterrel ? Nem 
hiszszük ! A ki ugy, mint egyediratunknak szerzője meleg 
rokonszenvet érez a honi tudomány iránt, a ki a régmúlt 
idők kegyeletes emlékeit felidézni, s amit azokban szépet s 
dicsőt talál a jelen nemzedék számára hálás bámulat vagy 
buzgó utánzás tárgyául kitűzni szereti ; az köszönetet fog 
mondani neki, hogy a letűnt napok egy mármár ködfátyol 
gyanánt szétfoszladozni indult dicső alakjának vonásait ösz-
szeszedte, s oly müvet alkotott, melyből megtanulhatjuk, 
hogy e haza még a legszomorúbb, legválságosabb időkben 
sem szűkölködött nem csak bátor harczfiakban, de szorgal-
mas tudósokban, nemzetök szellemi javát ernyedetlen mun-
kával előmozdítani törekvő, fenkelt szellemekben sem. 

Ilyen volt Sylvester is, azért kegyeletes tisztelettel te-
kintünk rá, s köszönetet szavazunk ama szorgalmas búvár-
nak, aki kétségbe vonhatlan ténynyé emelte, hogy e férfiú a 
miénk, hogy katholikus volt. = 

L e v e l e z é s e k . 
(Vége) 

A korszellemnek nevezett keresztényellenes irány, 
midőn az állítólagos elégedetlenség megszüntetése tekinteté-
ből a polgári házasság mellett buzog, egyenesen az Isten ellen 
lázad fel, mert azt, mit Isten változhatlanul rendezett be, fel 
akarja forgatni. Ha ily szólamok elegendők arra, hogy a 
házasság szentségi jellegéből kivetkőztessék, ugy hasonló 
szólam kedveért előbb-utóbb le kell mondanunk többi szent-
ségeinkről is, mert ki áll jót érte, hogy holnap a protestán-
sok nem lesznek elégedetlenek más szentségeink miatt, a 
zsidók pedig azon kevés miatt is, mivel még a protestánsok is 

hoz ; s im ezért neki elösmeréssel tartozuuk Üdvözlöm tehát igen 
tisztelt ellenfelemet.'' 

De ugylátszik, mintha a többi protestáns irodalom nem igen osz-
taná Révésznek ez ügy iránti érdeklődését. A .Századok'-nak felhívását 
legalább (IV, 1870, 657.1.) hogy az illetők gyűjtsenek, ha lehet protes-
táns anyakönyvek, naplók s hasonló iratokból adatokat Sylvester hit-
vallására vonatkozólag, mindeddig nem nagy eredményre vezetett, Az 
egyetlenegy Garády vette tudtnnkkal figyelembe, ki nem sokkal későbben 
ezt irá a ,Századok'-ban (1871,1, 29. 1.) : „Naplónknak (Türk Dámelénak) 
1558. mart. 10-e alatt pedig ez áll, hogy két elitélt tolvaj ,confessionem ex-
auditiet communicati sunt, domino Sylvestro ministrante' — s hozzáteszi: 
„e Sylvester ugyanaz-e irodalmunk Sylve^terével? bővebb adatok hiánya-
ban eldönteni nem tudom." Szerk. 9* 
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birnak ; ily kifogásokból az következnék végre is, hogy a 
társadalom a csekély számú zsidóság miatt mondjon le ke-
resztény jellegéről. De a korszellem nevében kérdezlek, mi-
kép lehetne ezt kiegyeztetni azon uralkodó elvvel, hogy a 
kisebbség tartozik magát alávetni a többségnek ? Ezen elv 
alapján nem jogosan követelhetné-e az egyház, hogy a há -
zasságot, mint szentséget fogadják el azok is, kik azt eddig 
annak lenni nem hitték ? de nem, az egyház ezt nem teszi, ő 
nem erőszakol senkit, legfeljebb csak kizárólagos jogát, kö-
telmét gyakorolja, midőn Isten ügye mellett a házassági 
kérdésben is sorompóba lép és tiltakozik a polgári házasság 
mint olyan ellen, mely Isten rendeletével ellenkezik és távol 
attól, hogy a keresztény értelemben vett testvériség eszmé-
jét megvalósítaná, inkább arra szolgál, hogy még azon test-
vériséget is megsemmisítse; melyet az egyház kétezredéves 
fáradhatlan működése által megalapított. 

Az egyház küldetése épen abban áll, hogy a keresz-
ténység eszméinek, elveinek alapján, keresztény családok 
által keresztény államok alakuljanak és maga a keresztény 
elv legyen azon összekötő szál, mely az emberiséget egy csa-
láddá fűzi össze ; az egymással homlokegyenest szemben 
álló elvek csak szétfeszítik a szellemi kapcsot, de azt nem 
erősitik ; ezért látjuk, hogy a kereszténység első századai-
ban is az egyház mindig ellenezte a bármi módon vegyes 
házasságokat, vagy ha itt-ott megengedte is, mindig azon 
feltételt kötötte ki, hogy a keresztény fél a nem keresztényt, 
példája és tanítása által megtéritse. Da ettől el is tekintve 
azon esetek legkevésbbé sem igazolják a polgári házasságot, 
mert általuk a házasság szentségi jellege nem tagadtatott, 
nem voltak azok polgári, hanem egyházi házasságok. A már 
megállapított keresztény társadalomban hasonló esetek hát-
rányt jelentenének a kereszténységre és előnyt a pogány-
ság javára nézve, azt pedig bizonyára te sem óhajtod, de 
akkor miképen lehet a korszellemet védelmezni a polgári 
házasságra nézve és mikép az ultramontán pártot, helye-
sebben az egyházat korholni, mivel azt elitéli ? ime K. B. ide 
ju t a kath. pap, ha liberális, annyira elveszti az egyház 
iránti érzékét, hogy már nem is veszi észre, miszerint az 
egyházat támadja meg, midőn a korszellemet általában vé-
delmezi. 

Azon körülmény, hogy az állam nem akadályozza, mi-
szerint megáldathatják házasságukat azok, a kiknek tetszik; 
ez az államot nem védi, hanem vádolja, mert az állam nem 
bir joggal felhatalmazni a hiveket, illetőleg azok tetszésére 
bizni, hogy higyjék vagy ne higyjék, miszerint a házasság 
szentség, az államhatalom maga is kötve van az isteni pa-
rancsolathoz, hinni tartozik, hogy a házasság szentség, ho-
gyan lehetne tehát felhatalmazva másokat feloldani azon 
kötelezettség alól, melynek önmaga is alá van vetve ? e nyi-
latkozat az állam részéről ismét nem más, mint lázadás az 
Isten ellen,mert felold oly kötelesség alul, melyet Isten rendelt 
és igy magát az Isten fölé emeli. ítéld meg kérlek helyesel-
hető-e ez ? és ha nem, ugy mikép védelmezheti kath. pap a 
polgári házasságot ? mikép állithatja, hogy általa az egyház 
joga nincsen megtámadva, holott nem az államnak, hanem 
az egyháznak adta Krisztus a jogot a házasság szentségének 
kiszolgáltathatására ? Védjed K. B. a korszellemet abban, 
ami nemes benne, csak vigyázz kérlek, nehogy védelmed-

ben az egyházat sújtsd, mert a csapás annak fejére szo-
kott visszaesni, ki az egyházat sújtja és pedig kétszeres 
erővel, ha az illető pap is, erre jóakarattal figyelmeztet 
barátod Elemér. 

E&YEÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, juliu3 23. A l e g i t i m i t á s és a l i b e r a -

l i s m u s . Oltár ós trón, pápaság és királyság, egyik nyíltan, 
minden dühvel, a másik titokban, de nem kevesebb dühvel 
támadtatnak meg napjainkban. A támadókat, mint egyálta-
lában támadóit mindannak, mi a társadalmi rend fentartá-
sára van hivatva, ami fékezi a szabadságot, ami akadályozza, 
nehogy egyik osztály a másiknak zsarnokává váljék, nem 
messze kell keresnünk, könnyen feltaláljuk őket a liberalis-
mu3nak bármely árnyalata alatt, hivják őket mérsékeltek-
nek, radicalisoknnk, vagy bármi más néven. 

Hogy a liberalismus első sorban az egyházat támadja 
meg, mint melynek tanitmánya az összes társadalmi rend 
alpháját és ómegáját képviseli, a törvényességet minden kö-
rülmények közt védi és oltalmazza, az az egyhaznak épen 
mondott tulajdonságánál fogva nagyon érthető, mert a libe-
ralismus előtt mi sem gyűlöletesebb, mint a törvény és en-
nek következtében a rend. Ezért tapasztaljuk, hogy a libe-
ralismus napjainkban is és pedig most már nyiltan, nérói és 
diocletiáni vad kegyetlenséggel üldözi az egyházat a föld-
nek minden részén, ez a signum cui contradicitur, mely még 
áll és pedig állani fog az idők végezetéig, a liberalismus 
arathat ugyan ideiglenes, ideig óráig tartó, helyhez kötött 
győzelmet, de maradandót és általánosat soha. 

De most nem erről akarunk pár szót szólani, előttünk 
jelenleg a liberalismus küzdelme lebeg, melyet a legitim ki-
rályság ellen viv, mely azonban mint magától értetik szoros 
összeköttetésben létezik az egyház ellen m9ginditott és javá-
ban folyó irtóháboruval. Lássuk csak mi történt eddig a 
mult század utolsó tizedétől és ki fog tűnni a rövid vázlat-
ból a liberalismus gyűlölete a legitim királyság ellen. 

A franczia forradalom, mely inkább betetőzése mint 
sem kezdete volta liberalismusnak, minthogya kezdet alapja 
már a protestantismusban volt letéve, mely ma is mindenütt a 
liberalismus előharczosaként szerepel, mondjuk a franczia 
forradalom nemcsak az egyháznak, nemcsak a keresztény-
ségnek, hanem a legitim királyságnak is hadat üzent, a si-
ker azonban az egyházra nézve nem volt oly vészes mint 
a királyságra, s nem is lehetett. A fogoly, világi trónjá-
tól megfosztott VII. Pius helyét először is nem foglalta el 
törvénytelen pápa, továbbá pedig világi trónját is ismét el-
foglalta, holott a tisztán világi fejedelmek alatt nemcsak meg-
inogtak a trónok, hanem összeroskadtak és pedig sokra nézve 
oly módon, hogy helyüket beerőszakolt fejedelmek foglalták 
el, a törvényes fejedelmek pedig jogos trónjaikat vagy nem, 
vagy területükben megkisebbítve foglalhatták csak vissza. 

Ez időtől kezdve rövid idékőzöket kivéve a liberalis-
mus minden eszközt felhasznál, hogy a legitimitás elvét ura-
lomra jutni ne engedje, mert jól tudja, hogy az az ő halálát 
jelentené. A mult századi forradalomtól kezdve napjainkig 
szakadatlan sorozatát látjuk a majd megingatott, majd is-
mét teljesen összeroskadt fejedelmi trónoknak, elég legyen e 



tekintetben utalni azon időközre, mely 1859-től napjainkig 
lefolyt. E gyűlöletnek a liberalismus része'ről a legitim ki-
rályság ellen tudható be a jelenlegi állapot Francziaország-
ban, ennek tudandó be, hogy a liberalismus végerőmegfe-
szitést fejt ki Spanyolországban, csakhogy megakadályozza 
Don Carlos jogos igényeit, vagy legalább, hogy a meddig le-
hetséges, fentartsa azon állapotot, mely a liberalismus, ille-
tőleg pegig egyes liberálisok zsebére igen gazdagon jövedel-
mező, habár magát az országot végenyészettel fenyegeti is. 
Először felforgatni a legitim királyság trónját, azután azt 
elfoglalni, ez állapotban a restauratiót megakadályozni, tör-
ténjék bár az a legszentebb érdekek feláldozásával, ez a li-
beralismus működése. 

Hogy azonban a már felforgatott trónokkal romboló 
természete meg nem nyugszik, az kitűnik, ha csak egy pil-
lantást vetünk is a még létező trónokra. Nem látjuk, miként 
minden trónt a liberalismus felkentjei veszik körül ? azért-e 
hogy felforgassák, vagy azért-e, hogy támogassák, nem 
lesz nehéz eldönteni senkinek azon esetekből, melyek a vi-
lág színpadán a liberalismus által lejátszattak. Nem észlel-
jük-e továbbá, hogy a liberalismus zsoldjában álló sajtó, 
legitim fejedelmek országában is mikép izgat a legitimitás 
elve ellen? mily kilátást nyújtanak ily körülmények a libe-
ralismus mellett a még létező fejedelmek részére ? Vegyük 
figyelembe még ehhez, hogy gyakran legfelsőbb helyeken is 
hizelegnek a liberalismusnak és igy ennek terveit előmozdít-
j ák , ugy nagyon tisztában lehetünk a legitimitás jövője felől 
és könnyen eldönthető lesz a kérdés, kinek a részére fog el-
dőlni a győzelem, ha csak illető helyen még jókorán fel nem 
ébrednek. 

Mi fájdalommal nézzük e küzdelem végkimenetelét, 
mert a legitim királyságban a törvényesség, a rend, az álla-
mok és polgárok jóllétének biztositását szemleljük, mert ott 
a józan haladás palladiumát feltaláljuk ; holott a legitimitás 
megszűntével az országok jóléte és boldogsága egyes nagy-
ravágyók játékbábjává lesz és igy a rend, béke, a jog és 
igazság folytonos hallucinatiónak s veszedelemnek tétetik 
ki, amint azt már ma is fájdalom sok helyen szemlélhetjük. 
A katholikus sajtónak e tekintetben minden esetre terhes 
bár, de nemes feladata van s ha e feladatát teljesiti, örök 
érdemre tesz magának szert, mert megmenti a társadalmi 
rendet, illetőleg pedig visszaadja a világot önmagának, hogy 
a liberalismus aerája előtt megkezdett üdvös haladását biz-
tosan folytathassa. Fel tehát a liberalismus ellen és a legiti-
mitás mellett, e téren mentsük meg a társadalmat ! • 

Budapest, jul. 23. E napokban következő irat jutott 
kezeim közé: „A budapesti tankerületi iskolatanácsnak f. 
évi május 27-én tartott ülésében a javitó vizsgálatokat és a 
tanítványok feljebbléptetését illetőleg hozott határozatát 
a mellékelt kivonatban van szerencsém t. igazgató urnák 
tudomásul vétel és további intézkedés végett megküldeni. 
Tisztelettel Budapest. 1874. jul. 18. Bója Gergely s. k. bu-
dapesti tanfelügyelő m. az isk.-tanács elnöke." A melléklet 
pedig igy szól : 

„Kivonat a budapesti tankerületi iskolatanácsnak 1874. 
május 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. 

13. sz. Olvastatott az elemi isk. szakbizottságnak ja -
vaslata a krisztinavárosi iskolaszéknek a javitó vizsgálati 

és a tanítványok feljebbléptetését meghatározó szabvá-
nyokra vonatkozólag az iskolatanácshoz intézett beadványa 
tárgyában. 

Ezen tárgyakat illetőleg az iskolatanács a szakbizott-
ság véleményét elfogadván, határozta, hogy a javitó vizs-
gáknál első sorban az illető osztálytanító, másod és harmad-
sorban a tantestület és az iskolaszék illetékesek annak meg-
tarthatása felett határozni. A tanítványok feljebbléptetését 
illetőleg pedig, — főleg a gyengébb tehetségű gyermekektől 
csak az elemi iskola legfontosabb tárgyaiból (t. i. az olva-
sás, számolás és nyelvtan,) követelendő legalább is tűrhető 
ismeret, mig a csekélyebb fontosságú tárgyakból netán hiá-
nyosabb ismeretek a magasabb osztályokban pótoltathatnak. 
Ezen szabványok alá tartozik a hittan is. 

Miről a fővárosi közs. isk. tantestület és az iskolaszé-
kek miheztartás végett értesitendők. K. m. f. A kivonat hi-
telességeül Stojanovits István s. k. az iskolatanács jegyzője." 

Vessünk ezek után egy pillanatot az 1868-i XXXVIII . 
törvényczikk következő §§-aira. 

Az 55. §. igy szól : „A községi elemi népiskolában kö-
teles tantárgyak : a) hit- és erkölcstan ; stb. 

A 64. §. mely a felsőbb népiskolákról szól, a tantár-
gyakat igy sorolja elő: a) hit- és erkölcstan ; stb. 

A 74. §. A polgári iskola tantárgyai : a) hit- és er-
kölcstan; stb. 

Mi ezen felosztást : ,nagyobb vagy csekélyebb fontosságú 
tantárgyak' sehol sem találtuk, mikép osztályozhatta tehát a 
budapesti tankerületi iskolatanács a tantárgyakat ily módon 
é3 mikép tehette azt, mit az országos törvény első helyre 
tesz, nem tudom hányadik helyre ? Ezen felosztás szerint a 
hit és erkölcstan körülbelül azon sorsra jutott, mint a porzó, 
ott van ugyan a tentatartóban, de nem szükséges, kevesebb 
fontosságú, el is maradhat. 

„Bizalmam az ősi erényben" igy szól ezüst pénzeinken 
a felírás nem pedig : „Bizalmam azolvasás, számolás és nyelv-
tanban", mi mindenesetre arról tesz tanúságot, hogy cseké-
lyebb fontosságú az olvasás, számolás és nyelvtan mint az 
erény ! 

Hogy a fejedelem és az ország csakugyan nagyobb 
fontosságot tulajdonit az erényeknek mint az olvasás, szá-
molás és nyelvtannak, arról, eltekintve a fenn idézett keret 
felirattól, törvényeink tanúskodnak, hol a hit- és erkölcstan 
első helyen áll, mint ezt előbb idéztük. 

A budapesti tankerület iskolatanácsa más nézetben van, 
miért ? megvalljuk, hogy nem tudjuk, nem tudjuk pedig 
mert e tanács személyeit nem ismerjük, mert tanácskozásain 
nem voltunk jelen. 

De ha valakinél a hit- és erkölcstan csekélyebb fon-
tosságú mint az olvasás, számolás és nyelvtan, mily fontos-
ságú lehet annál az erkölcsiség? Annyit tudunk, hogy ha a 
hit és erkölcstan nem controlirozza az irást, olvasást, számo-
lást, nagyon könnyen támadhatnak okmányhamisitók, csa-
lók, sőt Kullmann-ok ! Továbbá az államban elkerülhetlen 
szüksége van gyakran a törvényszékeknek az esküre, mily 
surrogatumot ajánl azok számára a budapesti tankerület is-
kolatanácsa, kik á csekélyebb fontosságú tárgyakat, tehát 
(szerinte) a hit- és erkölcstant meg nem tanulták ! 

De hagyjuk a hit- és erkölcstant, menjünk át a fenn-



78 

idézett irat egy másik helyére, e helyen pedig olvassuk : „a 
csekélyebb fontosságú tárgyakból netán hiányosabb ismeretek 
a magasabb osztályokban pótoltathatnak. Mi eddig azon véle-
ményben voltunk, hogy a felsőbb osztályok arra az alapra 
építenek, mely az alsóbbakban megvettetett, ezen idézet 
egészen másról világosított fel bennünket, hogy t. i. a fel-
sőbb osztály reparatióval is foglalkozzék, gratulálunk ilyféle 
haladáshoz ! Ha csakugyan ajánlatos és lehetséges ezen pót-
lás, akkor feleslegesek a vizsgák, sőt mi több, ezen absurd 
állítás következtében azt lehetne mondani: az egyetemi hall-
gatás utolsó évében pótoltassék mindaz, mi eddig az illető 
egyénnél elhanyagoltatott ! Miután a magas ministerium 
annyira érdeklődik az iskolák körül, igen érdekes volna már 
ezen egy hely miatt is, hogy a fennidézett „kivonatot" pél-
dául német tanférfiak Ítéletének adná át. Igen érdekes volna 
megtudni, hogy legközelebbi vagy valamivel távolabbi tan-
férfiak mikép ítélnek egy ilyféle irat felett, s a magas mi-
nisterium a budapesti tankerület iskolatanácsának értéke 
felett részrehajlatlan Ítéletet szerezhetne magának. 

Különben szándékunk a fennidézett „kivonatot" hite-
les fordításban néhány külföldi szaklapnak megküldeni. *) 

Avispa. 
Róma. M e r o d e é r s e k n e k h a l á l a . Legszomo-

rúbb feladata az ujságirói tudósítónak, midőn oly férfiak 
haláláról kell irnia, kik mig éltek a jó ügynek hatalmas tá-
maszai voltak, s haláluk által pótolhatatlan ürt hagytak ma-
gok után. Ilyen volt mgr. gróf Merode xav. Ferencz Mária, 
melitenei érsek, ő szentségének főalamizsnása, ki f. hó 11 
s 12-e közti éjjel, kevéssel éjfél után, 54 éves korában 
meghalt. 

Gyakran a halandónak kimúlása hasonlít élte pályá-
jához, s igy volt ez a boldogult főpapnál is. Mint bátor har-
czos s buzgó katholikus élt s a halálos ágyon fájdalmas be-
tegségének legnagyobb gyötrelmei sem valának képesek 
csak egy sohajtozást is kisajtolni belőle ; mosolyogva küzdé 
végig a legkínosabb küzdelmet, s most már a dicsőség koszo-
rújának birtokában van, itt hagyván minket a nyomorban. 

Igy szállt az örökkévalóságba egy nagy lélek, mely-
nek — mi tagadás benne — hibái is voltak ; de ezek, mint a 
szellemdus franczia közmondás tartja, C3ak erényeinek va-
lának fogyatkozásai ; miközben nem szabad elfelednünk, mi-
szerint azon körülmény, hogy Merode a pápa iránti feltét-
lenül önfeláldozó odaadásban soha senki által sem engedte 
magát felülmulatni; — miszerint mondjuk, e körülmény elég 
volt arra, hogy az egyház hazug ellenségei nemcsak meg-
levő hibáit nagyítsák, de mégolyanokat is költsenek rá, me-
lyekben soha sem szenvedett. 

Igy azt mondák róla, hogy nagyon keresi minden-
ben a dolognak anyagi oldalát. Ez nem volt igaz. Ha gaz-
dag volt, váljon hibául róható-e ez fel neki ? De becsületesen 
öröklött, nem Isten tudja, minő ,liberális' uton s módon szer-
zett vagyonát nem a legdicsőbb czélra, a szorongatott egy-
ház- s pápának támogatására használta-e fel, nem bőke-
zűen, de mondhatnók : pazar módon is ? . . . . Továbbá azt 
mondák róla — ellenségeinek azon neme, mely innen, a mi 
táborunkban áll azt mondák róla, hogy egyházpoliti-

*) Jó volna az iskolatanácsnak névjegyzékét az egyes tagok egy 
kis jellemzésével hozzácsatolni. Szerk. 

kailag gyakran l iberalizál . . . . Váljon mi volt abban ? Az, 
hogy sebes nyelvű levén s kissé tulvérmes, s kissé szenve-
délyes, nyelve a latin közmondás szerint néha kissé meg-
előzte a higgadtan gondolkodó, de azért lassan haladó elmét ; 
olyankor aztán néhanéha megesett rajta, hogy magával a 
szentatyával is órákig perczekig kissé daczolt, de angyali 
szive, jobb meggyőződése és a pápa iránti, a bálványozással 
határos tisztelete s ragaszkodása csakhamar erőt vettek rajta, 
s akkor lábaihoz borult amaz ősz szent aggastyánnak, kiért 
élte bármely pillanatában darabokra tépette volna magát, 
szívesen, örömest, habozás nélkül. 

Azt mondák végre róla, hogy a papi ruha alatt mind-
végig katona maradt ; — pedig ez dicséret. 

A forradalom, mely a katonát kivetkőzteti alakjából 
és a papot gyűlöli s halálra üldözi, nem tudja, hogy e két 
osztály, a katona és a pap azonos kötelességet teljesítenek, 
amaz a földi, emez a mennyei rendben, s hogy a kötelessé-
gek hasonlatossága mindkettőben ugyanamaz őszinte, feltét-
len engedelmességi érzületet tételezi fel, követeli. Minden 
pap katona s minden igazi, jó, becsületes katona tökéletes 
pappá lehet. Az egyház mindig nagy kitüntetésekkel tisz-
telte meg a hősök kardját, s megáldva azt, azért nyujtá át 
nekik, hogy az igazság, a jognak védelmében forgassák. 

Merode, mint katona az önmegtagadás, a fegyelem 
szellemét sajátította el ; rá nézve is a katonai szolgálat elő-
készítő iskola volt a papi állásra. 

Betegségének egyes esélyeit s változásait leirni talán 
felesleges. A felületesen szemlélő azt hihette volna, hogy alig 
szenved fájdalmakat, mert az akaraterő annak minden, még 
legcsekélyebb külső jelét is elnyomta. Önkivületi állapotb an 
csak néhány óráig volt, s akkor is a szegényekkel foglalko-
zott, s folytonosan utalványokat irt számukra, melyekkel 
őket a római bankhoz küldte ; ekként a delíriumban is csak 
azt folytatván, mit életében tett. 

A halálnak azon keresztény bátorsággal nézett sze-
mébe, mely az igazi katonához illik. Többször napjában 
a haldoklók imádságait olvastatá fel magának és fenszóval 
utánmondá azokat. Minthogy az orvosok attól tartottak, 
hogy majd a hangos beszéd idő előtt meritendi ki erejét, le 
akarták őt beszélni azzal biztatván őt, hogy vége még nincs 
oly közel. O azonban ezt feleié: „A haldoklók imái mindig 
időszerűek, s főleg most szükségem van e szavakra, hogy 
gondolataimat együtt tartsam." 

Mindazonáltal, midőn vége közelgett, néhány perezre 
szórakoztatni kelle őt. Biztosítani kellett azon jótékony ala-
pítványokat, melyeket tett ; erre figyelmeztetve, nővérének, 
Montalembert grófnénak tollba mondá végrendeletét, teljesen 
magánál levén, határozott, tiszta, csengő hangon. A végren-
delet egészen törvényes s kiállítása után ismét imádkozni 
kezdett s végperczeit várta. 

Öt perczczel halála előtt megmerevedett nyelve s meg-
törtek szemei, egy órakor éjfél után mentek szélylyel a szo-
morú táviratok Angol- Franczia- s Németországba, Bel-
giumba, Ausztriába s Amerikába, melyek halálát jelentet-
ték, mindegyik majdnem e szavakat tartalmazván : ,mint 
szent halt meg.1 

Requiescat in pace. 
Merodenak történetét irni, meszére kivül esik az ujságirói 



79 

munkásaágnak szűk keretén. Nardi gyönyörű necrologját 
megírta a ,Voce della Verita-ban, melyből a következőket 
átveszszük : 

Régen volt, hogy Róma hoszu s kinteljea várakozás 
után maróbb fájdalomnak esett volna zsákmányul, mint ma, 
midőn egy kitűnő főpap halálának hirét veszszük. Merode 
gróf, körülbelül egy hete súlyos tüdőgyuladásba esett, me-
lyet az orvosok a rémitő hőségnek daczára is fáradhatlan 
tevékenységének tulajdonítanak. Az orvosi tudománynak 
segélye s számtalan tisztelőinek forró imája hatálytalan-
nak mutatkozott — visszaadá lelkét Teremtőjének, erősítve 
szent vallásunk kegyszerei s vigasztalva szentatyáak láto-
gatása által. 

Ecsetelni e változatosságteljes, hanem azért mindig 
tiszta és becsületes életet, nem lehet néhány rövid perez 
müve, kivált midőn az iró egy lesújtó eseménynek hatása 
alatt áll. Azért is e néhány sor csak vázolat akar lenni, tö-
redékkő a kimultnak nagy emlékszobrához. 

Gróf Merode, xav. Ferencz Maria Frigyes, Európa 
egyik legnemesebb családjából származott, melyet a vérro-
konság köteléke nem egy uralkodó házhoz füz, mely fé-
nyes érdemeket szerzett saját hazája körül, de melynek 
legnagyobb dicsősége azon gyermekded tiszta ragaszkodás, 
mely e családot mindenha a kath. anyaszentegyházhoz fűzte. 
Édes atyja a szónak teljes értelmében páter patriae volt, ki 
a belga királyságnak megalapításában mint a szabadság s 
függetlenség egyik hőslelkü előharczosa kiváló s kitűnő 
részt vett. 

Ferencz Brüsselben született 1820-iki márczius 20-án 
s még mint igen fiatal ember a katonai pályára lépett, ne-
vezetesen Algirban kitüntetéssel szolgált. Későbben a papi 
statusra érezvén magában hivatást, egészen annak szen-
telte magát. IX. Pius magas erényeink hire által édesgetve 
1847-ben Rómába jött, épen akkor, midőn ott a legnagyobb 
viharok dühöngtek s egészen a pápa szolgálatára szentelte 
magát, kinek szolgálni a legnagyobb kitüntetésnek s az 
egyház körüli legnagyobb érdemnek tartotta. Mint a vati-
cáni basilikának kanonokja s a szentatyának kamarása min-
dig körülötte volt, s mint helyettes hadügyminister ő hitta 
Rómába de Lamoricière tábornokot, egyikét a legbecsülete-
sebb katonáknak, kiket Francziaorazág valaha birt, ő szer-
vezte azt a kis pápai hadsereget, melyet a gonoszok buta-
sága bérenezseregnek nevezte, s melyről ő maga egyszer azt 
mondta: „Száz herczeg, marquis és gróf, s több mint három-
száz nemesember, otthon az élet minden kényelmeihez szok-
tatva, szolgál itt mint közember, fáradva, gyakran éhezve 
s ezeket bérenczeknek nevezik, — mily nevetséges !" (Vége k.) 

Svajcz. A k i j ó z a n o d á s napjai közelgenek, me-
lyek azonban a mi viszonyaink közt aligha a javulásnak 
napjai is; mert ugy látszik már későn javulni ; sorsunk, me-
lyet a liberalismus készitett nekünk, beteljesedésnek indul. 

Az ujabb események közül nem a legcsekélyebb mérv-
ben tünt fel az, hogy Werder és Röder tábornokok, az 
utóbbi egyszersmind németbirodalmi képviselő is nálunk, a 
svajezi katonaság Thun városa mellett tartott hadi gyakor-
latainak ez idén kiváló figyelmet szenteltek, s azután Aaraut 
látogatták meg, mely a hadseregnek főfegyvertára. Ebből 
aggódó politikusaink a jövőre következtetnek. Az uj alkot-

mány t. i. azon öröm mellett, hogy a katholikusokat most 
még inkább zaklatni lehet, azt a szomorúságot is hozta libe-
rális nyárspolgárainkra, hogy a katonai szolgálat s ezzel a 
fáradság megkettőztetett. Nem sajnáljuk őket, ugy kell ne-
kik ; mert ők tavaly ilyenkor készséges szavazattal ezt az uj 
alkotmányt csak azért fogadták el ; mert annak éle a ka -
tholikusok ellen irányul — hadd érezzék tehát már most ők 
is kissé ennek az uj alkotmánynak ,áldását'. 

Nevezetes azonban, hogy ez az uj alkotmány még ezen 
a téren is a legnagyobb áldozatokat a katholikusoktól kö-
veteli. Megjegyzendő ugyanis, hogy a katholikus kantonok-
ban sokkal nagyobb a katonaképes ifjak s férfiaknak szá-
ma, mint a protestáns, gyáros kantonokban, melyeknek 
lakói épen a gyári munka által végtelenül elsatnyitvák. Há-
ború esetében tehát ismét csak a ,hontalan' katholikusok 
lennének azok, kik a hazát védelmezni s megmenteni kény-
telenek lesznek, feltéve, hogy a liberálisok már végképen 
el nem árulták, el nem adták azt, mi tekintve a köztünk s 
Nagynémetország közt fennálló, szabadkömüvesi összekötte-
tést nem caak nem lehetetlen; de nagyon is valószinü. 

A szerencsétlen katholikus Jurát illetőleg már régeb-
ben s legújabban is az a terv merült fel s vitattatott meg a 
sajtóban, az egész vidéket Berntől elszakítani s uj független 
kantonná alakítani. De ezen elszakitás époly nehéz munka 
lenne, mint a felszabadításnak minden más neme; mert ha 
a szövetségtanács most még a legártatlanabb lépést sem 
meri az üldözött juravidékieknek védelmére tenni, hogy 
merné majd az egész területet a berni páholy körmei közül 
kivenni ? Nem hiszszük, hogy e terv egyhamar teljesedésbe 
menjen ; ámbár az elválasztásnak előbb utóbb megtörtén-
nie keilend. 

Addig is a derék juravidékiek bátran tart ják mago-
kat, s a legujabbi választások alkalmával a becsületes hit-
meggyőződésnek s következetességnek oly fényes példáját 
adták, mely megnyithatná a berni zsarnokok szemeit, ha 
ezek egyáltalán látni akarnának. A bírák s esküdtek válasz-
tásában, illetőleg kijelölésében csudás egyértelműséget tanú-
sítottak ; de ép azért félő, hogy a berni páholy a választot-
takat visszautasítani, s a régi, a nép által elejtett bírákat 
állomásaikon ujolag is megerősíteni fogja; mert megjegy-
zendő, hogy mig a protestánsok mindenütt szabadon választ-
ják biráikat, a jurai katholikusoknak caak kijelölési joguk 
van, mindenesetre ad maiorem liberalismi glóriám ! 

Miképen bánik ez a liberalismus a szegény katholiku-
sokkal, erre ime itt egy példa. Sautebin ur, Bremeaucourt, 
franczia falunak lelkésze Sz. Ursizba hivatott beteghez. Alig 
hogy a svajezi határt átlépte, egyszerre csak egy zsandár 
termett előtte, ki mellére szegzett revolverrel (!) fogolynak 
declarálta s Oconat nevü helységbe vitte. Alig oda érkezve 
a vad protestáns plebs rá támadt, s a leggyalázatosabb mó-
don bántalmazva a szegény papot, a mellén hordott oltári-
szentségre legdurvább szidalmakat szórt. Miután kiki, k 
hozzá férhetett, talán egy óra hoszant ütötte, verte, rugdosta 
volna, a halálig kimerített pap kérve kérte a zsandárt, hogy 
engedne neki egy kis pihenést. Erre ez egy kis piszkos szo-
bába zárta, mely előtt a nép az egész éjen át lármázott és 
dühöngött. Korán reggel, midőn tovább kellett volna indul-
nia, ismét megtámadtatott, s annyira összeveretett, hogy 
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vért hányva s számtalan sebből vérezve összerogyott. A 
zsandár, ki egy ujját sem emelte védelmére, végképeni ki-
merültsége daczára is Purntrutba czipelte, hol 13 napig be-
zárva maradt; — végre kibocsáttatva azon fenyegető intés-
sel utasittatott ki, hogy ne merjen még egyszer jönni ; mert 
akkor még roszabb leend dolga. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előterjesz-

tésére dr. Eómer Flóris besztercze egyházmegyei áldozár, 
egyetemi tanár és kir. tanácsosnak a ,Jánosi' czimzetes apát-
ságot dijmentesen adományozom. 

Kelt Ischlben, 1874. évi julius hó 15-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
= Kegyes adakozás. Nmlgu Mihálovics József, zágrábi 

érsek ő exja a bécsi fogadalmi templomnak üvegfestményei 
költségeire 1000 ftot ajándékozott. 

— „A kecskeméti reform, jogakadémiának újjászerve-
zéséhez alapos remény van", — irja a ,P.E.I.L.1 — „ameny-
nyiben a városi közönség elfogadta a közelebb tartott köz-
gyűlésen kinevezett bizottság által beterjesztett javaslatot, 
mely szerint a városi közönség 3 tanárt fog az intézetben 
fizetni évenkint 3600 frttal." 

Hát a kecskeméti református jogakadémia hitfelekezet-
nélküli intézet ? vagy Kecskemét városa tisztán református ? 
S a hitfelekezetnélküli iskolatörvény csakugyan csak ott 
volna hatályos, hol a katholikus iskoláknak elnyomására 
zsákmányolható ki ; ahol pedig egy tulnyomólag katholikus 
városban a kálvinisták, Isten tudja, mi uton, módon ragadták 
magokhoz a hatalmat, ott nem érne semmit ? S a kecskeméti 
adófizető katholikus többség ez ellen nem tehetne semmit ? 

Azért csak ne szervezzünk katholikus pártot ; hiszen 
igy sokkal kényelmesben mennek a dolgok, ránk nézve is 
s a kálvinista urakra nézve is, — s „nur kommod, lieber um 
a Speis' mehr" tartja a német közmondás. 

— A pesti protestáns árvaházat, melyben tudvalevő-
leg nem régen egyik tanitó a másikot verekedés közben 
agyonharapta, e napokban Bólya GK tanfelügyelő a vizsga 
után tartott alkalmi speech-ben ,mmía-intézetnek' nyilvá-
nitá . . . Auch gut. 

Ad vocem ,szájkosárnélküli protestáns paedagogus' 
tisztelt collegánk a ,P.E.I.L.í nagyon resteli, hogy olvasóin-
kat az árvaház felé való sétától óvtuk, s nemes haragjában 
ezeket dörgi felénk : (29. sz. 328 1.) „A ,Beligiól-nak pedig 
megjegyezzük, hogy ne ijeszsze olvasóit az árvaház felé való 
sétától ; mert megtörtént bizony fájdalom az a szomorúan vég-
ződött ujjharapás, de azonnal el is bocsáttatott a botrányt 
elkövető ') mig önöknél az is megtörtént nem régiben, hogy 
püspök urak templomban pofozkodtak és azért az illető meg-
tartotta méltóságát, fizetését egész haláláig." 

Csudálkozunk, hogy a collega finom érzését kikerülte, 
miszerint az ilyen ,retour-chaise' nem ér semmit, eltekintve 
attól, hogy a különbség itt még nagyon is nagy ; — azon-
ban nem lenne szives egyik legközelebbi számában tud-
tunkra adni, hol és mikor történt e ,pofozkodás' — ? hogy 
ekként igazságszeretetének jellemzéséhez egy uj becses ada-
tot nyerjünk. 

Egyúttal arra nézve is adhatna nekünk szives választ, 
váljon oly lap, mely a Bismarck-féle ,merénylet'-ről még 

') Csak ? ! Bizony nagyon lekötelezne a t. cz. államügyészség, ha 
aziránt kegyeskednék bennünket felvilágosítani, váljon ilyetén dolgokhoz 
nincs-e semmi hozzászólása ? ? 

julius 19-én igy Írhatott: „Az eddigi tudósítások alapján 
biztosnak mondható, hogy az orgyilkos a papság szolgála-
tában állott, vagy legalább e gálád tettre az által fanatizálta-
tott. Ide mutatnak a zsebében talált gyónóczédulák, továbbá 
hogy az orgyilkossági kísérletnél egy kath. pap, Hanthaler is 
szerepelt, kit szintén elfogtak" — váljon ily lap becsületes, 
tisztességes-e ? . . . 

— Mégis csak jó zsidónak lenni a mai világban ! A 
Bécsben ülésező,Internationale Sanitaets-Conferenz' — vagy 
minek hivják németül — elhatározta, miszerint lehetetlen a 
cholera terjedését nemzetközi vesztegzárlatok által megaka-
dályozni, mert ez a kereskedelemnek ártana — tudvalevő, 
hogy a cholerát rendesen oroszlengyelhoni zsidók Poroszor-
szágon keresztül hozzák el hozzánk. Pest városának bölcs 
fejei pedig legújabban ismét megengedték, miszerint a hely-
beli, általok mélyen tisztelt zsidó-községnek, a hajós utczá-
ban levő baromfivágó helye, melynek ottléte közegészség-
ügyi tekintetekben már régóta roppant veszedelmesnek is-
mertetett fel, mégis csak, egyelőre az év végéig ott marad-
jon ! Helyesen s felvilágosultan cselekszik a bölcs hatóság, 
hiszen illiberalis dolog lenne a zsidót arra szorítani, hogy a 
köztörvénynek engedelmeskedjék. Aztán a kaftan még a tö-
rök hódoltság napjai óta köztisztelet tárgya Magyarországon. 

— Kissingenből azt írják a ,P'. Lloyd1-nak : „A kis-
singeni embereknek az egész dolog felette nem tetszik ; nem 
csak Bismarck iránti meleg részvétök miatt, hanem azért is ; 
mert attól tartanak, hogy helyökjó híre ezáltal nagyon sokat 
szenved, melyre Bismarcknak ittléte folytán amugyis az a 
kár háramlik, hogy a legkitűnőbb köröknek legkitűnőbbjei 
ezidén távoliétök által tündökölnek. A délnémet aristocra-
tiának legnagyobb része ultramontán, s azért tüntetőleg ma-
radt el, hasonló okok hatottak a porosz feudálisokra, mig a 
diplomaták viszont azért maradtakel, nehogy olyan nagyon 
közel legyenek Bismarckhoz. Ilyképen Kissingen ezidén 
nagy kárt szenved, melyért lakóinak még az sem nyújt ele-
gendő kárpótlást, hogy a herczeget tetszésök szerint egész 
nap bámulhatnák ; mert ezen ur teljességgel láthatatlan ; s 
helyette legfelebb Lederer tenoristát bámulhatják, kit a pes-
tiek is ismernek (zsidó), ki a merénylet elkövetőjét letartóz-
tatni segité s általa kezén harapás által megsebeztetett ; 
(Csak ugy ne járjon mint néhai Horkay bácsi). Ezen ur 
azóta széles fekete kötésben hordja kezét, melynek eltűnése 
után alighanem egy kis szalagocska maradand gomblyuká-
ban, a történtek örök emlékeül." 

— Rómában legújabban Orsini Filippo herczeg, szüle-
tett pápai trónőr a municipalis választások alkalmával j e -
löltnek lépvén fel, ezáltal a Vaticánnal szakított. A liberális 
lapok sokat összeírtak egy állítólagos beszélgetéssel a szent-
atyával, mely a principe árulását megelőzte volna, de hibá-
san, amennyiben köztudomásu dolog, hogy don Filippót, ki 
e piemontiak bevonulása óta mindig epedve tekintett a Quiri-
nál felé, csak atyjának, Domenico herczegnek határozott 
tilalma s fenyegetései tartóztatták vissza a most elkövetett 
lépéstől. A pápai trón, mely századok előtt az akkor sokkal 
hatalmasabb Orsiniak ellen fentartotta magát, Don Filippo 
nélkül is fenn fog állani s a G-aetani, Doria, Ruapoli, Palla-
vicini, Sciarra, Teano és Odescalchikkal szemben, kik hol 
adósságaikat fizettetik ki a Quirinál által (!), hol más bizo-
nyos okoknál fogva a római magas társaságban nem szíve-
sen látott egyéniségek, amiértis a Quirinálban járnak, hogy 
legalább valahol megjelenhessenek; — ezekkel szemben a 
Barberini, Massimo, Ludovisi, Aldobrandini, Salviati, Grra-
zioli, Alfieri, Spada, Lancelotti, Torlonia, Colonna, Borghese, 
hogy csak néhány berezegi családot említsünk, hatalmas 
ellensúlyt képeznek. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre nelyben s posta-
küldéssel 5 ft . 

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

zeudök. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÚIRAT. 

r. 
Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-

i dájában, Országút 39-ik 
szám alatt, hova a ueta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, augusztus 1. Í O . II. Félév, 1874. 

Tartalom. Havi szemle. — Vele-e vagy nélküle. — Egyházi tudósitások : Pest. A tengeri kigyó. Róma. Merode érseknek 
halála. Berlin. Mi ez? Konstantinápoly. Az örménykérdés. Németország. Hauthaller Zsigmond plébánosnak siralmas tör-

ténete. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
„Korunknak erkölcstani, bölcsészeti, politikai 

s társadalmi elméletei a gonoszság szellemétől szár-
maznak" mondá nem régen egy franczia katholikus 
lap, s igaza van. Minden, mit a megelőző századok 
tévely s hazugság dolgában felhalmoztak, egye-
sítve, mintegy rendszerbe hozva meg van korunk 
emez elméleteiben, s ki tudja, váljon nem a legfino-
mabb ravaszság s ügyességnek következménye-e 
csak, hogy a páholy mindeddig elmulasztotta, va-
lami hivatalos törvénykönyv-félét közrebocsátani 
s népszerűvé tenni, melyben emez erkölcstani, böl-
csészeti, politikai s társadalmi elveit közhírré tenné, 
mindenki által (?) kötelező zsinórmértékül kitűzné. 

Mondjuk : talán a legfinomabb ravaszság s 
ügyességből magyarázható, hogy ez mindeddig nem 
történt; mert bármennyi diadalt arasson is egy idő 
óta a gonosz e világban ; annyi mégis igaz, hogy az 
elmékben még van annyi keresztény szellem, ha 
gyakran öntudatlanul is, hogy létezik még egy jó-
kora keresztény alap, letéve a szivekben, s eléggé 
erős arra, hogy a páholyt, mihelyt rendszerével 
nyíltan kilépne, mindjárt annak ismerné fel, a 
mi : az emberi nemnek legfélelmesebb, legaljasabb 
ellenségének. 

De a mit a páholy ép ezen, helyesen felismert 
okból tenni nem mer ; megteszi azt egy ember, egy 
igazi keresztény bölcs; megteszi csendben,nyugod-
tan, gyakran észrevétlenül. 

Összeszedi az ide vonatkozó adatokat az egyes 
szabadkőmüvesi,szabadgondolkozói4 nyilatkozatok-
ból, beszédekből, könyvekből, röpiratok s lapokból ; 
összeszedi a páholynak affiliált u. n. philosophu-
soknak müveiből, a Code Napoleon-ból, a forra-
dalmi ,bölcseség' eme ,nagy' emlékéből, valamint 

mindazon törvénykönyvekből, melyek abból s 
azután készültek; összeszedi végre III . Napoleon, 
Palmerston, Cavour, Bismarck, Beust s egyéb, élő 
vagy már meghalt államférfiaknak diplomatiai jegy-
zékeiből, beszédeiből s egymás közt kötött, későb-
ben napvilágra került szerződéseiből. Az ekként 
gyűjtött anyaggal szembesiti az igazi keresztény 
tant, hogy igy a gonoszság rendszerére annál éle-
sebb, hatályosabb világot vessen. 

IX. Pius pápa, az isteni igazságnak e csalha-
tatlan őre Syllabusát bocsátá ki, hogy kijelölje ne-
künk az egyedül igaz utat, s az örökké változatlan 
keresztény alapelveket. Mert az igazság, melyet 
Krisztus e földre hozott ma és holnap ugyanaz, s 
az lesz ezer esztendő múlva, mi volt, midőn isteni 
hirdetője a keresztfán szenvedett érette; de a pá-
holynak rendszere s abból kifolyó ,elvei' változé-
konyabbak a holdnál ; a mit ma ,szentnek' hirdet s 
sérthetetlennek, azt holnap lerombolja, a mi ma 
szükséges, az holnap felesleges, sőt káros; a mi ma 
nemes és dicső, az holnap nemtelen gaztett — a 
mint a percznek érdeke magával hozza. 

Itt van a ,non-intervention elve, mely Bonapar-
ténak s Cavournak arra szolgált, hogy alkalmazása 
által Európa legősibb fejedelmeit trónjaiktól fosz-
szák meg, s azt az élhetetlen valamit létesitsék, 
melyet ők egyesült Italiának neveztek el, s mely 
semmi egyéb, mint az európai forradalomnak nyo-
morult szülöttje, mától holnapig tengődő, rablások 
által alapított, csalások által mindeddig fentartott, 
de mint látszik, rémitő lopások által nemsokára 
végképen tönkre vert ország. De bármint legyen a 
dolog, ezen ,elv' a maga nemében diadalmaskodott 
Olaszhonban; diadalmaskodva a gonoszságot moz-
ditá elő, s azért magasztaltatott, örökké kötelező 
nemzetközi törvénynek, a józan politika elenged-
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hetlen sarkkővének nyilváníttatott ki, — mindez, 
ismételjük, addig, mig a páholy terveinek hasznot 
hajtott. 

S most nézzünk át Spanyolországba. Ott a 
non-interventio elvének fentartása a jó ügynek, don 
Carlos, a katholicismus, az isteni rend, a becsület 
s jog ügyének használna, s már is mindenfelül ,a 
non-interventio elvének ez esetbeni módosítását, hall-
juk emlegetni. Don Carlos, kinek megverettetését 
a liberális lapok s kizárólag zsidó-szabadkőmüve-
sek birtokában levő ,Agence-Havas-Wolf-Stephani, 
sat. táviratgyártó vállalatok évek óta mindennap 
legalább egyszer jelentik : — Don Carlos maholnap 
mégis el talál jutni a czélhoz, ha csak ideje korán 
nem ,módosítják4 ad hoc a non-interventio elvét, a 
mint azt Bismarck oda küldött ágyúi, emberei s 
pénze által már huzamosb idő óta önállólag teszi ; 
de az ügy sürgős, a carlisták folytonos győzelmei 
gyors cselekvésre kényszeritik a páholyt; s mikor 
cselekedni akar, okot, illetőleg ürügyet is szokott 
csakhamar találni; — ,a haladás, a szabadság, a 
humanismus nevében4 

Különös ország egyáltalában ez a Spanyolor-
szág, mely már annyiszor elhatározó lökést adott 
Európa történelmének. Mint a latin fajnak össze-
kötő, gyakran elválasztó eleme, a másik két törzs-
nek sorsára gyakran határozó befolyást gyakorolt. 
Caesarnak napjai óta a latin faj abban fáradozik, 
hogy a pyrenaei hegylánczot megsemmisítse. A 
góthok és mórok, XIV. Lajos s I . Napoleon, a Bour-
bonok, az Orleansok s legújabban ismét III . Napo-
leon hirdették s ismételték : ,Nincsenek többé pyre-
naei hegyek !' Midőn II I . Napoleon s Izabella szo-
rosb szövetséget kötöttek, tört ki a spanyol forra-
dalom, s midőn Bismarck, nehogy a két ország 
mégis karöltve járjon a honhenzollerni herczeget 
akarta a spanyol trónra ültetni ; akkor tört ki azon 
háború, mely Sedannál végződött. Pedig Spanyol- s 
Francziaország sorsa közt épen ma bensőbb válro-
konság uralkodik, mint első pillanatra látszanék. 
Mihelyt itt vagy ott a törvényes királyság győz, 
akkor a legitimitás elvének kihatása legott Olasz-
országban napfényre lépend, s a latin faj ezen ha-
talmas elvben ismét egyesitve lesz. De époly lehe-
tetlen, hogy egyelőre itt s ott is a forradalom győz, 
szintén átlépvén a pyrenaei hegylánczot; de akkor 
is Olaszország érzendi annak hatását s ugyanamaz 
örvénybe fog belevonatni, hogy a forradalom min-
denütt maga emészsze fel magát. Pedig az európai 
forradalom végtelenül sokat rabolt néhány év óta, 

s azért most egy kis fegyverszünetre, egy kis pihe-
nésre volna szüksége, hogy nyugodtan emészthes-
sen ; e nyugalomban pedig a carlismusnak haladá-
sai igen kellemetlen módorban zavarják ; mert ha a 
carlismus győz, akkor vége van a páholy judaizáló 
liberalismusának az egész latin fajban, uralma jó 
ideig megsemmisül ; ha pedig a vörös forradalom, 
a commune győz, akkor néhány százezer liberális 
fej még nagyobb veszélyben forog, s e fertelmes 
dilemma az, mi a forradalmat egyszerre ,conserva-
tiv'-vé tette: mindenütt a jelenlegi gaz állapotokat 
fenn szeretné tartani ; mintha a belülről kitörő rot-
hadást elnyomni lehetne. Francziaországban a kon-
servativ köztársaság4 mellett rajong; Spanyolor-
szágban Serrano tol vaj bandáját védelmezi, Olasz-
honban az uralkodó esküszegőket pártolja; mért 
érzi, hogy ezek után rá nézve csakugyan azon min-
dent magával sodró vizözön jön, melyet, mig jó 
dolga volt, szemtelen könnyelműséggel annyiszor 
idézett : vagy a legitimismus, vagy az internatio-
nalismus, s valamivel későbben — mégis a legiti-
mismus. 

Igen is a legitimismus! Mi lesz akkor az unita 
Italia a forradalom kegyelméből ,uralkodott' kirá-
lyából, azt lássa ő. Titkos, töredelmes levelei a pá-
pához, melyekben maga magát hazudtolja meg s 
csak saját gyávaságát bizonyítgatja önneve alá-
irása mellett, e levelek nem fognak segiteni rajta ; 
mert a ki a forradalom fegyverét fogta, annak a for-
radalom fegyvere által el is kell vesznie ! 

Pedig e forradalom még nem hágott tetőpont-
jára ; még nem tette meg mind ama roszat, mit ten-
nie bűneinknek büntetésére az isteni Gondviselés 
megengedi. Visconti-Venosta, az olasz külügyér e 
napokban körjegyzéket menesztett az európai ha-
talmakhoz, melyben a juniusi .tüntetésekre' hivat-
kozva — midőn tudniillik a hű rómaiaknak soká 
magokban fojtott ragaszkodási érzülete a pápa-
királyhoz egyszerre, egy pillanatnyira kitört — az 
u. n. garantia-törvénynek ,módosítását4 jelzi. Tehát 
módositása a non-interventio elvének, a hol azt a 
forradalom elve követeli, s módositása még e csa-
lárd, haszontalan ,törvény'-nek is, mert még az a 
csekély akadály, melyet eddig a Vaticán irányában 
a forradalom elé görditeni látszott — tűrhetetlenné 
vált az utóbbi előtt, mely nem nyugszik, mig el 
nem érte ama czélt, mely e borzasztó szavakban 
találja kifejezését: ,Petroleumot aVaticánra, petró-
leumot sz. Péter basilikájára ! 

A félhivatalos ,Liberia' e jegyzéknek szövegét 
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ia hozta már, mely állítólag Ártom, külügyministeri alállam-
titkárnak tollából folyt. Ártom zsidó, a Libertának szer-
kesztője, Arbib zsidó, helyesli az egészet nagyon az ,Opi-
nione'-ban Dina, a ki zsidó, sőt még a különben dühös 
ellenzéki ,Capitale' is néhány pillanatra kecses mosolyra 
kényszeríti magát; mert szerkesztője Sonzogno, a zsidó, 
midőn a pápa ellen megy a roham, vállvetve küzd a ,con-
sorteriá'-val, mint más országokban mondanák : az ural-
kodó párttal, mely tettleg ott lop, a hol az ,ellenzék' még 
csak lopni szeretne. 

Ime keresztény nép, ezek uralkodnak fe le t ted . . . . 
(Vége köv.) 

Vele-e? vagy nélküle? 
I. 

Czikksorozatunk mottója azt akarja kérdeni : váljon 
államunk ezeréves munkatársával, a keresztény egyházzal 
karöltve ? vagy e nélkül ? mi több : azt leigázva békókba 
fűzve akar haladni ? ? ? 

Dologhoz értő politikusok ma már leplezetlenül ki-
mondják, hogy államhajónk, ha ezutánra is a jelen válsá-
gos irányban fog tovahaladni ; ugy Lajthán tul is, innen is 
maholnap elfogják Ciceróval mondhatni : 

„Sedebamus in puppi et clavum tenebamus ! Nunc au-
tem vix est in sentina locus ! Vagyis : 

Jelen hatalmi állásunkról mielőbb hátráló, (retroga-
dus) álláspontra fogunk vettetni. S alkalmasint 50 perczen-
tes zsidópénzen, — elvégre pedig burkus kegyelemkenyéren 
tengődni. 

Erre vonatkozólag, — ugy látszik, még azok se rin-
gatódznak öncsalódásban, kik jelenleg államhajónkon mint 
vezénylő tengernagyok „in puppi sedent" és „clavum te-
nent." Csakhogy ők a menekvést nem kártékonynak bizo-
nyult eddigi rendszerük elejtésében, de — csakis holmi lé-
nyegtelen kormányzati metamorphosisok — aprólékos pénz-
ügyi reductiók, — úgynevezett átalakítási és takarékossági 
— humbug alkalmazásában helyezik. 

Humbugnak mondjuk az eféle állambölcseletet, mert ez 
hasonlít, többek közt, — egy erjedésbe ment kelmének, 
hasznavehetlenné bizonyult foszlánynak foltozgatási kísér-
letéhez, mely pedig — már a foltozást se birja meg. De 
humbugnak mondjuk azértis, mert, — midőn egyéb minis-
teriumok költségvetéseiben amint azt leszállították, nehogy a 
nemzet adózó többsége által elitélt, mert népdemoralisatiót 
eredményező közösdiség még nagyobb virágzásnak ör-
vendhessen : 

A cultusügyér budgetének nem leszállításában, de az 
általa előirányzott mesés összegeknek meghagyásában ne 
mondjuk, felemelésében, jobb és balpártiak egymást mint-
egy kölcsönösen túllicitálni törekedtek, s ekép ecclatáns bi-
zonyítványát adák annak, hogy rendszerükkel, kiválólag 
pedig egyházpolitikai rendszerükkel szakitani nem akarnak. 

Az eddigi rendszer merőben politikai oldalának meg-
vitatása, — tüzetesen, — e lapok feladata nem lehetvén 
bonczkésünket kiválólag annak egyházpolitikai oldalára 
illesztjük. Annál is inkább, mivel a rendszer egyházpolitikai 
oldala, annak merőben politikai oldalával a legszorosabban 
összefügg. Elannyira, hogy keresztény szellemű egyházpo-

litikát nélkülöző állampolitikáról csakis azt lehet mondani, 
mit Phaedrus rókája ahimesre mázolt alakok — illetőleg 
álarczokról mondott, hogy t. i. „cerebrum non habent!" — 
vagyis nem egyebek, mint velő nélküli üres fejek ! 

Ily ékesre mázolt álarcz, ily- velő nélküli üres fej leend 
a 67-iki kiegyezés által, — jóllehet — mesterileg betetőzött 
osztrák-magyar birodalom is ; ha Bécs és Pest ezutánra is 
a megkezdett egyházellenes irányban halad ; ha az Isten 
nélküli államiság elméletét, „etiamsi fractus illabatur orbis !" 
— törik vagy szakad, — apostoli szent királyunk István 
országára is ráerőszakolják. 

Tanulságos, mit erre vonatkozólag egy fönkelt szel-
lemű protestáns, dr. Binder Vilmos Gesch. d. philosoph. und 
revolut. Jahrhund. Schaffhausen 1844. Hurt. 8 r. mond: 
„Igaz, haladtunk a mechanica, technica, empirica minden 
ágaiban, szóval az egész téren, melyen az emberi ész és szor-
galom munkálódik. De kérdjük, hogy vagyunk a talajjal, 
melyen ezer mestereink ezrei alapodnak ? Nincs-e ez minden 
oldalról aláásva? A sarkkő, a religio, darabokra van törve!!" 

És ha a kath. egyház az épületet még mindig együtt 
nem tartaná, már rég halomra dült volna. S nem lenne már 
szükség a sereg theologiai mineurök és sapeurökre a prot. 
tanszékeken, prot. egyházi irodákban, s egyebbütt minden 
zugban ; miszerint a pusztulás nagy munkája végrehajtas-
sék. A főoszlop, az álladalom, alapjaiban megrendittetett. 
S mióta a kereszténység helyett a politikára rakódott le, 
ingatag állásának következményei világosan fekszenek 
előttünk. 

A soeialis állapotok lélekrázók, mióta a birtok és ön-
kény rideg joga, s nem a keresztény kedély többé kiegyen-
lítője az életviszonyoknak. 

A szívtelen egoismus erőt vett a szeretet elvén, mely 
egyedül tartja össze az emberiséget. A kedélyek megkemé-
nyednek, s a társadalom a hideg polushoz mindinkább kö-
zelebbre szorittatik. Es e végtelen nyomor a hit és religio 
megfogyatkozásából, a k. egyház hivatalos és nem hivata-
los üldöztetéséből forrásozik. Azon egyház üldöztetéséből, 
mely eddig a sziveket oly áldásthozólag világitá és melegítő 
„L. Egy. L. L." 844. 30. 1. 

Jól megjegyeztetni kér jük: e szavak mondója sem je-
zsuita, sem holmi ultramontan laicus ; hanem tősgyökeres 
protestáns férfiú, ki — mint elfogulatlan igazságbarát, pár-
tatlan fül- és szemtanú, három kötetes munkájában saspil-
lanatokkal tekint szét Europa társas életének bonyodalmain; 
s mély diagnósissal puhatolja föl az államokon, családokon 
és sziveken végighasadó kórereket; kimutatja a gyógyirt, és 
módot nyújt felüdülésre, compact rehabilitatióra. 

Midőn főleg azt hangsúlyozta, hogy a megzaklatott 
társadalom mentője, nem a hullatag, s Voltaire fiai által 
mégis istenitett emberész ; — de maga a népek kétezeróves 
anyja, dajkája — a kath. egyház lehet egyedül. Midőn te-
hát magok a positiv-hitüség által még lelkesült orthodox 
protestánsok ily szellemben nyilatkoznak, mi ultramontanok 
nem nagyítunk, midőn többek közt állítjuk, hogy : 

Az egyház és állam oly rokonok egymással, mint atya 
szülötte fiával, — mint anya saját méhének gyümölcsével. 
Egymás iránti viszonyaik legbensőbbek, legszorosabbak. 
Kölcsönös érdekeiknél fogva, mint kedves atyafiak egymást 

10* 
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átölelve, átkarolva tartják. S mindkettőnek jólléte, virágzó 
kora lehanyatlik, ha megszűnnek testvéri ölelkezéseik, s kö-
zibök a viszálkodás, patvarkodás daemona férkezik. 

A hatezeréves világtörténet igen dus a szomorú pél-
dákban, melyek harsányan beszélik : mikép az államnak 
az egyházzali meghasonlása ásta meg sok vitéz és dicső nem-
zetek sirját. (Folyt, köv) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, julius 29. A t e n g e r i k i g y ó . Méltán an-

nak nevezhetni ama kérdést, mely „katholikus párt" alapí-
tásával foglalkozik, időközönkint felfelmerül a politikai la-
pok tengernyi hasábjain és ismét mintha nem is létezett 
volna elenyészik ; hogy vannak akik a katholikus párt ala-
pítását üdvösnek, szükségesnek, mások ismét ezéltalannak, 
haszontalannak tartják, sőt épen e párt alakitásában látják 
az összeütközés veszélyét az állam és egyház közt, az épen 
csak azt magyarázza meg, hogy két egymással ellentétes 
szellem létezik a világban, melyek közül az egyik kiszorítva 
régi örökségéből azt ismét el akarja foglalni, a másik pedig, 
mely az örökséget nemtelen eszközök segítségével elfoglalta, 
ismét minden eszközt felhasznál, hogy jogtalanul elfoglalt 
birtokát megtarthassa. 

Hogy e kérdés nálunk ismét felmerült, az annak bizony-
sága, hogy ama két szellem, ama két ellentétes irány ná-
lunk is létezik, vannak t. i. kik akarják, hogy katholikus 
párt alapittassék, vannak ismét, kik azt nem akarják, de 
ha ez utóbbiak, mint p. o. a ,Reform', is azt vélik, hogy a 
katholikus párt létesítése csak ujabb bonyodalmakat okozna, 
mert összeütközést szülne az egyház és állam közt, vagy a 
kath. párt alakítását azért nem tart ja helyén levőnek, vagy 
épen feleslegesnek mondja, mert az országgyűlés egyetlen 
antikatholikus törvényt nem alkotott, a ministerek is mind 
katholikusok, ugy vagy nem tudja mit beszél, vagy épen 
nem képes azon magaslatra emelkedni, honnan az ily kérdé-
seket megitélni kell. 

A katholikus párt kérdése, valamint az egés? földgöm-
bön, ugy hazánkban is nem személyi, hanem elvi kérdés. 
Létezik liberális pártból kifolyó, liberális kormány, mely-
nek egyes tagjai kereszteltettek légyen bármely, tehát akár 
katholikus templomban is, akarják, vagy ne akarják, mind-
addig mig a kormány gyeplőit kezükben tartják, kötelesek 
a liberális elvek szerint törvényjavaslatokat készíteni, azo-
kat tárgyaltatni és szentesittetni. A liberalismus pedig ter-
mészeténél fogva ellensége a katholicismusnak és mint ilyen, 
ha ma nem tesz is valamit a katholicismus ellen, csak azért 
nem teszi, mert nem teheti ; de ha holnap megteheti meg is 
teszi. Csak elnapolja a sérelmes törvényeket, de azokról le 
nem mond soha, hanem csak kedvező időpontra várakozik, 
sem nem Andrássy, sem Lónyai, sem Bittó nem okai a libe-
rális azaz egyházellenes törvényeknek, hanem maga a libe-
rális rendszer. Hozzátehetjük ehhez, hogy a liberalismus 
nemcsak a katholicismusnak ellensége, hanem egyúttal ká -
ros befolyással van az országok jólétére, a szükséges rend és 
nyugalomra, megrontója az országok erkölcsi ugy mint 
anyagi jólétének ós mindez nem a személyekben, hanem a 
rendszerben, a liberális elvekben találja forrását. 

A liberalismus ilynemű természetének felfogása mel-

lett amint az az életben tényekben nyilatkozik, lehetetlen* 
hogy fel ne merüljön ama kérdés : szükséges-e a kath. párt 
alakítása vagy sem ? ami nem mást jelent, mint szüksé-
ges-e, hogy megakadályoztassák azon irány tovább fejlő-
dése és leszorittassék azon polozról, melyet jogtalanul el-
foglalt, mely kész minden pillanatban a katholicismus ro-
vására törvényeket alkotni, amint már eddig is alkotott, az 
országot pedig anyagilag ugy mint erkölcsileg tönkre tette, 
vagy legalább kész tönkre tenni ? Igen, a tényekkel szem-
ben ez a kérdés és erre lehetetlen igennel nem szavazni, 
lehetetlen azt nem mondani, miszerint hazánkban elkerül-
hetlenül szükséges, hogy oly szellemű és irányú párt ala-
kuljon, mely az eddig uralkodott szellemet trónjáról leta-
szítsa és igy necsak a katholicismus ellen tervezett, de jobb 
időkre elhalasztott sérelmes törvények alkotását megakadá-
lyozza, hanem a már eddig elkövetett sárelmeket is jóvá 
tegye, a hazára nézve oly kormányelemeket szolgáltasson, 
melyek annak fenntartására, erősítésére és biztosítására épen 
szellemüknél fogva kezességet nyújtanak. 

Ily pártról ki mondhatja azt, hogy ez nem szüksé-
ges, ha csak nem olyanok, kiknél az önérdek játsza a fősze-
repet ? ily pártról, melynek czélja épen az, hogy megnyug-
tassa az ország lakossága többségének lelkismeretét, hogy 
megadja Istennek, ami Istené és a császárnak, ami a csá-
száré, mely épen elháritani akarja a liberalismus által már 
provocált összeütközést az állam és egyhiz közt, maly elvei-
nek magaszt03sága által a nemzetet erkölcsi sülyedéséből 
felemelni akarja, sőt épen ezon az uton még az anyagi téren 
is segiteni képes, mondjuk ily pártról, hogy lehet ezt mon-
mondani, hogy az veszedelmes, hogy csak ujabb bonyodal-
makat fogna okozni ? Váljon a jog, az igazság tisztelete, a 
rend helyreállítása nevezhető-e bonyodalomnak ? 

Mi azon meggyőződésben vagyuak, hogy tekintve a 
liberalismusnak már eddig is átkos hatását, tekintve, hogy 
már eddig is kimondhatlan kárt okozott, a jövőban pedig 
kész okozni, mind az egyháznak, mind a hazának ; — a ka -
tholikusoknak, mint kik különben is az ország lakosságának 
többségét képezik, nem C3ak joguk, hanem kötelességük is 
katholikus pártot alakítani és hogy mindazok, kik az ellen 
működnek a katholicismus elleni gyűlölőtökben a hazára is 
csapást mérnek, azok pedig, kik felfogva horderejét a libe-
ralismus és katholicismus mint két ellentétes irány közti 
küzdelemnek, a kath. párt megalakítása körül buzognak, az 
egyház védelme mellett a hazára is áldást hoznak, mert e 
kettő egymástól elválaszhatatlan. 

Szeretnők, ha mindazok, kik hazánkban már eleddig jól 
laktak a liberalismus gazdálkodásával, végre oda is képesek 
lennének felemelkedni, hogy belátnák, miszerint a katholi-
kus párt nem egy ós ugyanaz azon torzképpel, melyet libe-
rális lapjaink felőle rajzolni szoktak, mert evvel együtt el-
enyésznék azon minden alapot nélkülöző félelem is, mintha 
a katholicismus uralomra jutva, uralmát mások rovására 
akarná gyakorolni, mi ezt reményijük, hogy be fog mielőbb 
következni, de hogy bekövetkezzék, nem szabad a tétlenség 
kényelmes vánkosain pihenni, hanem szóval és tettel kell 
közreműködni, mert küzdelem nélkül nincsen győzelem, <$ 

Róma. M e r o d e é r s e k n e k h a l á l a . (Vége.) Az 
1858 — 59-iki években Merode a veszélynek folytonos növe-
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kedését látta, s ezért kettőztetett buzgósággal volt azon, 
hogy azt, ha lehetséges, megelőzze. Kötelességei Rómában 
tartották vissza ; szelleme azonban folytonosan Umbriában 
s a Markáköan volt, hol a piemontiak, minden becsület s 
népjog ellenére, minden ok, de sőt minden ürügy nélkül, 
60,000-en 10,000 ellen a pápai birtokot elfoglalták. Mennyi 
hősiességet nem fejtettek ki akkor Custozza s Lissa bajno-
kai, midőn hatan voltak egy ellen, sőt Ancona előtt 20-an ! 
8 e vén váx-ost, mely régen vár volt, diadalmasan bevették ; 
mert a néhány pápai katona odahagyta. 

III . Napoleon, ki Chamberyben igy szólt a piemonti 
tábornokokhoz: ,Csak siessenek, figyelmetekbe ajánlom La-
moricièret', Grrammonthoz, akkori római nagykövethez ezt 
irta : ,Ha a piemontiak be akarnak rontani, én ellentállok'. 
S midőn ez utóbbi mégis megtörtént, akkor Merode a f ran-
czia nagykövetnek ad usum delphini megmagyarázta ; mi a 
becsület . . . ! S Napoleon emberének hallgatnia k e l l e t t m e r t 
ha Merode becsületes, igazán nemes ember volt ; akkor ő ta -
lán érezte, hogy annak épen ellentéte. 

Későbben Merode hadügyministeri hivataláról lemond-
ván, olyant vállalt, mely jobban felelt meg szive hajlamai-
nak : ő szentségének főalamizsnásává neveztetett, s mint 
ilyen melitenei érsekké szenteltetett fel. 

Alamizsna-osztogató — e czirn legjobban felelt meg 
neki, legjobban illet rá, már akkor is, midőn ezt még nem 
pápai kinevezésnél folytán, hivatalból viselte; mert jót tenni 
a szegényekkel, az ügyefogyottakkal, ez volt legkedvesebb 
foglalkozása, valódi hivatása. S minthogy mi sem nehezebb 
mint okosan, czélszerüleg, valódi haszonnal tenni jót, azért 
Merode főleg a jótékonyság emez oldalát, mondhatnók : a 
jótékonyságnak mesterségét tanulmányozta. Mily tökélyre 
vitte, erről a Termini, az Orfanelli, s a Zoccolette, a Yigna 
Pia tanúskodhatnak, — vagy jobban mondva : Rómá-
nak valamennyi jótékony intézete ; mert ő valamennyinek 
lelke volt. 

IX. Pius e tekintetben nem bírhatott jobb, buzgóbb, 
szándékait helyesben felfogó s ügyesben keresztül vivő szol-
gával, mint Merode gróf volt; de az érsek sem találhatott 
jobb urat s szeretőbb barátot, mint a minőt a pápa szemé-
lyében lelt. 

Minden, gondviselésére s vezetésére bízott intézetben 
mindig a legmegfelelőbb egyéneket alkalmazá, kiket ritka 
leleményességgel feltalálni s ritka tapintattal alkalmazni 
tudott. Ha Rómában nem talált oly egyéneket, minőket k í -
vánt, akkor Belgiumból s Francziaországból hozatta. A ne-
hézségeknek legyőzésében fáradhatlan, a kisegítő eszközök 
feltalálásában kimerithetlen volt. Mély s őszinte áhítatát, 
egyszerű, szerény, sőt gyakran szegényes élétmodorát, ma-
gas műveltségét s finom ízlését, mind, mind az egyház érde-
kében tudá érvényesíteni, míg kellemes, szeretetre méltó 
társalgása a sziveket bilincselé le neki. 

Vannak, kik azt hozzák fel ellene, hogy tulvérmes s 
rajongó volt ; mintha szentjeink azon belső hév nélkül, mely 
őket lelkesítette véghez vihették volna mindazt, amiért őket 
most csudálva tiszteljük. ,Liberális'-nak is mondák, s e szó-
val, midőn róla használták, nagy visszaélést követtek el, 
goly visszaélést, melyet mi, kik anli-liberalisolc vagyunk, a 
zónák legszélesebb értelmében, visszautasítunk, kárhozta-

tunk. Jámborságában s az egyház iránti feltétlen odaadásá-
ban felette őszinte is volt. Politikai nézete gyakran elütött a 
miénktől ; de utóvégre is mindig csak inkább a dolog a lak-
jára, mint érdemére nézve. Mert alig ismerünk lelket, mely 
annyira utálta volna a hypocrisist s a hazugságot, mint az 
ővé, még most is füleinkben zengenek egyes kitételek, me-
lyekkel Róma jelenlegi urait sújtotta, s melyek közül nem 
egy igen magas helyen jelentetett fel. 

Vannak azonban igen furcsa konservativ1 urak, kik a 
jó ügyért semmit sem tesznek s semmit sem áldoznak, nem 
,conserválván' semmit, mint saját becses magokat s pénzö-
ket. Ezekhez ugyan nem tartozott Merode ; de ha tevékeny-
ségében néha talán tévedt is az eszközökre nézve, a vég-
czélra nézve soha sem tévedett. 

Alig két hónapja, hogy Isten azzal vigasztalá hű szol-
gáját , hogy egy ősrégi basilikát engedé felfedeznie, mely 
legott vissza is adatott a nyilvános isteni tiszteletnek. Nincs 
egy hónapja, hogy eme basilikában az amerikai zarándoko-
kat fogadta, kik az akkori tapasztalt neme3 szívesség által 
a szónak teljes értelmében elragadtattak. 

Ez volt az utolsó örömsugár, mely ezen számos kelle-
metlen s keserű tapasztalatok közt hányatot életet megvilá-
gitá, de nem volt az utolsó vigasz, melyet az Ur számára 
fentartott. Ezen utolsó vigaszt a szentatya látogatásában 
vevé, ki halálos ágya mellé ült, hogy végperczeiben meg-
áldja őt s utolsó imáiban osztozkodjék. Csudálatos látvány 
volt azon áhítat, melylyel a szentatya áldását s a végszent-
ségeket fogadá s azon bátorság, melylyel közeli haláláról 
beszélt. Egész Róma tudja ezeket. 

Oly veszteséget szenvedtünk, melyet inkább borzasztó 
álomnak szeretnénk tartani ; — ily tevékeny, virágzó élet, 
54 évvel bevégezve ! Fájdalmunkat a szentatya fájdalma 
fokozza, ki gyengéd és kitűnő szolgát vesztett. Ime egy 
ujolagos nehéz próba, melynek e dicső lélek Í3 vettetik a l á , 
s ha van, mi őt ebben vigasztalhatja, ugy azon öntudat le-
gyen az, miszerint a ki éltében leghivebb szolgája volt, ha -
lála után legnagyobb szószólója leend ! 

Berlin. Mi ez?... Ezen felirat alatt a ,Germania1  

néhány nappal a kissingeni ,merénylet' után a következő 
rendőri ukázt hozta: „A gyülekezési s egyleti joggal való 
visszaélés meggátlására vonatkozó törvény 8. § -a értelmé-
ben a következő egyletek : 

I. az itteni hatlioliüus legényegylet, a következő hozzá 
tartozó egyletekkel : 1) a legényegyletnek akadémiája, 2) a 
fiatal mestereknek Canisius-egylete, 3) a mesterek szent-
Eduard-egylete s 4) az inasok egyletével, mindnyájan itten; 
továbbá 

II . az itteni szent-Bonifácz-egylet, a következő hozzá 
tartozó egyletekkel, úgymint 1) a tanulók Bonifacziu3-egy-
lete, 2) az önálló katholikus férfiaknak hasonnevű egylete, 
3) a szent család tiszteletére létező egylettel ; s végre 

I I I . az itteni Pius-egylet egyelőre bezáratnak ; mi 
azon megjegyzéssel hozatik köztudomásra, miszerint ilyetén 
előlegesen bezárt egyletben való részvét 5—50 tallérnyi 
büntetéssel, illetőleg 8 napi egészen 3 hónapig terjedhető 
fogsággal sujtatik. Berlinben julius 22-én, 1874; a királyi 
rendőrigazgatóság. 

Ezen semmi által sem igazolható önkénykedő el járás-
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sal egyidejűleg házmotozások történtek nemcsak a ,Germ.' 
szerkesztőségében, vagy a legényegyletnek elnökénél, hanem 
Namszanovski, tábori püspöknél is, mintha ezek isKulmann 
tettéről tudtak, vagy ezzel az emberrel valami összeköttetés-
ben állottak volna. Ezekben látszik egész infamiája azon 
cynismusnak, melylyel a porosz protestantismus a szegény 
katholikusoknak üldözésére adja magát. Nem igaz, hogy 
egész Poroszországban csak egyetlen egy ember is létez-
nék, a ki ne tudná, hogy például Namszanovski püspök 
s Kulmann közt soha semmiféle összefüggés nincsen ; hanem 
mivel érdekében áll mentől nagyobb zajt ütni ama bizonyos, 
nagyonis megrendelt formájú ,merénylet' után, melynek 
czélja semmi egyéb, minthogy segítségével a kath. hitélet-
nek még legutolsó virágát letépni, azaz a különféle egylete-
ket elnyomni lehessen, azért csinálja ezeket a házmotozási 
komédiákat, ezért lármáznak, dühöngenek a liberális lapok, 
mint az őrültek ; mert ez a pápisták elleni hajtóvadászat-
nak legutolsó szakasza, melynek meghiusulta után az újkori 
Julian, ókori példányképével kénytelen leend elkiáltani ma-
gát : Vicisti Galilaee. 

Igazolatlan az itteni rendőrigazgatóságnak ezen eljá-
rása továbbá azért is, mert az idézett §. politikai egyletek-
ről szól, minő az elősoroltaknak egyike sem volt ; s mert a 
hatóság a fennálló körülményekre nézve oly annyira tájé-
kozatlan, hogy még oly egyleteket is ,előlegesen bezárt', 
melyek, mint péld. a Canisius-egylet vagy a tanulók Boni-
facius-egylete itt nem is léteznek, ugy hogy a gonosz irány-
zatosság minden lépten nyomon jobban kiviláglik. 

Azon tagadhatatlan tény, hogy a berlini rendőrség eb-
ben oly tettet követett el, melyet sem a törvény, sem a biró 
előtt nem fog igazolhatni, a ,Germania1-1 a következő figye-
lemreméltó, jeles nyilatkozatra bírja : 

„Ezen tapasztalatok a jövőre nézve arra fogják a ka-
tholikusokat késztetni, hogy ezentúl csak azértis, s a szónak 
teljes értelmében a politikai térre lépjenek, félretévén mind-
azon tekinteteket, melyek eddig túlságos gyengédségből a 
politikai napikérdéseknek egyleteikben való meghányásá-
tól visszatartották őket. Ezentúl valamennyi egyleteiket, 
amennyire azoknak természete csak megengedi politikaiakká 
alakitandják át, hogy hadd lássuk, merik-e az általános 
gyülésezési s egyleti jognak élvezetétől őket, a katholikuso-
sokat megfosztani. Ilyetén kísérletekkel szemben azután 
épannyi odaczélzó kisérletet tennének, az egyleti törvény-
kezésnek legszigorúbb szemmeltartása által a közügyeknek 
nyilvános megbeszélését lehetségessé tenni a magok számára, 
míg bebizonyították, miszerint nem az egyleti törvényke-
zés hanem a vallás oka annak, hogy a poroszhoni katho-
likusok az egyleti s gyülésezési jognak gyakorlatát nem él-
vezhetik." 

A zaklatások azonban nemcsak itten folynak. Kölnből 
is azon hir érkezik, hogy ott a katholikus legényegyletek-
nek általános elnökénél, Berlinből jött távirati meghagyás 
folytán házmotozás tartatott. Az egyletnek s az általános 
elnökségnek irat- s levéltára készségesen átadatván a rend-
őrségi főnöknek, ki a házmotozást személyesen vezette, az 
elnök végre még jegyzőkönyvileg is kijelentette, miszerint 
bármily perczben kész, minden további felvilágositást adni ; 
mi igen ügye3 s tapintatos eljárás, amennyiben a kormány 

ezáltal egy alkalmasint keresett ürügytől üttetik el, az egy-
letek ellen, legalább e szempontból eljárni. 

Konstantinápoly. A z ö r m é n y k é r d é s nem 
tud, nem akar lebonyolódni, sőt amit a török kormány leg-
újabban tett, súlyos sérelem a katholikusok ellen, egyszers-
mind pedig a becsület szempontjából sem nem magyaráz-
ható, sem nem igazolható, amennyiben korábban adott ünne-
pélyes Ígérete ellenére a galatai főtemplomot a szakadár 
kupelianistáknak kiadta. 

Ezen igazságtalan eljárás még a bécsi ,N. Fr. Presse1 

tudósítója szerint is „mindenütt igen rosz benyomást tett", 
mert a kormony ez által adott szavát nyiltan megszegte. 
„Emlékszünk ugyanis" — mondja az emiitett tudósitó, „hogy 
a nagyvezér csak ugy tudta a hassunistákat az emiitett tem-
plomnak elhagyására birni, hogy megígérte nekik, miszerint 
zár alá véteti s semmi esetre ellenségeiknek nem adandja ki, 
mig a köztök fenforgó kérdés nincsen eldöntve. Ezen Ígére-
tet a hassunisták akkor Írásban kérték és meg is kapták 
azóta pedig Rómában s Konstantinápolyban minden lehetőt 
követtek el arra, hogy az egész kérdést végre valahára 
tisztába hozzák s a két pártnak kibékülését lehetségessé 
tegyék". 

„Epen e napokban egy Antonelli bibornoktól érkezett, 
igen békülékeny hangon fogalmazott sürgönyt közöltek volt 
a nagyvezérrel, s feszülten várták annak további elhatáro-
zásait, midőn egyszerre csak azt hallák, hogy a Megváltó-
ról czimzett galatai főtemplom minden csak kigondolható 
törvényes formalitások mellett és definitive Kupeliánnak ada-
tott ki. Ekként el lévén vetve a koczka, nem maradt egyéb 
hátra, mint megnyugodniok abban, a mi egyelőre megmá-
sithatlan, de nem anélkül, hogy határozottan ne tiltakoztak 
volna. A külhatalmaknak képviselői, kivéve a németet s az 
oroszt, kik határozottan a schismaticusokhoz szitanak, eré-
lyes nyilatkozatokat tettek ezen alkalomból. Különösen Zi-
chy gróf az osztrák és Vogué gróf a franczia nagykövet 
eltulajdonításul tekintik az egészet s ez értelemben nyilat-
koztak is. Aarifi pasa, a kit legelőször kérdőre vontak a 
nagyvezérrel mentegetődzött, s ez viszont a sultánnal ; — 
ámbár tény, hogy az egész semmi egyéb, mint porosz ma-
chinatio, mely mindenütt azokat a kérdéseket bonyolítja 
össze, melyek ma-holnap ürügyet szolgáltathatnak arra, 
hogy Fraucziaországgal, ha kell Ausztriával is egy kis ve-
rekedést kezdjen. 

Németország. H a u t h a l e r Z s i g m o n d p l é -
b á n o s n a k s i r a l m a s t ö r t é n e t e (a ,Germania'- után.) 
Nem ok nélkül egy u. n. hysterou-proteronnal kezdem elbe-
szélésemet, amennyiben már itt czikkem kezdetén közlöm 
azon birói határozatot, mely Hauthalernak a kissingeni ,me-
rényletében való ártatlanságát constatálja. Ezen okmány 
következőleg hangzik: „Ezennel bizonyittatik, miszerint 
Hauthaler Zsigmond ur, walchseei plébános Kufstein mel-
lett, miután a Bismarck herczeg ellen intézett merényletbeni 
részvevésnek gyanúja miatt itten birói vizsgálatnak vette-
tett volna alá, ma, miután a gyanú alaposnak nem mutatko-
zott, ismét szabad lábra helyeztetett. Schweinfurtban, 1874-i 
jul. 17-én; a kiküldött vizsgálóbíró, Strassenreuther m. k." 

Ezen ártatlan ember hétfőn 13-án délután 4 órakor 
fogatott be s péntekig tartatott fogva, tehát 90 óra hoszant, 
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annak daczára, hogy azonosaágának s kilétének constatá-
lására a táviró a szélrózsának minden irányában játszott. 
Csak Kufsteinba három távirat érkezett, az egyik Schwein-
furtból, a másik Bécsből, a harmadik Innsbruckból, mind-
egyik hivatalból Hauthaler ügyében. 

A walchseei plébános julius 8-án, szerdán, szokott 
szabadsági utazására kelt, melynek költségeit egy nyárról 
a másikra keservesen ,összespórolgatni' szokta. Most is ré-
mitő összeg pénzzel, számszerint 31 (harminczegy) osztrák 
czüstforintossal terhelve indult világot nézni, minek aztán 
oly keserves vége lőn ! A kufsteini cs. k. kerületi főnökség 
későbben természetesen házmotozást tartván plébánosunk-
nál, ott ugyan még egy pár aranyat fedezett fel, de nyomát 
sem amaz 5000 forintnak, melyről a liberális lapok oly 
fontos képpel annyit mesélgetni tudtak. Utiterve az volt, 
hogy München, Eichstätt, Würzburg s Schweinfurt városain 
át Bambergbe menjen, onnan Passauon és Welsen keresztül 
szülővárosába, Salzburgba, onnan pedig Rosenheimen s Kuf-
steinon át haza, Walchseeba. Szombaton, julius 18-án ismét 
otthon akart lenni (mi csakugyan meg is történt). Fiatal ko-
rában sokat szenvedvén főfájásban, jó eredménynyel a kis-
singeni Rákóczy-forrást használta volt, amiért most ezt a 
hires fürdőhelyet is szándékozók meglátogatni, mely körül-
belül egy órányi távolságban fekszik Schweinfurttól. 

Ez volt mint mondók, utiterve, melynek kivitelében, 
miután Eichstättben sz. Walburgis tumbája felett misézett 
volna, onnan egyikét azon kis palaczkocskáknak vivé ma-
gával, melyek ottan az u. n. Walpurgis-olajjal töltve kap-
hatók, s melyekről a liberális fama későbben két méreggel 
megtölt palaczkot csinált Schweinfurtban a ,Koroná'-hoz 
czimzett vendéglőbe szállt, mely legközelebb a pályaudvar-
hoz, s a sok tekintetben nevezetes várost ,alaposan' bejárta, 
julius 13-dikán pedig minden balsejtelem nélkül oda s visz-
szamenetre jegyet váltott Kissingenbe, hol a szegényt a fa-
tum várta ! 

Kissingenben tudvalevőleg a gyógykezelési ivás vagy 
ivási gyógykezelés reggeli 8 óráig tart. Hauthaler barátunk 
tehát, Kissingenbe érve egyenesen a forrásokhoz ment, ott 
néhány pohár vizet fogyasztott el s azután az u. n. svajezi 
házhoz ment fel, honnan igen szép kilátás kínálkozik az 
egész város s csinos vidékére, melyet öregünk látható gyö-
nyörködéssel élvezett. 

De Kissingen városában, melyet a porosz golyók ez 
előtt 8 évvel nem épen kellemes fütyülések közepette nem 
épen gyengéden meglátogattak, de mely az akkor szenve-
dett kárt már jobbadán kiheverte ; — e városban ez idő 
szerint azon nagy férfiú tartózkodik, kiről egyik mostani 
leghőbb imádója, Volk tudor, e vidéknek országgyűlési kép-
viselője akkortájban a bajor képviselőházban azt mondta : 
„Bismarck nevével nem piszkitom be számat" — mi azon-
ban e deiék férfit, ez igaziliberalist nem akadályozta abban, 
hogy most, a ,merénylet' hirére oly táviratot ne meneszszen 
Münchenből, hol jelenleg tartózkodik, Kissingenbe, mely-
ben Bismarcknak ellenségeit ,hitvány nép'-nek czimezi. 

Tehát Bismarck Kissingenben van. Ki csudálkoznék 
tehát, hogy Hauthaler barátunk e férfit látni kivánta, s e 
czélból mit tehetett egyebet, mint hogy tudakozódott az 
i ránt : mikor, hol s miként lehet őt legkönnyebben s legbiz-

tosabban látni ? Déltájban barátunk megéhezvén özv. Zieg-
lernének vendéglőjébe ment, hol ebéd felett e napon min-
denki csak Bismarckról beszélt. „Lehet-e a herczeget látni ?" 
kérdezé a mi becsületes tiroli papunk szomszédjától, egy 
tisztességes ősz matronától, mi roszat sem sejtve, annál ke-
vésbbé tervezve. „Hogy is ne" — feleié amaz, — minden-
nap Y, 2 órakor kikocsizni szokott." A ,Hauptattentäter', 
már mint Hauthalerunk, egészen ezen perczig azt sem tudta, 
hogy hol lakik Bismarck, s csak az öreg asszony mutatta 
meg neki a kérdéses házat. 

Oda rohant tehát, s néhány perczczel 2 óra előtt, azaz 
néhány perczczel a hires lövés előtt oda érkezett. Ott több 
ember állott már, csoportot képezve, Hauthaller azonban 
nem állót hozzájok, hanem velők szemben foglalt állást. Az 
sem igaz, hogy ott Kullmannal beszélt, vagy hogy az kol-
dult volna tőle. Azt vélvén, hogy a herczeg kikanyarodva a 
kapuból balra hajtand, Hauthaller a kaputól jobbra foglalt 
helyet ; azonban a herczegi kocsi, kiérkezvén a kapuból 
jobbra fordult, épen neki, minek következtében majdnem a 
lovak alá került. Nagyot ugrott ugyan, de 63 éves lévén s 
kissé testes, az ugrás csak lassan mehetett végbe, minek kö-
vetkeztében a kocsis, ha csak le nem akarta gázolni az öre-
get, kénytelen volt lovait visszarántani s néhány másodper-
czig erősen visszatartani, mig amaz félreállván ismét meg-
indulhatott. Akkor, — midőn a kocsi már ismét megindult — 
egyszerre csak igen gyenge, alig hallatszó lövés dördül el s 
Hauthaller odatekintvén kis, gyenge testalkatú embert lát, 
barna kabátban, mint maga mondá : ,valóságos szabóalakot'. 
A fegyvert nem vehette ki, nagyon messze állván a ,szabó-
alak'-tól. A lövést kisütvén az emberke el iparkodott illani, 
de erős kezek által megragadtatva marasztaltaték. A m e -
rénylet' meg van, a ,merénylőt' nyakon fogva tartják, száz 
lépésnyire egy katholikus pap áll, — meg van a világtörté-
nelmi tableau. Merő hazugság, hogy Hauthaler azokat, kik 
Kullmannt tartották, rá akarta volna beszélni, ereszszék el ; 
ez már csak mégis tulnaiv leendett. 

Bismarck kocsija még egy kis darabig tovább haladt, 
azután megállt, a herczeg kiszált s gyalog ment vissza, az 
általa lakott házban csakhamar eltűnvén. Hauthaller eköz-
ben a kocsihoz ment, de nagy örömére nem látott semmiféle 
vérfoltot. Ámbár a világ leghíresebb lövészeinek országában 
születve, még sem értette, hogy miként van az, hogy Kull-
mann pisztolyának fojtása még akkor is éghetett Bismarck 
kezén, midőn amazt már megragadták volt. Még feltűnőbb 
pedig szerinte azon nyugalom, melylyel maga Bismark az 
egész ,merényletet' végig élvezte, s azon logicai, majd azt 
mondtuk volna profetizáló beszéd, melyet rögtön utána az 
összecsődült néphez tartott, s mely oly rendes, szerves, egy-
öntetű volt, mintha — elkészült volna rá. 

Miután a vonat vissza Schweinfurtba már 2 órakor in-
dul Kissingenből, Hauthallernek sietnie kellett, ha jókor a 
pályaudvarra érkezni akart. Oda siettében a liberális szem-
telenség első, már most igazi merényletét követte el ellene. 
Útközben ugyanis több férfival találkozván egy kőzülök, 
ruházatából rá ismervén, hogy pap, igy orditott rá : „Ezt 
megint ez a katholikus gaznép tette" — „mit tehetek én 
róla", feleié Hauthaler, — „nem tehetsz róla" orditá ismét 
a másik s nyakán fogva őt elkezdé verni, mignem egy har-
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madik e dühösnek kezeiből kiragadta, mire útját a vasúti 
állomás felé folytatta. 

Még jókor érvén oda, 2 órakor visszaindult Schwein-
furtba ; de már akkor a távíró kereste őt. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A vallás- és közoktatási m. kir. minister elismeré-

sét nyilvánította a pécsi püspök ur ő mlgának, a hazai if jú-
ság tudományos képzésének érdekében tett azon áldozatkész 
intézkedéseért, mely szerint a kir. jogakadémiákra nézve 
megállapított uj tan- és vizsgálati rendszert a pártfogása 
alatt álló pécsi joglyceumnál szintén a már bekövetkező 
tanév kezdetével életbe léptetni elrendelte. (M. P.) 

— Csúszka, György, szepesi püspök ur ő méltósága f. 
hó 19-kén történt felszenteltetése alkalmából az esztergom-
megyei segélyalapnak 100, az esztergomi szegények segély-
egyletének, a kisdedovodának s a tüzoltóegyletnek egyen-
kint 50—50 forintot adományozott. 

— Bécsben a községtanácsnak egyik ülésében nem ré-
gen azon indítvány tétetett, hogy valamely uj utczát ,Tilly-
utczának' nevezzenek el, mi az egyik bölcs városatyát ezen 
rettenes megjegyzésre csábitá : „Tilly, T i l l y . . . ? ez nem 
lehet, ez az ember a maga idején igen rosz hirben állott ; — 
ez ama bizonyos olasz, ki a siciliai vecsernye alkalmával 
közreműködött ! " . . . . íme a felvilágosult ,intelligentia'. 

— Ausztriában van jelenleg 25 férfi s 27 női szerzet, 
753 rendházban. Ezekben 7200 férfi- s 6012 nőszerzetes. E 
számokban husz év alatt akként növekedtek meg, hogy 
1871-ben 184 rendházzal s 2596 szerzetesi személylyel több 
volt, mint 1851-ben. 

— Megjelent a szepesi megyének névtára, mely hom-
lokán a következő jelentést hozza : „Impressione iam occepta, 
officiose publicata est clementissima Illustrissimi ac Rssmi 
Dni Georgii Csúszka S. S. S. P. Cap. seer. sat. sat. in Epi-
scopum hums Dioeceseos Scepusiensis nominatio ; quem ut 
Deu3 Optimus Maximus ad plurimos annos conservare, eique 
felix ac faustum regimen et omnigenam prosperitatem tr i-
buere dignetur, totius Dioeceseos est votum". E névtár sze-
rint van ezen, három főesperességre, a szepesi, árvái s lip-
tóira felosztott megyében 10 valóságos s 6 tiszt, kanonokság, 
1 reális s 5 czimz. apátság, 3 reális s 11 czimz. prépostság, 
15 alesperesi kerületet, 163 plébánia 700 leányegyházzal s 
összesen 230 pap. A latin szert, katholikusok száma 212,628, 
a g. szertartásuaké 12,151. 

— Az egyházban fenálló házassági akadályok melletti 
egy igen érdekes érvet találtunk bizonyos dr. Ausländer, m. 
kir. honvéd főorvosnak a 85. (pancsovai) honvédzászlóalj 
kiegészítő kerületében végrehajtott ujonczozásról szóló ösz-
szehasonlitó kimutatásában. Ebből ugyanis többi közt az 
derül ki, hogy kerületében a mérték alattiak számához a 
magyar faj hozza a legnagyobb százalékot, 18-at. Miután a 
magyar faj általában a kicsiny fajok közé nem tartozik, dr. 
Ausländer e körülményt helyi okokból magyarázza, még pe-
dig az elszigetelten élö magyarok egymás közötti házasságában 
véli felfedezhetni. Magyarok ugyanis Ürményházán, Al-
brechtfalván és Debelyácson fordulnak elé. A legtöbb mér-
ték alatti Debelyácson találkozott. Ezen falu lakossága nem-
zetiségére nézve egészen elszigetelve van, és bizton felte-
hető, hogy a körül lakó más nemzetiségűekkel csak ritkán, 
vagy sohasem vegyül; hozzájárul, hogy a debelyácsiak re-
formátusok levén, a közelebbi rokonok közötti házassúg nincsen 
tiltva : világos tehát, hogy az általános természeti törvények 
szerint a folytonos maguk közti vegyülés által el kell sat-
nyulniok és valószínű, hogy ugyanezen ok hozta létre a gyen-
gék nagy arányát is. Az egyházi akadályoknak egyik oka 
s czélja pedig tudvalevőleg a közeli rokonok közti házassá-
goknak meggátlása, miről Moufang egy igen jeles monogra-
phiát irt. 

— Dr. Rohling, volt münsteri tanár s többi közt a 
,Talmudjude' és ,Louisa Lateau sat.' gyorsan nagyon elter-
jedt s több kiadást ért munkáknak szerzője Amerikába ván-
dorolt ki, hol ujabb tudósítások szerint szent Ferencz ren-
débe lépni szándékozik. 

— A bourgesi haditörvényszék legújabban is még né-
hány garibaldianus hőst ítélt el több évi fegyházi börtönre, 
mert midőn hires vezérök vezetése alatt Francziaországnak 
megmentésére siettek, útközben éjjel az autuni püspöki lakba 
betörtek s azt kirabolták. Egyike azon nagyszerű tetteknek, 
melyek miatt a mi liberális lapjaink is annyira bámul-
ták őket. 

— Rochefort a hírhedt communard, kinek a karlsbadi 
fürdőt kellett volna használnia, előbb lajthántuli jogászi te-
kintélyektől felvilágosítást kért arra nézve, váljon az osz-
trák kormány kiszolgáltatná-e öt. A válasz igenlőleg for-
muláztatott, tekintve, hogy Rochefort nem csak politikai 
vétségekért, hanem közönséges polgáriakért is ítéltetett el, 
melyek a Francziaország s Ausztria közt fenálló, 1855-iki 
szerződésbe benfoglalvák. A furfangos gróf és communard 
ur aztán magyarországi ,tekintélyekhez' fordult s onnan az 
Angliára való szokásos hivatkozás mellett azon választ 
nyerte, miszerint az 1855-iki szerződés, minthogy a ,sötét' 
korszakban kötve, nálunk ,bliktri', sőt a mai Magyarország 
igen szerencsésnek s felette megtisztelve érzi magát minden-
féle zsiványokat keblébe fogadhatni, s azt reméli, hogy vi-
szont ők is igen otthonnak érzendik magokat itten . . . 

Ez mind igaz lehet magyar ,jogi' szempontból, de az 
is igaz, hogy az ember a müveit külföld előtt rendesen ne-
vetség tárgyává válik, valahányszor eléggé vigyázatlan a 
magyar jogi törvénykezést vagy igazságszolgáltatást em-
legetni. 

— ,Römisch wider Willen1, czime egy vezérczikknek, 
melyet a bécsi, erősen félhivatalos ,Fremdenbtatt' nem régen 
hozott s melyben annak szükségét fejtegeti, hogy a galicziai 
ruthenek a Rómávali unióban megtartassanak. A nagy 
figyelmet keltett czikk többi közt ezeket mondja : „Ugyan-
ama pillanatban, melyben a Rómávali unio felbontatik, s a 
ruthenek a schismához visszatérnek, lehullott az utolsó kor-
lát is, mely Gralicziában a nagyorosz propagandával szem-
ben eddig még fennállott. A schismaticusokká lett ruthenek-
nek a szentpétervári ,atyuskában' kellene vallásuk fejét 
tisztelniök, egészsége- s jóléteért imádkozniok, szóval foly-
tonosan oda s feléje tekinteniök, s nem múlnék el tiz év, 
hogy a rutheneknek nagyoroszokká való átváltoztatása be-
fejezett tény lenne. Ausztria valóságos öngyilkosságot kö-
vetne el, ha roszul alkalmazott liberális buzgóságból azon 
kötelékeket, melyek a rutheneket vallásilag Rómához fűzik, 
széttépné. Látszólagosan a Curiát ütnők, de valóságban az 
egész ütés kettőztetett sulylyal ránk esnék vissza." Nagyon 
igaz az egész, csakhogy az a ,a Curiát véljük ütni, s utó-
végre saját magunkat üt jük ' az összes osztrák-magyar egy-
házpolitikai rendszerről áll. 

— Japan három nagy lépést tett előre a modern civi-
lisatio pályáján : Nangasaki városában sörcsarnokot s szín-
házat nyitottak s hogy omne trinum perfectum legyen, elv-
ben a parlamentaris kormányformának behozatala monda-
tott ki. — Siamban meg maga a király adja ki a hivatalos 
lapot, melynek első száma egy senatusnak megalapítását 
jelenti. Azonban ennél nagyobb örömet a derék siamiaknak 
két fiatal fehér elefántnak feltalálása okoz. Ott ugyanis a 
fehér elefántok államistenekül szolgálnak, s tiszteletökre jól 
szervezett s kormányilag igazgatott államvallás is létezik. 

Szerkesztői üzenetek. 
A.-Szemerédre : A késedelemnek oka az, hogy a postán tevén kér-

dést, mindeddig magam sem kaptam választ, könvkereskedői uton az év-
folyam 7 frt. 80 kr. N.-Sáró. Kis türelmet kérek, majd irok, mert már sok 
gyűlt össze; az eddigiért szives köszönetet; a folytatással egyelőre ráérünk. 

Folytatás a mellékleten. 



Melléklet a „Religio" 10. szamához. 1874. augusztus 1-én. 

IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Bírálatok s ismertetések. 

Beata Virgo Maria in suo conceptu Immaculata ex monu-
mentis omnium seculorum demonstrate. Accedit amplissima 
Literatura, Auctore Augustino de Roskovány, Episcopo 
Nitriensi, Budapestini, Typis Athenaei 1873. 6 kötet ára ? 

Alig hogy «5 Méltóságának egy terjedelmes mély tudo-
mánynyal kidolgozott müvét volt szerencsénk ismertetni, már 
is egy másik, hatkötetes fekszik előttünk, roppant szorga-
lomnak gyümölcse, bámulatos olvasottságnak maradandó 
emléke. 

S váljon képzelhető-e kedvesebb, vonzóbb tárgy, mint a 
mélt. szerző kézvezetése mellett Miasszonyunk tiszteletének 
történetét tanulmányozni, s látni, hogy Mária hü fiainak 
nemzedéke az egyházzal egykorú, hogy számuk folytonosan 
növekedett, s hogy az Egyház ebben is, midőn az oktalanok 
okoskodása szerint, „uj" dogmát hirdetett, csak az őskornak 
hagyományos hitét foglalta tudományosan szabatositott, leg-
főbb tanitói tekintélye által megállapított, immár általánosan 
kötelező tantételbe. 

Már a hatalmas munkának előszava a legszebb, széles 
patristikus olvasottsággal kidolgozott dicsbeszéd a Bold, 
szűzre. Elmondja abban szerző, hogy jelen müvének terve 
akkor keletkezett fejében, midőn IX. Pius pápa ezelőtt 18 
évvel (az előszó 1872-i decz. 8-áról van keltezve) az Immacu-
lata Conceptiót kihirdette. Nehéz munka, melyre csak liguori 
sz. Alfonznak eme szavai bátoriták : „Laus Mariae fons est in 
deficiens : quanto amplius tenditur tanto amplius impletur ; 
quanto amplius impletur, tanto amplius dilatatur," — s fej-
tegeti, miszerint müve az eddigi Mária-irodalomnak mintegy 
egybefoglalása, mit az olvasó egyébiránt, még csak futólagos 
áttekintés mellett is, az első pillanatban észre vesz. 

Az első kötet (LXIII és 452 1.) az egyház első 16. szá-
zadának történelmi okmányait s a Máriairodalmat hozza. 
Kezdetét a b. szűznek néhány levele képezi, melyeknek hite-
les voltáról itt nem értekezhetünk, s néhány apostoli okmány, 
amennyiben azok oly liturgiákból származnak, melyek egyes 
apostolok után neveztetnek el, s főbb részeiben azoktól szár-
maznak is Következik hoszu sora az egyházatyáknak, docto-
roknak s püspököknek, többi közt, hogy csak a főbbeket eníel-
jük ki, a II. századból Anselmus Cant, a 12.-ből sz. Bernárd, 
a 13.-ból aquinói sz. Tamás ; a 14.-ből Joannes Duns Scotus-
nak értekezései, a ferencz- s dömésrendüeknek elkeseredett, 
de érdekes vitái s sz. Brigittának látásai ; a 15.-ből a baseli 
zsinatnak határozata, IV. Sixtusnak rendelvényei, számos 
egyetemnek szabályzatai „de tuendo etiam cum iuramento 
B.Virginis immaculata conceptione ;" a 16.-ból több pápának 
constitutiói mellett a tridenti sz. prímásnak határozatait is. 
Itt ama híres disputatiók is találtak helyt, melyet ez ügyben 
majd itt, majd ott tartottak, például Rómában IV. Sixtus 
pápa alatt, 1475-ben ; Lipcsében 1489-ben, ferencziek s dö-
mések; ugyanott 1494-ben Bithemius s Caupo közt. s a t . 

Az irodalom nem csak időrendi sorban van felhozva, 
hanem azon belül egyébként is osztályozva ; ugy hogy a ,pro' 
és ,contra' egymás mellé állíttatván ezenkívül a ,literatura 
generalis' meg van szorosan különböztetve a ,literatura spe-
ciálisától, mely különösen a szeplőtelen fogantatására szorít-
kozik, holott amaz hihetetlen bőséggel az egész Máriologiát 
karolja fel, amennyiben ez könyvekben, röpiratokban, thesi-
sekben, hittani értekezésekben s egyházi szentbeszédekben 
nyilvánult. Azonkívül még az egyes szerzetes családok szerint 

is el van különítve, a ferencziek irodalma a dömésekétől s a 
jezsuitákétól ; s mind e külön szakaszok mellett foly még kü-
lönösen a Literatura de Rosario, de Aede Lauretana et de 
Epistolis B. M. Virginis. 

A második kötet (LU és 5591.) a 17. és 18. századnak 
okmányait tartalmazza. Kiemelendő itt azon számos kirá-
lyoktól, püspököktől, egyetemek, káptalanok s egyéb kitűnő 
erkölcsű személyektől származó kérelmek a pápához a szeplő-
telen fogantatás hittételül való kimondásáért, azután a 
,Schema Celebris Constitutionis pro ampliori favore mysterii 
sub Benedicto XIV. praeparatae sed nequaquam editae'. 

A harmadik kötet (XI és 737) ugyancsak e két szá-
zadnak bő irodalmát közli. Akkor már a jezsuiták kezd-
tek előnyomulni, mintegy rohammal bevévén a katho-
likus tudomány s irodalomnak majdnem összes positióit. 
Itt már aztán oly nevekkel is találkozunk, mint Eszterházy 
Pál, Kopcsányi, Nádasi, Hevenesi, Pázmány, Kéri, Káldy, 
Ujfalusi (Judit, nagyszombati clarissa-apácza), Jankovich, 
Bossányi Telek, Gazda, Joannes Damiani, váczi kanonok, 
Csete, Sztankay, Szentiványi, Ujházy, Sigray s a t s a t ; ezen-
kívül pedig számos névtelenül megjelent magyar munka és 
,orationesTyrnavienses quamplurimae' van ott, mig a ,Lite-
ratura heteredoxorum' is már tetemes helyet igényel ma-
gának. 

A negyedik, (LXXXVIIIés 972 1.) ötödik (LXXXVI és 
733 1 ) és hatodik (LIV és 923 1.) kötet a 19-dik századnak 
okmányait s irodalmát hozza, három részre osztva. Különösen 
a IV. s V. kötet mindazon okmányokat közli, melyek a dicső-
ségesen uralkodó szent atyának 1849-ki februarhó 2-ától kelt 
encyclicáját megelőzték. Itt a kiválóbbak sorrendjét legjob-
ban maga az általános bevezetés jelzi, a következő módon : 
1. Monumenta, quae Encyclicam Pii IX die 2. Febr. 1849 
super mysterio nostro editam antecesserunt ; 2. Responsa 
Praesulum orbis catholici ad praeviam Encyclicam reddita, 
et alia documenta, ante definitionem vulgata. Inter docu-
menta primi generis eminent postulata Epporum ipsiusque 
Praedicatorum Ordinis ad Gregorium XVI et Pium IX tum 
pro eo, ut encomium Immaculatae in Praefatione Missae de 
festo Conceptionis BMV. et encomium „Regina sine labe ori-" 
ginali concepta" in Litaniis Lauretanis adhibere liceat ; tum 
pro eo, ut mysterium hoc dogmatice definiatur. — Volumen 
VI sistit conspectui lectorum : 1. Documenta praeparatoria 
definitionis, uti Narrationem officiosam Actorum Pii IX P. M. 
super argumento immac. conceptus Deiparae Virginis : brevem 
relationem de praeviis Actis et de sententia Epporum ac 
Consultorum super mysterio nostro ; Expositionem Actorum 
Commissionis specialis per Pont. Max. nominatae ; diluc'.da-
tionem argumentorum pro Bulla definitionis propositorum ; 
tandem Encyclicam pontificiam de 1 Aug. 1854 super pre-
cibus publicis fundendis ; et Edictum Cardinalis Vicarii in 
Urbe de summo edendae definitionis momento. 2. Documenta 
ipsius definitionis. 3. Documenta post definitionem vulgata : 
in quibus habentur (praeter alia) : Pastorales epistolae AEppi 
Parisiensis (ante definitionem maximi huius adversarii), et 
Eppi Moguntini fusam apologiam dogmatis exhibentes ; porro 
literae pastorales omnium Hungáriáé et adnexarum partium 
Praesulum; item sermo academicus in Regia Universitate 
Pestiensi occasione solemniter promulgatae definitionis dog-
maticae habitua ; relatio Card. Primatis Hungarici ad S. 
Sedem super solemniis, quae ex incidenti promulgati dogmatis 
in Regno Hungáriáé occurrerunt; tandem alia documenta 

'J 



90 

meinoratu digiiiora. 4 Literaturam sane amplam e Seculo 
XIX usque annum 1871. 

Érdekes a negyedik kötetben (XVII, illetőleg 18 — 24 
lapon) azt látnunk, hogy Kopácsi primas idejében „in Mariano 
et Apostolico Regno Hungáriáé non obstante íterata eaque 
energica Nuntii Apli Yiennensis provocatione haud successit 
rem eo dedaci, u t id ipsum, quod iam totius propemodum 
Orbis Praesules tarn zelose ac ferventer implorabant et im-
petrabant, pro Hungaria quoque obtineretur." Annál buzgóbb 
volt püspöki karunk későbben, ámbár nem az ügynek lelki-
ismeretes mérlgelése nélkül, miről a többszörös ,vota pro con-
ditionata definitione' vagy épenséggel ,contra definitionem 
tanúsítanak' melyek egyes nyilatkozatra felkivattak részéről 
még későbben is beadattak (1. V. köt. 387 — 421 1) 

Minden kötethez itt is egy előzetes, a legnagyobb rész-
letességgel kidolgozott ,Introductio historica' tartozik, melyre 
nézve csak azt sajnáljuk, hogy egyúttal külön is nem jelent 
meg, mely alakban jelesül kidolgozott történetét képezné a 
Mária-cultusnak, s minden bizonynyal sokak által nagy hálá-
val fogadtatnék, kiknek nincsen módjuk az egész monumen-
tális müvet megszerezhetniök. 

Adja Isten, hogy a roppant szorgalomnak, a beható iro-
dalmi buvárlatoknak eme gyümölcse ne legyen az utolsó, 
melylyel a tudós nyitrai püspök ő Méltóságának tolla a tu-
dományos világot megörvendezteti. = 

Az egyház lvarczai és győzelmei. Firmianus Lactau-
tius nyomán forditotta a sz. Istvánról czimzett esztergomi ős-
régi papnevelde magyar egyházirodalmi iskolája. Esztergom, 
1874. Horák E.-nél, 8-adr 390 1. 

Lactantius, a negyedik században egész könyvet irt : 
„De mortibus persecutorum," vagyis „az egyházüldözők ha-
láláról," mely munkában ama szigorú büntető igazságot festi, 
melyet Iste i a római császárokra mért, kik az első három szá-
zadban az egyházat üldözték, a keresztény hivőket gyilkol-
tatták. 

Az előttünk fekvő czélja, rövid kivonatot adni e könyv-
ből a keresztény népnek, hogy lássa s meggyőződjék, miként 
bánik el végtére is az Isten egyházának ellenségeivel, s mint 
vezeti azt a legnagyobb elnyomások, legvéresebb üldözések 
daczára is győzelemre. Czélja továbbá Lactantius ezen érté-
kes müvét kiegészíteni és tovább folytatni, amennyiben 
nemcsak a kereszténység első három századában szerepelt 
üldözőkről szól, hanem sok mások nyomorult kimúlta s bu-
kásáról is, kik a lefolyt 18 század folyama alatt az egyház 
ellen föllázadtak, kezdve annak első üldözője Nagy Heródes-
től — ki szinlelés köpenye alatt a gyermek Jézus élete ellen 
tört, s poroszlói által a bethlehemi kisdedeket leölette — 
méltó unokája III. Napoleonig, ki barátságot szinlelve Krisztus 
földi helytartóját IX.. Pius pápát veszélybe döntötte, nyakára 
hozta saját tartományaiban a forradalmat s igy szabadsága s 
függetlenségétől megrabolta. 

Minél több példát hozunk föl az egyház és világtörté-
netből a borzasztó s gyakran rögtöni istenbüntetés begyőzé-
sére, annál többet nyer igazságban Lactantius müvében em-
iitett ezen állítás : ., Az isten szent ügyének elleneit nem hagyja 
büntetlenül Egyháza mellett áll s azt támogatja;" annál na-
gyobb lesz a mi bizalmunk is tudván, hogv az Isten napjaink-
ban is őrködik egyháza fölött és hogy ha kikutathatlan isteni 
tervei szerint elérkezett volt az idő, ismét kifogja szabadítani 
üldözői kezéből, elleneit pedig megszégyenitvén semmivé teszi. 

Ezen isteni büntetés megfontolása— mely ama 18 szá-
zadon át melyet átélt, koronázott és nem koronázott egyház-
üldözőket ért, erkölcsileg biztos s megdöntb etlen kezességet 
nyújt nekünk ama különös isteni támogatásról, melyben az 
egyház részesül, s már magában véve oly védelem a keresz-
ténység és az egyház istenisége mellett, mely a legbiztosabb 
jótállást nyújtja nekünk az egyház tartóssága és íneggyőzhet-

lenségéről a jövőben, igazolván folyton az igéret ems szavait: 
„A pokol kapui nem vesznek erőt raj ta ." 

A bevezetés eme zárszavai eléggé találólag ismertetik e 
könyvet. Hozzátehetjük még, hogy az egésznek kidolgozása 
ügyes, érdekes s tanulságos, a fordítás jó, a kiállítás csinos. 

Irodalmi ltirek. 
— Dankó kanonok urnák aquinói sz. Tamás felett tar-

tott emlékbeszéde, melyet olvasóink a hozzácsatolt becses 
jegyzetekkel együtt lapunkban már régebben vettek, most 
már külön füzetben is jelent meg ily czimmel : „Sanctitas et 
doctrina D. Thomae Aquinatis adumbrata. Sermo Sacer Doc-
tori Angelico dictus, cum eidem sub auspiciis Emi ac Rmi 
Dni S. R. E Cardmalis Joannis Simor Pr. Primatis R. H. 
et Archiepiscopi Str. Saeculares honores deferret Antiquisimum 
Seminarium S. Stephani oratore Josepho Dankó E. M. S. 
(anonico Theologo, Seminarii Rectore." Strigonii 1874. Typis 
descripsit Aegydius Horák. 

E középnegyedrét nagyságú, csinos kiállítású füzet,, 
melyet az ünnepelt szentnek arczképe is diszit, közleményünk-
nél,melyet a maga idején a javítási ivek nyomán adhatni sze-
rencsénk volt, annyival több, amennyiben egy ,Praemonenda' 
czimü, 6 lapra terjedő bevezetésben az ünnepély eszméjének 
keletkezésétől s ennek Esztergomban Főmagassága általi ke-
gyes elrendelésétől tudósit és folyó mirginalis jegyzetekkel 
az egésznek eszmemenetét mintegy aranylánczczá fűzi össze, 
mit mi a lapban, nyomiászi tekinteteknél fogva, fájdalom, 
nem tehettünk. Keltezve van e kiadvány a tudós szerző neve-
napjáról :,Strigonii festő S. Josephi Sp B. M V. e:: Univ. 
Eccl Patr. A. D. 1874/ 

— Azon t, olvasóinknak, kik a közelgő szünidőt egy kis 
kirándulásra felakarják használni Bécs'j3, a következő, Sar-
tori utján is megrendelhető köjyvet ajánlhatjuk: Fii'ftter 
durch Wien und Umgebun;. Prakt. Handb. für Reisende 
und Einheimische von Eduard Seis s a t . " Wien, 1874. 
Lechner, mit 1 Stadtplane und 9 Theaterpläaen. Bädecker-
féle alak s kiállítás, 303 lap ; ára 2 frt 50 kr. 

A ki soha sem volt Bécsben, e könyvvel kezében, min-
den vezető nélkül könynyen s biztosan tájékozhatja magát, s 
alig liiszsziik, hogy merülhetne fel körülmény, melyben e 
könyv megbízható tanácsadóul ne szolgálhatna. Alaposság, az 
érdekes tudnivalók gondos összeállítása s kimeritő tartalom-
jegyzék époly használhatóvá, mint könnyen kezelhetővé teszik 
ez ajánlható munkát. 

Megjelent s beküldetett : 
Berger, Dr. W. T., Hermann v. Mallinkrodt, der Vorkämpfer 

für Wahrheit, Recht und Freiheit. Dem katholischen Volke 
dargestellt, gr. 8. Paderborn. 36 kr. 

Waibel, Alois, katholisches Krankenbuch zum Gebrauche 
für Geistliche, sowie für alle Krankenfreunde und für die 
Kranken selbst. II. Aufl. 12. Kempten. 90 kr. 

Müller, Ernesto, theol. Dr. etc., Theologia morális. Editio 
altera, emendata et aucta. 2. Vol. gr. Vol. Vindobonae. 
6 frt. 

Hergenröther, Dr. J., katholische Kirche und christlicher 
Staat. II. Aufl. Vollständig in einem Band. gr. 8. Freiburg. 
3 frt. 60 kr. 

Missionen, die katholischen. Illustrirte Monatsc'urift. 1874 
Nr. 1—6. 4° Freiburg. 1 frt 20 kr. 

Maldonati, Joannis, societatis Jesu theologi, commentarii in 
quatuor evangelistas. Quos pristinae integritati restitutos, 
novisque studiis auetos denuo edidit Dr. J. M. Raich, 2. 
Vol. gr. 8 Mainz. 12 frt 96 kr. 

Daumer, G. F. Professor, das Wunder. Seine Bedeutung, 
Wahrheit und Nothwendigkeit, den Herren Strauss, Frosch-
ammer, Lang, Renan, Reinkens etc. gegenüber in Licht 
gesetzt, gr. 8. Regensburg. 1 ft 50 kr. 
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Schuster, Dr. J., Handbuch zur biblischen Gesehichte des Al-
ten und Neuen Testaments. Mit vielen Holzschnitten und 
Karten. H. Aufl., bearbeitet von Dr. J. B. Holzammer. Er-
scheint in oa 8. Liefrgn à 90 kr. 

Die ersten 5. Lief, bilden den ersten Band : das Alte 
Testament. Preis 4 frt. 50 kr. 

Wilmers, W., Priester d. G. J., Lehrbuch der Religion. Ein 
Handbuch zu Deharlee's katholischem Katechismus und 
ein Lesebuch zum Selbstunterrichte. Bd I. enth. : Ge-
schichte der Religion als Nachweis der göttlichen Offenba-
rung und ihrer Erhaltung durch die Kirche. Band II. enth. 
die Lehre vom Glauben. Bd III. enth. die Sittenlehre. Bd 
IV. enth. die Lehre von den Gnadenmitteln. Preis aller 
vier Bände 10 frt 44 kr. 

Doss, P. Adolf v., Priester der Ges. Jesu, die Standeswahl, 
im Lichte des Glaubens und der Vernunft betrachtet. 
Aphorismen, Erwägungen, Rathschläge, zur Beherzigung 
der gebildeten Jugend. 8. Mainz. 36 kr. 

Heinrich, Dr. J. B. Dogmatische Theologie. Band I. 2-e Ah-
thlg gr. 8. Mainz. 1 frt 56 kr. 

Leben der Mutter Margaretha Hallalian, Gründerin der 
englischen Congregation vom dritten Orden des heil. Do-
minikus. Mit einem Vorworte des hochw. Bischofs von Bir-
mingham Dr. Ullathorne. Nach den beiden englischen Aus-
gaben bearbeitet. 8. Mainz. 1 ft 80 kr. 

Daras, Abbé E , die Heiligen u. Seeligeu des 18. Jahrhun-
derts. Band I. gr. 16. Paderborn. 2 frt 70 kr. 

Denitte, Priester P. Fr. Heinr. Suso, das geistliche Leben. 
Eine Blumenlese aus den deutschen Mystikern d. 14. 
Jahrh. 8. Graz. frt. 40 kr. 

Hettinger, Prof. Dr. Franz Apologie des Christenthums. IV. 
Aufl. II. Ide in 5 Abthlgn gr. 8 Freiburg. 11 frt 40 kr. 

Hettinger, Prof. Dr. Fz., die kirchliche Vollgewalt des apos-
tolischen Stuhles, Zugabe zu den 3 früheren Aufl. der Apo-
logie des Christenthums gr 8. Freiburg. 96 kr. 

Manning, Erzbischof H. E., Kirche, Staat, Gesellschaft im 
Lichte des Christenthums. Vortraege über die vierfache 
Herrschaft Gottes und die vierfache Auflehnung gegen die 
Herrschaft Gottes, gr 8, Coin 1 frt 44 kr. 

Rody, Dr. H., der Altkatholicismus, gerichtet durch seine 
Freunde. Zeitstudie. 8. Mainz. 30 kr. 

Stöckl, Dr. A., Grundriss der Aesthetik und Rhetorik. II. 
Aufl. gr. 8. Mainz. 1 ft 44 kr. 

Molitor, W., des Kaisers Günstling. Eine Tragödie aus den 
Zeiten der Märtyrer. 12. Mainz. 2 ft 10 kr. 

Schädling, Otto v., Kloster und Töchterschule. Erziehungs-
gemälde aus unserer Zeit. 8. Kempten. 78 kr. 

Aichner, Simon, theol. Dr., compendium juris ecclesiastivi 
ad usum cleri, ac praesertim per impérium austriacum, in 
cura animarum laborantis. Editio quarta. gr. 8. Brixi-
nae. 4 frt. 

Ehrler, Josef, das Kirchenjahr. Eine Reihe von Predigten 
über die vorzüglichsten Glaubenswahrheiten und Sitten-
lehren. 15. Heft. gr. 8. Freiburg. 90 kr. 

Patrum, fauctorum, opuscula selecta ad usuni praesertim 
studiosorum theologiae. Ed. et commentariis auxit Prof. 
Dr. H. Hurter. Vol. 1 bis 25. 16 Innsbruch. 11 ft 36 kr. 

Schrötll, Domprobst Dr. Kad, Geschichte der Päpste u. der 
römischen Kirche in der Urzeit des Christenthums oder den 
ersten 3 Jahrhunderten, gr 8. Mainz. 2 ft 40 kr. 

Koma sottenanea Die römischen Katakomben. Mit vielen 
Holzschnitten und chromolithographirten Tafeln, gr 8. 
Freiburg. geh. 7 ft 20 kr. In engl. Leinwand mit Gold-
pressung. 8 ft 10 kr. 

Vosen, Dr. C. IL. der Katholicismus und die Einsprüche 
seiner Gegner, dargestellt für jeden Gebildeten. II. Aufl. 
gr 8. Freiburg. 4 ft 86 kr. 

Vosen. Dr C. H., das Christenthum und die Einsprüche seiner 
Gegner. Eine Apologetik für jeden Gebildeten. III. Aufl. 
gr 8. Freiburg 4 ft 32 kr. 

Hurter, H. theol. et philos. Dr., divi Thomae Aquinati Doc-
toris Angelici sermones pro dominicis diebus et pro sanc-
torum solemnitatibus. 16 Veniponte. 1 ft. 75 kr. 

Weckstimmen, für das katholische Volk. Ig. V. Heft 6. ?. 
enth. Gedankenspaene zur Beleuchtung der sooralen Frage 
von Justur Felix. Verlag v. Carl Sartori in "VVieu u. Pest. 

Schönheit, und Wahrheit der Katholischen Kirche. Dar-
gestellt in Predigten v. H. v. Hurter. Ig IV Heft 3. Verlag 
v. Carl Sartori in Wien u. Pest. 

Muster-Predigten der katholischen Kanzel-Beredsamkeit 
Deutschlands aus der neueren und neuesten Zeit. Gewählt 
und herausgegeben von A. Himgari. III. Aufl. Liefr. 5. 6. 
gr 8. Mainz. 1 ft 44 kr. 

Hurter, H. v., (Curat-Beneficiat bei St. Peter in Wien.) 
Schönheit und Wahrheit der katholischen Kirche. Darge-
stellt in Predigten. Jahrgang I. II. III. gr. 8. Pest, Sartori 
3 ft. Jahrgang IV. Heft 1. 2. pro 4. Hefte 1 fl. Mit Post-
zusendung 1 ft 20 kr. 

Pázmány, Petrus, ('Cardinal und Erzbischof v. Gran und 
Primas von Ungarn) Predigten auf die Sonn- und Festtage. 
Aus dem Ungarischen übersetzt von Dr. Ignaz Kiss, 
Priester der Diöcese Raab. Band I. gr. 8. Regensburg. 2 
ft 70 kr. 

Jesuitenverfolgung, die in England. Geschichtsbilder aus 
den Zeiten Elisabeths und Jakabs I. Von einem Mitglied 
der Ges. Jesu. Aus dem Engl. 8. Mainzi 1 ft. 62 kr. 

Wehrmaun, A. 0 ' Conell, der grösste katholische Volksmann 
in unserem Jahrhundert, Für das Volk dargestellt. 16. 
Mainz. 30 kr. 

Mimkay János, a boldogságos Szűz Isten Anyja Máriának 
élete, ára 2 frt. diszköt, 3 frt 20 kr. 

Manning, H. E, Erzbischof v. Westminster. Kirche, Staat, 
Gesellschaft im Lichte des Christenthums. Vorträge über 
dia vierfache Herrschaft Gottes und die vierfache Aufleh-
nung gegen die Herrschaft Gottes. 8. Köln. 1 frt 44 kr. 

Bibliothek der Kirchenväter. Auswahl der vorzüglichsten 
patristischen Werke in deutscher Uebersetzung. Herausge-
geben unter der Oberleitung von Dr. V. Thalkofer. Bdchen 
104. bis 106. 12» pro Heft 24 kr. 

Brevis collectio ex Rituali Romano ad parochorum commo-
dum eorumque vicariorum in sacramentorum administra-
t i o n in infirmorum cura et eorum interitu. In 16. Romae. 
72 ujkr. 

Hahn-Hahn, Gräfin Ida, die Märtyrer. Bilder aus den drei 
ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche. III. Aufl. 
gr. 8. Mainz 2 frt 40 kr. 

Arwed, E , aus jüngst verflossenen Tagen, 8. Mainz. 
2 frt. 40 kr. 

Fullerton, Lady Georgiana, sieben Erzählungen. Aus dem 
Engl. v. Th. Brenner. 8. Mainz. 1 frt 62 kr. 

Grottliuss, Baronin Elisabeth v., Novellen. 8. Sartori Verlag 
Preis 60 kr. — Anna Rosenberg. (Roman) 8. Sartori. Preis 
1 frt. — Die Geschichte der Grossmutter. 8. Sartori Verl. 
30 kr. — Erzäklungen 8. Sartori Verlag 40 kr. 

Landsteiner, Karl, Aus dem Leben eines Unbekannten. 8. 
Sartori Vrlg. Preis 1 ft. — Edmund Froehlich der Aben-
teierer. Socialer Roman. 4 Bde 8. Sartori Vg. Preis 1 f 80 kr. 
— die Kinder des Lichtes. 2 Bde 8. Sartori Vg. 1 ft 20 kr. 

Proscliko, Dr F. J.. Der Jesuit. Geschichtlicher Roman aus 
der Zeit des dreissigjährigen Krieges. 8. Sartori Verlag. 
Preis 1 frt 50 kr. 

Schwetz, J. institutiones pliilosophiae usibus Theologiae 
Candidatorum accommadatae. 8. 1873. 2 Vols. Sartori 
Verlag, Preis 3 frt. 

Györffiy Iván. Mennyei manna. Katholikus ima- ésénekkönyv 
tanulóifjak és éltesbek számára. 2-ik kiadás. 16 r. 256 1. 
Kötve 50 kr. 

Hungar i A. Isten temploma. Imakönyv minden rendű és ál-
lapotú keresztény katholikusok számára. Zsebkiadás. Egy 
aczélmetszettel, 16 r. 544 1. bőrbe kötve aranyvágással 2 ft. 
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Albach Sz. J. Áhítat órái. Elmélkedések Isten, erény és az 
örökkévalóság felett. Fordította Toldy László, Esztergom 
fő-megyei áldor. (16-rét, 319 lap.) Bőrbe kötve aranyvá-
gással 2 ft. Franczia bőrbe kötve kapocscsal 3 ft. 

Peltzmann Gergely. Lelki kalauz. Elmélkedésre oktató ima-
könyv keresztény katholikus hivek templomi és házi hasz-
nálatára. Harmadik javított kiadás, 6 aczélmetszettel. 600 
1. 8 r. Bőrbe kötve, aranyvágással 1 ft 80 kr. 

Tárkányi Béla. Uj rózsáskert. Imádságos és énekes könyv 
kathol. keresztény hivek használatára. VIII, 440 lap, 8 r. 
színezett czimlappal és czimképpel. Különféle kötésben 
3 ftól — 8 ftig. — Vezércsillag az üdv elnyerésére. Ima-
könyv a kath. nőnem használatára. Kis 8 rét, 452 lap. Öt 
aczélmetszettel, hires műremekek után a külföld legjelesb 
művészei által metszve. Különféle kötésben 3 ft. 50 krtól 
— 8 ftig. — Keresztény öregek gyámola. Katholikus imád-
ságos könyv. Egy czimképpel. Kis 8 rl 296 1. Bőrbe kötve 
aranyvágással 2 ft. Franczia bőrbe kötve 3 ft. — A haja-
donok őrangyala, katholikus imakönyv. 272 1. kis 8 r. Két 
képpel. Különféle kötésben 1 ftól — 8 ftig. — Ugyanaz : 
zsebkiadás 352 1. 32 r. Bőrbe kötve aranyvágással 
2 ft. 50 kr. Franczia bőrbe kötve kapocscsal 4 ft. — Nagy-
böjti kalauz Krisztus kínszenvedésének és halálának negy-
vennapi megszentelésére a nagyhéti ájtatossággal együtt. 
Négy aczélmetszettel. VIII, 312 1. kis 8 r. Bőrbe kötve 
aranyvágással 2 ft 50 kr. Franczia bőrbe kötve kapocscsal 
5 frt. — Ártatlanok öröme. Kathol. imakönyvecske kis 
gyermekek számára. Sok képpel. 6 r. 63 1 kötve 20 kr. — 
Iíjuság kalauza az örök életre. Kath. imakönyv énekekkel 
és zsoltárokkal. 16 r. 312 1. Vászonba kötve aranyvágással 
80 kr. — Vezérangyal a mennyei korona elnyerésére. Kath. 
imádságos és énekes könyv. Négy aczélmetszettel 8 r. 
480 1. Bőrbe kötve, aranyvágással 3 ft: 

Jungniann, B. institutiones theologiae dogmaticae specialis 
Tractatus de Deo uno et trino II. ad 8. 384. p. 2 tfr . 10 
kr. Tractatus brevis Analysis. 8. 52. p. 48 kr. Tractatus de 
Deo Creatore. 8. 356. p. 1 frt. 80 kr. Tractatus de novis-
simis. II. ed. 8. 322. p. 1 frt. 80 kr. Tractatus de Verbo 
incarnato. II. ed. 8. 420. p. 2 frt. 16 kr. Tractatus de gra-
tia II. ed. 8. 320. p. 1 frt. 80 kr. 

Monnier, abbé, synoptische Tabellen über die gesammte 
katholische Dogmatik, Moral, Heilmittel und Liturgie, für 
Theologiestudirende, Examinanden, Prediger und Kate-
cheten. Aus dem Französ von I. P. Stollenwerk, Priester 
der Congregation der Mission. 4. Itegensburg 5 tot. 44 kr. 

Dionysiiis (1er Karthäuser, in den letzten Dingen der Men-
schen. Zum erstenmale aus dem Lateinischen von J. Schrö-
der Priester derDiöcese Paderborn. 8. Regensburg. ft. 1.62. 

Dörfler, Karl, Professor, Katholische Glaubenslehre Lehr-
buch für Mittelschulen, gr. 8. Wien. 1 frt. 20 kr. 

Kellner, Dr. H., Verfassung, Lehramt u. Unfehlbarkeit der 
Kirche, oder der kirchliche Autoritätsbeweis bei den wirk-
lichen Altkatholiken. II. Aufl. gr. 8. Kempten 72 kr. 

Pagani, , I. B., die Seele in ihrer Andacht zu dem allerhei-
ligsten Sakrament des Altars. Aus dem italienischen übers. 
Mit 1 Stahlstich. 8 Regensburg. 1 frt. 35 kr. 

Rodriguez Alfonz, Priester d. G. I., Uebung zur christlichen 
Vollkommenheit. Aus dem spanischen Originale übersetzt 
von Dr. M. Jocham, Prof. der Theol. 3 Theile 8. II. Aufl. Re-
gensburg. 4 frt. 32 kr. 

Schaching, Otto, von der Materialismus in der Erziehung und 
die Revolution. Von wissenschaftlichem Standpunkte aus be-
leuchtet. Ein Beitrag zur Erziehungs- und Schulfrage g. 8. 
Kempten 90 kr. 

Most jelent meg Berlinben és a Szent-István-
Társulat ügynökségében (Budapest Lövész-utcza 11-dik szám 

alatt) megrendelhető : Pápa-Album vagy: IX Pius Pápa, a 
porosz (német) püspökök és azok védői. (24 fénykép ára da-
rabonkint 10 kr.) 

1. IX. Pius pápa. 2. Ledochowsky gróf, poseni érsek. 3. 
Melchers, kölni érsek. 4. Dr. Forster, boroszlói püspök. 5. 
Eberhard trieri püspök. 6. A limburgi püspök. 7. Az eich-
städti püspök. 8. Májunké P. szerkesztő. 9. Schorlemer-
Alst, képviselő. 10. Mallinckrodt képviselő. 11. Windhorst, 
képviselő. 12. és 13. A két Reichensperger. 14. Marwitz püs-
pök. 15. Namszanowszki, a porosz hadsereg volt püspöke. 16. 
Ráess, strassburgi püspök. 17. Beckmann osnabrücki püspök. 
18. Sommerwerk, hildesheimi püspök. 19. Krementz, erme-
landi püspök. 20. Bemard, münsteri püspök. 21. Ketteler 
báró, mainzi püspök. 2'2. Martin, paderborni püspök. 23. IX. 
Pius pápa és követői. 15 arcz- és 1 csoportkép látogatási 
jegy nagyságban. 24. Péter bárkája, allegoriai kép Jézus 
Krisztust és IX. Pius Pápát ábrázolva. 

Minden fénykép egyenkint is kapható. 
Azon t. cz. megrendelőknek, kik mind a 24 fényképet 

egyszerre rendelik meg, kívánatra egy nagyitóüveggel ellátott 
diszes Albummal szolgálhatunk, melyért külön 1 frt 60 kr. 
lenne utánfizetendő. 

A fényképek s az album ára együttesen 4 frt. 
Megrendelések gyorsan és pontosan teljesíttetnek. 

Az itt jelzett könyvek kivétel nélkül 
kaphatók Sartori Ká roly könyvkereskedé-
sében , Pesten: városháztér; Bécsben: Stadt, 
Sonnenfels-tíasse Nr. 15. 

— Ismételve alkalmat veszünk magunknak t. olvasóink-
nak Sartori Károly urnák pápai s primitialis könyvkereskedé-
sét (Pesten, városháztér, Bécsben Stadt,S onnenfelsgasse Nr. 
15.) a legmelegebben ajánlani, mely széles üzleti összekötte-
téseinél fogva azon helyzetben van, mindazon szolgálatokat, 
melyeket a közönség egy jó katholikus könyvkereskedéstől vár, 
a legpontosabban teljesítheti. Ajánlja gazdagon felszerelt 
készletét kath. hittani s egyéb oly tudományos munkákban, 
melyek az egyház tanába, a hit s jó erkölcsbe nem ütköznek. 
Hasonló feltétel alatt elfogad előfizetéseket is minden kül- s 
belföldi lapra Emiitjük még, miszerint missalék (4 frttól — 
100 frtig s azonfelül) s breviáriumok a különf. propriumok-
kal, diurnalék, pontificalék, rituálék ; továbbá a kath. irányú 
szépirodalomnak remekmüvei, iskolai jutalom-, tan- s ima-
könyvek, ifjúsági iratok, mindez különféle nyelven ; úgyszin-
tén mindennemű, kedves ajándékul szolgálható diszmüvek 
mindig a legnagyobb választékban készen tartatnak. Ehhez 
járul még a legkülönfélébb egyházi műtárgyaknak gazdag s 
jól berendezett készlete, úgymint olajfestmények, olaj- s szin-
nyomatok, aczél-, réz- s kőmetszetek, fényképek, szent ké-
pecskék (száza 30 krtól 30 frtig,) keresztelési-, gyónási-, ál-
dozási-, bérmálási- s gyászképek, keresztutak s kánontáblák; 
feketén s színezetben, minden nagyságban s megfelelő jutá-
nyos árakon. A megrendelések a lehető leggyorsabban telje-
síttetnek. 

• W V V W W W V . f 

Alfred Coppenrath's Antiquariat 
in Regensburg 

versendet g r a t i s und f r a n c o : 
a-i) 

Antiquarischer Anzeiger Nr. 59. 
Inhalt die Bibliothek der j kochw. Herrn Pfarrer 

Teigmann in Bohl und Arnhofer in Haselbach, sowie 
ein grosser Theil der Bibliothek der f bochw. Herrn 
Dr . R e i s c h l kpl. Universitäts Professor in München. 

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

Budapest 1874. Nyomatott K o c s i S á n d o r - n á l , Ország-ut 39. sz. Luby-ház. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

I 
Előfizethetni minden k. , 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 39-ik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, augusztus 5. 11. II. Félév, 1874. 
Tartalom. Havi szemle. — Yele-e vagy nélküle ? — Egyházi tudósítások : Pest. Titkos vagy nyilt választás. Berlin. A 
papfosztogatás, helyettes büntetés, Grury moralisa. Róma. A katholikus párt. Németország. Hauthaller Zsigmond plébánosnak 

siralmas története. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Hogy a dolgok nem állanak jól, azt érzük s 
tudjuk mindnyájan, mondjuk is sokan, de tagad-
ják még többen, tagadják pedig, mert pártszenve-
dély bó'l nem akarják a valót látni, vagy páholy-
fegyelemből nem merik látni. De épezért időről 
időre szükséges, bogy egy futólagos pillantást ves-
sünk Európa helyzetére, ha mindjárt csak azért is, 
hogy egyrészt az egyre növekvő fogyatkozásokat, 
másrészt itt ott ama gyenge, félénk, ellentállási kí-
sérleteket constatáljuk, melyeket egyes uralkodók 
a páholynak, őket már-már végképen megfojtani 
készülő hatalmával szemben teszik. 

Európának egyik kiváló államférfia nem régen 
feltűnő beszédet tartott, melyen az összes liberális 
sajtó époly feltűnő gyorsasággal elsurrant, jeléül 
annak, hogy az nem tetszett neki, de hogy a benne 
kifejezett eszmék sokkal igazabbak, s tekintve a sze-
mélyt, ki által s a helyet, hol hangoztattak sokkal 
tekintélyesebbek, egyúttal pedig sokkal hivebb kife-
jezései a bár mesterségesen visszanyomott, de azért 
mégis létező igazi közvéleménynek, helyesben ta-
lán közelégületlenségi érzületnek, semhogy azok-
nak benyomását szokásos éktelen zsivajával eltö-
rülnie sikerüljön; —jobbnak látta tehát az e nemű 
sajtó, e nyilatkozattal szemben azt tenni, mit min-
den ily természetű, neki ellenszenves nyilatkozat-
tal szemben tenni szokott: agyonhallgatni azt. 

De épen ez elég ok rá, hogy foglalkozzunk 
vele. Ér t jük pedig Disraelinek ama beszédét, melyet 
julius 3 án az angol alsóházban tartott, midőn ott 
azon indítvány tétetett, hogy Irhon számára külön 
parlament létesittessék. Disraeli ezen indítványt 
ellenezte, s ellenzésének okadatolására Európa álta-

lános helyzetére hivatkozott, s azon borzasztó vál-
ságra, melynek, ha nem minden jelek csalnak, kü-
szöbén állunk. 

S e beszédében a katholicismust is emlegette, 
s a katholicismusnak nagyszerű, megtörhetlen ha-
ta lmát ; s ezek azon szavak, melyek kiválólag érde-
kesek előttünk. 

„Kétséget sem szenved" — mondá — s nem 
.akarok ennek felem ütésével megsérteni senkit, hogy 
az irlandi népnek roppant túlnyomó többsége ka-
tholikus, s nekem eszem ágában sincs e vallás ellen 
valami gyűlöletest mondani. Mindig hangosan hir-
dettem s most is hirdetem tiszteletemet ezen vallás 
iránt. Mi több, nem titkolhatom magam előtt, hogy 
a római-katholika vallás igen hatalmas szervezet,mond-
hatom: a leghatalmasabb^ mely jelenleg létezik. S hoz-
záteszem, hogy nem kevésbbé hatalmas azért, mert 
feje fővárosát s tartományait elvesztette ; sőt ellen-
kezőleg azt hiszem, hogy hatalma ez által még csak 
nagyobbodott." 

I t t aztán szónok azon lehetőséget emlité, hogy 
maholnap általános mozgalom keletkezik a pápa 
érdekében, mely mozgalom minden bizonynyal 
döntő nyomást gyakorolna egy majdnem kizáróla-
gosan katholikusok által választott parlamentre; 
s aztán hozzáteszi : 

„Tegyük fel, hogy ez igy lesz, s épen nem lehe-
tetlen, hogy igy legyen, sőt azt merem mondani, mi-
szerint lehetséges, hogy minclez még a mi szemünk lát-
tára történni fog; — tegyük fel, hogy Európában 
valami nagyszerű mozgalom keletkezik, melynek 
czélja a római katholikus egyháznak fejét azon főváros-
nak s azon tartományoknak birtokába helyezni vissza, 
melyektől megfosztatott, — s tegyük fel még hozzá, 
hogy akkor ismét itt egybegyűlve találnók magun-
kat, a felett tanácskozandók, mit kelljen ily körül-
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mények közt s azon következményekkel szemben 
tenni, melyek e mozgalomból keletkezhetnek ; — 
szeretném tudni, váljon akkor az irhoni képviselők 
beérnék-e azzal, hogy a közös parlamentbe jönné-
nek, a m o t t érzületeiket kifejezendők s szavazataikat 
beadandók — ? . . . S ha érzületeik nem méltattat-
nának figyelemre, szavazataik pedig visszautasittat-
nának, hihető e, bogy egy katholikus irhoni parla-
ment közömbös maradna oly eseményekkél szemben, me-
lyek legfőbb fontosságúak előtte, s hogy az irhoniak 
nem vennének-e kiváló részt ezen eseményekben? 

Uraim, nem tudom, még egy pillanatnyira sem 
levetkőzni azon meggyőződést, hogy ily körülmé-
nyek közt az irhoni parlament egy perczig sem 
késnék kijelenteni, miszerint az egyház fejének 
helyzete feletti tanácskozás oly ügy, mely Irhont 
kiválólag érdekli. 

Ily esetben pedig, már többször tett tapaszta-
latok nyomán ne higye senki, miszerint akkor az 
irhoni népnek nagy tömegét talán a protestáns ir-
honiaknak fenyegetései, vagy akár egy Angliából 
átmenesztendő invasio által is megfékezni lehetne. 
Épen nem, hanem mi akkor oly válságnak mennénk eléje, 
mely nagyon kirívó helyet foglalna el a világtörténelem-
ben. Egy polgári háború még a legkisebb baj lenne, 
mely ily esetben e két országot é rhe tné . . . . Ezek 
kicsinységek, összehasonlítva egy másik bajjal, mely 
szemeimben sokkal nagyobb, sokkal fontosabb. 

En a szóban forgó indítványt azért ellenzem, 
mert országunknak legnagyçbb s legéletbevágóbb 
érdekeit érinti; ellenzem az irhoniak, a skótok s az 
angolok érdekében. Ellenzem; mert azt óhajtom, 
hogy e három nép ama borzasztó válság pillanatában, 
mely talán közelebb áll, mintsem magunk hinnők, együtt s 
egyesitve legyenek, s mert érzem, hogy, ha a szóban 
forgó indítványt elfogadjuk, az első lépést teszszük 
birodalmunk feldarabolásához". 

Oly ember, mint Disraeli, ki mint zsidó vérből 
származó protestáns talán nem gyanús tanú még a 
legliberalisabb körök előtt sem ; ezen ember érzi, 
hogy egy borzasztó krízisnek előestején állunk, mely 
krizis egyidejű, részben talán azonos is lesz azon 
mozgalmakkal, melyeket a katholikus egyház, ne-
vezetesen fejének erőszakolt, tarthatatlan s tűrhe-
tetlen állapota előbb utóbb, de aztán ellentállhatla-
nul idézend elő. S ez az, mi liberálisainknak e be-
szédben annyira visszatetszett. Már is azt hitték ^ 
sőt vad ordítással naponta hirdették is, hogy Ró-
mának ezuttali elfoglalása maradandó is leszen, 
hogy a pápának világi hatalma végképen meg van 

semmisítve, a világival nem sokára a szellemi is, s 
igy gyakorlatilag keresztülvive Voltairenek szava 
s végrendelete : Ecrasez Vinfame ! 

S most Angliának, e protestáns országnak kor-
mányzó államférfia kel fel, s kellemetlen jóslatá-
val vérittas mámorukból oly kemény kézzel rázza 
fel őket! Sem nem jezsuita, vagy ultramontán, 
sem nem oly ember, a kire azt lehetne fogni, hogy 
nem tudja, mit beszél; agyon sem lármázható, tehát 
agyon kell hallgatni őt. 

S ez jó jel ; mert azt mutatja, hogy a páholy 
érezni kezdi, miszerint a csatát elvesztette. Ezelőtt 
egy évvel irtuk már, ugyané helyen, hogy a libe-
ralismusnak uralma tetőpontját már áthaladta, s 
ha lassan is, de határozottan hanyatlásnak indult. 
S ez nézetünk ma is. Hiába pöffeszkedik, hányko-
lódik ; kijátszotta szerepét, mehet. Nincs már mit 
elrontani e világon, sem erkölcsileg, sem anyagilag, 
mit akar tehát még? Ezzel betölté ,hivatását4 s 
most akarva, nem akarva helyet fog engedni más-
nak, habár még végvonaglásában is némi, tán sok 
kárt tehet nekünk. 

De azért ne is segitsiik e végvonaglását meg-
hoszabbitani. Félre minden üres érzelgéssel, minden 
hamis pathossal, együgyű fontoskodással ; félre min-
den phrázissal ; de mindenek előttiéire minden gyá-
vasággal. Ne hagyjuk magunkat elbolonditani eme 
szólammal, hogy a mi utána jön, az még roszabb 
lesz. .. Meglehet, hogy egy időre ; de ennek igy is, 
úgyis meg kell lennie s a most uralkodó liberalis-
mus ugyanoda visz minket, csak valamivel lassab-
ban, valamivel gyengédebben, valamivel ravaszabb 
módon, ügyesebb hazugságokkal, kevesebb durva-
sággal ; — ugyanoda visz, lia időt engedünk neki, s 
még hamarabb, ha Isten tudja, minő ügyetlen okos-
kodás folytán még támogatjuk is, kezében még egy 
időre megerősítjük ama fegyvert, melylyel ellenünk 
törni készül. 

Itt csak kettő lehetséges : vagy megbuktatjuk 
a liberalismust az által, hogy kezünket kérlelhet-
lenül, semmiféle haszontalan, hazug phrázis által 
rá nem szedetve s rögtön levonjuk róla, még mi-
előtt az a mumus, az a,roszabb', ami állítólagosán 
utána jön, eléggé megerősödött, s akkor igazi szolgá-
laton tettünk a hazának ; mert okosabb, becsületesebb 
eszméknek felülkerekedését segitetttik elő; vagy 
még tovább is megteszszük, hogy a páholy bolond-
jai legyünk, kik minden önálló itélet nélkül nevek 
után indulunk, melyeknek viselői titokban kinevet-
nek minket ; mert balra magyarázott hazafiságból, ha 
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nem még oktalanabb indokokból magunk fogjuk be magun-
kat azon szekérbe, melyen majd keresztül gázolnak ra j -
tunk ; — s akkor jön, a minek jönnie kell: ama pillanatban, 
midőn lépésről lépésre haladva ,törvényhozásilag' eléggé 
megbénítottak, harczképtelenné tettek, e pillanatban majd 
,barátaink", kikért korteskedtünk s szónokoltunk, kiknek 
kézszoritása által véghetetlenül megtisztelve s felette sze-
rencséseknek éreztük magunkat, ha kegyesen ebédre hivatva 
pohár köszöntést mondhattunk rájok — majd levetik álczá-
jokat, mi pedig nagy ámulattal azon veszszük észre mago-
kat, hogy merő — notabene : ilyenekben nyilvánult,hazafiság-
ból' az egyházat s vele a hazát is tönkre tettük. 

Roppant szégyen ránk nézve, hogy mindeddig nem 
tudtunk annyi önállóságra, annyi szellemi függetlenségre 
szert tenni, hogy magunk Ítélnők meg, mit kelljen a haza 
érdekében tennünk, mit nem tennünk ; hanem mindig mások 
után indultunk s szerencséseknek éreztük magunkat, ha a 
tömeggel kiálthattuk : ,Éljen X. vagy Y !' Nem abban van a 
hazafiság, hanem abban, ha magunk képezünk önálló néze-
tet magunknak, ha annak érvényesítésére sorakozunk s sen-
kivel sem alkudozva — mert immár eléggé megtanulhattuk, 
hogy mindig megcsalnak — csak a magunk czélja felé tö-
rekszünk, melyről biztosak vagyunk, hogy a hazának igazi 
javával azonos. Ne legyünk saját ellenségeinknek uszály-
hordozói, ne szolgáltassunk nekik folytonosan okot s alkal-
mat, hogy tolakodó naivságunk felett nevessenek ; hanem 
ejtsük el őket, s lássuk, váljon mit tudnak nálunk nélkül. 
Mit tudnak ? Semmit, legfelebb elpusztulni, s ha azt tudjuk 
eredményezni, akkor igazán nagy szolgálatot tettünk a ha-
zának. Ne féljünk semmit, hogy majd ,roszabb jön utána' 
— talán csak nem vagyunk gyermekek, kikre ily könnyű 
szerrel rájok lehessen ijeszteni ? 

Vele-e? vagy nélküle? 
(Folytatás.) 

Görögország kapui mikor nyíltak meg Fülöp és Nagy 
Sándor phalánxai előtt ? akkor, midőn Athene nagyjai, sza-
kítva az istenekkel észhitüsködő bölcsészekké lettek. S ekép 
a vallás fékeiből általuk kibontott cserzők, vargák, szíj-
gyártók sat. ostracismusa ; ledér kéjhölgyek: Aspásiák, Jai-
sok sat. fondorlatai határoztak nemcsak a Sooratesek s 
egyéb érdemes polgárok élete, vagyona, — de maga az állam 
biztonsága felett is. 

Róma a világ asszonya hanyatlásának kezdete azon 
időkből való, midőn a sybaritismus jármába görbedett pa-
tríciusok és lovagok Epicur iskolájában Numa istenességé-
ből kivetkeztek, s a népet is a hazai isteneknek templomaiból 
ki, — s Apicius konyhájába, Titus amphitheatrumába, Nero 
circusába pedig bevezették. 

S ekép azt eszközölték, hogy egyrészt az istenek fé-
lelme s tisztelete alól emancipált; — másrészt a dőzsölésre, 
nézőjátékokra szoktatott nép utczai forradalmárrá aljaso-
dott nemcsak, de magát souverain hatalomnak hánytor-
gatva, — s azért üszköt, lándzsát, kardot villogtatva és 
oroszlán hangon üvöltve diktálná, követelné, mit tegyenek, 
mit ne tegyenek az államfők ! 

Holott Róma, — azelőtt országos teendőit nem ittas 
tömegek utczai tüntetésétől tette függővé, de miuden ügyeit 

magasbb valókra irányzá, s nagyobbszerü vállalatait az 
auspiciumok, s az ősök vallásos szertartásainak gyakorlatá-
val kezdé, sőt, — a birodalom javára sokkal fontosbnak 
tartotta vezéreinek istenességét, mint talentumát. (Plutarch. 
Tom. II. p. 284 et 285.) 

És, — Numa Pompiliusnak félszázados és nyugalmas 
országlatát, maga Livius (Hist. 1. 1.) azon helye3 tapintat-
nak tulajdonítja, miszerint a vallást magasztos álláspontra 
emelte ; s a szilaj rómaiak vas mellébe utat tört az istenek 
iránti félelemnek, tiszteletnek és ragaszkodásnak. 

Később a keresztény aera feltüntével, a keleti Valen-
sek, Konstansok, és Kopronimok feldúlták az egyház és ál-
lam közötti arany szövetséget : amazt a hatás és cselekvés 
teréről leerőszakolták. 

S igy államukat a leghűbb szövetségestől, egyetlen 
s nélkülözhetetlen munkatárstól megfosztották. Ámde ezen 
óriási balfogásért iszonyúan lakoltak ! ! Mert az egyház köz-
remunkálásának hiányában, csakhamar felerősödtek az ál-
lam sziverét mardosó harpiák s a császári bibort, véres erő-
szakkal elkobzottat, még ma is török sultánok bitorolják. 
Az egykor dicső birodalom síkjain, Európa fennragyogó 
műveltségének, colossalis erejének daczára, még ma is os-
mánok ágyúi dörögnek. 

S a népek millióin basáknak, béglereknek, kegyetlen 
agáknak vasbotja uralkodik. 

A 16-ik század egyházi forradalmárok közül pedig maga 
Melanchton, e gyászidőnek egyik megteremtője, legtevéke-
nyebb hőse mondja : »hogy az Elba folyó sem adhatna sze-
meinek elég könnyeket mindazon gonosznak megsiratására, 
melyet ezen egyházi forradalom szült vala !" Bossuet Hist. 
Var. 1. 5. n. 7. Azon egyházi forradalom, mely magának a 
protestáns superintendenssé lett 

Fesslernek (Ther. Th. 2. „. 101.) pártatlan észrevétele 
szerint is : „Nem annyira Isten és a szabadság védelmét, a 
visszaélések eltörlését ; mint a templomok és kolosto-
rok kirablását, s egyéb földi érdekeket czélirányozott", 

melynek nem annyira Wiklef és Husz, nem Luther és 
Kálvin valának létrehozói ; de azon herczegek, kik hogy a 
császári hatalom alól kibúvhassanak, s ők maguk megannyi 
császárok lehessenek, 

hogy az egyházi hatalmat a világival önszemélyük-
ben összpontosítsák, — hogy a klastromok, apátságok stb. jó-
szágaival templomok kincseivel gazdagodjanak, — hogy két 
feleséget vehessenek sat. Igenis ! ezek voltak, kik mohón 
kaptak minden felmerülő hitujitáson; s a római egyhástóli 
elszakadást, a könnyekre méltó egyházi forradalmat kard-
éllel is keresztülvitték ; az ő saját es népeiknek iszonyú ká-
rára. Mert : mig magukat a kath. egyház fiainak vallották, s 
világi hatalmukat felsőbbszármazásunak ismerve a polgári 
törvényeket az egyháziakkal összeegyeztették, addig trón-
jaik az egyháznak igért sziklán nyugodtak. De: 

miután leghűbb szövetségesüktől — az egyháztól el-
pártoltak ; s souverain jogaikat nem az őschristianismus 
örök elveire, hanem a hallgatag emberész ephemer intézvé-
nyeire fekteték, kirántották a sarkkövet, melyre existen-
tiájuk basirozva, létjoguk alapitva volt. 

S lőnek nép ő fölségének formaruhás biztosai — ki-
ket ma már tetszés szerint restaurálni, degradálni lehet. 

11* 
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De véghetetlenül ártottak egyházi revolutiójuk által 
a népek s nemzeteknek is. Mert ezáltal fosztották meg eze-
ket elnyomóik elleni legerősb támaszuk — egyetlen hata-
lombástyájuktól, — mely az egyházi egységből kifolyó ei-ő-
s érdekazonosság volt ; s érzelem- és gondolatbani divergen-
tiákat, átkos meghasonlásokat idézvén elő, Ázsia martalé-
kaivá tették azokat. Es ami fő : 

Szétszaggatták az eget a földdel összekapcsoló arany-
kötelet ; s az emberek sziveit az égtől elvonva a földhöz ta-
pasztották, becsempészték a tudományok minden ágaiba 
az atheismust és materialismust, istentagadást és anyag-
imádást. 

Ezen alkalommal proclamált tanok és adott példák 
juttatták édes magyar hazánkat is erejének tökélyteljes ki-
merültségére, s a prédasovár töröknek mintegy kezeibe j á t -
szák. Lengyelhonban a legvészthozóbb szabadságmámort 
szint a bolondulásig szöktették, s felosztatását okozták. E 
tanok tüzelték a svédeket Oroszország elleni legveszélye-
sebb kisérletekre ; Hollandiát ezek szakitották el Belgium-
tól. Az ő müveik a frankhoni hugenotta háborúk, a vérme-
nyegző, a dragonádák; s a Némcthon gyalázata — a. reuniói 
kamarák. Ezek okozták az angolhoni kannibálszerü vallás-
háborúkat, emelték a bitókat, fenték a hasbontó késeket. 
Ezek hozták létre, Európa gyalázatára a hajózási actákat 
(Navigationsakte) Némethonban pedig (a 30 éves mészár-
lások, vérengző párttusák stb. által tönkre tett Némethon-
ban) ezek tanitották meg némely fejedelmeket alattvalóik-
kal eladható árukként bánni, — tartományaikat vadasker-
tek gyanánt körülsövényezni, és az ember becsét csak ma-
gassága szerint mérni stb. Boost N. Gr. d. M. 1. Th. S. 20. 

Mert az emberi jellemisme szabályai szerint tagadha-
tatlan, hogy az egyházi forradalmárok, mindenkor és min-
denütt, egyszersmind politikai forradalmárok szoktak lenni. 

Kezdetben csak a pápa volt tüske szemeikben ; de 
csakhamar tüske lett a király és császár is. 

Az egyházi tekintély elvetését nyomban követi a vi-
láginak is megvetése : és aki az egyház fejének fölmondja 
az engedelmeskedést, még hamarabb ignorálja a kor-
mány fejét. Midőn tehát L. ekképen ir t : Efíicieudum, ut tam 
huius, quam posteri saeculi homines perpetuo meminerint 
huius purpuratae meritricis (t. i. papae), et perfecto odio ode-
rint, et coniunctis studiis persequantur etiam adolescentes et 
puellae: „Lr. in exemplo theol. et doctr. papis. 

Máshol pedig : „Deutsche Bestie, toller Narr, Teufels 
Knecht, des Papstes Soldat und kein Monarch, ein Tyrann, 
der keineswegs zu leiden, sondern soll mit dem Papste von 
miinniglich erschlagen und erwürgt worden !" Lt. Th. VII. 
jener Ausg. S. 276. Vagyis V. Károly császárt semmi esetre 
sem kell megszenvedni, hanem a pápával együtt akárki 
verje agyon ! „V. Károly veszett bolond" és véreb (Blut-
hund) kit dorongok- és nyársokkal kellett volna agyon 
ütni. („Opp. edit. Jenen. torn. VII. f. 278.) — e vészes doc-
trinát a durva pórnép azonnal létesíteni indult a borzasztó 
parasztháborúban. (Folyt, kör.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. T i t k o s v a g y n y i l t v á l a s z t á s . Az uj 

választási törvényjavaslat körüli vitáknak meddősége közt 

egyikét ama csak nagy ritkán s szórványosan felfeltünedező 
oázisoknak a titkos vagy nyilt szavazás körüli eszmecsere 
képezi. Nem mintha az akkor halott érvelések különös be-
nyomást gyakoroltak volna ránk, hanem mivel épen ezen 
eszmecsere alkalmával kitűnt, hogy az igazi önuralomra, a 
kormányzatnak azon nemére, melyben a nép csakugyan s 
tettleg, józanul választott, igazi képviselői által a közügyekre 
gyakorolja ama befolyást, melyet az állam polgáraitól nehéz 
volna megtagadni, hahogy mindnyájan oly müveitek lenné-
nek, minőknek a parlamentaris fictio szerint lenniök kellene 
— hogy ezen kormányformára csakugyan még nem ér-
tünk meg. 

Felkelti s megerősíti bennünk ezen meggyőződést épen 
annak megfigyelése, hogy kik azok, kik a titkos s kik azok, 
kik a nyilt szavazás mellett küzdöttek. A kik a józanabb 
párthoz számítják magokat, nem merik a titkos szavazást 
elfogadni, a kik pedig a fennálló körülmények megváltoz-
tatására törekednek, ámbár törekvéseik az ország javával 
talán még kevésbbé egyeztethetők meg, mint amazokéi, 
azok mellette kardoskoduak ; mit jelent ez egyebet, mint-
hogy azok vagy saját ügyökben, vagy a népnek józan Íté-
letében nem bíznak, holott ezek jól tudják, hogy czéljaik 
bárminő veszélyes volta a szavazó népet nem fogja vissza-
tartóztatni attól, hogy szavazatával ne támogassa, vagy 
mivel e veszélyes voltot nem látja, vagy mivel nem törődik 
vele, vagy mivel épenséggel óhajtja, hogy igy legyen, kí-
vánja, akar ja ; — mindkét esély pedig azt mutatja, hogy a 
viaskodó parlamenti pártok népünk u. n. politikai érettsé-
gét nem valami nagyra becsülik. 

S ez érdekes, a fennálló rendszernek barátai nem ke-
vésbbé, mint annak ellenségei előtt ; csakhogy az érdekesség-
nek két neme van: a szomorúan s a kellemesen érdekes; — 
a ki pedig az eddig létező pártokon kívül áll, arra nézve is 
fontos ; mert a jövőt tekintve mégis csak kell, e tekintetben 
egyik vagy másik pártnak részére állania. 

Beszéljünk világosabban. Ha nem is jelenlegi lapunk-
nak; ugy legalább személyünknek határozottan fentartjuk 
az elsőséget arra nézve, hogy legelsők voltunk, kik ujabban 
egy katholikus párt alakulásának szükségességét hangsúlyoz-
tuk ; kérdés tehát a katholikus párt szempontjából mi kivá-
natosb: a nyilt vagy a titkos szavazás? — s ezért mondók, 
hogy az e körüli parlamentaris viták különösen érdekesek 
ránk nézve. 

Mielőtt e kérdésre, amennyire ma s jelenleg lehet, fe-
lelnénk, vessünk egy futólagos szempillantást külföldre, fő-
leg Poroszországra, melynek képviselőtestületében ugyané 
kérdés nem régen napirenden állott s meglehetős heves, 
mondhatnók elkeseredett vitákat idézett elő. Ott pedig azt 
láttuk, hogy a katholikus-conservativ középpártnak az u. 
n. Centrumsfractiónak legkitűnőbb vezérei, Windhorst 3 
a bold. Mallinckrodt a szűkebb Poroszország számára is a 
német birodalmi választási törvényt követelték, t. i. az egye-
nes, titkos választást. 

A mi a választások ,egyenes' voltát illeti, megvalljuk, 
hogy azok ,egyenesebbek' nálunk már alig lehetnének, mert 
nálunk az Istentől s a természettől már nagyon is elhanya-
golt embernek kell lennie, ki valami czimen ne tudna ma-
gának legalább activ választói jogot kiszorítani (már mi a 
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passiv jogot illeti, ott a választói torkok s gyomrok s a kor-
tesi zsebek ,capacitásánál' fogva már meglehetős magas 
census uralkodik, ha nem is a törvény szerint, ugy legalább 
,praeter legem' —) itt tehát nincs mit kivánnunk, ha nem 
talán ,reactionariua' értelemben, mi tekintetben aztán ez idő 
szerint épen nem állnánk elszigetelten az országban ; — s 
igy aztán tökéletesen a porosz-német katholikus államfér-
fiaknak álláspontján találnók magunkat, kik egyenes válasz" 
tásokat sürgettek, hahogy — a mi népünk s annák társa-
dalmi viszonyai olyanok lennének, mint Németországban. 

Ott ugyanis a társadalmi viszonyok nem olyanok, hogy 
a társadalmi túlsúly a katholikusok kezében lenne. A nagy-
birtokosság jó nagy része protestáns, a gyáripar pedig job-
badán szabadkőműves; mindkettőt sok katholikus, itt-ott a 
népnek számszerinti többsége szolgálja, oly viszonyok közt, 
hogy gyakran a szavazónak egész existentiája, családjának 
fentarthatása vagy tönkretétele szavazatától függ, mire 
nézve lapunk a maga idején elég, hangosan szóló példát ho-
zott; ott tehát a titkos valasztás életkérdés a katholikus 
pártra nézve, mint egyedüli eszköz a katholikusok politikai 
meggyőződésének érvényre juttatására, s épen azon körül-
mény, hogy Bismarck, ki a maga idején a porosz, még ma is 
divó háromosztályú s nyiltszavazásu rendszert a lehető leg-
miserabilisabbnak nevezte, annak megváltoztatását ma ha-
talmának egész erejével ellenzi ; — épen ezen ellenkezés azt 
mutatja, hogy az egyenes, titkos választást a kath. conser-
vativ pártra nézve előnyösnek, a maga terveire nézve pedig 
joggal s helyesen károsnak tekinti ; sőt mi több, köztudo-
mású dolog, hogy a legutóbbi bajor, közbirodalmi választá-
soknak, mint tudva van; kitűnő mérvekben a katholiku-
sokra nézve előnyös eldőlte után, a birodalmi választási tör-
vénynek porosz mintára való megváltoztatása igen gyanús 
oldalról, époly gyanús hévvel sürgettetett. 

Ezen körülmények ugyan talán nem uralkodnak ná-
lunk ; de kérdés : nem képzelhetők-e más mozzanatok, me-
lyek, ha például ma nálunk katholikus párt léteznék, annak 
egyes tagjaiban képesek volnának a véleménynyilvánítás 
független szabadságát megbénítani vagy épen lehetleniteni, 
s ez az, miről jövő czikkünkben szólandunk. = 

Berlin. A p a p f o s z t o g a t á s , h e l y e t t e s b ü n -
t e t é s , O u r y m o r a l i s a . A májusi törvényeknek gya-
korlati kivitele lassanként közönséges papfosztogatássá vá-
lik, amennyiben a kormány legújabban elrendelte, miszerint 
minden halálozási esetben az illető kimúlt papnak összes 
hagyatéka, tehát magánvagyona is zár alá veendő, mi en-
nélfogva már számos esetben meg is történt. Ezzel szemben 
a pap-kiváltási mozgalom a katholikusok közt mindinkább 
terjed, s van már elég eset rá, hogy egyes községek fog-
ságra itélt, vagy már tényleg be is fogott lelkészeikért a 
büntetést lefizették. Ezen mozgalom, bármily nemes indok-
ból származzék is, még sem helyeselhető ; mert a katholiku-
sokat szegényekké teszi, mit a kormány mindenesetre szí-
vesen látand, de épezért nem kellene azt tenni ; továbbá pe-
dig e büntetéseknek lefizetése olyasvalami, mit először nem 
minden község, de a gazdagok sem tehetik sine fine ; mert 
egy májustörvényileg ,felfüggesztett' papnak minden csele-
kedete ,vétek' lévén, mindegyik büntetést von maga után, 
ugy hogy a községek, ha egypár esztendeig ki is bírnák 

a büntetés-fizetési dicsőséget, utóvégre elszegényedve mégis 
ott volnának, hogy ,se pénz, se pap ' . . . Ezenkívül pedig 
psychologiai szempontokból is sokkal előnyösebb, ha a pap 
erőszakosan kiragadtatik községéből ; hadd lássa s érezze 
a nép, hogy üldöztetik, nem lévén a ki gyermekeit keresz-
telje, házasságait megáldja, halottait temesse. Mindezen ese-
tekre már is igen bölcs tanácsokat adott híveinek a pader-
borni püspök, ki egyúttal szeretetteljes erélylyel tiltakozott 
is néhány hívének azon balfogásu kegyelete ellen, melylyel 
a rászabott fizetést helyette megtették. 

De jogi tekintetben is igen különös mozzanat, hogy 
egy valakire szabott büntetést más rójjon le helyettesképen. 
Ha ezt lehetne pénzbírságokkal, miért ne lehetne egyéb, 
péld. börtönbüntetésekkel is ? Ez utóbbiaknál, mint ezt tü-
zetesen tett kérdések bizonyítják, a porosz törvényszékek a 
helyettesítést igen természetesen nem engedik meg ; miért 
engedik tehát a pénzbírságoknál ? Már ez is mutathatná, 
hogy a pénzbírságok, mások általi lefizetése káros a katho-
likusokra nézve, s azért azon axióma szerint : fas est et ab 
hoste doceri, nem kellene ezen kegyeletesnek látszó, valóban 
pedig veszélyes uton tovább haladni. 

Eközben jól teszi egyik kath. lap, hogy a hitrokono-
kat arra figyelmezteti : mióta sanyargattatnak egyes főpap-
jai már a börtönben. A kölni érsek márczius 31-e, a trieri 
püspök ugyané hó 6-a, a pozeni érsek február 3-a óta. Hogy 
a paderborni, a münsteri, a boroszlói, culmi s ermlandi miért 
nincsen bezárva mindeddig, azt senki sem tudja ; pedig 
csakúgy ,megérdemelték' volna, mint amazok. Ugy látszik, 
itt a kormányi bátorságnak tetemes csökkenése, más szóval 
egy kis gyávaság rejlik a háttérben. Az urak immár sa-
ját tetteik következményeitől riadnak vissza, s épen nem 
valószínűtlen, amit egyik itteni lap nem régen Bismarckról 
beszélt, hogy t. i. kevéssel elutazása előtt ekként nyilatkozott 
volna valakinek : „Már látom, hogy ezeket a püspököket 
nem győzzük le oly könnyen, mint gondoltuk ; de a kő meg-
indult, nem tarthatom vissza." 

A bezárt, belebbezett, kiutasított, felfüggesztett pa-
poknak számát ki tudná evidentiában tartani ; csak csudál-
kozhatik az ember, hogy a porosz törvényszékek még ezt a 
sok munkát is győzik ; hát ha most a kissingeni vígjáték 
következtében a katholikus egyletek ellen is meginduland 
az irtó háború, ki győzi majd a sok inquisitiót, ülést, ta-
nácskozást, itélethozást sat. ?... egyébiránt lássák ők ; hanem 
ha a porosz biráknak egy kis eszök lenne, az ekként szapo-
rított munka fejében jutalmat is kérnének a kormánytól, 
talán e czim alatt : „pápista-zaklatási dijpótlék." 

Fejezzük be mai tudósításunkat két mulatságos ado-
mával. Pozenban Falk minister Cybichowski félsz, püspök-
től azt kérdeztette hivatalosan; minő kézikönyvek szerint ta-
níttatik az ottani papneveldében a Morális — ? ha Gury 
vagy Scavini szerint, legyen szives a püspök ur e könyvek-
nek egyegy példányát felküldeni Berlinbe. Csakugyan nyo-
morult város lehet az a Berlin, hogy ott még könyvkeres-
kedés sincsen, melyben Gury vagy Scavini müvei megvol-
nának. Máshol még német fordításokban is léteznek, mire a 
püspök ur a nála jár t hivatalnokot is figyelmezteté, azon 
esetre, ha a cultusminister talán szivesebben olvasna néme-
tül, mint latinul, egyúttal pedig a kérdéses könyveket le-
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emelvén az állványról, átadá az illetőnek, azon kijelentés-
sel, miszerint felette szerencsésnek érzi magát a cultusmi-
nister urnák ezen kitűnő könyvekkel szolgáltatni. 

A másik sikerült élczet Vilmos császár csinálta Ischl-
ben, midőn azt hallotta, hogy főkanczellárjára valaki golyó 
nélkül rálőtt. »Nagy bolond lehet — mondá ő felsége, — a 
ki igy lő s azt hiszi, hogy ezzel valakit meg lehessen ölni ; 
nem is hiszem, hogy ennek az embernek rendes esze le-
g y e n . . . . " Örvendetes jelenség mindenesetre, hogy a m e -
rénylet' hire ő felségére épen nem gyakorolt nyugtalanitó 
hatást s semmiben sem fogja a fürdői gyógykezelésnek üd-
vös eredményét csökkenteni. 

Rónia. A k a t h o l i k u s p á r t r a -vonatkozólag az 
,A. P.1 római levelezője ezeket írja : „Azt szeretnék önök 
tudni, minő állást foglal el a szentatya a politikai választá-
sokkal szemben? Tehát elmondom: A szentatyának megin-
gathatlan nézete az, hogy a katkolikus olaszok e választá-
soktol szorosan s szigorúan tartózkodjanak. Ennek oka ez: 
az olasz kormány merő igazságtalanság s erőszak utján csi-
nálta meg azt, amit ,Italia unita1-nak neveznek; megcsi-
nálta pedig a páholynak segítségével, vagy jobban mondva 
parancsára, lábbal tapodva az egyháznak, a vallásnak s a 
lelkismeretnek leglényegesebb jogait is. Idáig minden jól 
ment : a consorteria lophatott, clZclZ SL páholy főbb emberei 
a főbb hivatalokat foglalták el, s alárendelt embereinek is 
valamit jutottak, ugy hogy, a meddig volt honnan, mindnyá-
jan lophattak. 

De most már roszul kezdenek menni a dolgok. A ra-
dicalisok, a köztársaságiak mindinkább jobban mozognak és 
egyesülnek, s müködésöknek czélja bizonyosan, eredménye 
pedig alighanem a monarchiának halomra döntése lesz, 
amiért is most a megrettegett consorteria a katholikusokat 
szeretné segítségül hivni, s körülbelül annyi katholikust be-
leédesgetni a parlamentbe, hogy számuk egymagában elég-
telen lenne ugyan külön, befolyásos párt képzésére, de a 
monarchistákkal együtt épen jó szolgálatokat tehetnének a 
köztársaságiak elnyomására. Innen származik a katholiku-
soknak azon szigorú kötelessége, a politikai választásoktól 
távol tartaniok magokat, nehogy ezt a kormányt bármi te-
kintetben is támogassák. Más országok katholikusainál, kik 
törvényes fejedelmek alatt állanak, más tekintetek is lehet-
nek iránytadók ; ott lehetnek körülmények, melyek az ab-
solut megtartóztatásnál tanácsosbnak tüntethetik fel a vá-
lasztásokban való részvételt ; de csak ugy s ott, hogy s ahol 
mint külön párt léphetnek fel, s reményök van, oly alakot 
adhatni a parlamentnek, hogy az képes legyen a liberalis-
mus romboló műveletei ellen sikerrel felléphetni. 

A ,Griunta liquidatrice1 köztudomásra hozza, hogy 
augustus 3-án ismét tiz darab egyházi jószág adatik el, me-
lyek a vaticáni s lateráni káptalanok, a sta Maria in Tras-
tevere czimü egyháznak s a sarutlan carmelitáknak birto-
kaihoz tartoznak. Igy rontja le a forradalom néhány óra 
alatt azt, mit a bölcsek s jámborok századokon át építettek ; 
elrontja százados munkának s fáradságnak, százados nél-
külözéseknek s önmegtagadásnak gyümölcseit s az erény s 
szentség hajlékait a bün s gonoszság barlangjaiva teszi. 
Quare obdormis Domine? ! 

A junius 21-i,tüntetők1 pőrében julius 28-án az itteni 

felebbviteli törvényszék az alsóbbfoku bíróságnak amaz íté-
letét, mely szerint az akkor sz. Péter terén befogottak két 
évi, tizennyolcz, tizenkettő, illetőleg 6 hónapnyi börtönre 
Ítéltettek, annak daczára is helybenhagyta, hogy az illető 
Ítélet még a rögtönbirósági eljárásnál is gyorsabban, azaz a 
törvényes formáknak tökéletes elhanyagolásával hozatott. 

A vádlottak, kik az első forum előtt még védőket sem 
használhattak, hanem egyszerűen az illető rendőri közegek 
denunciatiói folytán Ítéltettek el, most az országnak három 
leghíresebb ,liberális' ügyvéde által képviseltettek : Crispi, 
baloldali képviselő, s azon esetre, ha pártja egyszer kor-
mányra jutna, ministerelnök, Olíva, szintén baloldali képvi-
selő és Argenti. 

Első, aki védbeszédét tartotta, Argenti volt. Különö-
sen a bírói eljárásnak törvénytelen voltát hangsúlyozta, s ez 
okból az elsőbirósági ítéletek megsemmisítését követelte; 
mert minden vádlottnak, bármely politikai párthoz tartoz-
zék is, joga van törvényes védelemre, mitől jelen vádlottak 
az első tárgyalás alkalmával megfosztva voltak ; ily sommás 
eljárás csak akkor szokott divni, midőn kivételes időkben a 
hadi törvényszékek Ítélnek; nem pedig rendes körülmények 
közt, minők Rómában léteznek. 

Olíva tanuk által bebizonyította, miszerint vádlottak 
nem ugy viselték magokat, amint a rendőri közegek állítot-
ták. Erre pedig a tvszék azt felelte, hogy az idézetteket nem 
tekintheti tanuknak, amennyiben mindenki, a ki akkor sz. 
Péter terén volt, tüntető szerepet játszott s tehát vádlott 
lehet ; tanú pedig nem. A tettes tvszék ugy látszik, észre 
sem vette, miszerint ezen nyilatkozata által a szóban forgó 
tüntetésnek akkora súlyt tulajdonit, minőt aligha akart ; mi 
katholikusok ezen csak örülhetünk. 

Crispi egyikét tartá azon védbeszédeknek, melyeknek 
minden mondata egy-egy ostorcsapás a jelenlegi rendszer 
ellen, s mely a hallgató közönség által szintén tüntetésszerü 
helyesléssel fogadtatott. Bebizonyitá, hogy az állítólagos 
forradalmi kiáltásokat a rendőrközegeken kívül senki sem 
hallotta. Kijelenté, miszerint csak igazságszeretetből vette 
át vádlottaknak védelmét, kik politikailag ellenségei ; de 
átvette mégis, mert hazája érdekében restelli s fájlalja, ha a 
birák nem a törvény, hanem a pártgyülölet alapján ítélnek. 
Az olaszhoni birák becsületének érdekében kérte a felebb-
viteli tvszéket, mentse fel a vádlottakat ; s szinte megható 
lőn szónoklata, midőn igazságért esdett, melyet az ember a 
mai Rómában eddig hiában keresett. A törvény előtt min-
denki egyenlő, nem illik tehát annak súlyát fanaticus párt-
gyülöletből jobban éreztetni az egyikkel; mert a birónak 
politikai téren ellenfele, mint a másikkal, a ki nem az. 

Azonban hiába. A felebbviteli tvszék az alsóbb foru-
moknak Ítéleteit helybenhagyta. Vádlottak és védők most a 
semmitő tvszékhez folyamodtak. Nevezetes, hogy az itteni 
liberális lapok szóval sem emiitik az egész tárgyalást, mint-
ha a kimondott Ítéleteket restelnék. S igazuk van, ha restel-
lik ; nincs is becsületes ember Rómában, a ki az irányza-
tos igazságferditésnek eme kirivó példáját szive mélyéből 
ne utálná. 

Németország. H a u t h a l e r Z s i g m o n d p l é -
b á n o s n a k s i r a l m a s t ö r t é n e t e . (Vége.) Alig Eben-
hausenba érve, mely az első állomás Kissingentöl Schwein-
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furt felé, máris egy csendőrrel látta magát szemben, ki út-
levelét kérte tőle. Természetes, hogy nem volt ; mert soha 
sem kellett, most sem kell ; mindazonáltal a csendőr Hau-
thalernek nevét, állását, lakását s korát jegyezte fel, s igy 
történhetett, hogy egy zsandári tévedésnél fogva legelsőben 
a Kotteler-név táviratoztatott ki a világba, mely oly roppant 
kellemetlenül hasonlít a Ketteler-névhez . . . . 

Schweinfurtba érkezve azon feltűnő, a pályaudvaron 
végig hangzó parancs lepte meg az egész vonat utasait : 
„Senkinek sem szabad kiszállni" ! . . . Azután Hauthaler 
lelkésznek hagyatott meg: szálljon ki. ,Véletlenül' épen 
akkor Luxburg gróf volt ott, Unterfranken tartományának 
királyi kormányelnöke, protestáns ember s Bismarcknak 
oly lelkes imádója, hogy e miatt már egyszer királyilag 
meg is dorgáltatott. Ezen ur, a lehető legnagyobb ,erkölcsi 
felháborodottsággal' rohanta meg a szegény papot s az első 
kihallgatást legott a pályaudvarban tartotta vele, néhány 
hivatalnoknak jelenlétében, oly módon, melyről Hauthaler 
azt mondja, hogy az épen nem volt a műveltség s finomság 
kitűnő példája. 

Ezután az egészen ártatlan embert — igaz, hogy csak 
katholikus pap — hét zsandár közt, az egész városon keresz-
tül czipelték, igaz hogy zárt kocsiban. A ki Schweinfurt 
városát ismeri, s tudja, hogy annak lakossága tulnyomólag 
protestáns, s hogy ugyanott 1868 óta ,virágzó' páholy is 
van, az nem fog csudálkozni, ha azt mondjuk, hogy a nép 
impertinenter viselte magát az ártatlanul letartóztatott iránt. 
Neki rohant a kocsinak, körülorditozta azt, szitkokkal s 
káromkodásokkal illette a szerencsétlent, mintha csakugyan 
második Ravaillac lenne, kit a kocsiból kirántani s lovak-
kal széttépetni kell. „E jelenet mélyen fájt" — mondja 
Hauthaler — „de ép akkor katholikus papnak éreztem ma-
gamat, mint soha azelőtt; de csak midőn a börtön ajtaja 
utánam bezárodott, akkor nyugodtam meg, s ártatlanságom 
öntudatában felegyenesedten. 

„A rabok számára nem szokás palotákat épiteni", 
mondák hajdan, s a schweinfurti fogház ama régi időkben 
épült — ma ugyan a rabok nagyobb tekintélynek örvende-
nek az uralkodó liberalismus előtt — Hauthaler tehát ama 
régi jogi közmondásnak gyakorlati alkalmazását élvezte a 
schweinfurti börtönben, midőn piszkos lyukba lökték, mely-
ben szék épen nem, csak egy rothadt szalmazsák volt, sze-
nyes lepedővel rajta. Ehhez egy korsó bűzhödt ivóviz járt 
s egy darab fekete kenyér, melyet barátunk szalmazsák-
ján ülve elköltött, azt gondolván hozzá : „Sc/weiwfurtban 
vagyok". 

Midőn kedden, julius 14-én felébredt, talán kedves 
Walchsee-jára gondolt, ott pedig e nap szintén nem épen 
csendesen folyt le. Kufsteinből a vizsgáló biróság már oly 
korán reggel indult oda, hogy már reggeli öt óra előtt meg-
érkezett. Anélkül, hogy jöttéről bárkinek -, is legkisebb 
tudomása leendett, meglepte a walchseei plebánialakot, s 
feladatának lelkismeretes teljesítésében órákig mindent 
felforgatott. Azonban nem találtak egyetlen egy papirda-
rabkát sem, melyből a plébánosnak valami politikai tevé-
kenységére következtethettek volna. De a tiszteletreméltó 
bizottság hivatalos buzgalmában még többet is tett, mint a 
mennyire köteles lett volna s a háziszemélyzetet egyenként 

kihallgatta, többi közt arra nézve is, ,miként szokott a 
plébános ur magánbeszélgetéseiben (!) s predikáczióiban (! !) 
nyilatkozni'. Hiába ! Egyike a jelenvolt hivalnokoknak, ki 
már több ily dolgon ment keresztül, végre hangos kaczajra 
fakadt e szavakkal : „No már itt ugyan rosz helyen keres-
ték az összeesküvőt !" 

E közben Hauthaler Schweinfurtban kétszer hallgat-
tatott ki, s mondhatjuk, hogy a kir. államügyészek rend-
kívüli buzgalmat fejtettek ki abban, hogy szegény barátun-
kat, ha lehet, a bajba belevonják. Többi közt azt kérdezték 
tőle, hogy honnan jött s hova szándékozik még menni ? 
Hauthaler, mi roszat sem sejtve, elmondja a különféle váro-
soknak neveit: Eichstätt, Würzburg, Bamberg, Passau . . . 
„Látja, mondá erre az egyik bölcs, s az egyházi geogra-
phiában, mint látszik, nagyon otthonos államügyész — látja 
ez mégis csak gyanús, hogy maga kivétel nélkül csak oly 
városokban fordult meg, a hol püspökök laknak.... s meg-
látogatta-e az egyes püspököket?" — „Nem" feleié Hautha-
ler, mire az államügyész ur szemlátomást megnyugodott. 
Azonban még ennél is nagyobb bajt okozott a Walpurgis-ólaj. 
„Ez az ön corpus delictije, mondá az államügyész, ezt el 
nem tagadhatja". De miért lenne ez a kis olaj ,corpus de-
licti' azt nem magyarázta meg neki senki. Hogy igazságosak 
legyünk, jegyezzük meg, miszerint az államügyész azt is 
kérdezte tőle, váljon nincs-e kifogása azon bánásmód ellen, 
melyben Schweinfurtban részesült. „Nincs semmim, feleié 
Hauthaler, csak jobb ágyat szeretnék kapni", mely kíván-
sága aztán teljesíttetett is. 

Kedden 14-én este ismét két zsandár kiséretében Kis-
singenbe vittetett vissza, hol még 15-én s 16-án is fogva 
tartatott. Kulmannal, mi eléggé feltűnő, soha sem szembesit-
tetett, ugy hogy letartóztatásának okozójával soha egy szót 
sem szólhatott, holott másokkal, kik a ,merénylet'-nek 
szintoly véletlen nézői voltak, mint ő maga, több izben con-
frontáltatott, mintha ezekből erőnek erejével valami sújtó 
nyilatkozatot ki akartak volna sajtolni; amattól, t. i. Kull-
manntól pedig elvenni az alkalmat, hogy azáltal, hogy kije-
lenti, miszerint nem ismeri, javára nyilatkozzék. 

A vizsgálat eddig be volt fejezve, s miután semmi ter-
helő mozzanat nem merült fel ellene, legott szabad lábra 
helyeztethetett volna, azonban minden ok nélkül még az 
egész csütörtökön, jul. 16-án keresztül is fogva tartatott, 
ámbár kihallgatás többé nem volt. Azon kérelme, miszerint 
engedtessék meg neki, a kissingeni kath. plébánossal be-
szélni, kinek közvetítése által szabad lábra helyeztetését 
hamarabb elérhetni vélte, visazautasittatott. Kissingeni bör-
tönszobájának ablakából végre Kullmant is látta, ki igen 
jókedvűnek látszott, s egyáltalán azon nevezetes nyugalom 
által tűnt fel, melyet a ,merénylet' után tanúsított, olyany-
nyira, hogy azon nézet, mintha az egész ,merénylet'mondva 
csinált dolog leendett, mindinkább jobban megerősödött 
mindazokban, kiknek alkalmuk volt, Kullmannal talál-
kozhatni. 

Csütörtökön délután ismét Schweinfurtba vitetett visz-
sza, hol a protestáns plebs hasonló infamiákat követett el 
ellene, mint az első alkalommal. Végre pénteken, 17-én mon-
datott ki a birói itélet, miszerint minden gyanú alaptalan. 
Thuringiai szent Erzsébet, midőn bizonyos, igazságtalanul 
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elnyomott emberek végre mégis igazságot nyertek, ezt kér-
dezte: „De ki pótolja nekik ama számtalan könyet, melyek 
a sanyargattatásban hullattak ? " . . . . 

Végre mégis csak szabad lesz talán azt kérdezni, vál-
jon az egész ügyben, minő szerepet játszott a müncheni 
osztrák követség ? Tett-e akár csak egyetlen egy lépést is, 
ő felsége a császár egy becsületében, s szabadságában igaz-
ságtalanul megtámadott alattvájónak megmentésére. Ausztria 
Münchenbe egy követet tart, egy követségi tanácsost, egy 
ti tkárt s egy attachét. Nem halljuk azonban, sem nem olvas-
suk, hogy ezen urak csak egy lépést is tettek az osztrák 
alattvalónak megmentésére ; hiszen csalt pap ! 

Viszont azonban a schweinfurti vizsgáló birónak, Stras-
senreuther urnák becsületére legyen mondva, miszerint pén-
teken reggel a szabad lábra helyzett s a vasút felé törekvő 
Hauthalert az egész városon át egészen a pályaudvarig elkí-
sérte, ezáltal ártatlanságát mintegy nyilvános bizonyitvány 
által erősítvén. Hauthaler akkor Würzburgon át Münchenbe 
ment, hova pénteken este féltízkor megérkezett, másnap pe-
dig Kufsteinba, hol a cs. k. hatóság igen udvariasan fogadta. 
Hivei már akkor tudták, hogy a szeretett pásztor jön s 
nagyszerű, de szívélyes fogadtatást készítettek neki, mely 
mint maga mondta, bőven kárpótolta őt azon kellemetlen-
ségekért, melyeket az ezidei uton elviselni kénytelen volt. 

Eddig van Hauthaler barátunk keserves históriája. 
Mondják, hogy levelet kapott Bismarcktól, melyben az a tör-
téntek feletti sajnálatát fejezi ki, de azokat azzal excusálja, 
hogy a katholikus papok egyáltalán ellenséges indulattal vi-
seltetnek iránta. Igy tehát autographonját is uj rágalommal 
ékesítette a kanczellár ur — azonban k törődnék vele ? ! 

VEGYESEK. 
— A szepesi uj megyés püspök, főt. Csdszita György ur ő 

mlgának nemesszivüsége s magaslelkü áldozatkészsége, fé-
nyes pályájának még alig küszöbén már jó eleve megható 
tényekben mutatkozik. Ugyanis az áldott szivü főpap, ed-
digelé megtakarított szerény jövedelméből 12 = tizenkét 
ezer frtot tett le oly czélból, hogy ez összegnek első fele, 
püspöki székfoglalásának napján, egyházmegyéje szegé-
nyebb sorsú lelkészei közt aránylagosan kiosztassék. A má-
sik hatezer forint pedig hasonló kegyes czélokra szánva egy 
ideig kamatozás végett a közp. takarékpénztárba lőn letéve. 

Sok ily fenkölt lelkű, s nemesszivü áldozatkész főpa-
pot vajha adjon Isten a szegény magyar hazának ! 

— Reinkens ,püspök' Bonnban Reusch, ottani tanárt 
,általános helynök'-évé nevezte, s e kinevezést májustörvé-
nyes alázatossággal fel is jelentette a magas kormányhoz, 
mely az ókatholikus helyettes papiffjedelmet ezen uj mél-
tóságában kegyesen el is ismerte, s hivatalos uton ki is hir-
detette. Mégis csak okosabb embernek tartottuk Reuscht, 
sem hogy azt tehettük volna fel róla, hogy a komédiát még 
most is folytassa. 

— A porosz cultusminister a boroszlói hgpüspöknek 
panasza folytán kijelentette, miszerint- az ókatholikus lel-
készek oly helyeken, hol nincs önálló ilyféle község nem 
tekinthetők rendes plébánosoknak, amiért előttök érvé-
nyes házasság nem is köthető, s ők nem is követelhetik, 
hogy az általok megáldott házasságok az illető katholikus 
anyakönyvekbe vezettessenek be. Megvalljuk, a polgári há-
zasság behozatala után annál kevésbbé értjük a porosz kor-
mánynak ezen, vallási ügyekben egy idő óta amugyis feltü-
nöleg következetlen s ingadozó eljárását. 

— Rudigier, linczi püspök ellen, már megint ,bűnvádi 
eljárás' van folyamatban, egy Kremsmünsterben tartott ,lá-
zitó' predikáczio miatt, melyet a mult hónap végén, bérmá-

lás alkalmával az ottani templomban tartott. A linczi ,Ta-
gespost' azt beszéli, hogy a püspök ur, a bérmálandókat a 
vallástanból kikérdezvén, mi a templomban történt, a né-
met püspökök bebörtönöztetését érintette, megjegyezvén, 
miszerint ilyesvalami maholnap ő rajta is megtörténhetik, 
inti azonban hiveit, hogy akkor bármi történjék is, püspö-
kükhez ragaszkodjanak. Az ezután következett hitszónok-
latban állítólag ezeket mondta volna a püspök: „A szent-
atya kénytelen volt azon hitfelekezeti törvényeket, melyek 
1868 s 1874-ben Svajczban, Poroszország- s Ausztriában 
hozattak, elvetni s helyteleníteni ; ti pedig, akik jó keresz-
tények vagytok bizonyosan nem szivesen engedelmeskedtek 
ily törvényeknek." Ebből mármost, hogy akarnak ,lázitást' 
kihozni, értse aki érti ; mert ugy látszik elég, ha az ember 
engedelmeskedik, vannak esetek, midőn még ez is sok ; de 
hogy egy hiábavaló, irányzatos páholytörvénynek még szí-
vesen is engedelmeskedjék, azt ugyan senki sem parancsol-
hatja, de nem is parancsolta. 

— A szentatya a bold. Mérode helyébe mgr. Sammi-
uiatelli, eddigi kamarását nevezte ki főalamizsnásává. 

— A J . de FI.1 mondja, hogy a szabadkőműveseknek 
legutóbbi congressusán Rómában elhatároztatott Spanyolor-
szágban közbelépni ; mert ott a ,reactió'-nak ügye tűrhe-
tetlen mérvekben halad. Bizony jó lenne don Carlosnak va-
lamivel több erélyt kifejtenie, hogy végére járjon a dolog-
nak, mielőtt a páholy ismét egy csapást mér rá. 

— De a római szabadkőmüvesi congressusnak rendelete 
már teljesíttetik is, s Spanyolországban interveniáltatik; ter-
mészetesen a világ szabadkőművességének jelenlegi főügy-
vivője, Bismarck által. Egy német hajóraj már a biscayai 
tengeröbölbe indult, állítólag a Spanyolhonban lakó néme-
teknek (ott nem fenyegetett s onnan nem is védelmezhető) 
érdekeinek védelmére ; valóságban pedig azért, hogy a car-
listák javára történendő fegyverszállításokat, melyeknek 
főbb kikötö s lerakó helyei ott vannak, megakadályozza. 
Van azonban, ugylátszik, itt is már gondoskodva arról, hogy 
a fák ne nöjjenek az égbe. E fegyverszállításokat ugyauis 
legnagyobb részt angol kereskedelmi hajók szokták közve-
títeni, kiknek bántalmazását Anglia bizonyára nem türendi, 
mire nézve Bismarck már egy félre nem érhető intést kapott 
Bourke, angol belügyministeri alállamtitkárnak, az alsóház 
jul. 29-ki ülésében, egy ezen ,iuterventio' alkalmából tett 
interpellatióra adott válaszában, melyben az alállamtitkár 
határozottan kijelenté, miszerint Anglia feltételezi, hogy a 
német hajóraj csakis azért indult a spanyol vizekre, hogy hon-
fitársainak érdekei felett őrködjék Ily körülmények 
közt kettős figyelemre méltó Angliának a brüsseli conferen-
tia irányában elfoglalt hideg magatartása, mely conferentia 
különben sem volt egyéb, mint Bismarck-Gortcsakoffnak az 
európai diplomatiának feltételezett oktondiságára való spe-
culatiójuk, mely azonban alighanem csütörtököt mondand. 

— Janiszewski, pozeni félsz, püspök julius 27-én be-
fogatott, s 15 hónapnyi börtönbüntetés elszenvedésére az 
ottani várba vitetett. 

— A németbirodalmi tanácsnak tizenegy tagja ül je -
lenleg a börtönben, mindnyájan a centrumsfractiónak vagy 
a socialdemoerata pártnak tagjai ; kettőt kivéve, a ki szász, 
mind porosz alattvalók. — A porosz kormány körlevelet bo-
csátott az egyes tartományok elnökeihez, melyben felszó-
lítja ezeket, mondjanak véleményt arra nézve, hova lehetne 
a májustörvényileg internálandó katholikus papokat kül-
deni. Legtöbb kilátása e tekintetben a schleswig-holsteini 
tartománynak vannak. 

Szerkesztői üzenetek. 
Scaevola : Méltóztassék a kérdéses könyvet emlékül elfogadni tőlem. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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denütt merényletek. Köln. A májustörvényi bíróságoknak mások általi lefizetése. — Vegyesek. 

Amerikai állapotok ,ázsiai4 viszonyaink 
között. 

I. 
Légy üdvös bölcs politikusainknak gazdag el-

dorádója, Amerika! Légy üdvös főleg általunk sze-
gény magyarok által, kik miután nem lehetünk oly 
szerencsések fizethetni dolláraiddal drága adóssá-
gunkat, és még ,drágábbg kormányunk embereit, be-
ékeljük legalább ázsiai viszontagságos viszonyaink 
közé egyház-politikai bölcseségedet, már csak azért 
is, mert e beékelés néhány nagyhangú beszéddel, 
tehát fejtörésbe épen nem kerülő, és hozzá még leg-
olcsóbb szerrel történhetik meg. 

Menjünk át tehát Amerikába, és ismerkedjünk 
meg azon állapotokkal, melyeket — gazdagságát 
természetesen kivéve — hazánk európai területére 
és ázsiai viszonyai közé átültetni vágynak refor-
mereink, és állapodjunk meg először is az amerikai 
vallásszabadság sarkalatos elvénél. 

Az 1787-ben kiadott, és inai nap is teljes érvény-
ben álló unio-alkotmányhoz négy évvel későbben 
(1791) csatolt I. ammendement azt határozza, hogy 
„a congressusnaJc valamely religio behozatalára, vagy 
szabad gyakorlatára vonatkozó semmiféle törvényt sem 
szabad alkotnia".') Ez az amerikai egyházpolitiká-
nak sarkelve, mely, miután a kormányok egyálta-
lában felekezetnélküliekké váltak, kell hogy Euró-
pába is átültettessék, vagyis kell, hogy az egyház 
az államtól olyképen elválasztassék, hogy az állam 
az egyházi dolgokba, a felekezetnélküli kormány a 
felekezetek ügyeibe ne avatkozzék. 

Amerika a vallásszabadság hazája, s e szabad-
ságtól nekünk félni nincs okunk. Nem is tiltako-

') Rüttimann : Kirche und Staat in Nordamerika. 9 \. 

zott a magyar kath. papság e szabadságnak- a haza 
bölcse által kilátásba helyezett, s az országgyűlés 
által ugyancsak helyeselt behozatala ellen, hiszen 
mi katholikusok csak néhány év előtt még prot. 
atyánkfiai szabadságának érdekében is szót emel-
tünk ; hanem igenis tiltakozott az e szabadságnak 
külszine alá rejtett Bismarckféle, immár egész az 
eszelősségig fokozott zsarnokság, s e zsarnokságnak 
indokolatlan fegyverei, az úgynevezett egyházpo-
litikai §§. ellen, melyek ugyanazon programmbe-
szédben igen feltűnő modorban pendittettek meg; 
tiltakozott jelesül az Amerika földjén ugyan még 
mindeddig divó, de nálunk teljességgel fölös, sőt, 
tekintve főképen anyagi helyzetünket, (hisz' a szel-
lemi érdekek e krachos korban ugy is háttérbe szo-
rulnak!) az ország bukását biztosan előmozditó 
drága közös iskola és a polgári házasság ellen. 

Nincs okunk félni ezen szabadságtól ; mert 
Kist 2) szerint egy országban sem uralkodik oly 
fokban a vallási érzet, nem virágzik oly gazdagon 
az egyházi élet, nem látogatottabb az isteni szol-
gálat, nem gyakoribb a szentségekhez való járulás, 
nem ünnepeltetik meg szigorúbb módon a vasárnap, 
mint Amerikában. A világnak egy országában sem 
hozatnak nagyobb áldozatok a templomok és isko-
lák javára, a cultus és hitoktatás, a vallásos neve-
lés és szegény-ápolás czéljaira, mint Amerikában. 
A világ egy birodalmában sem tartatnak meg oly 
szigorú lelkismeretességgel az egyháznak paran-
csai, végzései és rendeletei, nem tiszteltetik oly mé-
lyen az egyház főpásztora, nem létezik annyi ra-
gaszkodás és gyermeki pietás a püspökök és papok 
iránt, mint Amerikában. Nincs nép a nap alatt , 
mely oly élénk részvétet tanusitana a religio és 
mindazok iránt, a mik vele összefüggésben vannak, 

2) .Amerikanisches' von L. Kist, 1871. 240. és köv. 1. 
12 
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mint az amerikai, és egy népben sem támad gomba 
módra fel oly sok, tarkánál tarkább vallás, mint az 
amerikaiban. És sehol sem létezik oly kevés tör-
vénytelen gyermek, mint Amerikában. 

,Különös, hihetlen !' fogod mondani. .Hogyan, 
váljon egy oly országban, hol minden csak az üzlet, 
csak a kereskedés és nyereség, bond és dollar, gaz-
dagodás és élvezet körül forog, egyházi hitélet vi-
rágozzék ! Hogyan, váljon egy oly országban, hol 
egyház és állam absolute szét vála szt vák, hol az 
állam az egyházat nem segélyezi, hol cultusministe-
rium az ö tanácsosaival nem létezik, ott az egyház tisz-
telet — és tekintélyben álljon, hatalommal birjon 
és azt gyakorolja is ! Hogyan, a szabadság e honá-
ban, hol mindenki a lehető legnagyobb korlátlan-
ságot élvezi, az emberek csakugyan az egyház igája 
alá önkénytesen hajtanák le fejőket, mint szegény 
bűnösök a kereszthez csúsznának, porba omoltan 
mellökre vernének, a papi föloldozásért könyörög-
nének ós többször áldoznának ! Hogyan, ez ország-
ban, hova évenkint a föld minden tartományának 
nagy mennyiségű iszapja és piszokja gyűl, hit és 
erkölcsiség virágoznék, az Isten és egyház paran-
csai gyengéd lelkismeretességgel megtartatnának, 
az isteni szolgálat, felekezeti iskolák, zárdák, pápa, 
zsinat stb. részére még áldozatok is hozatnának ! 
Hihetlen ! És mégis — ugy van, a mint mondottam. 
Északamerika vallásos ország, Igen, vannak ott is 
hitetlenek és erkölcstelenek, istentagadók és az egy-
ház ellenségei, felvilágosodottak és jezsuita-falók, 
de ezek a kisebbséget és a megvetés tárgyát képezik. 
Hol fény van, ott mindenkor árnynak is kell lennie. 

Először is azon kérdés merül fel: Honnan ered 
az észak-amerikaiak ezen vallásos, egyházi iránya ? 
S én azt felelem : Az első bevándorlásnak sajátla-
gos, vallásos indokából. A 16. és 17. században az 
Amerikába kivándorlókat nem aranyláz, nem üz-
leti szellem, nem a fegyverforgatástól való irtózás, 
nem politikai czélok, nem is csak egyedül a monar-
chiái elem iránti ellenszenv, nem republikánus ér-
zelmek vezették, hanem a vallásbeli intolerantia, az 
államegyházi intézmény és a hitzsarnokság Angol-, 
Francziaország- és Hollandban. Hogy az ősi hazá-
ban a vallásbeli nyomástól megmeneküljenek és 
Amerikában hitbeli meggyőződésűk szerint élhesse-
nek, százan, sőt ezrenkint hagyták el akkor Angol-, 
Skót-, Holland- és Francziaországot, katholikusok 
és quäkerek Angolhonból, puritánok Skócziából, 
helvét hitvallásuak Hollandból és hugenották Fran-
cziaországból. 

Midőn VI. Edvard, Erzsébet és I. Jakab, 
Cromwell, Crammer és Laud az államvallástól el-
térő minden hitvélemény ellen véres törvények, a 
javak elkobzása, börtön és kard által dühöngtek 
és minden alattvalójukat birkanyáj módjára rend-
őri hatalommal az államegyházba terelni akarták, 
a skót puritánok felkeltek e terrorismus ellen, da-
czoltak a kormánynyal és I. Jakabtól 1620-ban az 
Amerikába való kivándorlásra engedélyt eszközöl-
tek ki. Csak 100-an voltak, kik 1620. decz. l .Neu-
Englandban a partra szállottak, és ott okmányilag 
mint I. Jakabnak alattvalói telepedtek meg. — 
Pennsylvania állam a quäkerek által alapittatott 
és nevét Penn Yilliamtól vette, ki azt II. Károly 
királytól adósságfizetés fejében kapta. Alatta An-
golhonból igen nagy számú quäker vándorolt oda, 
kimenekülendő azon nyomasztó helyzetből, mely 
szülőföldjükön rájok sulyosodott. 

New-Yorkot a helv. hitv. hollandok alapitot-
ták ; és midőn a hugenották Francziaországban Me-
dici Mária gyámkormányzása alatt kemény zakla-
tásokat szenvedtek, és legbiztosabb helyök, La Ro-
chelle város elfoglaltatott, sokan közülök ide ván-
doroltak ki. (Folyt, köv.) 

Vele-e 1 vagy nélküle ? 
(Folytatás.) 

Avagy ini idézte elő a több mint 3 százados forradal-
makat ? oltár, trón, személy és vagyon elleni merényeket ? 
Kik elnökösködtek a boszu parlamentben és nemzeti con-
ventben ? Kik hurczolták I. Károlyt, s XVI. Lajost a vér-
padra ? Kik folytatták irtóháborút a vendeeiek, baskok 
sat. ellen ? 

Bizonyára azon emberek, kik az általunk felhozott 
egyéni souverainitás elvénél fogva, pápát és királyt, egyházi 
és politikai fölségiséget saját én-jökben szoktak összpon-
tosítani. Kik nemcsak az erkölcsi országban a pöschelianuso-
kat, mommiereket és muckereket ; (a bibliai szabadkutatás, 
vagyis az elvetett egyházi tekintély rovására rakonczátlan-
kodókat) testvéreiknek elismerik, — 

Hanem a politika birodalmában is a legelvetemedet-
tebb daemagogokat, lázitókat s a kormány-felforgatókat 
szolgáltatják. Azon felforgatókat : kik eszelösségök- s túl-
zásukban ma már legborzasztóbb okfőket koholnak. 

S kik azért legveszedelmesebbek : minthogy a nemzeti 
jóllét czége alatt a könnyen ámítható nép millióit is felizgat-
ják, kanócz-, lándzsa- s gyilokragadásra szólítják. Elany-
nyira, hogy az általuk importált, s az 1814 s 181 5-ki fran-
czia táborozások által még inkább felingerelt, még szélesb 
körben elterjedt, mint elnyomott revolutionäres szellem, 
egész Europa népeit ugy megragadta, hogy ma már a val-
lási és politikai pártoskodás európaszerte napirenden van, 
mely útját egyengeti ama véres catastrophának, a propheti-
cus szellemű Leibnitz és Holzhauser által megjósolt, nagy 
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közlázadásnak, melylyel Európa fenyegettetik ; a melyre 
1848-ki februárban a 35 milliónyi franczia nép már meg ia 
fújta a tárogatót. 

Példája a poroszok- csehek- osztrákok- olaszok- ma-
gyarok- stb.-ben csakhamar utánzókra talált; s ekép a lát— 
noki tehetséggel megjövendölt európai közlázadáa initiálva, 
kezdeményezve van. 

Hogy e hajmeresztő cataatrophát, — a már nyakunkra 
nőtt — atrategiailag szervezett, egységesen vezényelt, nem-
zetközi munkásegylet, mindnyájunk által annyira rettegett 
internationale közeljövőben folytatni ; s talán az európai pol-
gárisodás megsemmisítésével fogja majd bevégezni, minden 
elfogulatlan bölcselő, látnoki ihletettség nélkül ia tudhatja. 
Hacsak a keresztény polgárisodás nemtője, a mennynek ezen 
isteni küldöttje, a kath. egyház közbe nem lép ! Mert ma 
már senki sem tagadja ; hogy a kath. egyház tanai mentet-
ték meg, vagy inkább teremték a jelen világot. Azon ta-
nok, melyek Montesquieu szerint: „ha az alattvalókra nézve 
szükségesek lenni meg is szűnnének ; de az uralkodókra, a 
hatalmasokra nézve mindig szükségesek leendenek. Mert 
csak ezek fékezhetik a socialia hatalom legmagasabb fokára 
emelkedett despotát". L. V. A. 850. 13. 1. 

Ezen egyház Ígéretet tőn, hogy a veszélyeztetett tár-
sadalmat moat ia meg fogja menteni. Azonban a daemagogia 
uralma alá esett társadalom a neki nyújtott üdvöt irtóztató 
állhatatossággal utalja vissza. Azért bölcsen jegyzi meg a 
lángeszű Görres, Ath. v. Jos. Görr. 4-te Aufl. Regensb. 833. 
78. 1. — midőn mondja, hogy : „egy baljóslatú fatalitás mint 
damoklesi kard lebeg felettünk, mely azokat is (a kormá-
nyokat) kiknek leginkább fekszik érdekökben a társadalom 
alapját, a vallást és egyházat védeni, megkimélni, — igen 
azokat is arra ösztönzi, miszerint e tényezőket folyvást 
rázkódtassák ; s ahelyett, hogy megszilárdításukon dolgoz-
nának, azokat lőporerővel légbe röpitni iparkodjanak. 

Bárhova forduljunk, mindenütt a legnagyobb szorga-
lommal látjuk ez aláásást folytattatni ; — pedig, megfogha-
tatlan! azok segedelmével, (t. i. a kormányok és fejedel-
mekével) kik ellen az egész munka intézve van ! Már egye-
bütt ia irtuk, hogy a jelen radíkál mozgalom a birtok éa fő-
hatalom ellen irányoztatik ! Tehát maga az állam érdeke 
kívánja, hogy a kath. egyháznak, a status e nélkülözhetlen 
munkatársának aláásott tekintélye mielőbb helyre állitva, 
munkatere biztosítva, — az ellene Porosz, Olasz, Svajcz, s 
Osztrák-Magyarországon is inscenirozott üldözések, égbe-
kiáltó igazságtalanságok beszüntetve legyenek. 

Legnagyobb fontosságú dolog magára az európai pol-
gáriasodásra nézve, hogy ezek mielőbb megtörténjenek. Jöhet 
talán nemsokára idő, mikor az emberek a physikai s politi-
kai tekintély elégtelen voltát átlátandják, s az isteni féle-
lemre és lelkismeretességre hivatkozandnak. 

Akkor kivánni fogják a kath. egyház pápája-, papjai-
s szerzeteseinek közmunkálását és sajnálni, hogy irántok a 
nép tiszteletét es bizodalmát aláásták. 

Akkor be fogják látni káros voltát abbeli sajnálatos 
munkálkodásuknak, miszerint a pápa-, pÜ3pök-, pap- és 
barátfaló, katholikuaüldöző Bismarcknak még golyószórók 
s hátultöltők százezreivel rendelkező hatalmas kormányok 
is csatlósai, tartalékhadai, bűntársai lettek. 

Akkor szorongva fogják felkutatni a széjjelszórt oltár, 
templom- pápai szék, zárda és papház romokat, melyeket 
feldúlni maguk is segítettek, s azokat régi helyeikre rakni. 
Hogy elűzetett lakóik, a katholikus pápa, a papok, és szerze-
teaek beléjük viaszaköltözzenek ; s veszélyeztetett életük és 
vagyouuk bátorságositására közremunkáljanak. Igen ! 

Megjön az idő éa talán hamarabb, mint hinnők, — mi-
dőn a megzaklatott emberiaég nemtőjét a azabaditóját a ka-
tholikuaok pápája-, papjai- s szerzeteseiben fogja — ke-
resni ; épen ugy mint már kereate és fel is találta a népván-
dorlások rémes korszakában. Gundy Mihály, esperes. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. T i t k o s v a g y n y i l t v á l a s z t á s ? (Vége) 

Őszintén mondva, nem igen értjük, miként történhetett, 
hogy magyar parlamentünkben még ezen kérdés is pár t -
kérdéssé nyomorittatott ; annál kevésbbé értjük ; mert ugy, 
amint a dolgok ma állanak, jobban szerettük volna, ha az u. 
n. jobbpárt a titkos választásban megbízni, a bal pedig 
a nyiltat követelni merné; mert ez azt mutatná, hogy a 
jobb meg tud bizni a népben, a bal pedig, ugyhiszszük, a 
nyilt szavazás mellett nem igen menne sokra : amint mosta-
náig aem ment. Megjegyzendő azonban, hogy midőn ekként 
a jobb mellett pártálláat foglalni látazunk, ezt csak tisztán 
politikai programmjának némely részleteire vonatkozólag 
teszszük, mert egyházpolitikai tekintetekben nem tudunk 
egyéb különbséget a jobb és a bal közt, mint azt, mely aczé-
lok azonossága mellett az eszközök megválogatásábán s mi-
kénti alkalmazásában áll, ugy hogy e tekintetben tökélete-
sen a pártokon kivül állunk. 

De hát, miután nálunk szokás mindent pártkérdéssé 
tenni, ugy tették ezt is, a jobb a nyilt szavazás mellett küz-
dött, a bal a titkosért kardoskodott. 

Pedig mindegyik ellen sokat lehet felhozni, s mind-
egyik mellett is ; sőt az a furcsa, hogy ugyanazon érvvel le-
het pro és contra is fellépni. A nyilt szavazás sokféle erköl-
csi a anyagi preasiót involvál, a nem tudjuk, váljon például 
Tiaza Kálmánnak minden gazdatisztje, vagy a jelenleg bal-
oldali protestáns papoknak hoszu sora, mind a baloldalra 
azavazua-e, ha a azavazás titkoa lenne. A ki tehát a nyilt 
szavazást sürgeti, ugylátszik, mintha némileg az annak al-
kalmával gyakorlandó pressióra is számitana ; mert ama 
bizonyos phráziaok a ,férfiaa bátoraág'-ról aat. igen kényel-
mesen Írhatók ugyan papírra, idefent Pesten, mikor nincs 
alkalom vagy kényszer azt érvényesíteni is ; de bajosan ér-
vényesíthetők ott, hol családos embernek existentiája urának 
szeszélyétől függ, legyen az most nemes X. Y. földesúr vagy 
X. Y. község, mely papjával, jegyzőjével, tanítójával amúgy 
,autououiice' majd elbánik, ha másként merne szavazni, 
mint a hogy ezeknek az illetőknek tetszik. 

Ezek tehát semmitsem érő érvek ; mert ha már cor-
ruptióról tetszik beszélni, akkor sokkal nagyobb corruptio 
az, midőn valaki, ki tudja mi okból meggyőződése ellen sza-
vaz, mert nyíltan szavaznia kell, mint midőn talán ad decli-
nandam vexationem baloldalilag beszél, és jobboldalilag sza-
vaz. Igaz, hogy a tiszta morál szempontjából egyik sem he-
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lyeselhető; de mikor ebben a szerencsétlen rendszerben, 
mostani alakjában nincs helye a tiszta morálnak ! . . . . Az 
ebből folyó consequentiát : hogy akkor az egész rendszert 
meg kellene változtatni, szivesen irjuk alá ; de addig, mig-
nem ez megtörténik, a fenálló állapotok szempontjából 
fejtegetjük s magyarázzuk azt, amit magában véve nem he-
lyeslünk. 

Tehát a nyilt is, a titkos is csak tápot nyújtanak a 
eorruptiónak ; s ki tudja, váljon a nyilt nem többet-e ? . . . . 
Ott a ,kortes' be tud számolni megvett szavazataival, ille-
tőleg leszámolni a megvettekkel, ha kedvök kerekednék ne-
tán astipulatiók ellenére szavazni ; — itt, a titkos szavazás-
nál ez nem lehet ; ihatja valaki, (hogy magyarosan értel-
mezzük a dolgot) X borát, s mégis Y-ra adhatja szavazatát; 
itt tehát a megvesztegetésnek risieója nagyobb, mely tapasz-
talat magát a megvesztegetést talán hatalmasban korlátolná, 
mint ezt féltuczat igy meg ugy inagyar-prokátorosan teker-
vényes §. tehetne. 

Ezért mondjuk ezeket, hogy bebizonyítsuk, miszerint 
a vele járható corruptio tekintetéből, egyik választási mód 
sincs igen megbízható, sőt talán a nyilt még kevésbbé mint 
a titkos. 

Már most ha katholikus pártunk lenne, melyiket vá-
lasztanók a két választási módozat közül? . . . . 

Egyelőre határozottan a titkost ! 
Mert kétségbevonhatlan igazság, hogy a magyar ka-

tholikusoknak sorakozását eleddig a vallásos ügyekbeni j á -
ratlanságon s ebből folyó közömbösségen, a kicsinykedő sze-
mélyeskedésen, tulokos számitgatáson, itt ott talán bizonyos 
személyes lekötött voltán kivül nagyrészt a sarokban lapuló 
gyávaság s annak édes magzatja az álszégyen akadályozta 
meg, nyiltan azon párthoz tartozni, melyről az orditozó kö-
rülmetélt had s annak affiliáltjai vajmi roszat vélnek mon-
dani, ha annak szidják, hogy ,•ultramontán:' 

Csak hagyjanak ismét békét holmi phrázisokkal, hogy 
,igy meg ugy i l l e n é k ' . . . . ez mind nem ér semmit ; ez a cá-
tói virtus, ez a puritanismus igen gyakran semmi egyéb, 
mint furfang, mely által az emberekre ráijesztenek, mely 
által, nagy garral hirdetvén s követelvén az eszményi leg-
jobbat, megakadályozzák a közönséges jót ; s midőn ez sike-
rült nekik, akkor markukba nevetnek ; mert kétszeresen 
sikerült az oktalan népet rászedniök, először azáltal, hogy a 
jót megakadályozták, másodszor pedig azáltal, hogy e sze-
repet cátói jelmezben sikerült végig játszaniok. Ebben az 
egyház, mint mindenben sokkal ildomosabb, mint azok a 
jansenista rigoristák, kiknek erkölcstani, elméleti szigora a 
legnagyobb gyakorlati laxismusnak öntudatos szülőanyja 
volt. Persze, hogy a lehető legmagasabb erkölcsi tökély az 
lenne, ha például a tolvaj nyiltan, az egész község előtt 
megvallván bűnét, bocsánatot kérne a megkárositott test-
vértől, s az elvitt jószágot személyesen szolgáltatná vissza 
s ime az egyház mégis beéri azzal is, ha gyóntatóatyjának 
átadja, s ez viszont elviszi a megkárositotthoz s visszaadja 
neki tecto nomine; s jobban szereti, ha ,gyáván', azaz titok-
ban üti helyre hibáját, mint hogy csupa ,férfias bátorság'-
ból — tolvaj maradna. 

A kinek pedig mégis kedve volna ezen ,férfias bátor-
sag'-ról declamálni, az az incompatibilitási törvényjavasla-

tot olvassa át s tanulja meg belőle, mily kevés bizalmat he-
lyez törvényhozásunk a nemzet ,legjobbjai' — mert a fictio 
szerint azok választatnak — férfias bátorságában ott, hol 
egy kis jövedelemről, egy kis megvesztegetési douceur-ről, 
egy kis konezra való, többé kevésbbé alapos reményről s ha-
sonló szép dolgokról van szó ; s azután, ha majd e törvény-
javaslatnak áttanulmányozásából azt tanulandotta meg, mi-
szerint az országnak jelenlegi legjobbjai magok egy csepp 
,férfias bátorságot' sem tételeznek fel a leendő legjobbakról, 
mindazon esetekben, melyekben az országgyűlési képviselőnek 
beesületbeli kötelessége,s a piszkospénzhajhászat közt collisio tá-
madhatna, hanem — mi az egész törvényjavaslatnak létet 
adott, keserves tapasztalatok árán emettől nagyon is féltik 
amazt — ha mindezt megtanulandotta, akkor azt hiszszük, 
hogy belátni fogja, miszerint mai viszonyaink közt valakinek 
a politika terén ,férfias bátorság'-ról beszélni annyit tesz, 
mint azt értetni meg vele : „Uram én önt bolondnak tartom, 
a ki mindent elhisz, amit mondok" . . . . 

A katholikus párt szempontjából tehát, legalább egy-
előre a titkos szavazást kivánnók, s ki tudja, váljon a nyílt-
nak bizonyos oldalról való oly heves sürgetése, legalább 
részben is nem azon szempontból történt-e, hogy ezáltal 
ilyetén pártképződé3 lehetleuittessék . . . ? De mondjuk: egy-
előre, mert ha valakinek, ugy nekünk kívánnunk, s ameuy-
nyire lehet oda is kellene törekednünk, hogy népünkben az 
öntudatos hitmeggyőződés oly erős gyökeret verjen, bogy 
azt a közpolitika terén is nyiltan hangoztatni s érvényesí-
teni merje; — addig azonban, ha a német, annyira isko-
lázott, annyira fegyelmezett katholikusoknak meggyőző-
dése szeriut, a titkos szavazat az, minek legujabbi fényes 
választásaikat köszönik, miért akarnánk mi elméletileg job-
bak lenni náluknál, kiknél gyakorlatilag százszorta roszab-
bak vagyunk ? — 

Szeged. H á r o m n a p a t. i s k o l a n é n é k l e á n y -
n ö v e l d é j é b e n . Julius két végső napján s a f. hó elsején 
szokatlan élénkség vala észlelhető az Oltványi-féle növelde 
környékén, melyet az intézetben tartott első évi vizsgálatra 
sereglő vendégkoszoru hullámzása idézett elő. Részint az uj 
intézet tanerői szakképessége iránti kiváncsiság, részint a 
szülők érdeklődése leánykáik előmenetele iránt oly vonz-
erők valának, melyek az intézet valóban díszes és a kénye-
lemig tágas vizsgálati termét is képesek valának benépesí-
teni. Az első napi vizsgálat a három osztályban oktatott 
kültanulókra terjedt, kiknek szabatos feleletei a tanterv kö-
vetelte összes tantárgyakból nyiltan jelezték a hivatásos tan-
erők teljes otthonosságát. 

A második nap délelőttjén az intézeti növendékek 5. ós 
6. osztálybeli tanulói adtak számot biztos alapú ismereteik-
ről,nem csak az előirt tantárgyakból, hanem még a női neve-
lés teljéhez elengedhetlenül szükséges házi nevelés-, háztar-
tás- és kerti gazdászatból, ugy a szépészetből és az uj mér-
tékrendszer ismertetéséből is; délután a négy alsóbb osztály 
növendékei állták ki derekasan a próbát, és pedig a népis-
kolai teendők egész körét megoldva. A német nyelv gyakor-
lati ügyes kezelésének azon örvendetes jelenségével találko-
zott a vendégkoszoru, hogy a legtősgyökeresebb szegedi 
leánykák is bátran beszédbe eredtek a nyelvtanitóval : de 
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jól esett emellett a németajkú leánykáknak a magyar nyelv-
ben tett bámulatos előhaladásával is találkoznunk. 

A harmadik nap délelőttje a franczia nyelvre, magyar, 
német és franczia szavalmányakra, magán- és karénekekre, 
s zongora játékra lőn forditva, mely változatos élvekért a 
jelen volt diszes vendégkoszoru sokszoros tetszésnyilatkoza-
tával adózott a folyton kellemes meglepetésekkel kedves-
kedő, finom modorával meglepő, szerényke leánykoszorunak 
biztos szerepléseiért. A tantárgyak váltakozási ideje alatt a 
vendégkoszoru gyönyörködve szórakozott a rajz és kézi-
munka kiállitására fordított nagy teremben, hol a háztar-
tást illető legkisebb munkától kezdve a művészi ízléssel ki-
vitt hímzett szőnyegekig, a rajzónnal és vizifestékkel pa-
pírra ugy mint fára rajzolt változatos és bámulatos türelem-
ről tanúskodó rajzokkal oly gazdag választékban találkoz-
hatott, minő egy évi rövidke időn át ötször annyi növendék-
nek is dicséretére válik vala. 

A vizsgálatot vezérlett Dobó Miklós esperes-plébános 
ur, valóban a hálás szülők szivéből merített megható sza-
vakkal köszönte meg a munkás iskolariénik önfeláldozó sike-
res fáradozásait, ugy az első év nehézségei legyőzésében lan-
kadhatlanul buzgolkodó Oltványi Pál derék földink körül-
tekintő intézkedését. Mi pedig, kik a keresztény nőnevelést 
a magyar család és társadalom erkölcsi megifjitására is az 
egyedül biztos eszközök legkiválóbbjának ismerjük és vall-
juk, a három napon tapasztalt örvendetes eredmény után a 
legmelegebben üdvözöljük városunkban a hazafias érdemek-
ben olv gazdag piáristáknak, a nőnevelés terén méltó ver-
senytársait, a szerény iskolanéniket. (,Szeg. L.1) 

Berlin. , L e s z t e h á t i u t e r v e n t i o', ez a libe-
beralisok legújabb hadi jelszava ; és pedig interventio Spa-
nyolországban. Miután immár kétségbevonhatlan tény — 
— írja a ,6rera.', hogy a carlisták sem távirati füllentések 
sem hasontermészetü ujsági tudósítások, sem Moriones és 
más ilynemű ,hadvezérek' által nem semmisithetők meg, ha-
nem hogy ellenkezőleg mindinkább nagyobbodó hatalommal 
egyre haladnak, most már a liberális ellentábor külföldi in-
terventióért kezd, s pedig sürgetőleg, lamentálni ; s az ez 
irányú czikkek sűrűen követik egymást, teremnek, mint 
mondani szokták, a gomba eső után. 

Eközben csak az a kérdés, az a baj, miként kelljen 
ezen intervcntiót okadatolni, miután az első németbirodalmi 
tanácsnak liberális többsége, veleszületett politikai éleslá-
tással a legtökéletesebb politikai bolondságot, melyet a leg-
nagyobb államjogtudósok egyhangúlag elvetnek : a minden 
ároui non-interventíót ünnepélyesen azon alapnak procla-
málta, melyre a német birodalom ezentúl a külföldhezi vi-
szonyainak meghatározásában á l l and . . . . ? 

Akkor persze arról volt szó, hogy az uj birodalom 
maga magának kösse meg kezeit a pápával szemben, s ami 
liberális államtudósainknak akkor eszük ágában sem volt, 
hogy maholnap még carlisták is keletkeznek ; politikai elő-
relátásukban, mely saját becses orruknál is rövidebb, azt 
gondolták, hogy a politikai constellatio, mert nekik ugy 
tetszik, örökké az fog maradni, a melyakkor volt, s azt hit-
ték, hogy ha uj ,elv'-ökkel csak a pápának ártottak, akkor 
már jól van minden. 

De a politikai helyzet csakhamar s pedig nagyon is 

megváltozott. Már egyszer is nagyon közel álltunk azon ve-
szélyhez, hogy a törvényes monarchia Francziaországban 
helyreállittassék, s akkor már a liberális politikasterok két-
ségbeesetten lamentálnak vala a felett, hogy nincs ürügy, 
mely alatt a német birodalom Francziaországban interve-
niálhatna., hogy eme borzasztó restauratiót megakadályozza. 
Akkor kéz alatt azt beszélték, hogy Berlin kéz alatt rop-
pant szellemi s anyagi erőfeszítéseket tesz Párisban ; azonban 
diplomatiai körökben megforduló személyek épugy kéz alatt 
azt sugdosták, hogy az orosz ezár minden, a legitimitási elv-
nek elnyomását czélzó interventiót határozottan kikért ma-
gának. A helyzet nagyon feszült, s a liberális politikusra 
nézve nagyon aggasztó volt, midőn Charabord grófnak Ches-
nelonghoz intézett levelében való, férfias fellépése a fehér 
zászló kitűzését egyelőre elnapolta. 

Azóta a carlisták soha nem sejtett mérvben szaporod-
tak fel s erősödtek meg. A bilbaói vereség után egyidőre er-
kölcsileg megsemmisülteknek látszottak, de az estellai nap 
az akkori vesteségeket kétszeresen s háromszorosan pótolta 
vissza. Ha még néhány hétig igy tovább haladnak, akkor 
vége van az u. n. spanyol köztársaságnak, vége Serrano re-
gensségének, végre ama bizonyos, 191 képviselőre támasz-
kodhatott Araadeoféle királyságoknak , akkor már csak egy 
lehetséges : VIL Károlynak legitim katholikus monarchiája. 

Borzasztó ! Hát ezért működött volna a liberalismus s 
a szabadkőművesség, évtizedek óta, ezért ásták volna alá a 
szegény Spanyolországnak pénzügyi erkölcsi s vallási köz-
állapotait, azgrt forgatták volna fel a ,modern eszmék ja-
vára ezen országot, azért űzött volna a forradalom forradal-
mat, pronunciamento pronunciamentot, esküszegés s árulás 
esküszegést s árulást, hogy utóvégre is C3ak a régi rend s 
törvény, a legitim királyságnak tekintélye diadalmaskodjék, 
— hogy a chaos ismét tiszta helyzetnek, a gazság a becsü-
letnek engedjen helyt ? . . . Ez lehetetlen ! 

It t interveniálni kell ! De hogyan ? . . . . Heureka ! A 
carlistáknak ,embertelen' hadviselési modora, egy német ál-
lampolgárnak, mi több egy német katonatisztnek, ki eléggé 
,leereszkedő' volt, Serranóuak kémül szolgálni a carlisták 
általi agyonlövetese, ez lesz az ürügy, mely alatt majd inter-
veniálunk. 

De váljon a volt carthagenai communardok talán ,pol-
gárisuk' háborút viseltek-e? Nem kárositottak-e meg szám-
talan német állampolgárt vagyonúkban, életökben ? Nem 
raboltak, gyujtogattak-e a vörös zászló alatt, bátortalanná 
téve a földközi tengernek spanyol részei t . . . ? Oh igenis ! 
De a communismus a liberalismusnak természetes folyta-
tása. Tőle soha sem kell tartani, hogy majd az ő uralma 
alatt az ultramontanismus emeli fel fejét ; ép ellenkezőleg, a 
communista urak még azt a keveset is elrontják, mit a libe-
ralismus a kath. egyházból még épségben hagyott ; felgyújt-
ják még azt a néhány templomot is, melyeket apáik, a libe-
rálisok még nem tettek kaszárnyákká vagy színházakká, s 
a papokat minden teketória nélkül halomra lövik. 

Werner kapitány ugyan gyenge kis kísérletet tett a 
spanyol communardok féken tartására, de ekként cseleked-
vén, ulasitásait lépte át, s rögtöni elhivatása s egy még min-
dig nem közhírré tett haditörvényszéki Ítélet ujolag tuda-
ták a világgal, miszerint a német birodalom semmi ürügy 
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alatt s semmi körülmények közt más államoknak belügyeibe 
nem avatkozik. 

Meglehet azonban, hogy más ,elvek' nyomulnak elő-
térbe, midőn a carlistákról van.szó. Nem véletlenségből tör-
ténik, hogy a liberális lapok az estellai csata óta nap nap 
mellett a legbolondabb, mondhatnók : a leghazudtabb tudó-
sításokat hozzák a carlistáknak állítólagos kegyetlenségei-
ről. Elő kell ugyanis készíteni azt az u. n. közvéleményt 
arra, a mi jönni fog. Mennyire mennek a liberális füllentők 
s rágalmazók jólfizetett buzgóságukban, mutatja a ,Nordd. 
A. Z.' azon eszeveszett ötlete, a fentnevezett porosz kémnek 
hadjogi agyonlő vetését s Kullmannak ,merényletét' párhu-
zamba hozni, ekként irván : 

„Mindkét gonosztett ugyanazon egy forrásból szárma-
zik; mindkettőről a történelem majd ugyanazon Ítéletet 
mondandja. Hogy Kullmann a carlisták ügyeért rajong (!) 
nem csak őt magát, hanem ezen ügyet is nagyon különösen 
jellemzi". 

Midőn a félhivatalos lapok igy beszélnek, akkor kár 
lenne, bármin is csudálkozni, a mi történi fog. 

Nem is csudálkoznánk, ha a liberalismus, melynek 
legfőbb ereje abban áll, hogy esetről esetre egy megfelelő 
,elvet' majd feltalál, majd feláldoz, néhány nap vagy hét 
múlva európai örömrivalgásban törne ki, mivelhogy a min-
denható német birodalom Spanyolországban a forradalom 
javára beavatkozik; — de époly kevéssé csudá.kozuánk, 
ha ezek s hasonló dolgok, melyek immár évtizedek óta a 
liberális czégér alatt történnek, végre valahára megnyitnák 
a fejedelmek s népek szemeit. 

Vannak, a kik azt mondják, hogy az orosz czár don 
Carlos ügye iránt nem kevesebb rokonszenvvel viseltetik, 
mint Chambord grófé iránt. Igy aztán végre még azt is 
megérjük, hogy interventio lesz, interventio ellen ! 

Róma. M i n d e n ü t t m e r é n y l e t e k . Alighogy a 
kissingeni ,merénylet'-nek hire a havasokon áthatolt, hatal-
masaink legott nyakra főre siettek uruknak s jóakarójuk-
nak, a pisztolyfojtás találta német herczegnek legalázatosb 
szerencsekivánatait kifejezni ; természetesen nem a felett, 
hogy a fojtás kezét feldörzsölte, hanem a felett, hogy az 
egésznek oly véletlenül ügyes lefolyásánál fogva csakis a 
fojtás találta őt, s hogy ennélfogva becses élete, s azzal 
együtt monarchiának nyomorú fenállása egyelőre még, addig 
a meddig biztosítva van. 

Minghetti, olasz ministerelnök saját, a kormány, s az 
épen távol levő király nevében táviratozott Kissingenben, s 
két nappal későbben összes liberális lapjaink rőfös hasábo-
kat töltöttek annak leírásával, mennyire örvendett Bismarck 
az olasz rokonszenvnek, mely öröm felett, viszont ők ami li-
berálisaink leirhatlan, kimerithetlen örömárban úsztak ; 
ugy hogy az ember majdnem azt mondhatná ; a kissingeni 
,merénylet' itt Olaszországban általános liberális örömünne-
pélynek szolgált inditó okul. 

A ki husz év óta az olasz forradalomnak történeti fej-
lődését éber szemmel megfigyelte, az cseppet sem csudálkoz-
hatik mindezeken. Ugyanazok, kik ma Bismarcknak mint ,az 
olasz egység s függetlenség megalapitójának' talpát nyalják, 
még ezelőtt néhány évvel a tuilleriák embere előtt másztak 

hason, s mig egyfelől magasztalták, másfelől összeesküdtek, 
s orgyilkosokat béreltek fel ellene. 

Azonban van nekünk honi merényletünk is. Tudvalevő, 
hogy királyunk szenvedélyes vadász, ki majdnem egész éle-
tét az erdőkben tölti, kivéve ama szabad perczeket, melye-
ket országának alkotmányos kormányzására fordit. A kis-
singeni ,merénylet' idejében is valahol vadászott Piemontban 
s akkor történt, egy Mondoviban megjelenő vidéki kis lap-
nak tudósitása szerint, hogy egy este kocsin hazatérve négy 
gonosztevő által megrohantatott, kik egyértelműi ig, de oly 
ügyetlenül lőttek rá, hogy négy golyó közül egyik sem ta-
lálta őt, csak két golyó fúródott be a kocsiba. A rögtön 
mindenfelé szétküldött csendőri őrjáratok aztán két gyanús 
egyént be is fogtak, kik született francziáknak látszanak. 

Ezen hir, ugylátszik, eléggé fontos, hogy azzal az egész 
olasz sajtó foglalkozzék, vagy ha nem igaz, legott hivatal-
ból meghazudtoltassék s az azt először hozott lap nyugtala-
nító álhirek terjesztése miatt megbüntettessék. Mindezekből 
semmi sem történt. Négy napig az olasz félhivatalos lapok 
mélyen hallgattak ; ötöd napra pedig a ,Gasetta di Torino' 
nagyurias lqpézéssel kétségbe vonta a kis vidéki lapnak hi-
telességét, mivel azonban semmit sem bizonyított, semmit 
sem czáfolt, hanem ellenkezőleg, a különféle gyanakodások-
nak még csak uj tápot szolgáltatott. 

Mindezek után igen valószínű, hogy ezen gyanakodá-
sok alaposak, s aligha csalódnak azok, kik a merényletnek 
valódiságában hisznek ugyan, okát azonban nem a politi-
kában, hanem ama bizonyos számtalan, gyengéd'rejtelmek-
ben keresik, melyekben királyunk élete oly gazdag. A ki 
visszaemlékszik azon szivrenditő jelenetre, midőn tavaszkor 
a rendőrszolgák egy előkelő római vendéglőből erőszakkal, 
mint állítólagosán tébolyodottat, egy igen szép fiatal nőt hur-
czoltak el ; kinek ,rögeszméje- abban állott, hogy egy igen 
magas állású uri ember őt galádul megcsalta, az érteni fogja 
azt is, miért iparkodik az egész olasz sajtó e merényletet 
agyonhallgatni, nem ugy mint Bismarck, ki a magáéból csak-
ugyan tőkét tud csinálni. 

Legújabban nálunk nagyon kezdenek a spanyol inter-
ventiónak kérdésével foglalkozni. Ugy látszik, parancs érke-
zett Berlinből ; emellett azonban Cialdini tábornok, ki haj-
danta Espartero alatt Spanyolországban kalandokat hajhá-
szott az ibéri unió mellett agitál, annál nagyobb sikerrel, 
minthogy az ekként egyesülendő ibéri királyságnak leendő 
feje, a jelenlegi portugalli király, Victor Emanuelnek veje, 
kinek másodszülött leányát birja. Hogy ezek mind csak a 
páholynak müveletetei, az világos. Minden lehetőt kigondol, 
hogy a legitim, katholikus monarchiának helyreállítását 
meggátolja ; adja Isten, hogy hiába. 

Köln. A m á j u s t ö r v é n y i b í r s á g o k n a k má-
s o k á l t a l i l e f i z e t é s e az öregebbik Florencourtnak al-
kalmul szolgált a következő, a ,Köln. F ^ ' - b a n megjelent 
czikkre, melyet, mivel ezen époly érdekes mint fontos kér-
dést, szerzőnek szellemdus modorában s alaposan megoldja, 
egész terjedelmében közlünk. 

Lapjaink — mondja, azon hirt hozták, hogy néhány 
paderborni katholikus, püspöküknek a börtönbe való elve-
zettetése előtt, az arra rárótt pénzbírságot lefizették, s hogy 
aztán a tvszék kijelentette, miszerint ezáltal a büntetést ki— 



107 

meritettnek tekinti, annak daczára, hogy a püspök értésére 
adta, miszerint a lefizetés tudta s beleegyezése nélkül tör-
tént, s hogy ő maga nem fizetett egy krajczárt sem. Ezt lap-
jaink s tehát az ön lapja is már régebben tudatták olvasóik-
kal, s ha ma mindezekre visszatérek, azért teszem azt, mert 
azt tartom, hogy azon elvek, melyek ezen eljárás által érin-
tetnek, oly nagy s döntő horderejűek, hogy azt tennem, 
majdnem kötelesség. 

Azon törvényes okra, melylyel a tvszék ebbeli határo-
zatát támogatta, őszintén mondva, kevés súlyt fektetek. Azt 
tartom, arra nézve nem is létezhetik nézetkülönbség, misze-
rint korunk jogi öntudatával, sőt magának a büntetésnek 
fogalmával s eszméjével merőban ellenkezik, hogy a volta-
képeni elitélt egyén helyett más állja ki ama büntetést, mely 
amarra szabatott. S ha a büntetés elszenvedésébeni helyetesit-
tetés elvben lehetlennek mondatik ki, akkor azt hiszem, hogy 
ez nem csak a halál- vagy fogsági, hanem a pénzbirsági bün-
tetésre is vonatkozik; mert mindezen esetekben maga az 
elitélt egyén az, melyet a rászabott büntetésnek kiállása 
megillett, s ha csakugyan léteznék valamely régibb keltű 
rendelet, mely pénzbírságoknál ilyféle kivételt tesz ; akkor 
ez ellen egyelőre ugyan nem hozhatnánk fel semmit; azon-
ban minden esetre azt kellene kivánnunk, hogy ezen tör-
vénykezési s igazságszolgáltatási szörny törvényhozásilag 
mennél előbb semmisittessék meg. 

De, tekintve az egyház s állam közti, épen most tető-
pontjára hágott súrlódást sokkal fontosb kérdéa az, váljon 
ezen helyettes fizetőknek szabad-e igy eselekedniök, avagy 
nem lettek-e, ekként cselekedve, inkább hütelenekké a ka-
tholikus hitelvekhez, minden esetre anélkül, hogy ezt még 
csak sejtenék is. 

Kérdem : miért nem fizetik le püspökeink azon bünte-
téseket, amelyekkel sújtatnak; miért engedik annyira jönni 
a dolgokat, hogy megzálogoltassanak s a börtönbe vetesse-
nek ? Minden esetre csak azért, mert a kérdéses törvényben 
az államnak illetéktelen beavatkozását látják az egyháznak 
belügyeiben, melytől beleegyezésöket megvonni lelkisme-
retbeli kötelességöknek tudják. Ha ők a rájok szabott bün-
tetéseket önkényt fizetnék le, akkor elismernék, hogy az 
államnak e téren is jogai vannak, elismernék az államomni-
potentia soha el nem ismerhető elvét. Ha itt a püspökök ön-
kényt rendelnék alá magokat, az egyház jogát s magát az 
egyházat árulnák el. 

Kérdem továbbá : valjon-e téren a világi hivőnek nem 
ugyanazon kötelességei vannak-e, mint a püspöknek ? meg 
van-e neki engedve, a mi a püspököknek tilos ? Avagy csak 
a püspökök azok, kiknek nem szabad az állam omnipoten~ 
tiáját elismerni ? S ha oly püspököt, ki az államomnipoten-
tiának elvét elismerné, joggal az egyháztól elváltnak, hite-
hagyottnak tekintenénk, váljon a világi nem épen ugy vét-
kezik-e egyháza ellen, nem tagadja-e meg azt, nem szakad-e 
el attól, ha az államnak mindenhatóságát elismeri ? S ha a 
birságoknak a püspökök részérőli öukénytes lefizetése azo-
nos lenne az államomnipotentia elvének elismerésével, váljon 
nem ugyanazon Ítéletet kell-e hoznunk, ha ugyanazt vilá-
giak teszik ? Hová jutnánk, ha csak a püspököknek nem 
lenne szabad az egyház jogait feladniok, a laikusoknak 
azonban szabad lenne az államnak átcsapásait az egyháznak 

független jogkörébe meghunyászkodással fogadniok ? Akkor 
a püspökök csakugyan nagyon is elszigelten állnának, s ép 
oly czél- mint oktalan dolgot művelnének; ha híveiket 
pásztorleveleikben az egyház iránti hűségre és ragaszko-
dásra szólítanák fel. Akkor, például, a községek is szaba-
don választhatnák plébánosaikat, minden püspöki jóváha-
gyás nélkül. 

Nem ! nem létezik kétféle lelkismeret s kétféle lelkis-
meretbeli kötelesség, más a püspökök s más a világi hivek 
számára. Csak egy, általános, közönséges, katholikus lelkis-
meret létezik. Azon harczban, melyet az egyháznak függet-
lenségeért harczolunk, a püspökök vezéreink ugyan ; de azon 
kötelességben : semmit sem tenni az egyháznak önállósága 
ellen, hasonló arányokban, azonos mérvekben a világiak is 
osztozkodnak. 

Amily határozottan meg vagyok tehát győződve arról, 
hogy az illető személyeknek eszük ágában sem volt a kér-
déses fizetés által az egyház elveinek ellentmondani, époly 
bizonyosnak tartom, hogy azt tényleg tették, s hogy midőn 
püspökükön segíteni véltek, tettleg elszakadtak tőle, s el-
lenségeinek sorába léptek. Principiis obsta ! Ezen küzdelem-
ben arról van szó: minő az egyháznak az államhozi viszonya, 
elvi harcz ez, s ja j nekünk, ha a világiak közt azon nézet 
vergődnék túlsúlyra, hogy az egyháznak elvei őket nem kö-
telezik. Egészen helyén levőnek találnám, hahogy a püspök 
egyházi büntetésekkel járna el az illető fizetők ellen, mig-
nem ünnepélyes visszavonás által jóvá tették azon botrányt, 
melyet az államomnipotentiának, a fizetés által elismerésé-
vel adtak. 

De még eltekintve az egyház emez alapdogmájának — 
hogy Mallinckrodttal beszéljek — megsértésétől, mondhat-
juk, hogy ezen urak, roszul alkalmazott jóakaratjuk által 
püspöküket ferde helyzetbe hozták a közönséggel, a nyilvá-
nossággal szemben. Nem érinteném e pontot, ha az utóbbi 
napokban tett, többféle tapasztalat nem kényszerítene rá. 
Igy péld. azt írja nekem egyik barátom. „Csak két eset 
képzelhető : a fizetés vagy a püspöknek tudtával s bele-
egyeztével történt, vagy tudta s beleegyezése nélkül. Az 
első esetben az illetők igen nagy tiszteletlenséget tanúsítot-
tak saját püspökük iránt, midőn akaratjával nem törődtek. 
A másik esetben az egész semmi egyéb, kicsinált, előre meg« 
főzött komédiánál. S bármily erősen higyjem is, hogy itt 
egyikről sem lehet szó, mégis, sőt épazért azt mondom : vi-
gyázhattak volna az urak, nehogy a gonosz, roszakaratu vi-
lágnak ilyféle magyarázgatásokra alkalmat adjanak." 

Hasonló nyilatkozatot többet hallottam e napokban. 
Az uraknak igen jó s szép szándékuk volt, mindamellett 
igen rosz, igen veszélyes dolgot müveitek. Máris azt olva-
som több német, kath. lapban, hogy más megyék katholi-
kusai is szándékoznak példájokat követni, kiváltván főpap-
jaikat önkénytes, helyettes fizetések által. Alikor persze as 
állam győzött volna, s Trier-, Köln- s Pozenben három el-
szigetelt hitvalló ülne, kiket a katholikus világ cserben 
hagyott. 

Eddig Florencourt. Aggályai szerencsére nem telje-
sültek ; mert a legfőbb tvszék, mint lapunk más helyen je -
lenti a helyettes fizetéseket semmiseknek jelentette ki, 
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mine'í, raultkori berlini tudósításunk értelmében csak őszin-
tén örülhetünk. 

VEGYESEK. 
— Mily nyomorult eszközökhez folyamodik a porosz 

kormány, csakhogy májusi törvényei által a kath. egyházat 
zaklathassa, arra nézve a következő cultusministeri rendelet 
világos példát szolgáltat. Ezen rendelet ugyanis e törvé-
nyeknek ama határozatát, mely szerint, mihelyt egy május-
törvényileg megüresült plébániában 10 tag uj plebánosvá-
lasztást kiván, e választás megejtendő, ekként magyarázza, 
hogy nem szükséges, miszerint e tiz tag egyszerre nyilatkoz-
zék ; hanem valahányszor egy-egy községi tag hasonló óhaj-
jal jelentkezik, a kerületi főnök által jegyzékbe veendő s 
mihelyt a tizedik jelentkezett, ha mindjárt az első után né-
hány év múlva is ; akkor, anélkül, hogy a többi kilencz meg-
kérdezendő lenne, váljon megmarad-e elöbbeni szándéka mellett, 
a választás meginditandó. Történhetik tehát, hogy a többi 
kilencz már meghalálozván, vagy kijózanodván, ez a tizedik 
inditja meg a plebánosválasztás, s ezen törvényferdités által 
a kormány azt éri el, hogy a hol saját ,törvénye' szerint tiz 
emberre volna szükség, hogy egyetlenegy Jump1 is elég. Va-
lóban alig létezett még kormány, mely oly durva cynismus-
sal s ily haszontalan eszközökkel mert volna kormányozni 
mint ez. Okvetlenül is Luthernek ,pogányai' jutnak eszünkbe, 
kiknek ökleivel a ,theurer Gottesmann' a roszul uralkodó-
kat fenyegetni szokta. 

— A bécsi lapok még mindig szegény Hauthalerral 
vesződnek. Igen jónak s helyesnek találják ugyan, hogy a 
salzburgi bibornok-érsek kívánatára minden elégtételi ke-
resetről lemondott; de nem bocsátják meg neki, hogy azon 
hirt, miszerint Bismarck levelet irt neki, oly határozottan 
dementiroztatta, s hogy nem igen látszik a ,merénylet'-nek 
komolyságában hinni. A derék zsidóknak neheztelése azon-
ban nagyrészt onnan magyarázandó, hogy Hauthaler kije-
lentette, miszerint mindazon lapok ellen, melyek a ,merény-
let'-beni bünrészességtől vádolták, rágalmi bünpert indi-
tand. — Megjegyzendő, hogy azon schweinfurti kerületi 
tvszéki tanácsos, ki Hauthalert szabad lábra helyeztette s 
egyáltalán igen emberségesen viselte magát irányában, 
Strassenreuther protestáns, valamint azon biró is, ki előtt 
Kullmann ügye jelenleg tárgyaltatik, a neustadti tvszéki 
tanácsnak tagja egy protestáns papnak fia, s minden tekin-
tetben ,liberális' ember, mit azért jó lesz megjegyezni ; mert 
annak biztos előrelátásában, hogy az egész ,merényleti per' 
alighanem oly véget veend, mely Bismarck ő fenségének 
nem igen lesz Ínyére, bizonyos liberális lapok már most is 
holmi ,ultramontán befolyások'-ról kezdenek hazudozni, 
melyek a per menetére állítólag gyakoroltatnának. 

— A protestáns hitmozgalmakra vonatkozólag azt Ír-
ják a ,6reracmiá'-nak Brémából: Az itteni methodÍ3ta köz-
ségnek predicátora Strassburgba tétetik át, helyét itten egy 
fiatalabb pap fogja betölteni. A methodistáknál ugyanis nem 
szabad egy prédikátornak 3 évnél tovább ugyanazon helyen 
lennie. A methodisták az óprotestans dogmatika alapján 
állanak. Propagandájok kivált a többi protestáns felekeze-
teknek elvadulásával halad párhuzamosan ; leggyorsabban 
oly helyeken, melyekben rationalisticus vagy unionista (pro-
testáns) papok működnek, kik mesterkélt beszédeket tarta-
nak ugyan, de a lelkipásztorkodással nem törődnek. Német-
országban, ideértve a svajcziakat is, jelenleg 47 methodista 
község van, 37 prédikátorral; a legnagyobb a merőben hitet-
len Zürichben, 491 lélekkel. Tekintetbe veendő, miszerint 
alig 25 éve, hogy az első methodista prédikátor európai te-
rületre lépett. 

— A ,Nordd. Alig. nak nincs egyéb baja, mint-
hogy most a pápa minél hamarabb excommunicálja Kull-
mannt ; de meg nem gondolja a tisztes félhivatalos, hogy az 
excommunicálás, mint az ermlandi püspöknek eseteiből lát-
hattuk, Poroszországban tilos, „mert az illetőt polgári becsü-
letében megsérti". Kullmannak e szerint most joga lenne, 
Bismarcknak félhivatalos lapja ellen becsületsértési pört in-
dítani. — A ,Kulturkampf'-nak legujabbi mozzanatául je -
lezhetjük, hogy a westphaliai porosz k. kormány elhatározta 
Valamennyi katholikus egyletet, minden tekintet nélkül arra : 
politikaiak-e vagy sem, bezárni. Nos hát, a ,culturkampf' 
szépen halad : először csak a pápa ellen, azután csak ez s a 
püspökök ellen, későbben csak a jezsuiták ellen, azután 
mégis a többi szerzetesek, majd az összes világi papság ellen 
is, most legújabban az egész katholikus nép szólittatik csata-
sorba, még az asszonyok is, mint a münsteri bünper mutatja 
— váljon nincs igazunk, midőn azt reméljük, hogy ez már 
több, mint a kezdetnek vége ? 

— A porosz Rajnamelléken e napokban egy katholikus 
papot azért ítéltek el 10 tallérnyi büntetésre, mert egy há-
zasságtörési viszonyban élő asszonyt a gyontatószékben ezért 
megfedett. Megjegyzendő, hogy a pap az illető asszonyt nem 
is ismerte. A pénzbeli birságban való elmarasztalás magá-
nak az államügyész indítványának ellenére történt meg. 
Az elitélt természetesen egy szóval sem védelmezte magát, 
íme a protestantismus uralma ! 

— A katholikus egyletek elleni ostrom már megindult. 
A ,Germaniá'-nak egyetlenegy száma szerint a beutheni, ro-
senbergi, leobschützi, görlitzi, esseni, elberfeldi s paderborni 
kath. legényegyletek, továbbá a münsteri ,kath. nemesek 
egylete', az elberfeldi ,Christlich-socialer Verein' s ,Kath. 
Mädchenverein', az Essen városában fennálló ,Pius-Knappen 
(bányász) Arbeiter- és Leseverein' ellen, részint birói kere-
set indíttatott meg, részint pedig feloszlatásuk mondatott ki. 
Megjegyzendő, hogy az illető rendeletek Berlinből már har-
madnapon a ,merénylet' után érkeztek, s pedig tüzetes hivat-
kozással arra. Berlinben tehát két nap alatt tanácskozott a 
ministerium, határozott, fogalmaztatta az illető rendeletet, 
ez leíratott, sokszorosittatott s expediáltatott, mindez három 
rövid nap alatt ; — mintha előre elkészültek volna a ,me-
rénylet'-re ! 

— A pozeni tartományi főnök felszolitá a pozeni s gue-
seni káptalant, hogy Albrecht, porosz herczeg nejének szeren-
csés szüléseért hálaimákat mondassanak. A káptalanok azon-
ban kijelenték, hogy ezt érsekök, mint egyedüli törvényes 
elöljárójuk rendelete nélkül nem tehetik. Erre a tartományi 
kormányelnök az esperesekhez fordult, kiktől ugyanazt a 
választ nyerendi, amennyiben ezek is kijelentendik, misze-
rint csak egyházi hivatalos utasítás folytán tehetnek vala-
mit ez ügyben. Feltűnő, hogy a protestánsoktól senki fia 
ilyesvalamit nem kért ; mintha csakugyan készakarva ke-
resnének alkalmat a katholikusokba belekötni. 

— A párisi bibornok, Rómából hazatérve remek kör-
levelet bocsátott híveihez, melyben elmondja, az örök vá-
rosban mit látott és mit hallott. E körlevél most bizonyos 
oldalról, főleg Olaszország ellen irányuló egyik passusáért 
heves támadásoknak tárgya. A kérdéses hely ekként hang-
zik : „Ma már minden ember kénytelen belátni, miszerint a 
megmérhetlen kiterjedésű egyház csak olyan pápa által kor-
mányozható, ki minden világi hatalomtól független. Midőn 
az olasz forradalom Rómát ejté birtokába, nemcsak a jogot 
sérté meg, hanem borzasztó problémát is dobott a világba, 
melynek megoldását csak vagy istentelen vállalatának meg-
bukása, vagy a katholikus egyháznak, azaz a keresztény-
ségnek megsemmisítése képezheti". 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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imeríkai állapotok ,ázsiai' viszonyaink 
között. 

(Folytatás.) 

Maryland Calvert György convertita által lett 
1634. alapítva. Ez állam megalakításának története 
annyira érdekes, hogy nem lehet tovább nem időz-
nöm nála. A katholikusoknak I. Jakab kormánya 
alatti súlyos üldöztetése a szép lelkű Calvertben, ki 
az esquire méltóságával volt felruházva, azon ész-
szerű kételyt támasztotta fel: váljon egy oly religio 
és egyház, mely minden más hivő ellen véres üldö-
zést kelt, lehet-e Krisztus valódi religiója és egy-
háza. 0 tehát szorgalmasan kezdette az egyháztör-
ténelmet tanulni, mi által is azon eredményhez ju-
tott, hogy az angol államegyház egyedül a despo-
tikus és a nők után bolonduló VIII. Henrik király-
tól veszi eredetét. Ennek folytán ő 1624-ben a kath. 
egyházba visszatért, és minden hivatala és méltó-
ságáról lemondott. Azonban I. Jakab ez oly szép 
eszű és képzettségű államférfiutói megválni nem 
akart, miért is Calvertet kabinet-tanácsossá és Bal-
timore lorddá nevezte ki. De a katholikusoknak e 
király alatti folytonos nyomatása Calvertet végre 
is arra inditotta, hogy bucsut vegyen Angolox-szág-
tól, és kemény zaklatásoknak kitett hitsorsosai szá-
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mára Eszakamerikában jobb hazát keressen. 0 elő-
ször New-Englandba jött, de ott az éghajlathoz 
szokni nem tudott ; Virginiába ment tehát által, 
hol már angol gyarmatok léteztek. De ott is a leg-
nagyobb fokban találta azt, a mi őt Angolhonból 
kiköltözni kényszeritette — a fanatikus angol ma-
gas egyházat. A vándorbotot tehát újra kezébe vette, 
és a Potomak folyónál telepedett le. I t t kívánságá-
val minden megegyezett ; miért is Angolországba 
visszautazott, hogy az emiitett helyen I. Károlytól 

gyarmatositási engedélyt nyerjen. A király e ké-
rést teljesítette, de Calvertet, mielőtt az okmány 
még aláiratott volna, a halál érte utol. Az okmány 
tehát Calvert fiának, Caeciliusnak, mint jogutódjá-
nak, adatott át. Az u j gyarmat I. Károly nejéről 
Mária-Henriettáról volt nevezendő, miért is azt Cae-
cilius Marylandnak nevezte el. Caeciliusnak fivére 
Lénárt az 1633. év végefelé 200 jobbára kath. csa-
láddal és Witke és Altham jezsuitákkal az uj gyar-
matba költözött, de hova csak a jövő év márczius 
25-kén értek. Ok Maryland birtokba vételét nem 
vfrrel és vassal jelezték, hanem vallásos ténynyel 
ünnepelték meg: azonnal oltárt emeltek és azon a 
szentmisét mutatták be ; a parton egy nagy keresz-
tet emeltek föl, annak jeleül, hogy ők mint jámbor 
keresztények a kereszt ótalma alatt békében élni 
vannak elhatározva. Az indiánoktól megvették az 
országot és azokkal barátságos egyetértésben éltek. 
Balt imore lord-kormányzó vallás- és lelkismereti 
szabadságot hirdetett ki, és szelid és bölcs törvé-
nyeket hozott. Még Bancroft, protestáns történetíró 
is Baltimore Lénárt kormányzót kiemeli, azt irva 
felőle : „Baltimore lord minden időknek legbölcsebb 
és legszelidebb törvényhozói közé méltán soro-
zandó". Miután ezen valóban nagy férfiú meghalt, 
fivére Caecilius egy protestánst nevezett utódjául, 
t. i. Stone Williamot, — a mi is a legnagyobb ön-
zetlenségről és tolerantiáról tanúskodik. 

Marylandnak első parlamentje, mely 1649-ben 
ült össze, és egy kormányzó, 6 államtanácsos és a 
gyarmatosok által közvetlenül választott 8 képvi-
selőből állott, ezen végzést hozta: „Azon tekintet-
nél fogva, hogy a vallási dolgokban a lelkismereti 
kényszer, bárhol forduljon elő, rendesen veszélyes 
eredményeket hoz létre ; azon czélból továbbá, hogy 
e tartományban a nyugalom és béke fentartassék, 
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de főleg azért, hogy lakosai közt a kölcsönös szere-
tet és hajlam megszilárdittassék, senkit, ki Jézus 
Krisztusnak istenségébe hisz, ez országhatárai közt 
vallásos meggyőződése miatt és hitének szabad 
gyakorlatában nem szabad zavarni, faggatni, vagy 
nyugtalanítani". Ily törvényeket hozott egy tul-
nyomólag kath. gyarmat, és azokat a legszigorúb-
ban tartotta meg, mig Virginia- és Massachusetts-
ben a katholikusok a magas egyháziak által tűzzel 
és vassal üldöztettek. Miért is Maryland csakhamar 
a vallásuk miatt üldözötteknek vált menhelyévé. 
Az isteni béke ezen országában puritánok, protes-
tánsok és quäkerek telepedtek meg. Hogy a külön-
féle felekezetek közt a béke fentartassék, minden 
vallási vita a törvény által szigorún eltiltatott, és 
ki egy másikat „eretnek, tévhitü, pápista, jezsuita 
stb." névvel illetett, pénzbirságra, testi büntetésre, 
vagy börtönre Ítéltetett. Azonban nem sokára a 
legkedvezőtlenebb fordulat állott be. Midőn a puri-
tánok Virginiában az angol magas egyház követői 
ellen fölkeltek, ezek által kiűzettek. Ok tehát a 
száműzöttek azylumába, Marylandba jöttek. I t t szi-
ves fogadtatásra találtak, habár tulbuzgalmuk és 
vallásos fanatismusuk ismeretes is volt; csak azon 
feltétel szabatott eléjök : esküdjenek meg, hogy ma-
gukat Maryland törvényeihez fogják alkalmazni. 
De a puritánok ez esküt megtagadták, azt hozva 
fel, hogy az által ők egy oly kormánynak támoga-
tására lennének kötelezve, mely még az ,Antikrisz-
tusnaJcvagyis a katholikusoknak és a magas egyház kö-
vetőinek lelkismereti szabadságot nyújt. A kormány e 
szemtelen nyilatkozat hallatára sem sürgette tovább 
a föltételnek teljesítését és a puritánokat békében 
hagyta, a mit azonban később igen keserűn kellett 
megbánnia. Cromwell alatt a puritánok a hatalmat 
magukhoz ragadták, és valamint Angolországban, 
ugy Amerikának angol gyarmataiban is a magas 
egyháziakon boszut álltak. A puritán hadsereg el-
nyomta Virginiában a magas egyházat, innen Ma-
rylandba ütött, hol a parlamentet szétoszlatta, és 
kizárólagosan puritánokból álló más parlamentet 
nevezett ki. Ennek első törvénye a katholikusokat 
száműzte és őket minden állami védelemtől meg-
fosztotta. Ez volt a puritán hála ! Maga Bancroft, 
kit már egy izben emiitettem, habár különben a 
puritánok malmára szereti a vizet hajtani, maga is 
bevallani kényszerül: „A puritánok teljesen elfe-
ledték mind a hálát azon kormány iránt, mely őket 
befogadta és táplálta, mind azon férfiúnak nagylel-
kűségét is, kinek a lelkismereti szabadságot és a 

vendégszerető fogadtatást köszönhették". Később 
egy Cromwell által kinevezett bíróság Calvert Cae-
ciliust jogaiba ugyan visszahelyezte, de ez a lelkis-
mereti és vallásszabadságot oly nagyra becsülte, 
hogy ily keserű tapasztalás után sem nyúlt oly 
módokhoz, melyek által hasonló eseteknek ismétlé-
sét lehetetlenné tette volna. 0 a katholikusokat 
semmi előjogokban sem akarta részesíteni, hanem 
nekik a többi vallásfelekezetekkel egyenlő állást 
biztosítani. 0 a jog- és méltányosságban nagyon 
sokat bizott ; de épen azért a katholikusok a puri-
táni zsarnokság után csakhamar újra elnyomattak 
és helóták gyanánt tekintettek. 

Calvert Caecilius 1675-ben meghalt; elhunyta 
Marylandra nézve kipótolhatlan veszteség volt, a 
béke és tolerantia vele együtt temettetett el. Fia, 
Károly, ugyan mind elég észszel, mind jó akarattal 
is bírt arra, hogy Marylandot atyja szellemében 
kormányozza, de hiányzott nála atyjának a nép 
előtti tekintélye és erélye. Miért is a magas egyház 
prédikátorai daczosan emelték fel büszke fejeiket, 
Károly állását aláaknázták, és őt először a canter-

rf 
burii érseknél s ezáltal a királynál bevádolták. Ok 
képmutató panaszlevelökben Marylandot „a jogta-
lanság lakhelyének és a dögvészesek kórházának" nevez-
ték, keserűen panaszkodtak a fölött, hogy a kath. 
papok jósságokkal bírnak és azok jövedelméből élnek; és 
azt kivánták, hogy Maryland lakosai mind a ma-
gas egyház prédikátorainak eltartására adakozni 
kénytelenittessenek, és hogy a. magas egyház kizá-
rólagos államvallássá emeltessék. Valóban, nincs e 
föld hátán senki sem, ki büszkébb, követelőbb, az 
üldözés vágyától áthatottabb és utálatosabb kaszt-
szellemtől felfuttabb volna, mint a magas egyházi 
telivér prédikátor ! 0 is épen ugy, mint királya, 
csalhatlanságábani feltétlen, vak hitet és szolgai 
meghunnyászkodást követel. Tudva van, hogy az 
angol államjogtan a királyt illetőleg ezt határozza : 
„Rex Angliáé non potest iniuriam facere, rex non 
potest errareu. Továbbá: „Rex est pontifexmaximus, 
summus regni custos, ultimus regni haeres, omni-
praesens, omnipotens, infallibilis". Ki ne fordulna el 
utálattal az ilyen ember-istenitéstől ? Az angol ma-
gas egyház telivér prédikátora pedig, mint pápa-
királyának helyettese és meghatalmazottja, hata-
lomteljének jókora részét igényeli maga számára, 
de főleg ő ultimus haeres, omnipotens és infallibilis 
akar lenni. Lord Baltimore e hallatlan zsarnoki kö-
veteléseknek ugyan ellenszegült ; de ez már haszta-

// 
lan volt! 0 Maryland minden lakosát a magas egy-
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házi prédikátorok javára megadóztatni, és a katholikusokat 
a nyilvános hivatalok viseléséből kizárni kényszeríttetett. 
Ez volt a magas egyházi tolerantia és lelkismereti szabad-
ság ! De még ez sem volt elég ! A dölyfös prédikátorok lord 
Baltimore-t III. Vilmos királynál mint bálványozót, jezsui-
tát és pápistát bevádolták és elmozdittatását kérték. És a 
király teljesítette követelésöket ! De még ez sem volt elég ! 
1704-ben törvény hozatott, mely által szigorú és súlyos bün-
tetés terhe alatt tiltatott meg a kath. papoknak a misézés, 
és kath. iskolának bárki általi alapittatása. De a dölyf még 
ezzel sem elégedett meg: a katholikusok ezenfelül megfosztat-
tak polgári jogaiktól, rájok kétszeres adó rovatott, a jobb 
városrészekből kiűzettek, és gyermekeik, hogy azok „szüleik 
rosz befolyása alól elvonassanak", tőlük elvétettek. Valóban, 
mi sem volt egyéb hátra, mint a guillotine ! A missio-egylet 
jelentése a marylandi katholikusok akkori állapotát igy 
rajzolja: „Még nem mult el 25 év és a katholikusok már is 
polgári, vallási és politikai jogaiktól megrabolva látták ma-
gukat. Egy kevéssel előbb még száműzött idegeneknek se-
rege foglalta el azoknak jószágait, kik azt vendégszeretettel 
fogadták be, papjaira, mint valami kártékony állatokra va-
dászatot tartott, és hogy a kath. hivőket meggyalázza, egy 
bevándorló irhonira ugyanazon letelepedési dijt vetette kif 

mint egy négerre. De még e lealázó eljárásnál sem állapod-
tak meg ; a néger ugyanis akadálytalanul borulhatott le bál-
ványai előtt, mig Irhon nemes fiának nem volt szabad bir-
ság nélkül tisztelni a keresztet, és pedig nem volt szabad egy 
olyan földön, hol megadóztatott és meggyaláztatott". És a ka-
tholikusokkal tett ezen kiáltó igazságtalanság a már emiitett 
Bancroftot is ezen vallomásra birja : „A róm. kath. egyház 
hi vei sehol sem találtak segítséget ; egyedül ők voltak a ma-
gas egyház intolerantiájának és polgártársaik igazságtalan-
ságának kitéve. Egyedül velők bántak helóták módjára 
azon országban, melyet ók valóban katholikus szabadelvüsé-
gökkel nemcsak önmaguk, hanem minden üldözött vallási tár-
sulat számára is menhelylyé alakitottak, és pedig sokkal 
előbb, hogysem Looke a vallási türelem érdekében szavát 
emelte,és Penn a lelkismeret-szabadságot proclamálta volna." 
Valóban igen szép nyilatkozat, még pedig protestáns tollból 
eredő ! Az angol fanatismus düh-kitörései a katholikusokat 
tömegesen kivándorolni kényszeritették azon államból, me-
lyet ők alapítottak. Ez volt az oka, hogy a függetlenségi 
harcz fellobanásakor Maryland lakosainak csakis % része 
állt katholikusokból. Azonban Maryland a kath. tolerantiá-
nak állandó emlékével bir ; fővárosa, Baltimore, lord Balti-

moretól — Calvert Caecitiustól veszi nevezetét Nem 
lenne szives a mi kormányunk tanulni ebből va lami t? ! . . . 

(Folyt, köv.) 

Vele-e 1 vagy nélküle ? 
(Folytatás.) 

ni . 
A „Baron Paul Sennyey Ministerpraesident" czimü 

pamphletnek körmönfont zsidaja 11-ik lapon ezeket mondja: 
„Da nun Sennyey und seine Partei die Reaction gegen den 
Liberalismus als berechtigt anerkennen muss, so wäre es 
höchst interessant und wichtig zu wissen, wie weit die Grän-
zen jenes Rahmens gesteckt seien, innerhalb welchem er in 

Verbindung mit Mitra, Krumstab und den Söhnen Loyolas 
den Kampf gegen das liberale Element des 19. Jahrhunderts 
als erlaubt und moralisch betrachtet." 

Hogy korunk egyik jelesének talpra esett mondatával 
éljünk : „A tigriskölyök még fejét se tolta ki : máris tudatja 
minő körmei lesznek." L. V. A. 1850. 

A Bismarck mesés sikerei által elszédített osztrák-ma-
gyar liberalismus még nem is jutott el a mindenhatóság ze-
nitjéig bolygó zsidaja által, — (a kiáltott szólás- és sajtó-
szabadság botrányára) máris fenyegetődzik, s mintegy vér-
tanúságot helyez kilátásba azok számára, kik állam- s egy-
házkormányzatot illetőleg, — nem a páholyok szellemében 
irnak és szólnak. Kétségkívül azért, hogy ekép a keresztény 
állameszme vitálynokait a küzdtérről leriasztván, a liberális 
egyház- és állambölcselet számára egyeduradalmat, mono-
poliumot hiztositson. Jól tudván, hogy a Dávid parittyájával 
küzdő e hős vitálynokokat, (egyeduralom hiányában) még 
góliátszerü fegyverzetével sem győzheti le ! 

E monopoliumot — hajmeresztő győzelmük „sine quo 
non"-jának ismerték már az elhirült Pombálok, Albák, Mi-
randák, Kreuzok, Schuwallovok, Beczkoyk, Grimm-ek;és 
kivált a 89-iki franklázadás úttörői, és később annak vér-
emberei, kik hogy vallást, erkölcsöt, és mindent, ami szent 
és nemes aláássanak, pápát, püspököket, papokat, királyo-
kat, törvényhatóságokat, nemeseket és mindent, aminek 
csak auctoritás-, tekintély- szinezete van, gyűlöletessé 
tegyenek. 

Korlátlan sajtószabadságot, (de csakis a maguk és 
pártjuk részére jogosultat) csikarván ki, a legmérgesebb, 
legveszélyesebb munkákat irták ; s díszpéldányokban olcsó 
áron, sőt ajándékban is a dolgozó néposztály kezeibe csem-
pészték. 

Csak 7 esztendő alatt több mint 3,741,000 ártalmas 
könyveket tettek forgásba ; melyekben különösen Raynalé-
ban, a fejedelmek tigriseknek, zsarnokoknak, egyfejü ször-
nyetegeknek neveztettek, s elüzetésük vagy megöletésük 
követeltetett. Didderotéban az atheismus, istentagadás ma-
gasra emelt szemölddel proclamáltatott. Holbachéban a né-
pek, minden gazdagok és rangviselők meggyilkolására hi-
vattak föl sat. 

Mivel pedig sok embernek e számos kötetekből álló 
munkák átolvasására sem kedve, sem ideje nincs, hogy az 
egész világot megmételyezhessék, a legmérgesebb mondato-
kat és maximákat legyezőkre, s más diszárukra, sőt még 
csemegékre is jelmondatul Íratták. (Prop. Louis. 16. detr. p. 
70.) Mi több, még a könyvnyomtatókat s árusokat is zsold-
jukba fogadták; kik semmiféle munkát kiadásra el nem fo-
gadtak, mely az oltár és trón védelmére Íratott. Ekép — a 
ker. sajtót a munkatérről leszorítván, a demagógia szó- s 
írásbeli propagandájának számára korlátlan egyeduralmat 
vívtak ki ! 

S ezenfölül a szövetségben állott recensensek, müité-
szek kegyetlenül megrótták azokat, kik az igaz ügy s erköl-
csiség mellett felszólalni bátorkodtak. Hogy pedig az ega-
litè-libertè-féle ábrándokkal megtömjék az ifjú nemzedéket, 
a tanári állomásokat, a nyelvészeti, bölcsészeti, egyetemi, sőt 
elemi iskolákban is saját embereikkel tölték meg. 

S igy — lassanként minden kort és rendet megvesz-
13* 
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tegettek maximáikkal. Párisban a hirre kapott d'Alembert 
felügyelete alatt egy Adresse-Comptoir állíttatott fel nevelők 
számára. 

Ezen intézethez kelle folyamodni, ha valaki úgyneve-
zett fölvilágosodott (?) nevelőre akart szert tenni ; ki azon-
ban sok pénzért a gyermekeket megvesztegette. Maguk a 
fejedelmek innét iparkodtak fiaik mentorát szerezni. S igy 
történt, hogy 3 esztendő alatt, 1777—1780. D. Alembert400 
azaz négyszáz nevelőt, igazabban néprontót küldött előkelő 
német családokhoz. Huth. 1. c. p. 287. 

A demagógiának, — a korlátlan bibliavizsgálódás, 
úgynevezett szabadkutatás, tekintélynélküliség ezen utószü-
löttjének egyeduralma szükségkép a forradalmi tűzokádó ki-
töréseit idézte elő, melynek égető lávája alá vagyon temetve 
százezreknek méltósága, élete s mindene. Mi fölött Wel-
lington herczeg is az 1830-iki angol parlamentben keserve-
sen följajdult. B. Uj Dec. 23. 1830. Grossbr cz. c. p. 1468. 

Midőn tehát, a fentebb jelzett pamphletuek örök zsi-
daja Sennyey báró ő nagyméltóságát kapcsolatban „mit 
Mitra Krummstab und den Söhnen Loyolas" a munkatérről 
leijeszteni törekszik egyházban és államban egyiránt, — 
a demagógia kizárólagos egyeduralmának akar utat egyen-
getni, hogy ekép a lázadás, mely imént csak franczia volt a 
kath. egyház közremunkálásának hiányában, — mielőbb 
általános vagyis európai legyen. 

Tehát czikksorozatunk mottója : „Yele-e, vagy nél-
küle? a 67-iki kiegyezés által betetőzött osztrák-ma-
gyar birodalomra nézve életkérdés ! Azért jövőre ne (mint 
jelen önállóságunk lefolyt 7 esztendeiben) a 40-re sza-
porodott kőműves páholyokat dédelegjenek honatyáink. 
Hanem újban : Szent István birodalmának majd 1000 
éves munkatársával, a kath. egyházzal szövetkezzenek ; 
s ezzel karöltve munkálják nemzetünk földi és meny-
nyei üdvét. 

E hűséges munkatársnak azonbau, — az egyháznak, 
— hogy erejét kifejthesse, törekvéseit az állam javára ér-
tékesíthesse : szükségkép eléggé tágas munkakört, vagyis 
szabadságot kell igényelnie. 

De épen e jogos igénye bűnül tudatik be neki; mi több, 
a szabadság e szerény követelése miatt épen azok által ül-
döztetik, kik a szabadság, egyenlőség, testvériség hírnö-
keiül tolják fel magukat. Mondjanak bármit, de ezen üldö-
zésnek föoka csakugyan abban rejlik, hogy egy oly kor- és 
hazában, melyben a szabadság nevezetét mindenki szájában 
hordja, — bátor az nem is él mindenki szivében, — szabad 
akar az egyház is lenni. 

Ez egyetlen vétke, hogy a szabadságot, melyet szá-
mára az alkotmány biztosit, melyet a kor szelleme odaitél, s 
mely általában őt isteni jognál fogva illeti ; miután e szabad-
ságban áll élete, hogy — mondom — . e szabadságot maga 
részére is igényli. Mert szomorúan kell megvallani, mikép 
azon időponttól kezdve, midőn emez állítólagos szabadelmüek 
látták, hogy a szabadság a kath. egyháznak is hasznára 
válhatik, és kell, hogy hasznára is váljék, o percztől fogva 
— megtagadák a szabadságot ; s ellene a zsarnokságnak 
valamennyi ős hagyományait és eszközeit idézik fel. 

(Folyt köv.) Gundíj Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, aug. 11. D u a l i s t i c u s i g a z s á g v a g y 

k é p z e l ő d é s ? Bécsben tehát a szabadkőművesség ezentúl 
is megmarad tiltva. Miért, s miként adatott ki a legutóbbi 
tilalom ellenök, arra nézve a t. olvasót legközelebbi bécsi 
levelünkre utaljuk, tökéletesen osztván az ott kifejezett né-
zeteket, valamint a tilalom érdemleges eredményére s ugyan-
annak szükséges voltára nézve is. 

Azonban nem ez az, amiért ma tollat ragadunk ; nem 
is azért teszszük azt, hogy azt mondjuk a kormánynak : ime 
vegyetek példát; mert jól tudjuk, hogy öngyilkosságra senki 
sem csábittatja magát, akár szép szóval, akár — s e fegy-
vert nem is alkalmazhatnók — erőszakkal, akinek magának 
nincsen kedve magát megölni ; hanem, amint van összeha-
sonlító nyelvészet, ugy szeretnénk ma egy kis összehason-
lító politikát űzni, természetesen egyházi, vallási, erkölcsi 
szempontból —s ez az, amiért ma tollat ragadtunk, az alkal-
mat s tárgyat épen a bécsi tilalom szolgáltatván nekünk. 

Emlékszünk, hogy az 1861-ben feltámadt szabadság-
nak egyik legelső jele vagy gyümölcse a szabadkőmű-
vességnek magyar területen való engedélyezése, s ennél-
fogva országszerte a legkülönfélébb czimü s elnevezésű pá-
holyoknak megalapítása volt, melyeknek legelső feje, hanem 
csalódunk,az akkori cultusminister i alállamtitkár, Joannovics 
György ur volt, nem tudjuk, ugyanaz-e, kit a ,nak-nêkl-ről 
irt nyelvészeti tanulmányai a tudós társasági tagságra se-
gítettek ; mely tanulmányokra azonban e czélból neki, mint 
nemkatholikusnak s hozzá meg szabadkőművesnek amúgy 
sem leendett szüksége ; — egyébiránt nem is tudós társasági 
tagságáról beszélünk, hanem arról, hogy mint csupáncsak a 
katholikusok ügyeit kezelő, cultusministerialis, óhitű állam-
titkár, egyúttal Magyarország föszabadkömüvese is volt ; — 
ez legalább is rosz élez lett volna Eötvös részéről, hahogy oly 
szomorúan irányzatos ravaszság nem leendett. 

Megindultak tehát a szabadkőművesek nálunk ; nem 
mintha előbb is nem lettek volna ; hanem megindultak nyil-
vánosan, s mi a fő : — a közvéleménynek, nem tudjuk, hon-
nan keletkezett, erős meggyőződése szerint — a kormány 
szolgálatában. 

Azt mondták ugyanis akkor az emberek, hogy Pulszky 
Ferencz az, kinek befolyása s sürgetése folytán a szabadkő-
művesség engedélyeztetett, mert Pulszky azt adta értésére a 
kormánynak, hogy egy jól szervezett páholyrendszer mint-
egy azon jegeczedési pont, mely körül parlamentaris ország-
ban a pártok tömörülnek, mely a pártok közti különbsége-
ket bizonyos esetekben kiegyenlíti, (talán például : a polgári 
házasság sat. sat. ügyében — ?) s mely utóvégre, más talál-
kozási pontok hijával, képes pártot teremteni s azt összetar-
tani, más szóval : midőn Deák neve majd egyszer túlélte ma-
gát, akkor a ,testvérek' képezik a pártot, mindegy aztán, 
akár minő politikai irányút ; — csak pártot ; mert szavazó-
gép nélkül nem lehet parlamentariter kormányozni. 

Igy tehát a páholyoknak az egész országon végig te-
rülő hálója lett volna az az eszköz, melynek segítségével az 
uralkodó párt a különféle választásoknál ugy a hogy győ-
zött; mert ahol az ,1867-iki kiegyezkedés', ,a haza bölcse'-
féle exclamatiók már nem használtak semmit, s a magyar 
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ember vele született opponálási viszketegénél fogva, amint a 
kormányt megcsinálta, legott ellene is fordult; — ott a pá-
holy fegyelme tartá össze a pártot, s a dolog ment ; — az 
uralkodó párt szempontjából mondhatjuk ; — ment megle-
hetősen mindeddig ; sőt a páholyi testvériség csakugyan igen 
gyakran egyenlité ki a pártok közti különbségeket, amennyi-
ben feltűnő, hogy a baloldali ,testvérek' is nagyobbrészt a 
,mérsékelt' elemekhez tartoznak, amiértis holmi jövedelmező 
konczokból — nem mondjuk, hogy mindig a kormány ke-
gyéből, lehetőség szerint kikaptak. 

Igy tehát csakugyan ugy látszik, mintha lenne valami 
a dologban, hogy a szabadkőművesség mindeddig a kor-
mányt szolgálta, s talán nem is egészen ildomtalanul szol-
gálta. Lám, még nem eléggé erős, hogy ugy tegyen, mint 
például a belga vagy svajczi szabadkőművesség, s azért nem 
szakit még végképen azon elemekkel, melyek ma még elég 
erővel birnak, hogy élve azzal, tönkre tehetnék a páholyt; 
de azért ott, ahol tehette, természetéhez s végczéljaihoz hi-
ven, nagyokat rúgott a katholikus egyházon s borzasztó se-
rénységgel folytatja azon munkáját a sajtó utján megérlelni 
a forradalmat, aláásván, megsemmisítvén minden tekintélyt 
nemcsak az egyházit, hanem az államit s a politikait is; és 
kormányaink gyakran ugy voltak vele, mint némely ember 
rosz, de akármi okból nélkülözhetlen, vagy elbocsáthatlan 
szolgájával lenni szokott ; — ugy tett, mintha nem látná, 
mit müveinek ezek. 

No de ezek elméletek, combinátiók, találgatások. Meg-
lehet, hogy csalódunk ; s igen örülnénk, ha csakugyan csa-
lódnánk is. De abban nem tévedünk, hogy a szabadkőmű-
vesség Magyarországon meg van engedve, a Lajthán tul pe-
dig nincs ; az is tagadhatatlan, hogy a bécsi helyhatóság 
ebbeli tilalmát, illetőleg tagadólagos válaszát igen helyes, 
ildomos s találó okokkal támogatta ; — ennyit tehát csak 
szabad lesz talán kérdezni : 

Hogy van az, hogy ezen annyira világos és bölcs okok, 
melyek a lajthántuli kormánynak elhatározására döntő be-
folyást gyakorolnak, a magyar kormány által nem méltat-
nak figyelemre? 

Ez oly talány, melyet nehéz megfejteni ; — ha csak a 
fentebb jelzett okokból nem fejtjük meg azt. 

Azt talán csak nem mondja senki, hogy ami társadalmi 
viszonyaink kedvezőbbek e burján elszaporodására, mint 
oda át, — ha csak a zsidóság roppant számát nem veszszük 
annak, mi a páholyképzésnél mindenesetre fontos tényező, 
— hogy tehát itt nehezebb a bajt elnyomva tartani mint 
oda át ; mert oly országban, hol ama bizonyos jómodu, bő-
rében meg nem férő, hozzá valamivel kevésbbé mint félmü-
veit nyárspolgári osztály olyannyira kisebbségben van mint 
nálunk, ott a páholyképzést nagyon könnyű leendett, szi-
gorú tilalmaknak szigorú fentartása által a minimumra szo-
rítani, s ezzel káros hatását is csökkenteni, — igy pedig, a 
mint a maga idején egyszerre csak megengedék a kőmüves-
séget, csakugyan ugy látszik, mintha nem minden szándék 
nélkül tették volna azt. 

Igaz, azzal állanak elő azok a tulbölcsek, kik mindent 
jobban tudnak, hogy ekként könnyebb ellenőrizni a kőmü-
vességet, mintha titkolódzásra kényszeritjük Oh ti 

ártatlan s mégis bölcs báránykák ! Mintha bizony azért, 
mert ti kegyesen kimondjátok: „nem kell titkolódzni" — 
amazok már mindent orrotokra kötnének ; sőt azt merem 
mondani: talán nincs is szükség rá, hogy valamit odakösse-
nek nektek ; mert ti ugy is mindent tudtok ; tudjátok te-
hát igen jól azt is, hogy az a 999 nyárspolgár amig eszik s 
iszik a páholyban ugyan nem veszélyes ; de azzá válik ama 
bizonyos 1000-ik ördögi befolyása által, ki emez oktondia-
kat elsőben hitetlenekké, majd pedig politikai forradalmá-
rokká teszi ; s hogy ez a veszély minden engedélyezés da-
czára tettleg is már beállott nálunk, azt talán csak ti is ve-
szitek észre, oh bölcsek ? ! s hogy a szellemi megmételyezést 
nem azáltal gyógyítjuk, ha szabadon engedjük űzetni, ha-
nem azáltal, hogy elnyomjuk, azt szintén beláthatnátok, oh 
bölcsek, amiért is jó lenne fentebbi haszontalan érvetekkel a 
szabadon bocsátásról elhallgatnotok. 

Mert ugyebár, minden bölcseségtek daczára még so-
hasem jutott eszetekbe a lopást megengedni, csak azért, 
mert akkor könnyebben ellenőrizni a tolvajokat ; avagy 
megengedni az útonállási; mert kevésbbé ,veszélyes', ha 
valaki nyiltan üttetik agyon, mintha repressiv rendszabá-
lyok által az utak biztonsága, amennyire lehet, biztosittatik ; 
de a keresztény monarchia kebelében tűrni, de még engedé-
lyezni is az atheus forradalom üzelmeit, az a legmagasabb 
országiári bölcseság ! Majdnem azt mondanók, hogy 
,exigua sapientia regitur mundus' — ha nem sejtenők, hogy 
ebben talán nagyonis sok furfang van. = 

Alsó-Szemeréd, 1874. julius 18. „Ki k e l l g ö n -
g y ö l n i a z t a z á s z l ó t ! " Már a iiéplapok is ajánlgat-
ják az úgynevezett „polgári házasságot". A „Hírmondó" f. 
é. 26. számában (n) tőr lándzsát mellette, s miután előrebo-
csátotta, hogy „a házasság alapja a családnak, a család pe-
dig az emberi társadalomnak", s hogy „a keresztyén vallás 
isteni alapitója Jézus Krisztus szentséggé tette azt" : mintha 
csak magát ezen „isteni alapitót" akarná hibáról vádolni, 
iszonyú bölcseséggel „egy nagy bajnak magvát" látja a há-
zasság szentségének felbonthatlanságában, s az elválást 
megkönnyítendő, a „polgári házasságnak" szükségesvoltát 
vitatja. Esztelen okoskodása szórói-szóra igy hangzik : „Eb-
ben (a felbonthatlanságban) fekszik egy nagy bajnak magva ; 
mert igy az elválni akaró fél vagy kénytelen hitét változ-
tatni, vagy pedig örökké házasságon kívül maradni. Az első 
eset nagy erkölcsi kényszer s gyakran lelki nyugtalansá-
got, boldogtalanságot okoz, a második pedig igen sokszor 
törvénytelen összeköttetésekre vezet, melyekből a törvény-
telen gyermekek származuak, a társadalom e jog s védelem 
nélküli számkivetettei". E szánandó „számkivetettek" sorsán 
csakis az úgynevezett „polgári házasság" segíthet : mert 
„ezáltal lehetővé tétetik az elvált katholikus hitünek, vallása 
változtatása nélkül, újra törvényes házasságra lépni stb." 

Boldog katholikusok ! egy egész ország kel védelme-
tekre, s ama szegény „számkivetettek" kedveért, milyenek 
persze szintén csak katholikusok közt fordulhatnak elő, s 
amaz áldott szabadság kedveért, hogy hitetek változtatása 
nélkül is hitetlenekké lehessetek, de meg hogy amaz „értel-
mes és szorgalmas népfajjal" is összeolvadhassatok, és igy a 
szaporátlan magyar fajt gyarapithassátok, — mily fenséges 
hivatás! — a ti számotokra behozatik a „polgári házasság", 
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s ezzel egy uj, szem nem látott, fül nem hallott boldogság-
nak alapja vettetik meg . . . 

Tisztelendő paptársak ! rajtunk a sor felnyitni hiveink. 
nek szemeit s figyelmeztetni őket a merényletre, melyet az 
általunk közerővel megválasztott képviselők elkövetni akar-
nak törvényessé akarván kijelenteni a legnagyobb törvény-
telenséget, házassággá az utálatos ágyasságot. 

Szerkeszszünk tehát mindannyian egy feliratot, Íras-
suk azt alá híveinkkel és képviselőnk által küldjük azt fel 
a képviselőháznak. Jelentsük ki eme feliratban, hogy mi 
hiven ragaszkodunk Krisztus törvényéhez s az egy, szent, 
római, apostoli anyaszentegyház parancsolatihoz, s ennél-
fogva az úgynevezett „polgári házasság" ránk nézve csakÍ8 
egy gyűlöletes, a dohányegyedáruságtól semmiben sem kü-
lönböző rendőri faggatássá törpül ; mi pedig nem akarunk, 
nem fogunk Pontiustól Pilátushoz járni, bírótól jegyzőhöz, 
jegyzőtől biróhoz zarándokolni. Ha az államnak annyira 
szivén fekszik a törvénytelen gyermekek sorsa, ám mondja 
ki azt, hogy ezentúl a fattyuk is törvényesek az állam előtt • 
de a jegyeseket ne idéztesse mint valami delinquenseket a 
biró elé. A jegyesek polgárok a házasság megkötése előtt, 
polgárok a házasság megkötése után ; de a házasság meg-
kötésekor nem polgárok, csakis keresztények, kiknek Iste-
nen és az ő egyházán kivül, senki nem parancsol. 

Lehet, a tiltakozás még idejekorán lesz és használ ; 
lehet, hogy mégis későn jő ; de hisz akkor tudjuk, mit kell-
jen cselekednünk ! „Ki kell göngyölni azt a zászlót !" F.J. 

Bécs. A s z a b a d k ő m ű v e s s é g e l l e n i t i l a -
l o m tehát mégis fenntartatik, ámbár néhány napigaz el-
lenkező látszott. Az itteni cs. k. helytartóság juliu3 28-áról 
kelt leirattal egy ,Zukunft1 nevű páholynak megnyitását 
határozottan megtiltotta. Ezen leiratban a szabadkőműves-
ség törvényellenes intézménynek mondatik már csak azért 
is ; mert alapszabályai nem felelnek meg az egyleti törvény 
szabványainak, s ezenfelül szervezete, czélja s eszközei, 
tagjainak jogai s kötelességei, s a terminalogiának gyanús 
tágértelmüsége nom szolgáltatnak kellő ismertetést s adandó 
esetben törvényes támpontot. Törvényellenesnek mondatik 
továbbá a szabályoknak azon pontja is, mely szerint oly tag, 
mely az egyletből kilépni kiván, még egy ideig visszatartóz-
tatható ( jaj ha ezt egy szegény guardián valamely kilépni 
szándékozó clericusssal tenné !) ; törvényellenesnek végre 
azon általános titok is, melyben a szabadkőmüvességi tevé-
kenység burkolódzni szeret. 

Az itteni szabadkőmüvesi egylet ( !) hasonló folya-
modványnyal nem először lépett fel ; jelenleg azonban leg-
ujabbi, jul. 22-éről kérvénye végérvényesen utasíttatott 
vissza. Hogy azonban mégis azon hir keletkezhetett, misze-
rint a ,rendes páholynak megnyitása végre megengedtetett, 
az onnan magyarázandó, hogy a helytartóság tagadó válasz-
iratát, nem azon törvényes határidő alatt adta ki, melyen 
belül az egyleti törvény szerint uj egyleteknek bejelentése 
alkalmával az engedély vagy annak megtagadása hatósági-
lag kijelentendő. 

Ennek alapján már most a ,Deutsche Ztg.1 dörgedel-
mes vezérczikket hozott e napokban, melyben azt állítja, 
hogy a , Zukunft1- nevű páholy immár tettleg létezik; mert a 
hatóság a törvényes határidőn belül nem tagadta meg a 

megnyitásra szükséges engedélyt. Ha a helytartóság — igy 
fenyegetődzik az emiitett lap — most már későn kibocsátott 
tagadó leiratát vissza nem vonja, akkor folyamodók a leg-
főbb birodalmi törvényszékhez fognak jogorvoslatért for-
dulni ; ha pedig a helytartóság a páholyt feloszlatná, akkor 
épen ezáltal ismerné el, miszerint jogilag lé tezet t . . . . Igy 
keletkezett, — per inductionem, s némileg per sophisma is 
azon hir, hogy a szabadkőművesség immár Ausztriában is 
megengedtetett, mely hir aztán néhány nap alatt, épen a 
kőmüvesi összeköttetéseknél fogva, Európa összes lapjait 
bejárta, aligha más okból, mint azért, hogy a nemsokára 
követendő meghazudtolá3 annál nagyobb feltűnést okozzon. 

Mert hogy okoskodása semmi egyéb mint irányzatos 
sophisma, azt maga a ,Deutsche Ztg.' is belátta. Itt ugyanis 
nem egy ismert czélu egyletről van szó, mely alapszabályait 
nyiltan s egész tei-jedelmében benyújtja, hanem olyasvala-
miről, melyről hivatalosan senki sem tudja, hogy mi, mit 
akar, hol van ? s a t olyasvalamiről van itt szó, mi nem 
esik az ,egylet'-nek törvényes fogalma alá, amiért is ez a 
,valami nem hivatkozhatik a törvényre, mely róla nem szól, 
s a helytartóságnak állítólagos mulasztása neki nem használ. 

Annyit mi is tudunk, hogy ezen helytartósági, min-
denesetre helyeslendő leirat, a tényleges helyzeten egyelőre 
mit sem változtat, mert a páholy azért mégis fennálland 
nálunk is, ha mindjárt, mint egy itteni lap mondja : elfödve 
is, mint péld. a ,Humanitas1 s más hasonirányu egyletek, 
melyek a világkiállításkor meglehetősen nyiltan szerepeltek. 
De mégis nagy a különbség, váljon a gonosz ,elfödve léte-
zik-e csak, vagy nyiltan ; nagy különbség, váljon egészen 
szabadon müködhetik-e vagy mégis némileg korlátolva; s 
végre nagy különbség, váljon a hivatalnokokat s tiszteket 
lehet-e eskü alatt arra kötelezni, hogy ne tartozzanak sem-
miféle titkos, államellenes egylethez, vagy sem. Mindezeket 
tekintetbe véve, az itteni helytartóságnak tilalmát csak na-
gyon helyesnek mondhatjuk, melyért minden becsületes em-
ber köszönetet szavaz neki ; mert hogy a szabadkőműves-
ség semmi egyéb, mint köztársasági, s vallásellenes egylet, 
arra nézve okos emberek közt nézetkülönbség ma már többé 
nem lehet. 

A Rothschildház eddigi fejének, az öreg Amseinek te-
metése napján a Chewra-Kadischa nevü zsidó-egyletnek 
500, mondd : ötszáz forintot ajándékozott. Ezen nem remélt 
nagylelkűség még a mi zsidólapjainkat is meghökkentette, 
melyeknek egyike külön vezérczikkben azon themát fejte-
gette, hogy habár nagylelkűségre senkit sem lehet kénysze-
ríteni ; mégis — „a milliók némileg köteleznek rá. Igen ám, 
azt szokták mondani ,noblesse oblige' s nem ,les millions 
obligent. 

Paris. A b i b o r n o k - é r s e k n e k p á s z t o r l e -
ve le. Sokat olvashatni régi könyvekben és okiratokban 
azon férfias bátorságról, melylyel a régi jó időkben püspö-
kök s egyéb egyházi méltóságok a világi zsarnokok erősza-
koskodásai s igazságtalansága ellen küzdöttek ; nem ritkán 
saját életök veszélyeztetésével. Sőt, hogy még magasabbra 
szálljunk fel, Illés, Elysaeus, Jézouás s keresztelő sz. János-
tól kezdve, a Becket Tamások nemzedéke soha sem halt ki, 
s még ,liberális' történetírók is vannak elegen, kik ily bátor 
tetteket becsületes nyíltsággal méltányolták és dicsérték, 
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elismerve, hogy az egyháznak főpapjai ilyetén fellépésök 
által nem ritkán az illető nemzeteknek megmentöivé lettek. 

Ma azonban másként van a dolog, vagy legalább állít-
ják, hogy másként van. Ma, azt mondják, midőn az állam 
souverainitásának teljes öntudatára jutott ; midőn physikai, 
(azaz nyers, durva) erejénél fogva minden erkölcsi korláton 
tulteheti magát (!) ma a főpapoknak ilyetén bátor tettei 
semmi egyebek, mint a papi uralomvágynak, a clericalis 
dölyfnek épannyi nyilvánulásai s bizonyítékai. Az egyház 
Büchner s az ,Erő s Anyag' többi imádói szerint ,közműve-
lődés-ellenes' tényezővé sülyedt ; ha azt akarja, hogy tűr-
jék, tegyen ugy, mint péld. a berlini főconsistorium, huzza 
meg magát, vesse alá magát mindenben az államnak, helye-
seljen, dicsérjen s magasztaljon mindent, mit a percznek ha-
talmasai parancsolni jónak látják. 

Fájdalom, a mi tiszteletreméltó, agg bibornok-érse-
künk nem végezte a corruptiónak emez iskoláját. Gruibert 
bibornok hál' Istennek nem érti a mai hamis haladás szavát, 
ö, mint régi becsületes ember, megszokta a dolgokat a ma-
gok valódi nevén nevezni ; mi, tudjuk, bizonyos urakat néha 
nagyon kellemetlenül érinti. 

Igy tőnlegujabbi körlevelében is, felpanaszolván mind-
azon igazságtalanságokat, elősorolván mindazon erőszakos-
kodásokat, melyek nyomása alatt a pápa, a kath. egyház s 
a hivő nép jelenleg Olaszországban görnyed. Ezt tevé a mi 
szentéletü bibornokunk, a helyett, hogy a forradalom em-
berei, s az államomnipotentia előharczosainak kivánata sze-
rint a forradalom vívmányait magasztalta, s a rè galantuo-
mót s szolgáit, a Cavourokat, Garabaldikat, Rattazikat s 
Minghettiket dicsérte volna. 

Ez aztán persze nagy baj, amiértis a ,liberális' sajtó 
akkora jajveszékelést, akkora lármát inditott meg ezen pász-
torlevél felett, hogy még a nemes diplomatia is ijedt meg 
tőle. Tudjuk, s láttuk nem régen, hogy szokott az olyan do-
log lefolyni, s a kormány elég kellemetlen tapasztalatokat 
tett volt akkor Poroszországgal, illetőleg Bismarckkal, sem 
hogy most, még minden felszólalás előtt is ne sietett volna 
hivatalosan kijelenteni, miszerint a kérdéses főpásztori irat-
nak közzétételét sajnálja. 

Ilyetén eljáráshoz már most többféle megjegyzést lehet 
fűzni. Az első kérdés, melyet ily alkalommal tehetnénk, 
minden esetre az volna : szükséges s előnyös-e a mai körül-
mények közt az oly pásztorleveleknek közrebocsátása, me-
lyeknek, egy másik állam ellen irányuló kifejezései diplo-
matiai felszólalásokra, sőt még bonyodalmakra is adhatnak 
okot. Erre pedig azt mondjuk, hogy valamely főpásztori tett-
nek szükséges s előnyösvolta felett ítélni, az illető püspök 
urnák dolga ; de ha mégis véleményt koczkáztatnunk sza-
bad, akkor azt mondjuk, hogy igenis szükséges s előnyös, 
hogy a katholikusok a liberális lapoknak hazudozásai mel-
lett el ne aludjanak, hanem mindig élénken szem előtt tar t -
sák, mily roppant kárt tett a forradalom máris, s mekkorát 
fog még majd csak tenni, ha idejekorán nem sorakozunk, 
anyaszentegyházunk s vallásunk érdekébeni cselekvésre egy 
erős phalanxxá nem tömörülünk. A többiben pedig csak saj-
nálhatunk, amint minden embert, ugy minden kormányt 
is, melyről nem lehet a keresztény erkölcstan szempontjá-
ból Ítéletet mondani anélkül, hogy olyasvalamit ne mond-

junk róla, mi neki nem tetszik, mi rá nézve épen nem hí-
zelgő ; — sajnáljuk, mondom az ilyen kormányt, de nem 
segíthetünk rajta. Két urnák senki sem szolgálhat ; ha pedig 
önök a zsidókat, hitetleneket s szabadkőműveseket akarják 
szolgálni, akkor ne csudálkozzanak, hogy mi önöket nem 
dicsérjük ; — s különhen is, ha ott van az ész, a műveltség, 
a haladás, a felvilágosodottaág, — miért tőrödnek annyit a 
mi Ítéletünkkel ? . . . Nem érzik, hogy ezen kényeskedés által 
saját ügyöknek igen rosz bizonyitványt adnak ? 

Berlin. A k e r es z t é n y-c o n s e r v a t i v p á r t -
n a k a l a k u l á s a . Városunknak katholikus polgárai julius 
30-án sűrűen látogatott gyűlést tartottak, melynek czélja az 
volt, a kath. nem-politikai egyleteknek legújabb üldöztetése 
miatt most politikai egyletté alakulni. A gyűlés fényesen 
sikerült, s czélját tökéletesen el is érte. A ,GermaniáL-VISLK 
egy rövidke felhivása elég volt arra, hogy az égető hőség 
daczára is a gyülhelyül kijelölt terem zsúfolásig megtelt, s 
a gyűlés a fent kijelölt napon Kehler követségi tanácsos ál-
tal nyittatott meg. 

Megnyitó beszédében arra utalt, hogy a körülmények 
olyanokká alakultak, miszerint kénytelen ismételten s sür-
gősen arra kérni a jelenlevőket, hogy az eszmecsere közt 
mindent legyenek szívesek kerülni, mi kifogásokra szolgál-
tathatna alkalmat. Azon kitűnő loyalitásnál fogva, mely a 
katholikusok ilyféle gyűléseit mindeddig kivétel nélkül jel-
lemezni szokta, ily kérés s figyelmeztetés voltaképen feles-
leges ; mindazonáltal jónak látta azt kimondani, s ha mind-
ezek daczára a gyűlés mégis feloszlattatnék, ugy arra kéri 
a jelenlevőket, hogy a hatóságnak ezen rendelkezését a szo-
kott nyugodtsággal fogadják. 

A napirendet egy politikai egyletnek alapítása képezi. 
Már a tavali választási gyűlések alkalmával elhatároztatott, 
a rokonnézetüeket egy politikai egyletté gyűjteni össze, a 
végből, hogy egyrészt a helyzet tisztáztassék, másrészt pe-
dig az egyes tagok alkotmányos jogaik gyakorlatára képe-
sittessenek. Hogy e terv mindeddig végre nem hajtatott, 
annak oka egyrészt a fárasztó parlamentaris működés, ré-
szint sürgős, halasztást nem szenvedő magánügyek, melyek 
egyes bizottsági tagokat a gyülésbeni részvevésben akadá-
lyoztak ; jelenleg azonban oly körülmények állottak be, 
melyek a még további elhalasztást lehetlenné teszik, amiért 
is a bizottság, a kellemetlen időjárás daczára is jónak látja 
az alakuló gyűlést egybehívni. 

Midőn az úgynevezett szabadsági harczok után a fe-
jedelmek, ki nem elégítvén a népek szabadságvágyát, ma-
gok müvelék a politika talaját, a népnek mi részt sem en-
gedvén e munkában ; akkor ebben a politikai önérzet vég-
képen elaludt, elsatnyult ; — ugy, hogy midőn későbben, a 
negyvenes években a népeknek a kormányzati ügyekben 
való részvéte az uralkodók részére megengedtetett, a polgá-
roknak szigorú, lelkismeretbeli kötelességökké lőn, politi-
kailag kiképezni magokat, nehogy felületes szószaporitók-
nak s lelkismeretlen népámitóknak áldozatul essenek. Ha-
sonló helyzetben vannak a katholikusok ma. Mert habár a 
multévi választási gyűlések alkalmával sokat tettek is, hogy 
az eddig mulasztottakat helyre pótolják, mindazonáltal 
mindent meg nem tehettek ; — alaposan itt csak egy jól s 
erősen szervezett egylet segithet a bajon, mely tagjait azon 
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elvnek vallásában a gyakorlatában erőaiti meg : Istennek 
adni, mi az Istené, s a császárnak, mi a császáré ! (Helyes-
lés.) Az uj egyletnek neve : „Berlini középpárti egylet" (Ber-
liner Verein der Centrumspartei) mély jelentőségű, s csak 
beható megfontolás után lőn választva ; mert az országgyű-
lésnek nem kevésbbé, mint a birodalmi tanácsnak közép-
pártja nem egyoldalulag katholikus, hanem katholikusokat 
és protestánsokat is foglal magában, kik ezen jelző köré tö-
mörülnek : Igazság, szabadság és jog. 

Ezek után azon óhajt nyilvánította az elnök, hogy az 
alapszabályok en bloc fogadtassanak el, amenyiben mái-
számos példányban szétosztatva, a jelenlevők kivétel nélkül 
megismerkedhettek. Ennélfogva az alapszabályok egysze-
rűen felolvastattak. Tartalmuk a következő : 

1) Berlinben ezen czimmel : ,Berlini középpárti Egylet', 
egylet alakul, melynek czélja s feladata, a közügyek felett 
tanácskozni, s a középpárti programm alapján azoknak me-
netére közrehatást gyakorolni. 

2) Taggá Berlin s Charlottenburg minden lakója lehet, 
kit az'1850-iki márcz. 11-éről kelt törvény az egyleti tag-
ságból ki nem zár. Felvétel és kizárás felett az elnökség 
határoz. 

3) Az elnökség öt tagból áll, kiket az évi közgyűlés 
egyszerű szótöbbséggel választ. Képezik ezen elnökséget egy 
előülő elnök, annak első s második helyetese sa pénztárnok. 
Az elnökséghez még az alább az ügyrend által kijelölendő 
osztályoknak vezetői is tartoznak, döntő szavazattal. 

4) Az egyletnek gyűlései rendesek vagy rendkivüliek, 
melyek legalább 25 tagnak kivánatára, vagy anélkül is az 
elnök által hivatnak össze. A gyűléseken kivül az egylet 
osztályai által működik, melyekbe az egyes tagok szabad 
elhatározás utján lépnek, hogy a politikai, társadalmi és 
tudományos közéletnek egyes mozzanatait szakértő tanács-
kozásoknak s eszmecseréknek vessék alá. A közelebbi sza-
bályokat erre nézve az ügyrend hozza. 

5) Tagdijul minden tag havonkint 25 fillért fizet — 
harmadfél ezüstgarast. A fizetésnek módozatát szintén az 
ügyrend fogja szabályozni. E pénzeknek hovafordításáról az 
elnökség esztendőnkint részletes számadást teend. 

6) Az egylet feloszlatásának esetében az egyleti vagyon 
azon jótékony intézetre ruháztatik át, melyet az utolsó, hi-
vatalban volt elnök kijelöl. 

Határoztatott továbbá, hogy az egylet 200 taggal meg-
alakultnak tekinthető. A beiratások s bejelentések elfoga-
dására minden városrészben bizalmíférfiak jelöltetnek ki. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A porosz semmitő tvszék a paderborni püspöknek 

ügyében véglegesen döntve kijeleutette ; miszerint pénzbír-
ságok csak az illető elmarasztalt által fizeteudők s fizethetők. 
— Ekként a kölni érsek fivérének kegyeletes gondoskodása 
is hasztalanná vált, ki bátyját e napokban 3800 tallérral 
kiváltani akarta. E jó testvér, Arnold, kereskedő Münster-
ben, s bátyját e napokban meglátogatta. A fogva tartott fő-
pap azonban, még a fentebbi semmitőszéki döntvény előtt is 
határozottan megtiltá volt öcscsének, a birságnak lefizetését 
nehogy balul magyarázott testvéri szeretetből zavart okozzon, 

— Az eichstädti püspök, báró Leonrodt, ki legújabban 
a kölni érseket meg akarta látogatni, de nem bocsáttatott 
be hozzá, hasonlólag járt Trierben is, hol a kir. fogháznak 
igazgatósága Berlinből jött parancs folytán a fogházbai be-
léphetést megtagadta tőle. 

— Egy porosz kerületi iskola-tanácsos belépvén egy 
alája rendelt katholikus iskolába, ott a gyermekek által ezen 

üdvözlettel fogadtatott : „Dicsértessék a Jézus Krisztus !" A 
tanácsos ur ugyan azt felelte rá hogy „Mindörökké Amen !", 
de legott hozzá tevé : „Ezen üdvözlet, kedves gyermekeim, 
nem egészen illő ; mert igen könnyen megtörténhetnék, hogy 
azzal valakit megbántanátok, ha t i. az ekként üdvözölt vé-
letlenül zsidó vagy pogány. Ha pedig ezt mondjátok : , Jó 
reggelt' vagy ,jó napot', akkor ez nem csak igen illedelmes 
köszöntés lesz, hanem nem is fogtok azzal megsérteni senkit. 
Ha tehát más alkalommal ismét bejövök ide hozzátok, hogy 
fogtok üdvözölni édes gyermekeim ? . . . „Jó reggelt"-tel fe-
lelék a gyermekek látható bizalmatlansággal. „Ugy van, 
édes gyermekeim, s miért fogtok igy üdvözölni ?" — „Mert 
maga zsidó .'", orditák a kicsinyek egyhangúlag . . . . „Nem 
gyermekeim, nem vagyok zsidó", feleié a tanácsos ur — 
„Tehát" — orditák, félelmetes consequentiávai a kicsinyek, 
„mert maga pogány / " . . . . De akkor már a tanácsos ur is 
kiesett paedagogicus szerepéből s türelmét vesztve haragosan 
ekként kiálta közbe: „Nem igaz, nem vagyok pogány, én 
keresztény vagyok, katholikus !" . . . 

— Egy sadowai győzőnek jajkiáltását hozza a berlini 
,Volkszeitg.1 mely következőleg hangzik: „Harminczeszten-
deig szolgálok mint elemi tanitó, tizenegy gyermekem van, 
közülök ötről még ma is kell gondoskodnom. 1872-ig csak 
80 tallérnyi fizetésem volt, mely az emiitett esztendőben 
139-re emeltetett fel. Nyomorúságom által könyörületre in-
díttatva a kormány néhány év óta évenkinti 20 tall, pótlé-
kot engedélyezett nekem. Tavaly végre 200 tallérra emeltet 
vén fizetésem, ezen ugrást örömüvöltéssel (Freudengeheul) 
üdvözöltem, mely azonban csakhamar gyászüvöltéssé vál-
tozott, midőn a mult héten kormányi leirat tudtomra adatott, 
hogy a fentebbi 20 tallérnyi pótlék beszüntettetik. Igy tehát 
tessék öt gyermekkel e drága időben 200 tallérból élni." 

— A legközelebb elhunyt bécsi Rothschildnak számí-
tási képessége s pontosságáról a ,Germania1 a következő 
adomát beszéli : Midőn 1859-ben neje maghalt, azt rendelte 
el, hogy irodájában két napon keresztül két-két pénztárnok 
minden jeleutkezö szegénynek egy aranyot adjon. Természe-
tes, hogy a tolongás nagy, s a két pénztárnoknak nem igen 
volt e két nap alatt szabad perczök. De midőn a második 
napon az irodazárási óra ütött, ugyanama pillanatban az 
utolsó arany is ki volt adva, s a pénztár üres. Az öreg 
ugyanis pontosan kiszámította volt, hogy a kitűzött időtar-
tam alatt két ember hány darab aranyat osztogathat, még 
a legnagyobb ,kereslet' mellett is ; — épen annyit beletett a 
pénztárba, s azon nyugodt öntudattal adá ki jótékonysági 
rendeletét, hogy pénztárnokainak emellett egy krajczárnyi 
,rebach'-jok sem lesz. 

— A rottenburgi megyéből a következő tudósítást ol-
vassuk több német kath. lapban : jul. 12-én az elwangeni 
alesperesi kerület dr. Schwarcz, ugyancsak elwangeni plé-
bánost esperessé választotta. A választás 28 szavazattal tör-
tént 5 ellen, s azért nevezetes, mert Schwartznak, mint a 
katholikus ügy — vulgo ultramontanismus — egyik kiváló 
előharczosának megválasztása elvet jelzett. Azonban a válasz-
tás Hefele püspök ur által nem hagyatott helyben. 

Ennél fogvajul. 30-kán Schmid Bernát, schönenbergi 
plébános választatott meg, 21 szavazattal 10 ellen, Schmid 
nem kevésbbé ultramontán, mint Schwartz. A püspök hatá-
rozata még nem tudatik. 

— A berlini rendőrség azon szándékkal viselkedik, 
most már a katholikus korházakat is bezárni; mindezt Kull-
mann miatt, ki mint legújabban kiderül, katholikus legény-
egyletnek soha, de igenis a potsdami protestáns ifjúsági egy-
letnek tagja volt. De azért a protestáns egyleteknek haja 
szála sem görbül meg, csak a katholikusok üldöztetnek. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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II. Mév, 1874. 
Tartalom. Amerikai állapotok ,ázsiai' viszonyaink között. — Vele-e vagy nélküle ? — Egyházi tudósitások : Pest. 
A közösiskolák programmjaihoz. Znyováralja. Melyik az igazi vallás? Bern. Az ókatholikus hittani kar. Berlin. A keresz-

tény conservativ pártnak alakulása. — Vegyesek. 

A merj kai állapotok ,ázsiai' viszonyaink 
között. 

(Folytatás.) 

De a katholikusok nem csak Marylandban 
nyomattak, üldöztettek és zaklattattak. hanem más 
államokban is, milyenek péld. Pennsylvania, New-
York, Virginia, stb. Pennsylvániában a Damokles-
kard szüntelen fejők felett függött és csak mig a 
nemes Penn élt, maradtak háboritlanul. A Pennsyl-
vania részére kiállított szabadság-levélbe a londoni 
államegyházi püspök inditványa folytán ezen hatá-
rozat is bejutott: „A püspöki egyház nyugalma-és 
biztonságának megóvása végett a katholicismus a 
gyarmatból száműzve marad". 

A new-yorki állam egyik törvénye 1700-ban 
igazán drákói módon ezt határozta : „Minden liatli. 
pap, ki az ország határai között tartózkodik, mint 
gyújtogató gyilkos, lázitó és a közjónak megakadá-
lyozója, mint az igazi ker. religiónak ellensége tekin-
tessék és élethossziglani fogsággal bűnhődjék. Ha meg-
szökik, de elfogatik, halálbüntetés szabandó reá". Bűnté-
nyül vétetett, ha valaki a kath. papot házába fo-
gadta, neki szállást adott és megvendégelte. Ki 
ilyen bűntényt elkövetett 200 font sterling (több 
mint 2000 frt.) birságban marasztaltatott el. Ha 
pedig ez összeg behajthatlan volt, a gonosztevő ! 3 
napon át a bitófa alá állittatott. 

Virginiában minden jövevénynek formális val-
lás-vizsgát kellett kiállnia. És ha e vizsgálatból az 
tűnt ki. hogy a felveendő ujoncznem a magas egy-
házi hitnek követője, vagy ha az angol királyt eskü 
alatt az egyház feje gyanánt nem ismerte el, az or-
szágból távoznia kellett, vagy ha absolute megma-
radt azon szándéka mellett, hogy Virginiában akar 

szerencsét próbálni, magát naponta kellett testi bünte-
tésnek alávetnie! 

Több keleti gyarmatban a világi hatóság fel-
adatához tartozott a religio tisztán megőrzése fölött 
gondoskodni, és a protestáns államvallástól eltérő 
minden más vallástant legjobb tudatuk és benső 
megvilágositásuk szerint elnyomni. Hogy ilyen tör-
vények az önkénynek, az üldözésvágynak, a zsar-
nokság- és fanatismusnak tág kaput nyitottak, és 
a protestantismus állandó jellegénél fogva kellett is 
nyitniok, az önmagától érthető. 

Az 1773 —1776. szabadság harcz Esza&auieri-
kának mind politikai, mind vallási és egyházi vi-
szonyaiban hatalmas fordulatot idézett elő. A harcz 
bevégezte után 11 évvel alkottatott meg a ma is 
érvényben levő államforma, és mondatott ki a czik-
künk elején emiitett vallás- és lelkismeretszabadság 
sarkelve. Ez által az államegyháznak a haláldöfés 
adatott meg, s a vallásszabadság a legszélesebb 
alapra lett fektetve. De ebből épen nem következik, 
hogy Északamerika egyesült államai vallástalanok 
és istentelenek ; sőt ellenkezőleg : minthogy az észak-
amerikai nép vallásos, azért az állam mint állam, 
szinte az. Ez a következő határozatokból világosan 
tűnik ki. Atheusok és az örök életnek tagadói a tör-
vényszéknél tanúkul nem fogadtatnak el. Esküsze-
gés, istenkáromlás, fajtalan képek és könyvek, és 
valamely felekezetnek megsértése, minden államban 
törvényes uton büntettetnek meg. 

Az 1870. évben Philadelphiában egy hitetlen 
egész birtokát az atheusok bizonyos egyletének ha-
gyományozta azon feltétel alatt, hogy annak árá-
ból oly épület emeltessék, melyben a hitetlenség 
nyiltan hirdettessék. A törvényszék azonban e vég-
rendeletet érvénytelennek nyilatkoztatta ki, és a 
főtörvényszék, melyhez az ügy felebbeztetett, e 
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végzést helybenhagyta, és pedig a Charswood biró 
által kifejtett ez okok alapján : 

„Pennsylvániában atheus társulat törvényesen 
el sem ismerhető, mert az illető törvények társulati 
joggal csak a tudományos, jótékony és vallásos 
czélu egyleteket ruházzák fel. Az ember az atheis-
mus által nem csak a hit- és reménytől szakittatik 
el, hanem a jótékonyságtól is elüttetik. Ha a ke-
resztény religiót nem is lehet államvallásul tekin-
tenünk, az mégis a lakosság többségének religiója, 
és annak gyalázása által kiki a közbéke háboritá-
sának vétkét követi el. Pennsylvániának törvényei 
és intézményei a keresztény religio iránti tisztelet-
nek alapjára vannak fektetve. Megállapitott dolog 
gyanánt kell legalább annyit elfogadnunk, hogy a 
bibliában kinyilatkoztatott religiót nem szabad 
nyiltan nevetségessé tenni, gyalázni és lábbal ti-
porni, mi által azon hivek, kik az állam lakossá-
gának nagy részét teszik, megbotránkoztatnának. 
Ehhez pedig mi sem vezethetne biztosabban, mint 
egy olyan épület, mely atheusok vezetése és kor-
mányzása alatt a religio felőli vitatkozásra lenne 
szánva. Egy ilyen épület a bűnnek tenyészdéje, és oly 
iskola lenne, melyben a fiatal emberek az akasztófára, és 
a fiatal nők a prostitutio barlangjai számára képeztet-
nének" . 

Az egyesült államok első elnöke, Washington, 
nyiltan mondotta ki ezen igazságot: „Az ész és ta-
pasztalás nem engedik azt remélni, hogy jó erköl-
csök vallásos alapelvek nélkül valaha létesüljenek." 
És búcsúbeszédében ezen valóban nagy férfiú or-
szág és világ előtt ünnepélyesen jelentette ki : „Re-
ligio és erkölcsiség a nyilvános jólétnek elmellözhetlen 
feltétélei. Nem embere az hazájának, ki az emberi bol-
dogság eme hatalmas oszlopait aláássa. Tiszteli és szereti 
azokat minden valódi politikus épen oly igazán, mint 
minden jámbor ember. Ész és tapasztalás arról tanús-
kodik, hogy a népben az erkölcsiség a vallásosság nélkül 
nem állhat fenn". 

Igy szólt Washington György, azon ritka ne-
mes és hős férfiú, kinek Amerika az angol iga alóli 
felszabadittatását, szabadelvű constitutióját, és mind 
benső, mind külső, a legnagyobb mértékben zilált 
viszonyainak rendbehozását köszöni ; azon Was-
hington szólt igy, ki ugyanazon Kist szerint1) nagy 
volt mint katona, nagy mint törvényhozó, nagy 
mint államférfi, nagy mint ember. O őszintén jám-
bor volt és személyes jellemét egyetlen egy folt sem 
undorította be. Bár lenne Amerikának most is szá-

l) i. m. 193 és köv. 

mos oly férfia, milyen Washington volt!" Ah, ne-
künk kelne el egy ilyen férfiú! nekünk, kik az er-
kölcsi és anyagi bukás szélén állunk. Még legko-
nokabb politikai ellene, Jefferson is azt irja róla : 
„Becsületessége tisztább és igazságossága hajthatlanabb, 
mint bármely más emberé. Saját előnyének tekin-
tetbe vétele, nepotismus, csupán természeti vonzó-
dás vagy ellenszenv soha legcsekélyebb befolyást 
sem tettek elhatározására. Ö valóban bölcs, jó és nagy 
férfi volt!" A mi bölcseinknek nyolcz évi kisérletei 
az előbb már szép virágzásnak indult országot a 
legszánandóbbhelyzetbejuttatták: Washingtonnak 
nyolcz éven át tartott elnöksége az egyesült álla-
mokat a legsiralmasabb állapotból kiemelte, és a 
legszebb virágzásba hozta! Washington az amerikai 
szabadságnak megalkotója; de ő a drága közösis-
kolának és a vallást ignoráló polgári házasságnak 
nem szerzője. Adják meg nekünk politikusaink a 
nagy Washingtonnak alkotmányát ; de ne hozzák 
be Amerika ezen regenerátorától származott nemes 
institutióknak szine alatt a vallási és politikai for-
radalommal méregdrága, bóditó mákvirágait: a kö-
zös iskolát és a polgári házasságot ! Sőt e kettőt az 
amerikai szabad institutióknak előizlelőjeül adják! 
Ilyen lesz-e,uraim,majd a többi i s ? . . . Angolország 
legnagyobb államárainak egyike, a szabadelvű Fox 
James Charles, az angol parlamentben ezt mondta 
AVashingtonról : „Mily végtelenül bölcsebbek az ő kor-
mányzási elvei, mint minden ujabb európai udvar-
nak politikája!" Bár fogadnák el ez elveket hazánk 
kormányának oly magasztosan szép hivatásu fér-
fiai is ! 

„Bigamiaés polygamia az egyesült államokban 
szigorúan büntettetnek meg. A washingtoni képvi-
selőház 1869-ben fellépett végre erélyesen a mor-
monok erkölcstelen garázdálkodásai ellen, kik fő-
gyarmatukból, Utah-, Uj-Jeruzsálemből a nagy 
sóstó mellett lassankint Eszakamerikának minden 
tartományába behatottak, és 94 szavazattal 23 ellen 
azt határozta el, hogy a soknejűség vétke 1900 
dollárnyi birsággal és 5 évi fogházzal büntetendő. 

A congressus ülései Washingtonban imával nyit-
tatnak meg. A vasárnap államilag szenteltetik meg. 
Az ez iránti rendelet igy hangzik : „Tekintve, hogy 
a vasárnap megülése közérdekű, hogy az a munká-
ban üdvös megszakítást okoz, hogy az embert az 
élet kötelmei és azon hibák fölötti gondolkodásra 
ösztönözi, melyeknek az emberiség alávetve van, 
hogy a világ Teremtője és Kormányzója iránt ma-
gán is nyilvános tiszteletet tanúsítani ós szeretet 
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cselekvényeket gyakorolni enged, melyek pedig a ker. tár-
saságnak diszét képezik és azt emelik ; tekintve továbbá, 
hogy a vallástalan és könnyelmű emberek, kik feledik azon 
kötelmeket, melyeket a vasárnap elénk szab, és azon hasz-
not, melyet a társaság azokból huz, a vasárnapot az által 
szentségtelenitik meg, hogy az élvek és munka után rohan-
nak ; hogy ez eljárásuk saját keresztény érdekeikkel ellen-
kezik, sőt természetszerűleg még azoknak is, kik példájok 
után nem indulnak, botrányt nyújt, és igy az egész társa-
ságnak ténylegesen árt ; hogy az emberi társaságba szóra-
kozás-vágyat és erkölcsi meglazulást hoz; a senatus és a 
képviselők kamarái parancsolják, a mint következik : 

1) Senkinek sem szabad vasárnapon a boltot és mű-
helyt nyitva tartania, senkinek sem szabad ezen napon bár-
milyen munkát vagy ügyet végeznie, hangversenyen, táncz-
mulatságon vagy színházban megjelennie, sem vadászattal, 
játékkal vagy más hasonló mulatsággal szórakoznia. A pénz-
birság ne legyen 10 schillingen alul és 20 schillinget ne ha-
ladjon meg. 

2) Semmi utasnak, vezetőnek vagy fuvarosnak sem 
szabad vasárnap ugyanazon birság terhe alatt utaznia, ki-
vévén a szükségesetét. 

3) Korcsmárosoknak és vendéglősöknek nem szabad 
vasárnap a községükhöz tartozókat bebocsátani, hogy ott az 
időt mulatsággal vagy más foglalkozással töltsék. Áthágás 
esetén a pénzbírságot a vendéglős és vendég fizeti. A ven-
déglős még szabadalmát is veszítheti. 

4) Ki 3 hónapon át alapos ok nélkül a nyilvános isteni 
tiszteletet elmulasztja, 10 schillingnyi büntetést fizet. 

5) Ki a templom közelében magát illetlenül viseli, 5— 
40 schilliugnyi bírságban marasztaltatik el. 

Az egyesült államokban 1869-ben 124 vaspálya-tár-
sulat létezett, s ezek közül 65-en vasárnap semmi vonatot, 
59-en pedig megszorított vonatot rendeztek. Váljon az állam 
vallásosságának és a fenálló hittársulatok, és vallásos intéz-
mények iránti hajlamának és jóakaratának azon kétségbe-
vonhatlan jele-e az, hogy a templomok, zárdák, felekezeti 
iskolák és kórházak az összes államokban épen semmi, és a 
lelkészek is 1000 dollár jövedelemig semmiféle adót sem 
fizetnek? A new-yorki államban a lelkészek 1500 dollárig 
az ingatlanok és ingók utáni adótól felmentve vannak. Ezen-
felül a külföldről behozott ama tárgyak, melyek isteni szol-
gálatra szánvák, a beviteli adótól mentesek. Az állam az 
egyes religiók és hittársulatok iránt teljesen közönyösnek 
mutatja magát, és benső ügyeikbe teljességgel nem avatko-
zik ; de a religiót általában illetőleg nem közönyös, hanem 
vallásos és különösen keresztény. Az egyház az államtól 
absolute elválasztva van, és az állam minden religiót és fele-
kezetet szabadon hagy. (Vége köv.) 

Vele-e ? vagy nélküle ? 
(Folytatás.) 

Sajtószabadság, társulati jog, a lak- és tulajdonjog 
szentsége, maga a lelkismeret sérthetlensége is, ezen oly 
nagy lármával biztositott jogok ; — törvénytelenekül s visz-
szaélésekül nyilváníttatnak azonnal, mihelyt katholikusok 
is kivánnak azokkal élni. Mint ez ma már Német-, Olasz-, 

Svajcz-, stb. országokban napi renden van ; — s igy lesz a 
közeljövőben nálunk is. 

Mert — nem kell felednünk, hogy (egyebeket mel-
lőzve) azon egyleti s társulatba állhatási jog, mely — pél-
dául — a kereszténytelen kőmüvességnek nálunk is máshol 
is biztos maradhatást eszközöl : 

Megszűnik azonnal jog lenni, mihelyt azt katholiku-
sok igénylik, vallási és erkölcsi czélokból alakult társulataik 
életbe léptetésére, vagy a már meglevőknek fentartására. 

Példa erre : a közelmúltban nálunk is annyi szenvedé-
lyességgel inscenirozott jezsuitahecz ! 

Es nincs oly önkényes, zaklató, s túlságos határozat, 
mely jelenleg, bárhol is örömmel nem fogadtatnék ; mely 
— kivált magasabb köreink többjei által meg nem tapsol-
tatnék ; — föltéve, hogy azoknak, — katholikusok pápája, 
papjai, szerzetesei, cultusa, egyházkormányzata, hitbeli po-
sitivitása stb. szolgálnak tárgyul ! 

Az egyház enativus szabadságának sok világiak részé-
rőli elismerését, — többek közt, — abbeli balhiedelem is 
akadályozza, mintha az egyház szabadságát illetőleg csupán 
a papság volna érdekelve ; — mintha annak okáért, egye-
dül is csak őt fenyegetné a vész e harczban. Ez — merjük 
állítani, merő tévedés ! ! ! Mert az egyházi szabadság, — tár-
sadalmi s politikai szempontból is, — a világiaknak legalább 
is oly tulajdona, és biztositéka, mikép a papságé. A kir. cu-
ria, semmitő- és egyéb törvényszékek bíráinak önállósága, 
függetlensége nem az~ő személyes jóllétök és hasznok vé-
gett, hanem az igazságot keresők, valamennyi honpolgárok 
érdekében van garantirozva, biztositva; miért kell tehát 
minden katholikus hivőnek püspökeink kitörölhetlen jellege, 
független tekintélye előtt meghajolni ? Talán azért, hogy 
azok dicsvágyának tömjénezzünk, hatalmukat a netovábbig 
potencérozzuk ? Oh nem!!! a világi hívőkért történik ez; 
az ő személyes biztosításukra. Nehogy t. i. a lelkismeret és 
lélek országában egy oly hatalommal, melynek oda behatnia 
soha sem kell, t. i. a világival, az állam uralkodásával ta-
lálkozzanak. 

S ekép — lelkismeretet illetőleg : ne emberi önkény-
nek, de, — önméltóságuk lealacsonyitása, szabadságuk le-
vetkezése nélkül ; — csakis egyházi tekintélynek, mint 
isteni magasbb rendeletnek hódoljanak. Jól tudván, hogy 
„obedire Deo, regnare est ! Istennek engedelmeskedni annyi, 
mint uralkodni ! 

Avagy nem kellene-e szükségkép a hívek birodalmá-
nak semmivé lennie, melyet püspökeikben helyeznek, ha 
azok tanitásait s vallási rendeleteit nem egyébnek lenni 
gyanithatnák, mint egy emberi hatalom s rendőri, politikai 
befolyás szolgai eredményének ? 

Bizonyára engedelmességet megtagadva fordulnának 
el a hütelen pásztoroktól, kik őket észrevétlenül az angol 
schismának egy ujabb kiadására vezérelnék. Ha ki mindeze-
ket be nem látja, az lehet nagy status férfi, nagy szónok, 
nagy történész vagy diplomata. De a katholikusok köteles-
ségei s rendeltetésükből egy szót ssm ért. 

IV. 
A franczia publicisták egyik legjelesbike báró Hen-

rion többek közt ezeket i r ja : „Mi ker. kath. szempontból 
tekintjük s méltányoljuk az eseményeket. 
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Mi ugy nézzük a kath. tanokat, mint az erőnek, a 
tartósságnak, az igaz világosodásnak, a keresztény népek elő-
menetének egyedüli kútfejét, s azt hisszük, hogy a kormá-
nyoknak nincs szentebb kötelességök és főbb érdekök, mint 
azokat védelmezni. Nekik ugy kell védeniök a religiót, mint 
magát védi az ember. Mert a religio lelke a társadalomnak ; 
mig a politikai kormány csak teste annak ! Végre mi telje-
sen elismerjük a pápák érdemét, kik Európában, a püspö-
kökét, kik Francziaországban a társadalmat alkották. 

A kormány tehát jó vagy rosz leszen aszerint, mint a 
religio szent jogait védeni, vagy aljasan elárulni fogja. L. Uni-
vers 1 842. R. N : 46 : 47 : 842. Igen ! ! ! a kath. egyház al-
kotta a társadalmat nemcsak Frank-, de Osztrák-Magyar-
országon is ! És ime : ezen — országalkotó egyházat mainapon 
szabadság nélküli szolgálóvá akarják aljasitatni; azt ürügyöl-
vén, mintha a világi hatalomnak a szabadon mozgó lelki ha-
talom általi elnyeletéstől kellene (?) tartani ! Boldog Isten ! ! ! 

A kegyelem 1874-ik esztendejében, a hátultöltők s 
golyószórók millióitól környezett világi hatalomnak ; — a 
Vatikán börtönébe zárt, anyagi segédforrásaitól megfosz-
tott fej- és tagokban amputált megcsonkítva lelki hatalom 
általi elnyomatástól félni ; s e félelmet tűzni ki zászlóul: nem 
más, mint minden józan észszeli daczolás ! Egyedül azon 
végből elkövetve, hogy az ürügyül szolgálhasson az igaz 
jogokkali daczolhatásra, — vagyis a kath. egyház nativus 
jogának, t. i. szabadságának megsemmisítésére. 

Ugy van uraim ! mai napon e században, ily időszak-
ban, midőn szűnni nem akaró üldöztetések közt végeztetik 
be a kath. egyháznak azon kifosztatása, melyre annak leg-
idősbb leánya adta mult század végén a szomorú példát. 

Midőn a féltékeny politika s kormányok zaklatásai-
hoz a sokaság erőszakos ellenszenvét is csatlakozni látjuk ; 
s az öt üldöző, s bilincsekbe fűző rationalisták mind számra, 
mind a hatalomnak egyedárusi birtokára nézve érősbek ; 

Midőn annyira jött a dolog, hogy az egyház ma mái-
nem csupán külsánczait, de magát hittanainak s gyalázat-
illetett moráljának fellegvárát is élethalálra kénytelen 
védeni ! 

Midőn mindez oly világos, mint a nap ; — egy ily kor-
ban egyháztóli félelmet tettetni ; s nem inkább több protes-
táns hittudósokkal azon várakozásban ringatódzni, hogy a 
nemzetek ezen ős tanitónéja agg-korának, elgyengülésének 
s a ráhalmozott sérelmeknek súlya alatt végre leroskad. 

Igen ily körülmények közt félni a kath. egyház önál-
lóságától ; félni a világ feletti korlátlan hatalmától ; rettegni 
attól, mit a világi hatalom megcsonkitásának nevezni szokás! 

Ennyi veszélyek és viharok közt épen őt, az egyházat 
választani a politikai aggodalmak tárgyául ! Valóban nem 
rettegünk kimondani : Ez nem egyéb, mint egy rendkivüli 
tudatlanságnak, vagy határtalan képmutatásnak, a neto-
vábbig szöktetett bismarckismusnak bizonyitása ! Annyi, 
mint a sokaság szenvedélyeit önző czélokra alacsonylelkü-
leg kizsákmányolni ; vagy magát egy vak és esztelen enge-
dékenységgel e romboló népszenvedélyek vontatójául, vak 
eszközéül oda dobni. 

A mailandi szent Ambrus kizárja Theodosius császárt 
a templomból, mig kezeiről az ártatlanul leöletett alattva-
lóknak vércseppjeit a bánat könnyeivel le nem mossa. Ugyan 

ő lelke egész erélyével ellenszegül Simachusnak, a császári 
meghatalmazottnak és az igaz isten oltárain a győzelem ha-
mis istennőjét imádtatni nem engedi. 

Konstantinápoly szent patriarchája János, az arany-
szájú, — püspöki székéről mennydörög a szent szolgálaton 
—• Eudoxia császárnő által elkövetett tiszteletlenség ellen. A 
korona íölsége őt el nem ijeszti, a legfőbb hatalomtól nem 
tud rettegni. Négy császár meriti ki hatalmának teljét, hogy 
Athanáz Hilár és Bazil szent püspököket elfélénkitse, kötel-
meik iránti hűtlenségre birja. 

De hatalmuk meggyőzetve hull e három gazdagság és 
tekintély nélküli főpap lábai eleibe. Mivel t. i. e földi nagy-
ságok püspökökre találtak. Az arianismus koronás pártfogói 
a kath. templomokat eretnek-cultus számára parancsolják 
lefoglaltatni. 

De emiitett három püspökök székeikbe ülnek, s kör-
nyezve bár és fenyegetve katonák légiói által, — kijelentik, 
hogy inkább oltáraikon engedik magokat megöletni, mint-
hogy azokat egy szentségtörő istenitisztelet által megszeplő-
sittetni engedjék. És ime e szent papok felől azt jegyzé 
fel a történelem, hogy fel tudák fogni hivatásuk fenségét ; 
hogy egyedül kötelmeiket teljesítették ; és megvetették a 
világ tetszését, hogy Isten méltó szolgái lehessenek. 

A késő századok megtapsolák e papi szilárdságot, s 
nem gyanusitották enagy főpapokat azzal, mintha egy, őket 
nem illető hatalmat, a világit jogtalanul bitorolták volna. A 
népek millióinak gondolatába sem jött: mintha e buzgó lelki 
pásztorok az államtörvények ellen vétettek, és szentelt ha-
talmukkal visszaéltek volna. 

Nem ! az utódok nem vádolák őket azzal, hogy a föl-
diekben is, a világi hatalom fönségén tul akarák tenni ma-
gukat; kielégitendők nagyravágyásukat, s egészben emberi 
érdekeknek hódolva. Megfoghatatlan!!! Gundy Mihály, esp. 

(Vóge köv ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
l'est, augusztus 14-én. A k ö z ö s i s k o l á k p r o -

g r a m m j a i h o z. Most, hogy az iskolai év végéhez közele-
dünk — a tanfelügyelő uraméknak is kell — daczára az 
uralgó afrikai hőségeknek, végrevalahára szintén mozogniok 
és egy boldog pihenésben eltöltött év után, ismét némi élet-
jelt adui magokról, — kötelességök lóvén most, az iskolai 
év végeztével szép évi lizetésök fejében tanügyi kerületök 
területén levő iskolák állapotáról részletes jelentéseket — 
programmokat — nyújtani be a kormánynak, hogy ekként, 
egyrészt a kormánynak az iskolaügy iránti theoretikus ér-
dekeltsége az egész világ előtt hangoztassák, másrészt pedig 
hogy ugyancsak e kormány liberális táborával együtt fele-
kezetnélküli kedvenczszülöttjében — a közösiskolán — az 
ő állitólagos életrevalóságán ós növekedésén gyönyörköd-
jék. Prosit. 

Azt ugyan nem tudjuk, hogy a különben tisztelt 
nagyságos tanfelügyelő urak mily relatiókat nyújtanak be 
a magas kormánynak a tanügy terén szerzett élmé-
nyeikről, szóval az iskolák jelenlegi állapotáról — legye-
nek azok azután akár felekezetiek, akár pedig felekezet-
nélküliek, — s nem is függ attól üdvünk, hogy ezt megtud-
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juk, akár kedvező, akár pedig kedvezőtlen legyen a minket 
érő Ítélet ; mert bármint is álljon a dolog, áll az is, miszerint : 
„conscia mens recti famae mendacia videt;" — annyit azonban 
bátrak vagyunk itt eleve megjegyezni, hogy azok a kormány-
nak részben benyújtott, részben benyújtandó tanfelügyelői 
részletes (?) jelentések az iskolákról a történeti hűség tekinte-
tében nagyon is gyenge lábon állanak s csakis annyiban érde-
melhetnek hitelt és figyelmet, amennyiben tanügyünknek a fe-
lekezetnélküli iskolákban való hanyatlásáról (?!), nemkülön-
ben a népnek ellenök fordult ellenszenvéről értesítenek. Ne is 
ringassa magát a kormány azon boldog hiedelemben, mintha 
az iskolákat illetőleg már tökélyesen rendben volna szénája, 
s mintha Magyarország tul volna már a közösiskoláskodás 
kezdetének nehézségein ; sőt igenis a minden oldalról jövő 
nyilatkozatokra és saját tapasztalatunkra támaszkodva azt 
merjük állitani, hogy a kormánynak épugy mint az egész 
liberális tábornak, — a felekezetnélküli iskolák feletti csa-
ládi érzelgéseitől aligha el nem menne a kedve, hahogy a 
tanfelügyelői évi jelentések a közös iskolák állapotát a maga 
valódiságában előtüntetnék, előtüntetni képesek volnának. 
— Készakarva mondjuk, hogy a tanfelügyelői évi jelenté-
sek az iskolák és jelesül a közös iskolák állapotát a maga való-
diságában előtüntetni nem képesek; mert eltekintve egyrészt 
attól, hogy a tanfelügyelő urak ilyes relatióik készítésénél 
mindig szemeik előtt tartják a közmondást : „annale fújd nó-
táját, akinek szekerén ülsz ;a ugy másrészt teljes lehetetlen-
ség, hogy a tanfelügyelők az évenkinti egyszeri iskolaláto-
gatásra — mire törvényileg köteleztetnek, — az iskolák 
valódi állapotáról helyes Ítéletet, tájékozottságot szerezzenek 
és azoknak akár haladása, — akár pedig hanyatlásáról ille-
tékes véleményt mondhassanak. 

Midőn 7 évvel ezelőtt a tanügy az egyháziak kezéből 
kiragadtatott — azt gondolhattuk, hogy honunkban azany-
nyira hangsulyoztatott felekezetietlen rendszer által, leg-
alább is Perikies százada fog a tudományokra nézve inau-
guráltatui, pedig hát most mindenki, aki csak kevéssé is 
gondolkodni tud, és a dolgok állásáról a kellő tudomással bír, 
kénytelen osztani az egyháziaknak kezdettől fogva nyilvá-
nított bizalmatlanságát és óvásait a felekezetietlen rendszer 
ellen. Parturiebant montes et prodiit ridiculus mus. A közös 
iskolákról bizvást elmondhatjuk, amit az egyszeri kritikus 
bizonyos megbírált könyvről mondott, miszerint t. i. van 
benne jó is és rosz is „csakhogy az, ami jó benne, nem uj — 
ami pedig uj nem jó." 

Hogy Magyarország mint minden téren : ugy különö-
sen az iskolaügy terén is az experimentálás szerencsétlen 
országa — az napról napra, ugyancsak a közös iskolák álla-
potából is, mindinkább bebizonyul. — A nép, melynek ter-
mészetes észjárását ezelőtt 7 évvel az országszerte kiküldött 
comissariusok aranyigéretekkel elcsavarták és szavát elfoj-
tották, most már mindinkább kezdi egyrészt megcsalatta-
tását, másrészt pedig azt is látni, hogy a reája octroyált 
közösiskoláskodás nem belföldi talajba való növény, s hogy 
nem is más okból mint a katholicismus elleni ellenszenv- és 
gyűlöletből plántáltatott át országunkba olyanok által, kik 
midőn a „haza" szót szünet nélkül ajkaikon hordották, elég 
önzők voltak a haza jövőjét saját elfogult és egyoldalú né-
zeteiknek feláldozni vagy legalább koczkáztatni. S hogy az 

a nép, amely előtt a felzavart viz lassan-lassan tisztulni 
kezd, eddigelé még tűr s csak bizalmas körökben ad méltó 
kifejezést boszankodásának annak psychologicus okát leg-
inkább abban látom, hogy minden kárvallott, ha kárának 
önmaga is volt némileg oka, rendesen elfojtott elkeseredés-
sel szokta egy ideig baját viselni ; de csak azért, hogy azután 
annál nagyobb elkeseredéssel, hogy ne mondjam dühvel, for-
duljon bajának tulajdonképeni okozói ellen. Nem a hajak-
nak ég felé való meresztésére irom ezeket, s nem is légből 
kapott phrazisokkal verdesem a levegőt. Mert eltekintve 
attól, hogy majdnem naponként van alkalmam a szülőknek 
a mostani iskolai rendszer elleni kifakodásait hallani, s hogy 
magok a tanitók nagyobb és józanabb része is elitélik azt, 
— legközelebb, midőn ő Eminentiája a Főmagasságu Her-
czeg-Primás dicső római útjából való megérkezésének alkal-
mából nála tisztelegni szerencsések voltunk, s midőn ő Emi-
nentiája mint más egyébkor — atyai magas érdekeltségénél 
fogva első kérdését most is az iskolákról tette, és mi e te-
kintetben, különösen a fővárosi felekezetietlen iskolákban 
való hitoktatást tartva szem előtt, csak a már sokszor ismé-
telt panaszainknak adhattunk kifejezést — O Eminentiája 
azon érteményben nyilatkozott és bátoritani kegyeskedett, 
melyiyel Krisztus Urunk példázatában a jó és okos gazda 
szolgáit megnyugtatta : „Smite utraque crescere usque ad 
messem r 

Es hogy ő Eminentiájának e szavai, mint minden 
egyébkor, ugy most is, érett megfontolást és mély életphilo-
sophiát rejtenek magukban, az mindjárt azáltal is bebizo-
nyult, hogy ő Eminentiája az épen asztalon fekvő feliratot 
vette elő s nekünk megmutatni kegyeskedett, ahol is bizo-
nyos község, mely a közösiskoláskodás amaz aranykorában 
iskoláját szintén elközösitette, most újra felekezetivé nyil-
vánította, amiről is ő Eminentiája az ország biboros főpász-
torát feliratilag alázattal tudósítani el nem mulasztá. 

Bízunk is rendületlenül a nép természetes eszében, 
hogy meg fogja a felekezetnélküli iskolát, kárhozatos gyü-
mölcseiből — gyermekeinek vallástalansága- s erkölcstelen-
ségéből s ami ezekkel karöltve jár , szerencsétlenségéből 
napról napra mindinkább ismerni, s reméljük, hogy a ka -
tholikusok idővel, ha nem is mindenütt, elközösitett iskolái-
kat ismét felekezetöknek visszaszerzik, ugy legalább a fele-
kezetnélküli iskola áldásaiból kérni nem fognak, és megóv-
juk, hogy nemsokára az a felekezetnélküli humbug, mely a 
természetes észszel ép ugy, mint a felekezeti joggal ellenke-
zik csakis pictum simulacrum marad, quod cerebrum non ha-
béi, s melyet mint farsangi idény után az álarezot, eldobnak 
s röstelni fogják, ha valaki csak meg is emlitendi, hogy egy-
kor hordották. 

Bizunk mindenekelőtt azonban a mindenható Istenben, 
hogy szent malasztja által felvilágositandja azokat, akik a 
liberalismus bolond hajójára magokat elég meggondolatlanul 
fölültették Annál is inkább pedig reményijük és hisz-
szük ezt midőn látjuk, hogy e hajó kormányosát — ki mint 
tudvalevő dolog mostanában Kissingenben vizkura alatt van 
— épen ugy fogja megölni Péter szikláján megsérült hajó-
jába nyomuló viz, mint megölte Napoleont, a szabadkőmű-
ves nagymestert, a gyomorkö, amely reá nézve nemcsak no-
men-jét, hanem omen-jét is az általa annyiszor megtámadott 
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Péter sziklájától vette, s melyről a szent Írásban mondatik : 
„Et qui ceciderit super lapidem istum, confringetur super quem 
vero ceciderit, conter et eum." (Matth, 21, 44.) Garamparti. 

Znyováralya. M e l y i k az i g a z i v a l l á s ? Mai 
nap annyira haladtunk már, hogy a vallások száma ezret 
felülmúlja és minden egyes vallás követői magukat a leg-
jobbnak, igazinak akarják bebizonyítani, nem tudva azt, 
hogy mind logicailag, mind számtanilag csak egyetlen egy 
igazság lehet, és mind az, a mi az igazságtól legkevésbbé is 
elütő, az már nem lehet igazság. Ha csak annak van igaza, 
aki azt mondja, hogy 2-szer 2 az 4, az pedig hazudik aki 
mondaná, hogy öt vagy három, és annál nagyobb hazugságot 
követne el, minél inkább az igazságtól térne el, ugy ugyanez 
áll a vallási igazságoknál, ott is csak egy igazság lehet, a 
mi pedig elütő az már nem igazság, hanem tévely. Tehát 
csak egy igaz vallás lehet. De há t , melyik legyen a 
sok közül ? 

Már pogány bölcsek azon véleményre jöttek, hogy 
magának az Istennek kell jönni, a ki bennünket igazi val-
lásra vezetendhetne. Ebből az következik, hogy csak oly 
vallás, mely magától az Istentől származik lehet igaz. De 
ezt a józan ész is követeli; mert azt megállapítani, hogyan 
kell Istennek szolgálni, csak olyannak lehetséges, a ki ma-
gát az Istent tökéletesen ismeri, olyan pedig magán Istenen 
kivül nincs senki e világon ; az Isten ugyanis véghetetlen 
minden teremtmény pedig véges ; már pedig véges a véghe-
tetlent felfogni nem képes. Maga tehát az Isten csak állapit-
hatott egy igazi vallást, ami meg is történt Jézus Krisztus 
által, aki emberré lett s egy ily vallást állapított. Hogy Jé -
zus Krisztus valóban Isten, azt a dogmaticusok eléggé bebi-
zonyították. Tehát van isteni vallás. De hol található fel ? 
Egyedül azon egyházban, melynek vezetőihez igy szólt az 
isteni mester : „Elküldöm a sz. Lelket, a ki megtanít titeket 
mindenekre s én veletek maradok a világ végéig". Az az 
egyház pedig egyedül a róm. kath. egyház. Hogy valóban 
ebben ez Egyházban csak található fel az igazi isteni vallás, 
ezt bizonyítja majdnem 2000 éves történelem, melyből tud-
juk, hogy egyedül ez a vallás, mely nem volt tűzzel vassal, 
hanem isteni kegyelemmel s meggyőződéssel terjesztve ; ez 
az melyért milliók hagyták el földi kincsöket s gyönyörö-
ket, s melyért milliók ontották véröket ; ez az, a melyet a 
világfejedelme egyre igyekszik megsemmisíteni, melyet azon-
ban épen ez által mindinkább gyarapit. Azt bizonyitja 
édes hazánk történelme is, melyből tudjuk, mit tett és szen-
vedett sz. István első apostoli királyunk s annak azon utó-
dai, kiknek az alattvalók mint ideiglenes, mint örök boldog-
sága szivükön feküdt ; ezt bizonyítják az igazi törzsökös 
magyar vérből származó nem csak pór, de legelőkelőbb sar-
jadékok is, a kik az igazi hazaszeretét szivükben hordják s 
nemcsak szájhősileg, de tettel tisztelik sz. István ős atyánk 
nemzete iránti törekvését. Ezt bizonyítják magának az 
Egyháznak ismertető jelei is melyek : 

1-ör hogy „Egy" ; az egész világon a katkolikusok 
ugyanazt hiszik, a mit Krisztus Urunk tanított, ugyanazon 
szentségekkel élnek s egy közös fő alatt vannak ; mig ellen-
ben más vallás követőinél quot capita tot sensus. 

2-or. „Szent" ; mert a legszentebb Istentől származik, 
bir szentségekkel s szenteket nevel ; más vallások pedig csak 

emberektől és pedig bűnös emberektől származva, szentsé-
gekkel nem bírhatnak, mert tövis nem termelhet szőlőt. 

3-or. „Egyetemes" ; mert egész világon el van ter-
jedve, mig ellenben más vallás csak bizonyos területekre 
van szorítva. 

Végre „Apostoli", mert apostolok által vezettetik, t. i. 
papok által, akik apostoloktól s azok törvényes utódaitól 
vannak felszentelve s felhatalmazva, s kik ezen szentségi 
jelleget soha el nem veszíthetik, hanem még pokolban is 
megtartják, ha Júdás módjára élnek. Nem segit rajtok még 
százszoros apostasia sem ; ellenben más vallásvezetői csak 
egyszerű laicus, habár müveit s tudományos emberek, a kik 
ma papoknak neveztetnek, holnap letehetik tisztjöket. Végre 
ezt bizonyitja az eltévedteknek a kath. egyházba nagyszámú 
visszatérése, a kik nem csak egyszerű, de sokszor igenis mű-
velt, sőt pásztorkodó emberek. Örömmel jelenthetem, hogy 
Znyon több ily megtérési eset adta már magát elő. Csak 
utolsó év lefolyta alatt öten tértek meg és pedig négy halá-
los ágyon, egy pedig ép egészségnek örvendő 60 éves férfi. 
Folyó hó 22-én volt szintén egy ily eset, a hol Isten ujját 
láthatni szemtanuk voltunk. Egy 19 éves leány beteg ágyán 
rábirta ágostai vallású atyát, engedné meg neki kath. papot 
hivhatni, s igy a kath. egyházba visszatérhetni. Ámbár ne-
hezen, de mégis beteg leány kérelmeinek engedett az atya, 
mire meghivatott a kath. pap, a ki örömmel sietett hozzá 
délelőtt 10 órakor s befogadta a kath. egyház kebelébe. Mily 
nagy vágygyal fogadta el az igazi szentségeket, azt csak 
érezni lehet; mondhatom, hogy a jelenvoltak legnagyobb 
épülésére. 

Az Isten ujja abban mutatta magát, hogy a megtérés 
majdnem más napra halasztatott el, de végre ujabbi kérel-
mére, ámbár még a betegség nem mutatkozott egészen ve-
szélyesnek, elvégeztetett. Délután azonban 5 órakor már a 
szerencsés utána elment ahhoz, a kit délelőtt kenyér szine 
alatt fogadott be szivébe. Mondám ujabb kérelmére; érezte ő 
ugyanis elszenderülése közeledtét, azért sietett mielőbb lenni 
hü leánya az itélő birónak. Halálos ágyon egészen másként 
gondolkozik az ember, mint egészséges állapotban, mert 
akkor már látja, hogy itélő biró nem lesz más, mint Jézus 
Krisztus, a ki azt mondotta. „Aki hisz, üdvözül, aki pedig 
nem hisz elkárhozik." Látva tehát ezt az itélő birót s nem 
azt akinek vallási tanitását követte éltében, ha csak lehet-
séges, megragadja az utolsó alkalmat megtérésre. Hisz maga 
Luther is azt mondotta : aki akar üdvözülni, annak katholi-
kus módon kell élni s meghalni. 

Mindezekből kitűnik, hogy az igazi vallás a r. kath. 
vallás. Vajha mindenki belátná azt, mig ideje van ! ! ! G. N. 

Bern. A z ó k a t h o l i k u s h i t t a n i k a r megala-
pításának története sokkal érdekesebb, hogysem azt, ugy, 
amint az hozzánk beküldetett, egész terjedelmében ne kö-
zölnők. Időről időre ugyan nyomatott levelezések szoktak 
Svajcztól az egyes kath. lapokhoz beküldetni, melyeknek 
egyikében a berni ókatholikus hittani karnak megalapitta-
tása következendőképen mondatott el. 

A berni cantonnak nagytanácsa julius 29-kén a kor-
mánynak olyatén határozatát hagyta helyben, mely által a 
berni egyetem mellett u. n. ókatholikus hittani kar alapít-
tatnék. 1528-i február 28-kán volt, hogy az ottani főtem-



plomban az utolsó szent mise szolgáltatott, s azóta egé-
szen a mai napig, a svajczi református egyháznak kátéja 
ugyan-e katholikus misét a ,vermaledeyte Abgötterei1 czimé-
vel tiszteli meg. 

Annál különösebb tehát, s minden esetre nagy törté-
nelmi curiosum, hogy 350 évvel későbben ugyancsak Bern 
városának a 118 főnyi protestáns többség, a 23 szavazattal 
biró katholikus, kisebbség ellen katholikus, igaz hogy csak 
ókatholikus hittani kart szervez, mely kar aztán az á t k o -
zott misézést'ismét elméletileg s gyakorlatilag tanitandja; 
mert hát ókatholikus uraimék amisézést mindeddig még nem 
törülték el. Azonban, bármily curiosum legyen is a dolog, 
tény hogy igy történt ; s hogyan történt, azt elbeszélni, mai 
levelemnek feladata. 

Előbb azonban engedjék meg, hogy a mai berni nagy-
tanácsnak vallás-politikai statistikáját adjam. Ezen nagyta-
nács, ha teljesszámu 250 tagból áll, kik 460,000 szavazó 
polgárt képviselnek. Ebből a Juravidékre vagy 50 tag esik, 
kik közül 23-an vannak az ultramontán, jobban mondva 
katholikus franczia Jurának képviselői, sokkal műveltebbek 
a többinél, aminthogy mindegyik közülök két nyelvet is be-
szél, a francziát és a németet. Ezek a szélső jobboldalon 
ülnek. A kis középpártot — centrumot — az orthodox pro-
testánsok képezik, kiknek sorai azonban a legutóbbi válasz-
tások alkalmával tetemesen megritkultak ; mert a kormány-
párt minden kitelhetőt követett el ellenök, épazért, hogy az 
egyházpolitikai törvényeknek létesítését ne akadályozzák. 
A nagy baloldal ügyvédekből, gyártulajdonosokból, néhány 
gazdag földbirtokosból s igen sok marhatenyésztő gazdából 
áll, kik ugy szavaznak, amint amazok kivánják ; felkelnek, 
mikor ezek ; ülve maradnak, amidőn azok. 

Ez azon többség, melynek a fentnevezett napon egy 
ókatholikus hittani karnak szervezése felett tanácskozni, 
vagy legalább szavazni kellett. Midőn a kormánynak javas-
lattétele felolvastatni kezdett, akkor a többségnek többsége 
a legközelebbi bor- s sörházakba menekült, s mindaddig ott 
maradt, mig ez után még a többség és a kisebbségnek elő-
adói beszéltek ; mire aztán, szavazásra szólittatván be, tö-
megesen visszafutottak a tanácsterembe, megszavazandók, 
mint souverain polgárok azt, amiről fogalmuk soha sem volt 
s nem is lesz. 

A kormány nevében a hirhedt Teuscher, kormányta-
nácsos s az egyházi ügyeknek igazgatója beszélt. Eddig, 
ugy mondá, Bernnek az volt szokása, hogy az ultramontanis-
musnak szellemét külső, hatalmi eszközökkel verte le (szép, 
őszinte vallomás !) a jövőben pedig azon keilend lenni, hogy 
az szellemi fegyverekkel ne csak fékezze, hanem örökre 
száműzze. Erre a leghathatósb eszköz egy ókatholikus hittani 
karnak felállítása, mely hazafias s müveit papokat fog majd 
nevelni, minők hajdanta a constanczi püspökségben és Wes-
senberg alatt (!) virágoztak. Ily nevelés pedig lehetetlen, ha-
csak nem alapítunk külön ókatholikus facultást, mert a dél-
német s svajczi, kath. hittani intézetek mind ultramontán 
szelleműek, melyeknek tanárai a vaticáni határozatokat elfo-
gadták. Bern városa már régebben is egy svajczi katholikus 
(mi az ?) hittani karnak szervezését indítványozta ; de elszi-
getelve maradt, (hm !) amiért is most önállólag el kell j á r -

nia, mely szándékért a berlini ,Nordd. Alig. Ztc/.' már meg 
is dicsérte a nagytanácsot, mely ujabban az első indítványt 
tevé. (Nagy sensatio s mély megilletődés a derék marhate-
nyésztők közt ; egynémelyik önkénytelenül is republikánus 
gomblyukához kap, váljon nincs-e még rendjele?) 

Minthogy Teuscher ur ily szépen demonstrálta az óka-
tholikus hittani karnak szükséges és hasznosvoltát, szinte 
nem értjük abbeli vigyázatlanságát, hogy egyizben azt is 
említette, miszerint Friedrichnek Münchenben nincsen egyet-
lenegy szál ókatholikus hallgatója is, s hogy Döllinger ép-
azért már nem is tanit többé theologiát, hanem a bölcsészeti 
karba ment át ; — ezen vigyázatlanság kissé gondolkodóba 
ejthette volna a tekintetes többséget, ha ezen tisztes testület 
egyáltalán gondolkodni szoknék. Igy pedig még csak ket-
tőztetett figyelemmel fogadták mindnyájan, kik nem alud-
tak, a Teuscher után szólott Kummer urnák, hajdanta pro-
testáns pásztor, most hivatalnoknak abbeli fejtegetését, 
melylyel az ókatholikus hittani karnak felállítását jobbadán 
theoiogizáló érvekkel okadatolni iparkodott, s végre annak 
feladatául, nem épen roszul azt jelölte ki, hogy az ókatholi-
kus ifjúságot a protestáns hitnézettel ismerkedtesse meg ; 
nevezetesen a szabad vizsgálódás elvével, mely hajdanta még 
a katholikus egyházban is divott. 

Azonban találkozott a protestánsok sorában is becsü-
letes ember, ki az egész álnok tervet ellenezte. Büven Otto, 
köztársasági ezredes, Bern városának polgármestere, ortho-
dox protestáns s talpig becsületes ember szólalt fel az egész 
szédelgés ellen, s azon nézetet nyilvánitá, miszerint, ha a 
felállítandó karnak hallgatói lesznek, azokat inkább az 
1000 franknyi stipendium mint a tudvágy fogja ide édes-
getni, amint egyáltalán papi hivatás s benső meggyőződés 
igen ritka dolognak látszik az ókatkolikusok közt. Igy az 
orthodox protestáns, mig az ultramontán juravidékiek egé-
szen negatíve viselték magokat, s a napi rendet indítványoz-
ták, fejtegetvén, miszerint az uj, egyházpolitikai berni tör-
vények ellen már régebben tiltakoztak, sőt még a szövetségi 
főhatóságokhoz is folyamodtak ez ügyben, ugy hogy nincse-
nek azon helyzetben egy ide vonatkozó, s e törvényeknek 
kiegészítő részét képező indítvány felett tanácskozni, annál 
kevésbbé, minthogy az egészben szó sincs az illető katholi-
kus egyházi hatóságoknak közreműködéséről, és azon bizott-
ság, mely az egész javaslatot kidolgozta, két protestánsból 
és egy kiközösített katholikus papból (Herzogból) állott. 

Ezekre a kormányelnök, Bodenheimer zsidó felelt 
volna, ha tudott volna mit ; — igy azonban azzal érte be, 
hogy a juravidéki katholikusokat gorombaságokkal illesse, 
gyilkolást s gyujtogatást vessen szemökre (mintha csak 
Bismarcknak lapjaiból olvasta volna ki) s egyéb hasonló 
haszontalanságokat mondjon el a katholikus papoknak mü-
veletlenségéről, mi azonban nem akadályozta a protestáns 
többséget abban, hogy az ókatholikus kar hallgatóinak szá-
mára az éretségi vizsgát feleslegesnek ne decretálta, csak-
hogy embereket fogjon ; mert hat ezer frank és semmi érett-
ségi vizsga, — hány tuczat megbukott deák nem fog ilyké-
pen összeseregleni Bernbe, ókatholikus theologusnak ! 

Igy lett délutáni négy óra. Az elnök szétküldte a ház 
szolgáit a különféle söröző és borozó szavazókért, a marha-
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tenyésztők bevonultak, a szavazás megejtetett, s megszü-
lemlett — a berni ókatholikus hittani kar ! 

Berlin. A k e r e s z t é n y - c o n s e r v a t i v p á r t -
n a k a l a k u l á s a . (Folyt.) Az elnök után, annak különös 
kivánatára a ,Germania1-nak szerkesztője, Gremer szólalt 
fel, hogy az egyleti osztályoknak fogalma s teendői iránt vi-
lágosítsa fel a jelenlevőket. Mindig az ellenségtől kellene 
tanulni — úgymond —mi ránk, katholikusokra nézve annál 
könnyebb, minthogy ellenségeink a magok műveltségét, 
ügyességét és bölcseségét úgyszólván folytonosan ránk tuk-
málják, szinte el akarnak nyomni azokkal. Ellenségeink el-
vei közé már most ezek is tartoznak : A műveltség szabaddá 
tesz ; a nevelés teszi az embert emberré — igaz, hogy néha 
ezt is szokták mondani : A ruha teszi az embert. Jól van te-
hát : — ne mondjuk ezentúl, hogy mi ultramontánok a mű-
veltségnek ellenségei vagyunk, s épazért annyit fogunk 
ezentúl ezen műveltségtől eltulajdonitani, amennyit jónak 
látunk. Persze baj, hogy mindegyikünk nem tett legalább 
egyegy államvizsgát, de azért más uton fogunk iparkodni 
ezen clericalis nevelésnek hiányait kipótolni. Annyit beszél-
nek gyakran a liberálisoknak gyűléseiben, a legfurcsább 
dolgokról, s annyi ,liberalismussal', hogy az ember nevet-
hetne rajta, ha idejét az nem foglalná le, hogy az ott nyilat-
kozó borzasztó tudatlanság felett csudálkoznia kell. S ezen 
,liberális tudatlansággal akarunk részünkről lehetőség sze-
rint szembeszállni, és azért az erre szükséges műveltségre 
itt az egyletben szert tenni. Miután pedig egy ember nem 
tehet mindent, s miután a genie-k sokkal ritkábbak, mint 
azon emberek, kik nem genirozzák magokat, azért mind-
egyik tetszése szerint lépjen azon osztályba, hova képessege 
vagy hajlama vonzza. 

Ezen osztályok, melyeknek végleges szervezése az el-
nökségnek dolga, azért vannak, hogy az egyes tagoknak 
utasítást adjanak arra nézve, hol tájékozhatja magát bizo-
nyos politikai, történelmi, társadalmi, természettudományi 
sat. kérdésekre nézve ; hogy könyveket s egyéb tudományos 
anyagot szerezzenek neki, hogy megfelelő themákat válasz-
szanak ki, melyek felett aztán ez vagy amaz nyilt gyűlés 
előtt értekezni fog, hogy ekként mennél több jól készült s 
ügyes gyűlési szónok képeztessék, egyáltalában pedig min-
den egyleti tag elég ügyességet s bátorságot sajátítson el, 
hogy szükség esetén ellenfeleinket, még azoknak tulajdon 
gyűléseiben is megczáfolhassa. Ezenkívül az osztályoknak 
még az is leszen feladatuk, hogy oly nehéz kérdéseket old-
janak meg, melyekkel a liberálisok eleddig hiába vesződtek, 
péld. honnan kerültek a jezsuiták s mii. akarnak voltaképen? 
— miért kell az egyházpolitikai törvényekben mindig a 
régmúlt századokra hivatkozni, holott minden egyéb tekin-
tetben mindig csak előre haladunk, sat. sat. szóval, meg 
akarjuk mutatni, hogy mi ultramontánok sem estünk fejünk 
lágyára, hogy ellenben elleneinknek annyira kürtölgetett 
böícsesége jobbadán csak szédelgés, s hogy mi szívesen szol-
gálunk neki mindenféle felvilágosítással mind arra nézve, a 
mit ők nem értenek. 

Eközben csak erkölcsi fegyverekkel fogunk harczolui, 
— nem ugy értve e szót, amint Olaszországban értik — s 
ugy fogunk harczolni, hogy ellenfeleink sem fogják mél-
tánylásukat tőlünk többé megtagadhatni. 

Ez egyletünknek alapeszméje s törekvésünknek czélja. 
Nem félünk a nyilvánosságtól, ellenben belátjuk, miszerint 
legnagyobb hibánk mindig az volt, hogy nem igen mutattuk, 
érvényesítettük magunkat. (Nagyon igazi) E tekintetben 
még az a gondolat is gyakorolt ránk nyomasztó s hátrál-
tató befolyást, hogy itt Berlinben kisebbségben levén ugy 
látszhatnék, mint ha provocálni akarnánk. De miután ugy 
bántak — most már minden további kímélet felesleges, sőt 
tilos. Annyira leszünk kíméletesek, amennyire ezt a törvény 
megparancsolja, a többiben pedig nem. (Igen helyes, bravo!) 
Jogaink utolsó csepp vérünkig fogjuk védelmezni s állás-
pontunkat védelmezi, amig csak egy ép tagunk van. (Élénk 

helyeslés) S ezért örülhetünk is, hogy elleneink a szemérmet 
már végkép levetkezték. (Igazï) Nincs bizalomteljesebb em-
ber a világon, mint a conservativ, — s ha ez a conservativ 
ember még hozzá katholikus is, akkor folytonosan azon ve-
szélyben forog, hogy csupa conservativismusból végre egé-
szen elalszik. Azért tegyünk szert egy kis erélyre; lépjünk 
oda bátran elleneink elé, kimélet nélkül ; kényszeritsük 
őket arra, hogy tanulják meg, ami álláspontunkat is jogos-
nak elismerni de minderre szükséges, hogy elsőbben mi 
is valljunk szint, s pedig oly határozottan, hogy mindenki 
lássa, miszerint ez a mi eredeti, velünk született, igazi szí-
nünk (bravo.') (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A freiburgi érseki széknek betöltésére vonatkozó-

lag legújabban azon hir terjed, miszerint Jolly, badeni bel-
ügyminister arra kérte fel a káptalant, hogy a felterjesztett 
s a nagyherczeg által jóváhagyott jelöltek közül Haneberg 
speyeri püspököt válaszsza. Valószínű, hogy a káptalan ezt 
meg is teendi, azonban hazugság mindaz, mit a liberális la-
pok holmi alkudozásokról Jolly s Haneberg közt s az utóbbi 
által tett engedményekről mesélnek. 

— A berlini ,Evang. KZtg.L nem régen a csudáról ér-
tekezett. Alapelvül e tételt állitja fel : „Aki a csudát tagadja 
nem tudja, hogy azok szükségesek, csuda nélküli keresz-
ténység levegőben függő nagy semmi," s azután a rationa-
listák ellen ezeket mondja: „Mi is át vagyunk hatva a ter-
mészet törvényei iránti mély tisztelet érzületétől; mi is meg 
vagyunk győződve arról, miszerint csak a teremtőnek na-
gyobb dicsőségére szolgál, ha azt találjuk, hogy müveiben 
nem szabálytalan önkény, hanem törvény és rend uralkodik ; 
de azt is állítjuk, hogy a gépies ,természetszerintiség' még 
nem magyaráz meg mindent ; — azt állítjuk, hogy az ál ta-
lános világrend s a kereszténység, a természet törvényei s a 
természetfeletti erők nyilvánulásai a legszebben férnek meg 
egymás mellett, sőt azt állítjuk, hogy a világban általános 
ősszhangzat a kereszténység nélkül, nem is képzelhető." 

Érdekesebb még, mit valamivel alább az ókatholicis-
musnak a csudákkal szemben elfoglalt álláspontjáról ír : „Az 
ókatholikusok is azon veszélyben forognak, hogy a gyerme-
ket a fürdővel együtt öntsék ki. Ka, Reinkens püspök a naini 
ifjúnak feltámasztását akként magyarázza, hogy Krisztus-
nak sikerült az özvegy anyában a túlvilági létbeni hitet az 
elevenségnek oly fokára emelni, hogy szinte azt gondolta, 
miszerint fia él: (! !) akkor igen veszedelmes tévutakon jár. 
Ebből ugyan a positivhitüségnek nem öregbedése, hanem 
csak végképeni elpárolgása származhatik." Örvendünk, hogy 
ebben protestáns tollból származó Ítéletet bírunk a felett, 
mily roppantul ,katholikusok' ezek az ókatholikusok. 

— Az ausztráliai szabadkőművesek helyeslő felh'atot 
intéztek a német császárhoz. Mondják, hogy ő felsége az 
ilyeneknek nagyon örül. 

— Mint adalék a ,culturkampf'-hoz érdekes az is, hogy 
a Rajna ,bal-part ján' levő porosz királyi vasutaknak igaz-
gatósága körlevelet intézett a vasútállomási vendéglősökhez, 
melyben mindazon ultramontan lapok soroltatnak elő, me-
lyeket ezentúl nem szabad a nevezett vendéglőkben tartani ; 
— éljen a protestáns türelem és a nagyuémet szabadság ! — 
Ezen körrendelet azonban annyiban érdekes, amennyiben a 
kitiltott ultramontán lapoknak hozzácsatolt czimjegyzéke 
örvendetes tanúságot tesz arról, hogy a katholikus irodalom 
az ottani vidékeken hatalmasan terjed s szép virágzásnak 
örvend, a páholy minden ellenséges iranyu törekvéseinek 
daczára. 

Folytatás a mellékleten. 



Melléklet a ,,Religio" 14. számához. 1874. augusztus 16-én. 

IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Bírálatok s ismertetések. 

Manuale Sacerdotum in quo ii, quibus cura animarum 
commissa est ad manum habent, tum quae in privata devo-
tione turn quae in missae celebration e, sacramentorum ad-
ministratione et quorundam aliorum sui muneris officiorum 
exsecutione usui esse possunt; collegit, disposuit et edidit 
P. Josephus Schneidrr S. .1. Supp. approb" — VII kiadás, 
Köln, Bachem 1874; 18-adr; XXII és 8761. ára 1 tall. 25 
ezüstg. 

Van ugyan elég könyv, melyből mi papok azokat merít-
hetjük, mik az áhítat s egyházi szellemnek felkeltésére, s ápo-
lására szükségesek ; van aztán olyan is elegendő számmal, 
mely a különféle papi functiókban kézvezetőül, vezérfonalul 
kínálkozik, s e tekintetben, nem tagadjuk, jó szolgálatokat 
tesznek is, csakhogy azok, ha nagyon drágák is, ha csekély 
terjedelműek, ritkán kielégítők ; azt pedig, hogy e vezérfona-
laknak mindkét fentebb jelzett neme egy s ugyanazon könyv-
ben egyesítve lenne, először az előttünk fekvő könyvben lát-
juk ily szerencsés, minden oldalról kielégítő modorban keresz-
tülvive, mely e munkának eddig is már h é t kiadást szerzett, 
ugy hogy az ma több mint 30,000 példányban az egész katho-
likus világban elterjedve van. 

Van e könyvben tökéletes papi imakönyv, van dogma-
tika, morális, van egyházjog, liturgika és pastoralis, s mind ez, 
mint valóságos ,manuále' azaz könnyen kezelhető u. n. zseb-
kiadási alakban. S ne is higyje senki, hogy mivel annyi van, 
hogy azért egyes részletek hiányosan vagy felületesen kidol-
gozvák; a mire a lelkeskedő papnak az élet különféle viszonyai 
közt szüksége van, azt ott mind s pedig kielégitőleg s meg-
bizhatólag találja, ugy hogy Schneider Manualéját jó lelkiis-
merettel megbecsülhetlen könyvnek nevezhetjük. 

Az első ,Ascetical czimü rész mindenféle papi imádságot 
s meditatiót tartalmaz, még a lelki gyakorlatok idejére is; 
a második rész : ,Liturgica et Pastoralis' 130 lapon értekezik 
de celebratione ss. missae sacrificii ; 260 lapon de ss. Sacra-
mentorum administratione, s végre 200 lapon de quibusdam 
aliis officiis sacerdotum, például : de modo aspergendi aquam 
benedictam ; modus benedicendi et introducendi puerperam ; 
de visitatione et cura infirmorum; de sepultura eccl. et exse-
quiis ; de modo instituendi processiones (in festő Purif., die 
Palmarum, S. Nacci s a t ) ; de iis quae observari debent in 
oratione, 40 hor. ; de diversis benedictionibus s a t . s a t . 
mert csak néhány pontot emeltünk ki, hogy t. olvasóinknak 
e könyv gazdag tartalmáról megközelítő fogalmat szerezzünk. 

Végül még egy körülbelül 150 oldalra terjedő ,Appen-
dix' van, melynek tartalmát ,formulae libellorum supplicum, 
quibus variae gratiae pro utroque foro petuntur' képezik ; 
egész egyházi irálytan, mely a házassági s gyónószéki dispen-
satiók kérelmezése s számtalan egyéb esetben, igen jó szolgá-
latokat tesz 

Ezek után nem csuda, hogy a külföldnek katholikus 
lapját, ugy mint az Alig. Literaturztg., Lit. Handweiser, Phi-
lothea Katholik, Archiv f. Kirchenrecht, Augsb. Postzeitg, 
Révue des sciences eccl., Études rel. hist, et litt., hogy csak 
néhányat említsünk egyértelmüleg a legnagyobb dicsérettel 
nyilatkoztak ezen könyvről, melyet t. olvasóinknak mi is a 
legmelegebben ajánlunk. Megjegyzendő, hogy ugyané munká-
nak egy nagyobb alakú s nagyobb írású kiadása is létezik ha-
sonló árral. 8. 

A szentségek szentsége, azaz az Istenember, Jézus 
Krisztus valóságos jelenléte az oltári szentségben. Hiteles 
kútfők s különösen b. e. néhai E g r i L a j o s jeles kézirata 
nyomán megdönthetlen védelvekkeí kimutatva és megfejtve, 
M u n k a y J á n o s esp.-plébános által a főt. esztg. érseki ha-
tóság jóváhagyásával. Budapest, ,Hunyady Mátyás', 1874: 
•8-adr. V és 413 1. ára 1 frt. 

E könyvnek iránya inkább ascetricus, mintsem dogma-
tikai, mint a czim megtekintése után talán vólhetnők, ámbár 
a történelmi megjegyzések s combinatiók gyakran jelesül iga-
zolják s megvilágítják emez ismeretes mondást, miszerint no-
vum in antiquo latét et antiquum in novo patet. Minden egyes 
fejezet egyegy kitűnő elmélkedés a legméltóságosabb oltári 
szentség felett ; ritka olvasottsággal, kellemes irályban, a 
tárgyhoz méltóan s mégis népszerüleg előadva, s a kinek a 
szóban forgó tárgynak fontos, de egyszersmind kényes voltá-
ról kellő fogalma van, az csak annál többre becsülendi a t. 
kiadónak érdemteljes fáradságát, melylyel e nehézségeket le-
győzve oly munkát állított ki, mely az ordinariatusi jóváha-
gyásban bizonyítványt nyert arra nézve, miszerint benne nin-
csen semmi, mi az egyház hitébe vagy tanába ütköznék. 

Ezen szempontból azt tartjuk, miszerint e mű nemcsak 
áhitatosági magángyakorlatok alkalmával, hanem mindazok-
nak is teend nagy szolgálatokat, kik a legméltóságosabb 
szentségről nyilvános előadásokat, elmélkedéseket vagy pre-
dikácziókat tartani akarnak. Gazdag tárháza ez az uj eszmék-
nek a szentírási, patristikai s egyéb hittudományi idézetek-
nek, mig azonfelül a felvett tárgyat majdnem kimerithetlen 
sokoldalúsággal kezeli, hogy akár ascetricus, akár történelmi, 
akár polémiái, akár tisztán dogmatikai szempontból mindig 
ujat s érdekest találunk benne, sőt lia hittani tételeknek szo-
ros egymásba füződése szerző tollát nem ritkán rokon térekre 
is ragadja, ez a könyv belértékét épen nem csökkenti. 

Tartalmát nem részletezzük csak azért, mert csinos ki-
állitása mellett ára, mint egyáltalán a ,Hunyady Mátyás' in-
tézetéből kikerült sajtóterméké oly csekély, hogy azt bárki is 
megszerezheti, s ugy gondoljuk, nem fogja megbánni. Végül 
pedig még azért is üdvözöljük e munkát, mert ismét egyszer 
megmutatta, miszerint a hittani tanulmányok latinsága nem 
akadályozza, hogy valaki, a ki magyarul tud, theologiáról 
magyarul is Írhasson. Sapienti s a t ! x 

Staat lind Kirche, Vorlesungen an der Universität zu 
Berlin, gehalten von Eduard Jeller Leipzig, Fues, 1873, 
8. r. IV és 250 1., 1 tall. 6 eg. 

A dolog természete, napjaink egyházpolitikai vajúdásai 
s jelenlegi foglalkozásunk ugy hozza magával, hogy legtübb-
nyire oly irányú munkáknak tanulmányozásával foglalkozunk, 
minő az itt jelzett, melyhez annál nagyobb kíváncsisággal 
fogtunk, minthogy nem ok nélkül fejtettük, hogy a,Vorlesun-
gen an der Universität zu Berlin gehalten' bizonyosan olya-
nok lesznek, minőket épen Bismarck árnyékában tartani 
szabad. 

S nem csalódtunk, e munka, csakúgy mint Thompson-ó 
tökéletesen ,ad usum delphini' van irva, csakhogy valamivel 
több tudományos külszinnel s kevesebb arrogantiával mint 
amaz. Aztán ugy látszik,mintha szerzője nem is lenne zordon, 
de hogy nem katholikus, az bizonyos, mert az a vastag tudat-
lanság, mely a legelismertebb protestáns tekintélyeket is az 
egyház-politikai téren majdnem kivétel nélkül jellemzi, s 
melylyel ezen urak még dicsekedni is látszanak, eme fnresa 

f ) 
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tudatlanságban, ugy látszik keresvén a protestáns felvilágo-
sodottságnak eme valódi ,know-notbing'-nak characteristicon-
ját — e tudatlansággal itt is minden lapon, minden kikezdés-
ben találkozunk. 

Egyben mégis bámultuk e könyvet, mint ritkán szok-
tunk irodalmi terméken ; csakhogy bámulatunk gyakran ama 
másik indulatba ment át, melynek hatása alatt aztán kissé 
erőszakosan félre szoktuk tenni azt, mit épen kezünkben tar-
tunk, főleg ha ez a valami rosz vagy ügyetlenül összetákolt 
könyv. Bámultuk pedig benne azt, hogy alig lehet embert 
képzelni, ki jobban tudna az igazi egyház- s vallásszabadság-
ról, az egyház s állam közti helyes viszonyról s egyáltalán 
az egyházpolitikai kérdésekről értekezni ; de a ki egyúttal 
eléggé arczátlan lenne, mint az előttünk fekvő könyvnek szer-
zője, egészen nyiltan, mint rendszerének egyik alapelvét azt 
hirdetni, miszerint mindezek a katholikus egyházra nem al-
kalmazhatók, mert ezen egyház, hivőinek száma s még inkább 
kitűnő belszervezete által sokkal hatalmasabb, sokkal erősebb, 
semhogy azt szabadon bocsátani lehetne. Egy szabad katho-
lika egyház mellett a mai, modern, hitfelekezetnélküli zsidó-
szabadkőmüves állam fenn nem állhatna, — véli helyesen — 
már pedig ezen államnak fenállása conditio sine qua non, — 
ergo a katholika egyház nem bocsátható szabadon, hanem 
mindig ,az államnak' legszigorúbb felügyelete alatt tartandó, 
dogmatikai, fegyelmi s vagyoni tekintetben. 

Hogy ezen elméletet logikai okossággal s következetes-
séggel keresztül vinni lehetetlen, az természetes, de ezzel 
szerző ugy látszik nem is törődik ; de minek is ; — oly ,t. kö-
zönség' mely a mai liberális napiirodalmat emészteni képes, 
e könyvnek botrányos ellenmondásain, erőszakos kificzamitott 
észjárású okoskodásain sem ütközik meg bizonyára, sőt e 
munka talán épen ez által qualificálódik azzá, hogy az üres-
fejű, de liberális nyárspolgár előtt nagy tekintély legyen. 

Mint adalék a bismarckismusnak psychologiájához e 
könyv nem épen érdektelen ; becsületes s komolyan tudomá-
nyos szempontból pedig haszontalan férczmü. = 

Családi boszú, vagy az 1873. évi Földrengés Calabriá-
ban. Regény : Irta Zetter Károly, forditotta a csanádi n. pap. 
m. gyakorló iskolája. 8-adrét 424 1. ára 1 frt 20 kr. 

Örvendve tapasztaljuk, hogy a sok selejtes, leggyakrab-
ban pedig hitetlen irányú regények mellett, a jó irányú re-
gényirodalom, ha nem is eredeti, de legalább forditott kitűnő 
külföldi müvekben nálunk is nagyobb tért foglal el. Ilyen a 
fent emiitett mü, mely ugyan távolról sem vetélkedhetik a 
Hahn grófné által Írottakkal, mindamellett mind jó iránya, 
mind a jellemek ügyes festése, ugy a nyelvezet folyékonysága 
miatt bátran ajánlható az olvasó közönségnek, mit ezennel 
örömmel teszünk is, és pedig annyival is inkább, mert az ol-
vasmány kedvességét a kiállítás csinossága is emeli. 

Megrendelési felhívást 
bocsát szét ut. Tomcsányi János ur ily czimü munkára : „Mit 
szól a történelem Toldy Pista jezsuitával szemben." A munka 
20 ivnél semmi esetre sem lesz kevesebb, ára 1 frt 50 kr., a 
megrendelések Kisasszony napig kéretnek Zentára, u. p. 
Oroszlámos a szerzőhez, 10 péld. után tiszt.-p. 

Irodalmi hirek. 
— A kalocsai érseki könyvtárban a ,Szeg, L.' szerint 

összesen 30904 munka van, 51834 kötetben. Az incunabulák 
száma 200, a legrégibb 1470-ből. 

— A porosz németbirodalmi főpostabivatalban egy igen 
széles kihatású tervvel foglalkoznak, azzal tudniillik, hogy a 
posta ezentúl könyvekre is fogadjon el megrendeléseket. Ez-
által ; mert a könyvkereskedői harmad talán elesnék, a köny-
vek ára is tetemesen csökkenne; továbbá, miután a lipcsei 
közvetítőknek intézménye megszűnnék, a megrendelések gyor-

sabban is teljessittethetnének ; s végre — mi talán szintén 
nem megvetendő előny — a könyvkereskedői számlák sem 
nőhetnének meg oly gyakran borzasztó magasságra ; mert a 
posta aligha hitelezne ; számos halandóban pedig a pénzkész-
let nem tart mindig egyenlő lépést a tudvágygyal. Könyvke-
reskedői körökben nem jó szemmel nézik az uj tervet, de an-
nál jobbal nézik a kiadók. 

— „Akasztófa-virág, vagy : kutyából nem lesz szalonna" 
czime egy Piros Pista által irt ,népirodalmi' füzetnek, mely 
Aradon nyomatott, Gyulai Istvánnál, ára 5 kr. 16, 8. rétü lap. 

Ha a népszerűség abban áll, hogy valami az aesthetikai 
széptől lehetőleg távol álljon, akkor e czim mindenesetre 
népszerű. Az egésznek irálya azonban jobb s tisztább mint az 
ember ily czim után várna ; csakhogy végig olvasva, az ember 
önkénytelenül is elmosolyogja magát, mert roszabb bizonyít-
ványt bitfelekezetnélküli tanitó uraimék nevelési képességé-
ről senki ki nem állithatott volna, mint Piros Pista ő kegyelme 
e sorokban tette Természetes, hogy abból a Ferkóból 
— a história főhőséből a tauitó soha sem tudott faragni sem-
mit (7.1) mikor az egész faluban, ugylátszik, senki még csak 
egy szót sem tudott Istenről, vallásról, templomról, vagy imád-
ságról ; s természetes, hogy ilyetén felvilágosodott nevelés után 
végre is az akasztófára került a fráter. 

,Hol terein a nyomorúság?' — ugyané vállalatnak 
3. füzete (az elsőt nem láttuk) jobbirányu amannál, amennyi-
ben itt legalább Istenről van szó. Lám, mikor az ember baj-
ban van, önkénytelenül is Isten nevére nyitja meg száját. 

Azért kár önöknek, elemi tanitó uraimnak a népet meg-
fosztaniok vallásától, melyért semmiféle philosophia sem ké-
pes neki kárpótlást nyújtani ; de az önöké legkevésbbé. 

A hozzánk szívesen beküldött s általunk nagy köszönet-
tel fogadott középiskolai értesitvények vagy tuclósitványok 
közül azokat emeljük ki, melyek a régi jó szokás szerint a 
száraz statistikai adatokon kivül tudományos értekezést is 
hoznak. Ilyenek a cist, rend pécsi kath. főgymn. értesitvénye, 
„A szivárvány elmélete, irta Sentényi Márk." — A nyitrai 
r. kath. főgymu. tudósitv. : „Az összehasonlító nyelvtudo-
mány- ós az indogermán nyelvfajról (Iványi István) ; — A 
paunonh. sz. Benedek-rend győri főgymn. : A napról (Bier-
bauer Lipót) és : A győri muzeum rómii-éremgyüjteménye s 
valami a lelhelyek fontosságáról (Mérv Etel). — A jászóvári 
prém. kan. rend kassai kath. főgymn. A hinduk mennyiség-
tana (Stöbr Antal). 

— Horvát János, szorgalmasan folytatja ,A római kath. 
világegyház igazsága s szépsége^ czimü vállalatot; a legújabb, 
V — VI. 142 lapnyi füzetnek tartalmát az egyházról szóló 
tan képezi. A fejezetek a következők : 1) Krisztus hivők és 
lelki elöljárókból álló egyházat alapított ; 2) Az egyházi rend-
fokozatok : 3) A pápai csalatkozkatlanság ; 4) Krisztus anya-
szentegyházának ismérvéi és 5) A kath. egyház egyedül üd-
vözítő. Megjegyzendő, hogy ezen füzet az egész eddig megje-
lent vállalatnak kimerítő tartalomjegyzékét hozza. 

Megjelent « bekiildetett : 
Abzog, Prof. Dr. Job., Handbuch der Universal-Kirchen-

Geschiclite. 2 Bde 9 verm. u. verb. Aufl. gr 8. Mainz. 6 frt. 
Papst, der betende, und die mit ihm und für ihn betende 

Christenheit. Ein Andachtsbüchlein für die Bedraengnisse 
der Gegenwart. II, vermehrte Auflage. 32. Dülmen. Preis 
30 ujkr. 

Liibke, Prof. Dr. W., Vorschule zum Studium der Kirchlichen 
Kunst des deutschen Mittelalters. 6 Aufl, Mit 226 eingedr. 
Holzschnitten, gr 8. Leipzig, geb. 3 frt 60 kr. geb. 4 frt 
50 kr. 

Rietter, Dr. A., die Moral des heil. Thomas von Aquin, gr. 
8 München, 5 frt 40 kr. 

Sonntags-Predigten eines Volksmissionärs. Herausgegeben 
von Dr. Anton Kerschbaumer. II. Aufl. gr. 8 Brixen 2 frt 
40 kr. 
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Bock, Dr. Fr., Geschickte der liturgischen Gewänder des 
Mittelalters, oder Entstehung und Entwirkelung der Kirchl. 
Ornate u. Paramente in Bücksicht auf Hoff, Gewebe, Farbe, 
Zeichnung, Schnitt u. rituelle Bedeutung nachgewiesen u. 
durch zalreiche Abbildungen erläutert 3 Bder Ler 8. Bonn, 
22 frt 80 kr. 

Boulangé, Abbé, Studien über den heil. Franz von Sales. 
Sein Leben, Sein Geist, Sein Herz, Seine Werke, Seine 
Schriften und Seine Lehre. Für dem Französischen, 2 Bde 
gr 8. München, 3 ft 60 kr. 

Festtags-Predigten eines Volksmissionärs. Herausgegeben 
von Dr. Anton Kerschbaumer, gr 8. Brixen 1 frt 20 kr. 

Schneider, P. Josephus, Manuale sacerdotum, in quo ii qui-
bus cura animarum commissa est. Editio septima 16. Coloniae 

3 frt 30 kr. 
Schuster, Dr. J., Handbuch zur biblischen Gesehichte des Al-

ten und Neuen Testaments. Mit vielen Holzschnitten und 
Karten. H. Aufl., bearbeitet von Dr. J. B. Holzammer. Er-
scheint in oa 8. Liefrgn à 90 kr. 

Die ersten 5. Lief, bilden den ersten Band : das Alte 
Testament. Preis 4 frt. 50 kr. 

Wilmers, W., Priester d. G. J., Lehrbuch der Religion. Ein 
Handbuch zu Deharlee's katholischem Katechismus und 
ein Lesebuch zum Selbstunterrichte. Bd I. enth. : Ge-
schichte der Religion als Nachweis der göttlichen Offenba-
rung und ihrer Erhaltung durch die Kirche. Band II. enth. 
die Lehre vom Glauben. Bd III. enth. die Sittenlehre. Bd 
IV. enth. die Lehre von den Gnadenmitteln. Preis aller 
vier Bände 10 frt 44 kr. 

Donin, Ludwig, der heilige Stefan und die Stefaner. Wien, 
1 fr t 50 kr. 

Donin, Ludwig, der Stefarisdom und seine Geschichte 12. 
Wien, 1 frt. 

Reischl, Dr. W. K , Arbeiterfrage und Socialismus. Vorle-
sungen gehalten im Sommer-Semester 1871. Aus dem Nach-
lasse des Verfassers herausgegeben, gr 8. München. 1 fr t 
80 kr. 

Doss, P. Adolf v., Priester der Ges. Jesu, die Standeswahl, 
im Lichte des Glaubens und der Vernunft betrachtet. 
Aphorismen, Erwägungen, Rathschläge, zur Beherzigung 
der gebildeten Jugend. 8. Mainz. 36 kr. 

Daras, Abbé E., die Heiligen u. Seeligen des 18. Jahrhun-
derts. Band I. gr. 16. Paderborn. 2 frt 70 kr. 

Denifle, Priester P. Fr. Heinr. Suso, das geistliche Leben. 
Eine Blumenlese aus den deutschen My&tikern d. 14. 
Jahrh. 8. Graz. 2 frt, 40 kr. 

Encyclica, die, Seiner Heiligkeit des Papstes Pius IX. von 8. 
December 1864, der Syllabus und die wichtigsten darin 
angeführten Actenstäcke, sowie die Encyclica von 21 Nov. 
1873, Nebst einer ausführlichen Einleitung, vorzüglich zur 
Erlaeuterung der kirlich-politischen Thesen. 3. vermehrte 
Auflage, gr 8. Köln, 90 kr. 

Gaume, J„ der Kirchhof im neunzehnten Jahrhundert Oder : 
Das letzte Wort der Solidarischen gr. 8. Regensburg, 1 frt 
35 kr. 

Neher, St. J., die Bination nach ihrer geschichtlichen Ent-
wicklung und nach dem heutigen Recht, gr 8 Regensburg, 
1 'frt 35 kr. 

Hettinger, Prof. Dr. Franz Apologie des Christenthums. IV. 
Aufl. I i . Ide in 5 Abthlgn gr. 8 Freiburg. 11 frt 40 kr. 

Hettinger, Prof. Dr. Fz., die kirchliche Vollgewalt des apos-
tolischen Stuhles, Zugabe zu den 3 früheren Aufl. der Apo-
logie des Christenthums, gr 8. Freiburg. 96 kr. 

Manning, Erzbischof H. E., Kirche, Staat, Gesellschaft im 
Lichte des Christenthums. Vorträge über die vierfache 
Herrschaft Gottes und die vierfache Auflehnung gegen die 
Herrschaft Gottes, gr 8, Coin. 1 frt 44 kr. 

Nachtgedanken, des heil. Augustinus Aus dem Italienischen 
übersetzt von Dr. W. Arnoldi und M. Heuser. 6. Aufll Mit 
Stahlstich. 3. Regensburg. 1 frt 26 kr. 

Jarisch, Dr. Anton, Frühpredigten für Stadt und Land über 
alle sonnt. Evangelion u. Episteln des Kirchenjahres. 5, 6 
Theil. 2. Aufl. 8. Wien. 1 frt 44 kr. 

Glossner, Dr. M., Lehrbuch der Kathol. Dogmatik nach den 
Grundsätzen des heil. Thomas. Zum Gebrauche bei Vor-
lesungen und zum Selbststudiuni, 2 Bde gr 8. Regensburg. 
6 frt 48 kr. 

Patrum, fauctorum, opuscula selecta ad usum praesertim 
studiosorum theologiae. Ed. et commentariis auxit Prof. 
Dr. H. Hurter. Vol. 1 bis 25. 16 Innsbruch. 11 ft 36 kr. 

Schrödl, Domprobst Dr. Kad, Geschichte der Päpste u. der 
römischen Kirche in der Urzeit des Christenthums oder den 
ersten 3 Jahrhunderten, gr 8. Mainz. 2 ft 40 kr. 

Roma sottenanea. Die römischen Katakomben. Mit vielen 
Holzschnitten und chromolithographirten Tafeln, gr 8. 
Freiburg. geh. 7 ft 20 kr. In engl. Leinwand mit Gold-
pressung. 8 ft 10 kr. 

Moesinger, Dr. Georg, Professor, acta S. S. Martyruin edes-
senorum Sarbelii, Barsimaei, Guriae, Samonae et Abibi. 
Fas. primus. Acta SS. Martyrum Sarbelii et Barsimaei, gr 
8. Innsbruck. 1 fr t 20 kr. 

Allioli, Dr. J. F. das Neue Testament unsers Herrn und Hei-
landes Jesu Christi. 32. Regensburg. 45 kr. 

Vosen, Dr. C. H.. der Katholicismus und die Einsprüche 
seiner Gegner, dargestellt für jeden Gebildeten. II. Aufl. 
gr 8. Freiburg. 4 ft 86 kr. 

Vosen. Dr C. H., das Christenthum und die Einsprüche seiner 
Gegner. Eine Apologetik für jeden Gebildeten. III. Aufl. 
gr 8. Freiburg 4 ft 32 kr. 

Weckstinunen, für das katholische Volk. Ig. V. Heft 6. 7. 
enth. Gedankenspaene zur Beleuchtung der sooralen Frage 
von Justur Felix. Verlag v. Carl Sartori in Wieu u. Pest. 

Schönheit, und Wahrheit der Katholischen Kirche. Dar-
gestellt in Predigten v. H. v. Hurter. Ig IV Heft 3. Verlag 
v. Carl Sartori in Wien u. Pest. 

Monniu, Alfred, Missionar, Leben des im Jahre 1859 im Rufe 
der Heiligkeit verstorbenen Pfarrers von Art, Joh. Bapt. 
Maria Vianney, Mit Autorisation aus dem Franz. übersetzt 
von J. T. Rieforth, Praefect im Borromaeum zu Münster. 
3. Aufl. 8. Band I. Köln, Preis für 2 Bde 2 frt 70 kr. 

Albertus Magnus, der selige, aus dem Dominikaner-Orden. 
Bischof v. Regensburg. 8. Regensburg, Preis 12 kr. 

Muster-Predigten der katholischen Kanzel-Beredsamkeit 
Deutschlands aus der neueren und neuesten Zeit. Gewählt 
und herausgegeben von A. Himgari. III. Aufl. Liefr. 5. 6. 
gr 8. Mainz. 1 ft 44 kr. 

Hurter, II. v., (Curat-Beneficiat bei St. Peter in Wien.) 
Schönheit und Wahrheit der katholischen Kirche. Darge-
stellt in Predigten. Jahrgang I. H. III. gr. 8. Pest, Sartori 
3 ft. Jahrgang IV. Heft 1. 2. pro 4. Hefte 1 fl. Mit Post-
zusendung 1 ft 20 kr. 

Leben des heiligen Franziskus von Assisi. Verfasst vom hei-
ligen Bonaventura aus dem Francziskaner-Orden. Aus dem 
Lateinischen übersetzt von P. Chrysostomus, Priester der 
Fr. Ord. der sächsischen Provinz vom heil. Kreuze in Nord-
Amerika, 8. Regensburg Preis 72 kr. 

Anna Katharina Emmerich, Maria von Morl und Domenika 
Lazzaris. Drei von Meisterhand (Brentan v. Görres, Weber) 
entwerfene Lebens- und Leidensbilder. Zusammengestellt 
und herausgegeben von einem Curatpriester. 8 Regensburg 
45 kr. 

Wehrmann, A. 0 ' Conell, der grösste katholische Volksmann 
in unserem Jahrhundert. Für das Volk dargestellt. 16. 
Mainz. 30 kr. 

Mnnkay János, a boldogságos Szűz, Isten Anyja Máriának 
élete, ára 2 frt. diszköt, 3 frt 20 kr. 

Manning, H. E, Erzbischof v. Westminster. Kirche, Staat, 
Gesellschaft im Lichte des Christenthums. Vorträge über 
die vierfache Herrschaft Gottes und die vierfache Aufleh-
nung gegen die Herrschaft Gottes. 8. Köln. 1 frt 44 kr. 
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Jesuitenverfolgung, die in England. Geschichtsbilder aus 
den Zeiten Elisabeths und Jakabs I. Von einem Mitglied 
der Ges. Jesu. Aus dem Engl. 8. Mainzi 1 ft. 62 kr. 

Hamm, W., das Weinbuch, der Wein, sein Werden und We-
sen ; Statistik und Charakteristik sämmtl. Weine der Welt. 
Behandlung der Weine im Keller. H. gänzlich umgearb. 
und bedeutend vermehrte Auflage. Mit 40 Holzschnitten 
im Texte u. dem Portrait des Verf. (584 Seiten) 8. Leipzig, 
gebdn. Preis 6 frt. 

Gaál Alaj. A hasznos szőlőmivelés gyakorlati módja. Önta-
pasztaláson épült észrevételek Fűzve 70 kr. 

Perlaky Mihály. Népszerű szőlőszeti és borászati kézikönyv. 
Vegytani és köztapasztalatok nyomán. Számos fametszvény-
nyel. Fűzve 1 frt 50 kr. 

Tersánczky J. A jobb szőlőmüvelés, borkészités és pincze-
gazdálkodás korszerű könyve. 117 ábrával 3 frt. — Szőlő-
szeti és borászati titkok gyűjteménye, 10 ábrával. 60 kr. 

gJ^T" Most jelent meg Berlinben és a Szent-István-
Társulat ügynökségében (Budapest Lövész-utcza 11-dik szám 
alatt) megrendelhető : Pápa-Album, vagy : IX. Pius Pápa , a 
porosz (német) püspökök és azok védői. (24 fénykép ára da-
rabonkint 10 kr.) 

1. IX. Pius pápa. 2. Ledochowsky gróf, poseni érsek. 3. 
Melchers, kölni érsek. 4. Dr. Forster, boroszlói püspök. 5. 

T. olvasóinknak figyelmébe ajánljuk Sar tor i Károly 
könyvkereskedő urnák egyik kitűnő vállalatát. 

A nevezett buzgó könyvkereskedő ur, tekintve azon cse-
kély ápolást, melyben a vallásos művészet részesül, feladatául 
azt tűzte ki magának, jelentékeny számú, kitűnő művészekkel 
való összeköttetései által egy intézetet alapítani, melynek 
czélját m é r s é k e l t á r a k mellett s z é p és o l c s ó mü-
vek kiállítása képezi, hogy ily módon a keresztény művészet 
terén mindaz előállíttassák, mi csekély költségek mellett csak 
lehetséges. 

Azon osztatlan tetszés által bátorítva, melyet az eddig 
általa szállított olajfestmények nyertek, különösen csakha-
mar hírre vergődött 

Keresztútak Fiilirich szerint 
arattak — elannyira, hogy azok még (R i c h m o n d-V i k t o -
ri a) Austráliába is küldettek — tisztelettel járul a főt. pap-
sághoz, úgyszintén a zárdák, intézetek és községek n. é. elöl-
járóihoz, általában a keresztény művészet minden barátaihoz, 
azon bizalmas kérelemmel, miszerint egyházi festmények ju-
tányos megszerzésénél közvetítő szolgálatait igénybe véve, 
mind a templomok, mind egyes magánházak számára czélirá-
nyos és a magasabb müigényeknek is megfelelő ékességet sze-
rezzenek. 

Az alább közölt árjegyzék, kapcsolatban azon feltéte-
lekkel, melyek alatt hozzá érkezendő megbízásokat teljesít, 
mindenkit meggyőzhet arról, hogy ily kedvező alkalom által 
szegényebb sorsú községeknek is lehetővé tétetik, tán már rég 
táplált óhajukat egy keresztút vagy szép oltárkép megszerzése 
által valósulva látni ; mire nézve különösen felemlitendőnek 
véljük azon körülményt, mely szerint a főt. lelkipásztorok, ál-
talok megindított gyűjtések által számos esetben kereszt-
utakat, oltárképeket nyertek Isten háza számára, a hivek nem 
csekély örömére és épülésére. 

Az előny, melylyel olajfestmények olajszinnyomatok fö-
lött birnak, sokkal ismeretesebb, hogysem azt közelebbről 
részletezni kellene. 

Kereteket az árjegyzékben kiszabott árak szerint csakis 
határozott kívánatra szállít. A közönségesek rajzai s részletes 
leírása kívánatra megküldetik. Ha díszesebb kiállításban vagy 

Eberhard trieri püspök. 6. A limburgi püspök. 7. Az eich-
städti püspök. 8. Májunké P. szerkesztő. 9. Schorlemer-
Alst, képviselő. 10. Mallinckrodt képviselő. 11. Windhorst 
képviselő. 12. ós 13. A két Reichensperger. 14. Marwitz püs-
pök. 15. Namszanowszki, a porosz hadsereg volt püspöke. 16. 
Ráess, strassburgi püspök. 17. Beckmann osnabrücki püspök. 
18. Sommerwerk, hildesheimi püspök. 19. Krementz, erme-
landi püspök. 20. Bernard, münsteri püspök. 21. Ketteler 
báró, mainzi püspök. 22. Martin, paderborni püspök. 23. IX. 
Pius pápa és követői. 15 arcz- és 1 csoportkép látogatási 
jegy nagyságban. 24. Péter bárkája, allegoriai kép Jézus 
Krisztust és IX. Pius Pápát ábrázolva. 

Minden fénykép egyenkint is kapható. 
Azon t. cz. megrendelőknek, kik mind a 24 fényképet 

egyszerre rendelik meg, kívánatra egy nagyitóüveggel ellátott 
díszes Albummal szolgálhatunk, melyért külön 1 frt 60 kr. 
lenne utánfizetendő. 

A fényképek s as album ára együttesen 4 frt. 
Megrendelések gyorsan és pontosan teljesíttetnek. 

Az itt jelzett könyvek kivétel nélkül 
kaphatók Sartor i Ká r oly könyvkereskedé-
séhen , Pesten : városháztér ; Bécsben : Stadt, 
Sonnenfels-Gasse Nr. 16. 

pedig a templom építészeti modorának megfelelőbb alakban 
kívántatnának, azokat is a legjutányosabb áron képes szállí-
tani és általában a. t. cz. megrendelők minden más kívánsága-
ikat kiváló figyelemmel pontosan teljesíteni kész. 

A képek aláiratai tetszés szerint bármely nyelven és 
minden további díjazás nélkül eszközöltetnek. 

A keresztutakhoz szükséges gyertyatartókra megren-
deléseket szinte elvállal a fei tnevezett könyv- s műkereskedő 
ur. Az intézetéből kikerült olajfestmények megítélésére vo-
natkozó számos elismerő nyilatkozatokat kívánatra részletesen 
közli, azonkívül szívesen kész a helyeket és azok neveit, hová 
és kiknek képeket küldött, mindenkor megnevezni. 

A fizetési feltételekre nézve késznek nyilatkozik a 
t. cz. megrendelők kívánságainak megfelelőleg részletfizeté-
sekbe is bocsátkozni, melyeknek meghatározását kölcsönös 
egyesség folytán szabályozni joga leend. 

A tökéletes biztos csomagolást ingyen eszközli és csak a 
hozzá szükséges nyers anyagok költségét számítja fel. 

A küldemény mint „gyors szállítmány" adatik fel, ne-
hogy a vasúti raktárakban sat. hoszabb ideig való fekvés ál-
tal kárt szenvedjen. 

Minden megrendelés legfölebb k é t h ó alatt 
teljesíttetik. 

A r j e s j y z é k e a F i i h r i c h s z e r i n t o l a j b a n 
f e s t e t t k e r e s z t i l t a k n a k . 

Számszerinti 

osztályozás 

A képek nagysága keret nélkül A r 
Számszerinti 

osztályozás 
h o s z a szélessége keret j kerettel és 

! nélkül j aláírással 
1 0 . é. forintban 

Számszerinti 

osztályozás bécsi 
hüvelyk 

Centimeter bécsi 
hüvelyk 

Centimeter 

keret j kerettel és 
! nélkül j aláírással 
1 0 . é. forintban 

I. 18 48 13 34 140 200 
II. 27 71 21 55 220 290 

III. 36 95 25 66 300 380 
IV. 42 110 28 74 380 480 
V. 48 126 34 90 480 640 

VI. 54 142 38 100 580 780 
VII- 60 158 42 110 700 980 
VIII. 66 174 46 120 850 1130 
IX. 72 189 50 131 1050 1400 

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

Budapest 1874. Nyomatott K o c s i S á n do r-nál, Ország-ut 39. sz. Luby-ház. 



Megjelenik e lap heten-
kmt kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre nelyben s posta-
küldéssel 5 ft . 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros.föutcza 221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények inté-

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 39-ik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, augusztus 19. 15. II. Félév, 1874. 
Tartalom. Amerikai állapotok ,ázsiai' viszonyaink között. — Vele-e vagy nélküle ? — A társadalom szétfoszlatása 
a liberalismus által. — Egyházi tudósítások : Pest. Különfélék. Esztergom. Papi exercitiumok. Berlin. A keresztény conser-

vativ pártnak alakulása. Svajcz. A szabadkőműves liberalismusnak leálczázása. Missiói tudósítások. — Vegyesek. 

Amerikai állapotok ,ázsiai4 viszonyaink 
között. 

(Vége.) 

„Kivánatos lenne, hogy Európának nem egy 
úgynevezett liberális állama az egyház és állam szét-
választásának ezen elvét ugy érvényesítené, miként 
az Amerikában tényleg érvényben van. I t t azonban 
ez elvet nagy garral és fitogtatással csak a maga-
san lobogtatott zászlóra irták, az egyházat pedig 
békóbe verték. „Az egyház szabad és ügyeiben ön-
állólag jár el* : ez a legtöbb liberális statusban ko-
lossális hazugság és képmutatás. A hittársulatok, 
de főleg a kath. egyház minden ponton gyámság 
alatt állnak, nyomatnak, zaklattatnak és megra-
boltatnak. Az állam az egyháztól teljesen elválasz-
tatott, az egyház ellenben az államnak Moloch-
karjai közé dobatott. A rendőri pálcza az egyházi 
élet minden pontján vehető észre. A státus a püs-
pökök kinevezésébe keveri magát ; de a püspöknek 
egy udvari lakájt sem szabad felfogadnia vagy el-
bocsátania. A püspök, ha az egyháznak valamely 
ellenszegülő tagját kiközösiti, vád alá helyeztetik. 
O plébánosul semmi papot sem nevezhet ki, ha az 
állam ellenvetést teszen. Egy áldozár sem nyerhet 
állomást, ha a parancsolt államvizsgát nem állotta 
k i . . . Az állam kényszeríti alattvalóit polgári há-
zasságra lépni. Elvonja az egyháztól az ajtatos ala-
pítványok kezelését és k iadásá t . . . Megengedi, hogy 
a tőle függő lapokban az egyház és szolgái gyaláz-
tassanak és rágalmaztassanak. Befoly organumai 
által azon férfiak megválasztásába, kik az állam-
kormány ellenőrzésére és u j törvények alkotására 
rendeltetvék. O az elismert pártvezéreket a legbe-
folyásosabb és legnagyobb horderejű hivatalokkal 

kenyerezi le. Maga is egy politikai pártnak részére 
áll, ennek minden csak lehető módon kedvez és az 
ellenpártot elnyomni törekszik. Ő a törvényáthá-
gás elitélésében és bírságolásában a bepanaszoltak 
pártállásához képest kétféle súlyt és mérvesszőt 
használ. Váljon az ilyen viszonyok között az egy-
ház és állam becsületesen és a jog elveihez mérten 
vannak-e elválasztva? Mit ér a szó, ha a tények 
által meghazudtoltatik ! 

Ha az imént mondottakra visszapillantok, ugy 
a felhozott, történetileg bebizonyított adatokból az 
északamerikai lakosságnak vallásossága és e vallá-
sosságnak oka könnyen fejthető meg. 

Az első bevándorlók azért jöttek oda, hogy a 
hazájokban tapasztalt vallási nyomás alól megme-
neküljenek, és a kivándorlás folytán lelkismereti és 
vallásszabadságot nyerjenek. Ok az u j hazában val-
lásos meggyőződésüket, melynek az ősi hont áldo-
zatul hozták, mint az magától értetik, utódaikra is 
átszármaztatták. Azok pedig, kik az uj világban 
hitök miatt üldözést és elnyomást szenvedtek, reli-
giójuk- és egyházukhoz csak annál szilárdabban 
ragaszkodtak. Az ember ugyanis azt annál szenve-
délyesebben és hivebben szereti, a mit tőle elvenni 
és elrabolni akarnak, s amiért ő küzdött, szenvedett 
és nehéz áldozatokat hozott. A szabadságharczok 
után a gyámság, államegyháziság és türelmetlenség 
békói is széttörettek, mi által mindenkinek saját 
vallásos meggyőződése szerint élni lehetséges lett. 
Az egyház pedig a tapasztalás szerint mindenütt 
virágzik, hol az állam vaskarja a védelem ürügye 
alatt az egyházra nem nehezedik, és hol a rendőr-
ség a lelkismeret terére illetéktelenül át nem csap. 
Az államvallás mindenütt bizalmatlanságot és gya-
nút, idegenkedést és ellenkezést szül. A hivatalos 
templom-ünnepélyek, az oltár közelébeni udvari 
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pompa, az oltáriszentségnek szurony-kisérete, a leg-
magasabb udvar és felség áhítatának közszemlére 
való kitétele, a cultusministeri kibocsátványok, az 
udvari püspökök és a rendőri lelkészség a religiót 
és egyházat csak lealacsonyítják, a legszentebb 
iránti tiszteletet aláássák, az isteni félelmet és jám-
borságot száműzik, és az isteni szolgálatot s az egy-
házi fegyelmet csak az állambálvány szolgálója 
gyanánt tüntetik fel. Mivé lett a religio az állam-
vallás országaiban? azzá, hogy vasárnap az isteni 
szolgálaton csupán 2°|0 vesz részt. Mivé lett az ama 
protestáns országokban, melyek a katholicismust 
durva erőszakkal száműzték ? Múmiává lett ott a 
Protestantismus. Es mi okból ? Azért, mert az álla-
dalmi uralom a lelkismeretnek legbelsőbb, szellemi 
terén, mert a religio államfrakkba és tábornoki 
egyenruhába bujtatva, mert az egyház a rendőr-
pálcza alatt torzalakká és ijesztő mumussá válik; 
mert ellentét és küzdelem nélkül az érdek vész, az 
erő satnyul és az élet kihal. Ezek Amerika egyházi 
és hitéletének felvirágzását és erejét, növekedését és 
terjedését előmozditó, legkiválóbb tényezők : az első 
bevándorlóknak vallásos hősiessége, mely unokáikra 
is átszállott, az üldözések, nyomorgatások és áldo-
zatok, melyek az ős letelepültekre hitök miatt ne-
hezedtek, és a különféle religióknak és felekezetek-
nek egymás közötti élénk vetélye, folytonos tusa-
kodása és küzdelme, és pedig minden téren, de főleg 
a szó- és irásharcz, a szószék és a napi irodalom 
terén". 

Igy ir a jeles és — mint terjedelmes müvéből 
kilátszik — teljesen pártatlanul itélő Kist, kit a 
németnek oceántuli adoptiv hazáját meglátogatni 
„csak természeti vándorösztöne, tudományszomj s 
az ismeretek és tapasztalatok gyűjtésének vágya 
serkentet t . . . Tanulmányozni akarta ő főleg az 
ottani egyházi és hitéletnek fény- és árnyoldalai, 
hogy azoknak, kik Amerikába kivándorolni szán-
dékoznak, tanácsadójuk és kalauzuk lehessen". 

Mi is evezünk már gőzerővel és a liberalismus 
óhajai és sóhajai folytán ugyancsak dagadozó vi-
torlákkal a tengerentúli szabadság hazájába: „Ame-
rika4, a jelszó ! E jelszó alatt hozatik be az ameri-
kaivá avancirozott ázsiai szittyafaj nagy bámulá-
tára, a magyar szabadság megkoronázására, a sze-
gény souverain népnek még gunytüzőbb, de §§-ba 
szorított kizsebelésére — a franczia forradalom 
csudaszülöttje, a polgári házasság. . . E jelszó czé-
gere alatt hozatta meg magának múltkor a magyar 
cultusminister u r a bécsi legújabb, nagyonis porosz-

szagu úgynevezett culturharcznak, csupa szabad-
ságtól csak ugy hemzsegő irományhalmazát — 
tanulmányozás végett. 

Egyébiránt akarva — nem akarva, a jelszó ki 
van adva. Deák F. ezzel csak a mostani tarthatlan 
állapotokat jelezte az egyház irányában; és mi azon 
meggyőződésben élünk, hogy a felekezetlen államok, 
habár álutakon és kapkodó határozatlansággal, sőt 
az egyház iránti nyílt ellenszenvvel járnak el, végre 
is sok vihar és hányattatás után az amerikai egy-
házszabadság üditő révpartján fognak kikötni. 
Alázza meg a vén Európa magát, és tanuljon az 
ifjú Amerikától nem avatkozni a lelkek ügyeibe, 
mely beavatkozás, ha nem is tán mindig, de rende-
sen a roszul, oktalanul és lelkismeretlenül vezetett 
államügyeknek ajtatos képű, de csakis képű elpa-
lástolására szolgál. Hozzák csak be Washington-
nak alkotmányát, mely oly nagygyá tette Ameri-
ká t ; de ne csatolják ahhoz a romboló forradalmi 
iskolák drága sallangjait. Igen, igen, vigyenek át 
bennünket a szép jólétnek örvendő Ujamerikába, 
nehogy annak ellenkezőjébe — az Osázsiába rohan-
jon vissza lázas sietséggel szegény hazánk ! Procla-
málják egyszerűen az egyház szabadságát, enged-
jék őt kibontakozni az államhatalomnak fojtogató 
vaskarjaiból, törüljék el azon ellenőrző közegeket, 
melyek az országnak sok és haszontalan költségébe 
kerülnek, adják ki százados jogok által megszentelt 
birtokainkat, és látni fogják, hogy a kath. egyház, 
mely a magyart az ázsiai pogányságtól megmentve, a 
civilizált nemzetek sorába emelte, és ott oly sok vi-
szály után is fentartotta. újra fogja az ázsiai szo-
moritó viszonyok közül kiemelni, sőt újra a civili-
zátiónak az ázsiai vadság elleni védbástyájává ma-
gasítani. 

Az Isten alkotta természetes rend szerint ugyan 
az államnak az egyházzal karöltve kellene járnia, 
mely egyetértés főkép az államnak javát mozdítaná 
elő, levén már a 18 százados tapasztalás szerint is 
az egyház élete a legszilárdabb alapú, az államoké 
pedig nagyon is ephemér ; de ha már az állam saját 
jólétét nem tartva szem előtt, kirúgja maga alól a 
szikla alapot, és a Parlamentarismus tegnaptól máig 
terjedő paragraphusainak homokterére lép. s a szá-
mításból az amerikaival homlokegyenest ellenkező 
módon az egyház s államoknak legfőbb tényezőjét 
— az Úristent kifeledi, vagy inkább, szörnyű fele-
kezetlenséget negélyezve, száműzi : ugy csak vál-
jék el tőlünk, de váljék meg őszintén, nem rabolva 
el előbb az egyház tulajdonát, melyhez már a jog-
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folytonosság elvénél fogva is a házasság szentsége és az 
iskola is tartozik, és mely rabláson, öntessék az az úgyneve-
zett törvényeknek még oly szép alakjába, csak átok, az 
Istennek és a késő utódoknak átka lenni fog. Az egyház 
megfosztása nemcsak kereszténytelen, hanem szörnyű poli— 
tikátlan és államellenes, a legősibb magyar birtokot a hon-
talan zsidóknak, mindent elnyeléssel fenyegető zsebeibe á t -
changirozó eljárás. Ily eljárás után csakugyan, mi egyéb 
sem marad hátra, mint Amerika, vagy — Ázsia. 

Yele-e ? vagy nélküle ? 
(Vége) 

Mit annyi századok, annyi népek és nemzetek meg-
tapsoltak és csudáltak, azt ma, — a 16-ik századból leszár-
mazott egyházi tekintély alól magokat kivont bibliaolvasók 
pásztoraink és lelki vezéreink ellen bűnvádi czimül használ-
ják s a béke evangéliumának e hirnökeit, még egy apostoli 
király nevében is , hivatalosan megdorgálják. Egyebütt 
pedig mint törvénykivülieket, határszélekre hordatják; vagy 
minden vagyonukból kifosztva, az ostrowói és egyéb börtö-
nökbe hurczolják ! 

Ezen apostoli bátorságot a világ nagyjai már kezdet-
ben tekintélyök elleni merénynek nézték ; s az apostolok 
azon viseletét, miszerint a fenyegetések- és büntetésekkel 
daczoltak: hatalmukon elkövetett gyalázatnak tekintették, — 

Azonban nem uralkodási vagy elleuszegülési vágy, de 
Isten lelke volt az, mely a tanítványokba e szent független-
ség érzetét oltá. A fogságból őket kiszabaditó angyal által 
megparancsolván nekik, hogy mennének fel a templomba, 
s ott egész bátorsággal hirdetnék a népnek az élet tudomá-
nyának igéit, — 

Valamint szent Pál is : távol attól, hogy a fejedelmi 
hatalommal daczolni, s a nemzet törvényeit taposni akarta 
volna ; — magát Festus előtt védendő, a tiszta öntudat egész 
bátorságával mondá : „én mit se követtem el a zsidók tör-
vénye, sem a templom vagy császár ellen !" 

Azonban nem is tagadják meg az első századokbeli 
egyháztól azon jogot, miszerint az, függetlenül a polgári 
hatalomtól, önmaga rendezhette teendőit. E nativus jogot 
csakis a mai katholicismustól akarják elperelni. De azt 
kérdjük most a berlini, bécsi, pesti és egyéo philosophok, 
rationalisták és kőművesektől, kik bennünket bilincsekbe 
akarnak verni: Ugyan mi az, amitől oly szerfölött rettegnek? 

Hivatalokat, befolyást, pénzt és érdemjeleket akar-
nak ? Hiszen már ugy is mindezeket a maguk és pártjuk 
számára foglalták le; már mindenütt tömött sorokkal ülnek, 
mindenütt övék a hatalom és egyedül nekik lehet szólni, be-
szélni. Ók játszák mindenütt, egyedül, az urak és mesterek 
szerepét ; ők minden, mi semmik. 

Es mégis reszketnek tőlünk, és sápognak a félelem 
miatt. De hát kitől félnek? Tőlünk-e; szegény fanaticusok 
és ultramontánoktól ? A sekrestyétől, mint mondaniok tet-
szik ? Félelem és rettegés bántja őket. De megmondjuk-e 
mitől ? A szabadságtól rettegnek ; világosságtól iszonyodó 
sötétenczek lévén, a concurrentiától, szabad versenytől, a 
velünk való mérkőzéstől iszonyodnak ; szóval, mindattól, mi 
őket azokká tette, a mik most ! 

A végzetes „mane-tekhel-pharez, megméretettél, köny-
nyünek találtattál, elítéltettél," nyugtalanítja őket, mely 
minden bizonynyal be fogna következni, ha az egyháznak 
önállóság és függetlenség, a keresztény eszme hivatalos őrei-
nek, a pápák-, püspökök-, papok-, szerzeteseknek szabad 
munkatér engedtetnék. 

Ekkor nem fogna elmaradni az appellata; „a populo 
christiano male informato, ad eundem populum melius infor-
mandum !" Es ezen appellata, a hivő népre valóé hivatkozás 
lenne az ő halálitéletök. E halálitélettőli félelem kulcsa ama 
Vatthai gyűlöletnek, melylyel a mai páholyok sötétenczei 
minden catholicum iránt viseltetnek. 

Egyébiránt korunk e bujonczai oly vézna testalka-
túak, hogy semmi esetre sem fognak győzhetni ama harcz-
ban, a kath. egyház ellenében, mely még a Maratok-, Ro-
bespierrek-, Napoleonok- Lajos Fülöpöknek sem termett 
babért Ezekhez képest ők törpe liliput emberkék. 

O benuök mi sincs ama rendkívüli nagyságból, melyet 
amazokban — borzadva bár — de el kell ismernünk és csu-
dálnunk ! Pokoli törvényeik legfelebb azt eredményezhetik, 
hogy hitközömbösségünk büntetéseül, Isten országa elvet-
tetik tőlünk, és dabitur genti facienti fructus eius. Sz. Ir : 

De Péter sziklájára épitett kath. szentegyházunkon, 
principálisuknak, a hitetlen Voltairenek testamentomát vég-
rehajtani; azt a világból kiirtani, kiküszöbölhetni nem fog-
ják soha: Erveléseink nyomán tehát bizonyos, hogy osztrák-
magyar hazánk évezredes szövetségesével, a kath. egyházzal 
áll vagy bukik. 

Nélküle — egyike leend amaz ékesre hímzett álarczo-
soknak, melyekről Phaedrus rókája mondja, hogy „cere-
brum non habent" vagyis velő nélküli, üres fejek. Azért : „vi-
deant consules" kivált az ominosus, magyarul : baljóslatú 
27 -es bizottmány ott Pesten, hogy e hűséges munkatárs szá-
mára a szabadság összes kellékei meglegyenek, megha-
gyassanak. E kellékek rézletezését azonban később fogjuk 
adni. Gundy Mihály, esperes. 

A társadalom szétfoszlatása a liberalismus által. 
Szent Ágoston szavai szerint „omnes nos mendici Dei 

sumus, ante ianuam magni patris familias stamus", jellem-
zőbben alig lehetett volna kifejezni azon igazságot, hogy az 
egész emberiség egy családot képez, és igy minden egyes 
ember épen ugy képzelhető az emberiség nagy családjában, 
mint a lombgazdag fának egyes ágai, ágait diszitő levelei, 
melyek ugyanegy törzsről hajtanak ki. Az emberiség is egy 
emberpártól származott, ez képezi a törzsöt, honnan kihaj-
tott és bár az egész földön elterjedve van, de épen ezen kö-
zös eredetnél fogva ugyanazon egy családhoz tartozó test-
vérekként üdvözölhetik egymást az emberek, kiket a ter-
mészeti szeretet láncza fűz egymással egybe. E természeti 
kötelékhez a kereszténység révén azonban még más szoro-
sabban összefűző kapocs is járult, mely a pogánykorszakban 
meglazult, hogy ne mondjuk teljesen széttépett testvéri vi-
szonyt van hivatva az emberiség közt ismét helyreállítani. 
A kereszténység mindenkit kötelező tanainak elfogadása, 
megvallása az egyházban, ugyanazon hit vallomása, remény-
ség táplálása, szeretet müveinek gyakorlása, szintugyannyi 
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természetfeletti szálak, melyek az emberiséget, elkezdve a 
társadalom csiráját, alkotó elemét képző házasoktól, egészen 
az emberiség öszletéig, hivatva vannak az egyházban össze-
fűzni és a testvériséget ez egységben megalkotni. 

Ki ne látná be e feladat magasztosságát, melyre már 
maga a természet is utalja az emberiséget ? valóban azt vél-
hetné mindenki, hogy mit sem érez természetesebb kötelmé-
nek senki sem, mint e czélra közreműködni, azokat pedig, 
kik bármily akadályokat görditenek e czél elé, kész a ter-
mészeti erényekből még ki nem vetkezett nagy többség ter-
mészetelleni bűnről vádolni. S még sincsen igy, sőt épen azt 
tapasztalhatjuk, hogy azon irány, hogy azon emberek, kik 
a kereszténység nagy eszméi által részben létrehozott egy-
séget felbontani, a társadalmat egyedekre feloszlatni töre-
kesznek, kedvezésben részesülnek s uralmuknak legfénye-
sebb korszakát élik, minek következtében a társadalom fel-
bomlása óriási léptekkel előhalad, napról napra ujabb társa-
dalmi kérdések merülnek fel, melyek mindannyian vészt 
rejtenek magukban, ha nem fog sikerülni, megakadályozni 
befolyását ama szellemnek, mely már eddig is annyi bonyo-
dalmat okozott, jövőre pedig még nagyobbal fenyeget. Nap-
nál világosabb dolog az, hogy e felbomlásnak okozója nem 
más, mint a liberalismus; ahol még megjelent, ahol uralmát 
megalapítani sikerült, az egyenetlenség, zavar, szakadozás 
magvát hintette el ; a liberalismusnak ekiváló erényét szándé-
kunk tehát bemutatni, nevezetesen, mikép működik a tár-
sadalom feloszlatásán, az állami, az iparos és a családi 
életben. 

I. 
Az állami élet szétfoszladozása mindenekelőtt a nem-

zetközi viszonyokban nyilatkozik. Azelőtt a keresztény 
országok egy nagy államcsaládot képeztek, mely közös 
jogul az Isten tizparancsolatját ismerte, mert ez rövid vo-
násokban a természeti jogot magában foglalta, aminthogy 
ugyanazon hit által egyesítve, ugyanazon egy látható fő 
alatt a világegyházba beosztva voltak, s minthogy végül a 
keresztény név született ellensége, az islam által fenyegettet-
tek, egymás közt benső barátságban és egyességben éltek. A 
kereszténység közös Istenéhez könyörgött, hogy „a keresz-
tény királyok és fejedelmeknek békét és egyességet", és a 
keresztény népnek is ugyanazt adui méltóztassék. Még a 
16-ik századi szerencsétlen hitszakadás sem volt képes e 
nemzetközi köteléket széttépni, hanem csakis meggyengíteni. 

A liberalismus ellenben államát egészen önmagára épí-
tette, a nemzetközi családi köteléket széttépte és a népjogot 
eltemette. Ha szövetkezik külföldi fejedelmekkel, az csak 
bizonyos meghatározott, és gyakran nem a legjobb czélok 
miatt történik ; diplomatiai egyességei, alighogy ideig óráig 
és csak névleg helyettesitik a népjogot, és azon veszélynek 
vannak kitéve, hogy bármely párt legnyomorultabb schlag-
wortjának áldozatául essenek; nemzetközi szeretetét a be nem 
avatkozás köpenye alá rejti, és a legutolsó fegyverképes em-
bernek is kész egy gyútüs puskát adni, mert szerinte azon 
államnak van legtöbbnyire is igaza, amely a legnagyobb és 
legjobb hadsereget képes felmutatni. Igaz ugyan, hogy a 
liberális uralom előtt is viseltettek háborúk s ezek is gyakran 
az emberi esztelenség és szenvedély kifolyásai voltak, de a 
nemzetközi ököljog, mely ma létezik, az államcsalád szét-

bomlasztásának következménye és ezt a liberalismus okozta 
A modern hazaszeretet mind jobban és jobban gyűlölet- és 
megvetéssé fajul más népek és államok iránt, vagyis azon 
indus hazaszeretetté, mely előtt az idegen és ellenség egy-
értelmű. Jól jegyzi meg Le Play, korunk egyik legtekinté-
lyesebb irója : „fájdalom, az európai nagy hatalmak nem-
csak azért szervezik hadseregöket, hogy védelmezzék a 
határt a külellenség beütésétől. Igen könnyen megsértik 
ma az igazság fogalmait, melyek az államok kölcsönös vi-
szonyait szabályozzák a nélkül, hogy efelett a közvélemény 
megbotránkoznék. Az örök elvek helyett ingadozó nézetek, 
szabályok foglalják el a szivet, melyek a pillanatnyi szen-
vedély szerint változnak. Az isteni négy parancsot, mely 
a gyilkosságot, hamis esküt, más vagyonának megkiváná-
sát és tényleges elvételét tiltja, a földrajzból, népisméböl, 
philologia vagy más tudományból vett aphorismákkal he-
lyettesitik, melyeknek az erkölcscsel semmi közük nincsen. 
Ily lelki hangulatban szemtelenül megsértik a népjogot, azaz 
azon szokásokat, melyek szerint jobb időkben az erkölcsös 
nemzetek nemzetközi viszonyaikban a 10 parancsolat szerint 
jártak el. Különösen túlteszik magokat azon alakiságokon, 
melyek jól rendezett államokban a hadüzenetet megelőzték 
és a katonát megmentették az Isten ötödik parancsolatát 
érintő lelkismereti aggályoktól. (Folyt köv.) 

EaiEÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. K ü l ö n f é l é k . Az iskolai szünidők rendesen a 

különféle tanitói s tanári gyűléseknek napjai lévén, ezek 
ugyan tárgyat szolgáltathatnának egy pesti levélre; miután 
azonban ezekre nézve már a mult esztendőkben elmondtuk 
nézetünket s ugy vagyunk meggyőződve, hogy ezen t. cz. 
testületeknek szelleme s iránya azóta cseppet sem változott, 
legalább józanság tekintetében nem ; s hogy tanácskozásaik 
különben sem nagy horderejűek, amennyiben sokszoros ta-
pasztalatok nyomán tudjuk, hogy az efféle ,democraták'-nak 
torokgyakorlatai mindig csak arra valók; hogy — ha van-
nak, bizonyos felülről származó, felforgatási törekvéseknek 
szivesen fogadott decoratióul szolgáljanak; ha pedig a fel-
sőbb regiókban ilyetén törekvések nem léteznek, figyelmen 
kivül hagyassanak ; azért arról, mit a különféle tanitók s 
tanárok épen most Pesten összebeszéltek, összetanácskoztak, 
indítványoztak s ,határoztak' egy szót sem szólunk, s csak 
röviden constatáljuk, hogy ilyetén gyűlések az idén is tar-
tattak, hasonló modorban s hasonló eredménynyel mint ta-
vai és harmadéve. 

Hogy e tekintetben már évek előtt elmondott néze-
tünkkel nem állunk elszigetelten, s hogy azt nem holmi ul-
tramontán szűkkeblűség vagy a ,felvilágosodás apostolai' (!) 
iránti irigység sugallja nekünk, erre nézve legyen szabad a 
,Reform'1-ra hivatkoznunk, mely tudvalevőleg mindenért ra-
j o n g n i csak messziről is némi liberális szint mutat, de mely 
ennek daczára is a középtanodai tanáregyletnek üléseiről azt 
mondja, hogy azok eredmény dolgában meddők, a modorra 
nézve pedig olyanok, hogy nem tanitókat, hanem ,ralcon~ 
czátlan1 tanulókat vélne az ember maga előtt látni. 

„A dolog — úgymond továbbá a ,Ref.1 — alapjában 
van elvétve. Nincsenek e pillanatban előttünk a tanitó urak 
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szövetkezésének szabályai, de a mennyiben működéséről, 
tanácskozásainak tárgyairól Ítélünk, egész lételét eltévesz-
tett existentiának tartjuk. Ily testület Ítéletünk szerint csak 
személyes irányban van helyesen szervezve, mint személyes 
szövetség pálya- és érdektársak közt. Első sorban nem elmé-
leti értekezések és paedagogiai irányok enunciálása legyen 
föladata. Első föladata, hogy magának anyagi alapot teremt-
ve, és az összes pályatársak érdekeit, sorsát a maga kezébe 
vévén, amennyiben t. i. lehetségesnek kínálkozik, fontossá, az 
erő és tekintély forrásává váljék mindenek fölött saját tag-
jaira nézve. Működése, mely jelenleg elméleti természeténél 
fogva teljesen meddő és a közérdekeltséget nélkülöző, a gya-
korlati iránybm világos nyomokkal járna. Persze, hogy 
akkor a közgyűlés szakosztályai nem „a philosophiai tudo-
mányok tanítása a gymnásiumokban" s ehhez hasonló érte-
kezésekkel foglalkoznának, melyek nem szótöbbséggel való 
eldöntés, hanem jeles elmék fejtegetései által derittetnek 
fel, hanem foglalkoznának az egyes tagok jelentései alapján 
a gymnasiumok, a tanulók, a tanítók, a patronatusok stb. 
dolgával ; kötelességük lenne az erkölcsi állapotokra, a ha-
zafias vagy hazafiatlan szellemre, a nemesen elöljáróra és 
szűkkeblű maradozóra ujjal rámutatni, és minden közgyű-
lésen a tanügy körül az éven át felmerült jelenségeket egy 
emlékiratban, itéletökkel sújtva vagy helybenhagyva, a mü-
veit közönségnek átadni. Az ily működés nem enyésznék el 
nyomtalanul. Az egyesület erős volna és hatalmas, oly tu-
lajdonságok, melyek csalhatatlanul felidézik a közfigyelmet. 
Magoknak a tagoknak az egylet tőke volna, támasz és biz-
tosság, a közönségnek egy fontos szakmában tekintély, tá-
jékoztató iránytű. Ne ámítsa magát senki se azzal, hogy a 
tanítás közvetlen apostolainak egy részén és néhány barát-
ján kivül valaki állandóan foglalkozzék a tanitás dolgával, 
s hogy e foglalkozást egy hetilap megalapítja. A nemtanitó 
közönségnek más a dolga, még pedig nem kevés. E közön-
ség minden igénye az, hogy egy évben egyszer vagy két-
szer módjában legyen magának megbízható tájékozást sze-
rezni az uj nemzedék nevelői körül. Ha ezt minden kétséget 
és habozást kizáró biztossággal a tanitó-egylet évi közgyű-
lése által megnyeri ; akkor meg van nyugodva, mert meg 
van a dologról s a személyekről állandó véleménye. Ezt 
mostanság elmondani nem lehet, sőt ellenkezőleg, a jelen 
közgyűlés több aggodalmat keltett mint oszlatott, s még jó, 
hacsak azt mondjuk, hogy középfokú iskoláink tanító-ka-
ráról eddigelé nincs közvélemény, mert ennél tán jogunk 
volna roszabbat is mondani." 

Ehhez mi mitsem teszünk hozzá, hanem csak örven-
dünk, hogy végre valahára a ,Reform1 is arra ébredt fel, 
amit mi már évekkel ezelőtt mondtunk. 

Egyébiránt nincs okunk ezen gyülekezeteknek ilyetén 
lefolyása felett feltétlenül bánkódnunk. Hiszen az efféle 
mozzanatok a leghoszabb elméleti deductióknál jobban s 
kézzelfoghatóbban bizonyítják, hogy azon rendszer, melyet 
a modern állam az iskolával szemben követ, mi jót sem, ha-
nem csak roszat, csak éretlen, mondhatnók mérges gyümöl-
csöket hoz ; miután pedig ezen rendszer egész egyházpoliti-
kai rendszerének kifolyása, szorosan kiegészitő része; kö-
vetkezik már csak ezen egy szempontból is, hogy ezen egy-
házpolitikai rendszer is rosz, mely azon törekvésével, az el-

kereszténytelenitett iskolát fegyverül használni fel az egy-
ház ellen, a ,divide et impera' elvének legroszabb oldalát, 
legvészesebb árnyalatát érvényesítette, minek káros követ-
kezményeit első sorban maga az állam viselendi, mely e té-
ren is szaporítván a soha ki nem elégíthető, örökké csak 
rakonczátlankodó proletariátust, s továbbá a közerkölcsisé-
get borzasztó mérvekben ásva alá, saját létalapjait ingatja 
meg, s ma már remegve áll az önalkotta állapotok előtt, 
érezvén mély ijedelmére, hogy a miket részint könnyel-
műen, részint gonosz számítással életre szólított, ama ^zelle-
rnek' immár fejére nőttek, s csakhamar olyanoknak mutat-
ták be magokat, melyek képtelenek az igazi, általános köz-
műveltségnek megalapítására, azt tekintik egyedüli hivatá-
suknak, a világforradalom útjait tőiök telhetőleg egyen-
getni, e forradalom mihamarábbi kitörését jobb ügyhez méltó 
fáradhatlansággal készíteni elő. 

De mindezek már elégszer mondattak el ; a jelen nem-
zedék azonban, ugylátszik, minden elméleti álmüveltsége s 
minden észistenitése mellett még sem bír elég józan észszel, 
hogy jobb útra térjen, mielőtt, mint mondani szokták : fejé-
vel neki nem rohant a falnak ; — rohanjon tehát, rohanjon, 
sicut equus et mulus, quibus non est intellectus. 

Esztergom. P a p i e x e r c i t i u m o k megtartását 
hirdeti Magyarország bibornok herczegprimásának ő Emjá-
nak legujabbi főpásztori körirata az esztergomi fömegye 
számára. A hivatalos kihirdetés következőleg hangzik : Quae 
ope Circularium Dioecesanarum ddto 4. Augusti 1873 Nr. 
3307. dimissarum litterarum indicta fuere sacra exercitia, 
eadem locum habere non poterant ob cholerae morbum, qui 
anno superiori in magna ADioecesis parte, ac ipso etiam pro 
exercitiis destinato loco, Strigonii nimirum, grassabatur. 
Ordines itaque eatenus editi sub 7-a Septembris e. a. Nr. 
3829. revocari debuerunt. 

Nihil hoe anno impedit, quominus e V. Clero illi, qui 
salutis animae suae procurandae scopo convenire, atque ad 
spiritualia, sub expertis ducibus ac magistris asservanda, 
exercitia incumbere voluerint, scopo votoque potiantur, ac 
iccirco Strigonium ad aedes Seminarii Cleri junioris, tam-
quam ad locum spiritualium exercitiorum confluant, quibus 
futuri mensis Septembris, die 14-a hora 6-a vespertina ini-
tium dabitur, quaeve die 18-a e. m. horis matutinis finem 
sortientur. Qui in his sacris exercitiis partem habere volu-
erint, hoc ipsum, quo debitae pro omnibus comparituris prae-
parationes fieri queant, usque ultimam diem mensis labentis 
in Cancellaria Dioecesana significent. 

Post ea autem, quae viri eruditione et sanctitate incliti 
de summa spiritualium exercitiorum utilitate litteris manda-
verunt, de hac utilitate loqui ac scribere tantumdem esset, 
ac post Homerum Iliadem scribere, vel in silvam conge-
rere ligna. 

Grustemus FF . et FF. in Christo Dilectissimi ! in soli-
tudine paucorum dierum vitae verba, ut facilius possimus in 
omnibus stare perfecti, consolantes Ecclesiae luctum, atque 
a periculo fidei tabescentis immunes fideles servemus.1) „Fi-
des enim religionis Catholicae lumen est animarum, ostium 
vitae, fundamentum salutis aeternae".2) Fides nostra Patrum 
firmetur verbis dicentium : „Absque perseverantia nec qui 

1)~Cfe72 Tim. 4, 7. - 2) S. Chryst. sup. Matth. 21. 
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pugnat, victoriam, nec victor palmam consequitur; vigor 
virium virtutum eat consummatio".3) „Suscipite ergo, — lo-
quor cum S. Ambrosio 4) jugum Chiústi. Nolite timere, quia 
jugum est, festinate, quia leve est. Non conterit colla, sed 
bonestat. Quid dubitatis ? quid procrastinatis ? Non alligat 
cervicem vinculis, sed mentem gratia copulat. Non necessi-
tatem constringit, sed voluntatem boni operis dirigit". Stri-
gonii, die 8-a Augusti, 1874. Joannes Cardinalis Simor m. p. 
Archi-Episcopus. 

Berlin. A k e r e s z t é n y - c o n s e r v a t i v p á r t -
n a k a l a k u l á s a . (Vége.) Valamitől, ami legújabban tör-
tént, nem is akarok beszélni önök előtt. Megbántanám önö-
ket, ba Kissingenx-ől beszélnék. Nem szorultunk rá, hogy 
ellenségeink gyanúsításai ellen nyilatkozzunk ; de szüksé-
ges, hogy figyelemmel legyünk azon következtetésekre, me-
lyek politikai téren vonatnak belőle. Ezért mondja alapsza-
bályaink 1-ső §-a, hogy az egylet a középpárti programm 
alapján a politikai ügyekre közrehatást akar gyakorolni. 
Igenis, befolyást akarunk gyakorolni a politikai ügyekre ; 
mert meg vagyunk győződve arról, hogy politikai alapel-
veink igazságon alapulnak ; s mivel erről meggyőződve va-
gyunk, azért kötelességünk, pártunkat s nézetünket ér-
vényre hozni, uralomra segíteni. Egyszerűen politikai foga-
lomzavar, ha valaki azt veti szemünkre, hogy uralomra 
iparkodunk jutni ; minden párt azon iparkodik, s amely nem 
teszi, az politikailag halott. Természetes, hogy ebbeli törek-
vésünk mellett csak törvényes eszközökkel lehet és szabad 
élnünk. Mindenekelőtt pedig azon kell lennünk, hogy az al-
kotmánynak végmaradvanyait fentartsuk ; mert hogy ellen-
ségeinknek szándéka oda megy en ki, azt számtalan lapjaikból 
merített idézetekkel be tudnám önök előtt bizonyítani. 

Ezek után szónok több ily helyet német liberális la-
pokból felolvasván, a ^National-ZeitgS 349. számában meg-
jelent egy czikknek azon állítására vonatkozólag, hogy a 
katholikus sajtó azon van, miszerint a katholikus egyleteket 
titkos társulatokká alakítsa át, ezeket mondja: „Ezen állí-
tást imitt nyilvánosan s ünnepélyesen alávaló hazugságnak 
jelentem ki ; én e sorok Íróját felpofoznám, ha nem lennék 
tisztességes ember, én párbajra hívnám ki, ha nem lennék 
katholikus." Egy másik, a ,Nordd. Alig. Ztg.1-ból vett czikk-
nek ismételt ,Pfui'-kiáltások közti felolvasása alkalmat 
szolgáltatott szónoknak megjegyezni, miképen még a hiva-
talos lapok sem szégyenlik magokat hazudni s rágalmazni, 
ha azt a katholikusok kárára tehetni vélik. A közvélemény-
nek ilyetén elferditése ellenében fel kell lépnünk, hogy a 
hatóság öntapasztalásából tudja meg, mik a katholikusok-
nak törekvései, s hogy azon vallomás, melyet Christiania 
városának legfőbb rendőrigazgatója egyszer tett : „A ka-
tholikusok a mi legjobb alattvalóink", — itt is uralkodó né-
zetté váljék. 

A kath. ember soha sem fogja a törvényt megszegni, 
mig ez lelkismeretébe nem ütközik. A törvénynek erőszak-
kal összekötött megszegésére pedig épenséggel képtelen. Ha 
mégis olyasvalami történik köztünk, ugy az csak onnan ma-
gyarázandó, hogy a tettes a cselekvés pillanatában hitéről 
vagy megfeledkezett, vagy készakarva félretette, mert a ki 

3) S. Bern. in ep. 29. — *) serm. de Elia ej jej. 

szemelőtt tartja, mit katechismusában tanult, s ki emellett 
jóakaratú, az gaztettre képtelen. (Bravo !) 

A ,Prov. CorrS 30. számában megjelent azon czikket, 
mondja továbbá szónok, mely a katholikusokat Kullmann 
gonosztettében való bünrészességről vádolja — e czikket nem 
akarja megbírálni, mert ez a ministerium lapja, minélfogva 
vajmi könnyen azon veszélynek tehetné ki magát, hogy a 
ministeriumot bántaná meg A ,Köln. Ztg.1-nak egy 
czikke, mely a berlini házmotozásokkal foglalkozik, arra 
adott alkalmat, hogy azt is emlitse, melynek színhelye sa-
ját lakása volt. Annak eredményéről, mondja, nem szól-
hat ; mert ez a folyó vizsgálatnak tárgyát képezi ; de szól-
hat igenis okairól. A rendőrség csak nem hihette azt, hogy ő 
(Cremer) Kullmannak bűntársa, mert ez a Kullman kész gaz-
ember, mit most már minden gyermek tud. Azért is kéz alatt 
az indokokról tudakozódott, melyek miatt nála házmotozás 
tartatott,, s akkor megtudta, miszerint azon gyanúban áll, 
hogy pater Secchi, a hires jezsuitával összeesküdött legyen a 
végből, hogy ők ketten a Venusnak a nap tányéra előtti el-
menetelét meggátolják, csak azért, hogy ezáltal a kormányt 
boszantsák, mely az ezen alkalomból kiküldött figyelő expe-
ditióra már rengetett sok pénzt költött. (Erre azt jegyzi 
meg a ,Germania\ hogy : ,Ungeheure Heiterkeit.') 

Végül elnök arra szólitja fel a jelenlevőket, hogy a 
kik az egyes kerületekben mint az egyletnek bizalmi férfiai 
működni kivánnak jelentkezzenek, mire számosan jelentet-
ték magokat; sőt a szükséges 200 tag is nemsokára együtt 
lesz, ugy hogy az egylet a legközelebbi napokban meg-
alakuland. 

Svajcz. A s z a b a d k ő m ű v e s l i b ^ r a l i s m u s -
n a k l e á l c z á z á s a mindig nehéz s veszélyes feladat ; néha 
azonban mégis csak sikerül egyeseknek, mint legújabban 
Dossenbach Zug-kantoni kormánytanácsosnak, az alább el-
beszélendő módon. 

Tudvalevő ugyanis, hogy a svajczi szabadkőműves-
ségnek egyik főtámasza a gyári ipar, amennyiben a gyár-
tulajdonosok többnyire a páholy tagjai is levén, azon befo-
lyást, melyet mint munkaadók számos szavazóra gyakorol-
nak, természetesen mindig csak a liberalismus érdekében 
zsákmányolják ki, azaz, neki indítván az oktalan népet az 
egyház ellen, ezáltal ama mesterséges zűrzavart idézik elé, 
melyben a halászat, azaz a másoknak kifosztogatása, s a 
saját magok zsebének megtöltése nem csak könnyű, de fe-
lette jövedelmező is. 

E tekintetben tehát a zugi kanton volt az, mely, ám-
bár népe katholikus, vagy talán épen ezért, a páholynak 
a kath. egyház elleni hadjárataiban kiváló működési térül 
szolgált, mely hadjáratokat az ultraszabadkőrnüves Zü-
richnek közelvolta tetemesen megkönnyített. Hogy ezen 
hadjáratokban a páholy épen nem nézi az alkalmazásba 
veendő eszközöknek elkölcsös vagy erkölcstelen voltát ; ha-
nem csak azt : czélszerüek-e azok vagy sem, az természetes ; 
tudta is mindenki ; csakhogy a páholynak roppant hatalma 
miatt nem mervén felszólalni senki, döntő bizonyítékok 
mindeddig hiányoztak. 

Most azonban megvannak azok is. Legnagyobb tevé-
kenységét a páholy rendesen a különféle választások előtt 
fejtvén ki, a fentnevezett Dossenbach, a zugi kanton nagy-
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tanácsának tagja épen a legközelebbi választásokat arra 
használta fel, hogy a kantonbeli gyárosokat egy odavaló 
conservativ irányú lapban, a ,Neue Zuger ZtgS-ban minden 
irgalom nélkül leálczázza ; hoszabb czikksorozatot bocsátva 
közre azon gaztettekről (— ,Schandthatenl, e szót maga a 
czikk használta) melyeket a szabadkőműves nagyipar a 
legujabbi választások s az alkotmány-revisio feletti szava-
zások alkalmával elkövetett. Természetes, hogy az ekként 
pellengérre állított szabadkőművesség legott sérelmi pert 
akasztott nyakába, melynek végtárgyalása julius 31-kén a 
kantonnak főtörvényszéke előtt tartatott. 

Mint a nagyiparnak képviselője Heuggeler kormány-
tanácsos jelent meg, négy ügyvédnek kíséretében, kik közt 
a luzerni ókatholikusoknak vezetője, Dr. Winkler János is 
volt. A vádlott, Dossenbach, 30 tanút hozott magával, kik 
közül Henggelernek ügyvédei csak — 24-et vetettek vissza, 
azaz vetettek volna vissza, hahogy a törvényszék azt nem 
határozza, hogy valamennyi hallgatandó ki. De akkor aztán 
gyönyörű dolgok is kerültek napfényre. Az egyik tanú, po-
litikai nézetére nézve radiealis, név szerint Iten-Hotz, alsó-
Agezi-ből, elsőrendű iparhelyből származva, kivalotta, mi-
szerint mint egy ottani gyárnak felügyelője tizenhat éven át 
„Tröllmeister" amolyan kortesvezér volt ; (,tröllen' a svajczi 
tájszólás szerint annyit tesz, mint megvesztegetni) a meg-
vesztegetésekre szükséges pénzt rendesen a gyárnak könyv-
vezetőjétől kapta; egy-egy szavazatért 5—6 napoleond'ort 
fizetett, ugy hogy, mint mondá, a sokkal szegényebb conser-
vativek soha sem tudtak felülkerekedni. Kivallotta egyúttal 
azt is, hogy ezen 16 esztendő alatt szabadkőműves is volt, 
kiktől szintén mint ,Tröllmeister' állandó fizetést húzott. 
Voltak tanuk, kik azt vallották, hogy minden szavazatért 
15 frankot kaptak ; egyik, mesterségére nézve kerekes, eskü 
alatt állította, hogy egy egész erdőt kínáltak neki, ha libe-
rális irányban szavaz. Megint egy másik elbeszélte, mi-
szerint a gyárosok munka-felmondás, kölcsönök visszakö-
vetelése, elbocsátással való fenyegetés s hasonló eszközök 
által nyomást szoktak gyakorolni azokra, akik tőlök függ-
nek. Meyer József tanú vádlónak, Henggeler gyárosnak sze-
mébe mondta, miszerint ő maga, Henggeler, éjjel hozzá jött, 
s 12 — tizenkét — napoleond'ort kinált neki, ha a liberáli-
sokkal szavazand. Mások elmondák, a vendéglőkben mint 
ettek s ittak ingyen a gyárosok számlájára, hogy fizettek 
ezek 10, 15, 20 frankot egy-egy szavazatért, hogy osztották 
el a borítékba dugott s lepecsételt szavazó-jegyeket a mun-
kások közt, s hogy bocsátják el mindig, irgalom nélkül 
azokat, kik nem ugy szavaznak, amint az illető gyárnak 
tulajdonosa parancsolja. 

Vádlóknak ügyvéde, a fentemiitett Winkler azonban 
ugy találta, hogy ez mind semmi. Dossenbach ,gaztetteket' 
hányt a zugi nagyipar szemére, ezek pedig nem gaztettek ; 
tehát mint rágalmazó büntetendő meg. Hogy ezen nyomorult 
vádbeszéd a két órán tul tartott fényes védbeszédnek hatá-
sát, melyet Dr. Gyr, Schwyzből tartott, még csak fokozta, 
az természetes. Ezen utóbbi beszéd oly lesújtó volt vádlókra 
nézve, hogy utána egyszerre csak egyezkedni akartak. Vád-
lott azonban birói Ítéletet követelt, mely ugyan a jelen per-
czig nem hozatott még, de mindenesetre Dossenbachnak fé-
nyes felmentetését tartalmazandja, ki azon férfias bátorságért, 

melylyel a páholylyal szembe szállani mert, minden becsüle-
tes embernek tiszteletére méltóvá tette magát. 

Missiói tudósítások Ft. Seghers vancouveri 
(Uj-Britania) pk. Victoriából keltezett f. é. máj. 21-ki le-
velében írja1) : „April 8. azon örvendetes hírt jelentettem, 
hogy a vancouveri egyházmegyét Jézus szentséges szivének 
oltalmába ajánlám. Sietek ma közölni önökkel, mily áldásos 
eredmények lettek közvetlenül gyümölcsei ezen vallásos 
ünnepélynek. — Szigetünknek nyugati oldalán egy 4000-nyi 
lélekből álló, egy nyelvet beszélő, 20 törzsre oszlott vad nem-
zet létezik. Ezen indiánokat eleddig csak kegyetlenségük 
híréből ismertük . . . . Soha köztök missionarius meg nem 
fordult ; soha keresztény tanítást nem hallottak ; az isten-
ségnek alig némi fogalmával birtak ; egész életük csak ha-
lászat-, vadászat- és harczból állott. Több év óta szivemben 
táplált vágyamat követve, végre eltökélém magamat e va-
dak közé menni és hirdetni Krisztus Jézust ott, hol még 
soha szentséges neve nem is hallatott. Brabant Ágost, egy 
fiatal buzgó missionarius kíséretében apri l l2 . indultam Vic-
toriából, kész levén társammal együtt mindenre, magára a 
vértanúi halálra is. — Vállalatunkat nem reménylett siker 
koronázá. Az indiánok kivétel nélkül megigérék, hogy 
megjobbulnak, a belvillongásokkal felhagynak s kereszté-
nyekké lesznek. Azonnal megtanítottuk őket keresztet vetni, 
betanittattuk velők néhány vallásos éneket ; már több ta-
nyában az ur imáját és az angyali üdvözletet is imádkozzák. 
A vadak tistelettel fogadtak. Hét éven alul levő gyerme-
keikből 882-őt kereszteltünk meg. Utazásunk fáradságos 
volt. Ötven lábnyi hoszu, két árboezos vitorlahajócskánkon 
megküzdvén az oczeán hullámaival, midőn végre kikötöt-
tünk, a vadak sátoraiban a földön kellett feküdnünk. De mi 
ez ama nagy nyereséghez képest, hogy 4000 catechumenust 
és 882 gyermeket vehettünk fel az egyház kebelébe ? . . . 
Mihelyt csak lehet, két missíonaríust küldök ide állandó 
lakóul. Kérjük Istent „ut mittat operarioa in messemsuam." 

. . . 1358-ik évben apr. 4. Cairóban három sz. ferencz-
rendü szerzetesel együtt egy Tamás nevü magyar ember is 
vértanúságot szenvedett. Lelkesitő például közöljük itt ugy 
amazoknak, mint különösen honfitársunknak dicső halálát. 

Tamás, hogy megnyerje az egyptomi sultán kegyét, 
kath. hitét megtagadva, az izlamra tért. Az Ur azonban, ki 
nem akarja a bűnös halálát, hanem inkább, hogy megtér-
jen és éljen, hogy ugy mondjuk, kileste az időt és alkalmat, 
midőn az eltévedt juhocskát visszavezesse a nyáj közé, me-
lyet az gyáván elhagyott vala. Tamás az isteni Gondviselés 
titkos utain Jeruzsálembe jött, hogy itt szemlélője legyen a 
nagyhéti szertartásoknak. Itt találkozott bizonyos Monte-
corvinoi Miklós, szentferenezrendü fráterrel, ki oly elragadó 
lelkesültséggel rajzolá Tamás előtt a hívőknek megigért pa-
radicsom gyönyöreit, s oly élénk színekkel festé le előtte a 
hittagadók számára készített pokol kinjait, hogy szegény 
honfitársunk csakhamar ismét hátat fordított Mahomednek 
és visszatért a jó pásztor karjaiba. Mehatottan kérdé Mik-
lóstól : váljon mit kelljen tennie, hogy az általa okozott bot-
rányt jóvá tegye ? Miklós feleié : 

— „Miután nyilván megtagadtad a ker. vallást, most 
immár nyilván meg kell vallanod Krisztust; vissza kell fo-

') ,Miss. cath.« 1874 évf. 
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gadnod az evangeliutnot és el kell vetned az alcorant, a té-
velynek eme megmérgezett forrását." 

Tamás viszonzá, hogy ezen tette bizonyosan életébe 
fog kerülni. 

— „S váljon nem tudod-e, mond a fráter, hogy ma 
vagy holnap úgyis meg kell halnod ? Ha te megvallván az 
Istent, elveszted éltedet, kétségkivül nagy kegyelmet nyersz 
tőle, és ha a halál megnyitja számodra a mennyország ka-
puját, nincs attól mit félned." 

— „Nemcsak nem félek, hanem inkább óhajtom azt, 
mondá Tamás ; csakis attól tartok, hogy tekintvén gyarlósá-
gomat, talán majd ingadozni kezdek eltökélésemben, ha a 
kínokkal szemközt senki sem lesz, ki engem bátoritson." 

E szavak hallatára gyöngéd szeretetre gyúlva irányá-
ban Miklós, e kérdést intézé hozzá : 

— „Megvallod-e, hogy Krisztus az igaz Isten, és hogy 
az ö vallása az igaz vallás, ha én leszík melletted és iránta 
való szeretetből életemet épen ugy kiteszem a halál veszedel-
mének, mint te ?" 

— „ígérem Istennek és neked, mondja Tamás, hogy ha 
velem jösz, bátran megvallom Krisztus Jézust és az ő evan-
géliumát, s a sultán előtt kárhoztatni fogom Mahomed utá-
latos tévelyét." (Folyt, köv.) 

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

jesztésére a vasvár-szombathelyi székes-káptalanban dr. 
Kopsz János éneklő-kanonoknak a nagy prépostságra, dr. 
Nagy János őrkanonoknak az éneklő kanonokságra, Pidy 
György pápóczi perjelnek az őrkanonokságra, Kőnigmájer 
Károly alsó-lendvai főesperesnek r pápóczi perjelségre való 
fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ennek folytán meg-
ürült alsó-lendvai főesperességgel egybekötött utolsó kano-
nokságra Csontos Ferencz rábahidvéghi alesperes-plebánost 
nevelem ki. 

Kelt Laxenburgban, 1874. évi aug. hó 7-én. 
— Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére Paskuj Lajos szatmári plébánosnak a typhultai 
czimzetes apátságot, Lukács Tivadar nagy-bányai plébá-
nosnak pedig a szent Mária Magdolnáról nevezett magdolini 
czimzetes prépostságot adományozom. 

Kelt Lajtha melletti Bruckban, 1873. évi augusztushó 5-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Haneberg püspöknek a freiburgi érseki székre való 

kijelölésére vonatkozólag azt beszéli a ,Pfälzer Bote\ misze-
rint maga a püspök ur csak nem régen kijelentette, hogy 
semmiképen sem értesíttetett arrról, hogy neve a kijelöltek 
sorába vétetett volna fel. Ha azonban igy lenne a dolog, s a 
káptalan őt megválasztaná, akkor ő az ekként ráruházandó 
hivatalt csak azon feltétel alatt vállalná el, hogy vagy vala-
mennyi egyházellenes törvény véttessék vissza, vagy a szent-
atya a rá esett választásnak elfogadását egyenesen megparan-
csolná neki. Ezutóbbi esetben azonban, hasonlólag, mint a po-
rosz püspökök, hivatala teljesítésében még a bőrtöntől sem 
riadna vissza. — A linczi püspök elleni birói kereset, a,Presse' 
tudósítása szerint nemcsak nem függesztetett fel, hanem ket-
tőztetett irányzatossággal folytattatik. A tanúkihallgatá-
sok befejezése után az államügyész hallomás szerint a bün-
tető törvénykönyv 65. §-a alapján (közcsendháboritás az 
állam törvényei elleni lázítás által) fogja a püspököt vád alá 
helyezni. Reméljük, hogy a zsidó lapnak ezekben inkább a 
maga ,pia' desideria, mint a valódi tényállás lebegtek sze-
mei előtt. 

— A svajezi, államilag szerződtetett ókatholikus ,lel-
készi' karnak egyik kiváló tagja, valami Naudot nevü 
egyén nem régen egy fiatal leánynyal megszökvén, eléggé 
vigyázatlan volt, néhány nappal későbben holmijáért, igaz 
hogy álruhában visszatérni. Felismertetvén, befogatott, tehát 
roszabbul jár, mint egyik collegája, Küpplin, kit községe 
felkért, menjen vissza oda a honnan jött, Amerikába, s ki 
hiveinek nyomatékosan okadatolt ebbeli kivánatát telje-
sítve, visszautaztában az egyházi pecséteket egy baseli zsi-
dónak eladta. 

Több ennél az, hogy Jáczint atya genfi plébániájáról 
lemondott. A dolog igy történt : Jáczint, mint a genfi ,ka-
tholikus' főegyházi tanácsnak elnöke, Guily, chêne-i óka-
tholikus lelkészt megfenyitette, mert az néhány rendeletét 
igen megvető nyilatkozatok kíséretében visszautasított. Guily 
azonban, ki saját ,lelkismeretszabadságát' nem kevesebbre 
becsüli, mint Jáczint a magáét, a fenyíték ellen elsőben a 
genfi nagytanácshoz, s midőn ott visszautasittatott, a szövet-
ségtanácshoz felebbezett. A főegyházi tanács, ebben tekin-
télyének megsértését látva, Guilyt 4 évre felfüggesztette, 
min viszont a genfi ,liberális' katholikusok nagyban felhá-
borodtak, s lapjukban, a ,Patrie''-ban oly zajt ütöttek, hogy 
Jáczint jónak látta lemondani. Lemondási levele ekként 
hangzik : „Genfben, aug. 4. 1874. Elnök ur, s a nagytanács-
nak t. tagjai ! Szivem minden rejtekében a kath. egyház hive 
levén (!) melyben megkereszteltettem, s melynek reformálá-
sát, de nem megsemmisítését kívánom ; a többiben pedig 
elégséges tapasztalatokból azon meggyőződést merítve, hogy 
azon szellem, mely Genfnek liberális katholikusai közt ural-
kodik, politikai kérdésekben nem liberális, vallásiakban pedig 
nem katholikus, van szerencsém lemondásomat mint e város-
nak plébánosa ezennel benyújtani. Loyson Jáczint, pap". 

Bárha e szerencsétlen felhasználná ezen alkalmat, s 
visszatérne a szerető anyaszentegyház kebelébe. 

— Hogy lesz a szabadkőműves országgyűlési képvise-
lővé? Most, midőn nálunk a becsületet paragraphusok által 
pótolni iparkodván, ,incompatibilitási' törvénynyel vesződ-
nek, s mélységes okoskodásu szónoklatokkal afelett : mi bé-
nítja vagy semmisiti meg az ember ,erkölcsi' függetlenségét, 
ápolják a közunatkozást; jó lenne, ha t. országatyáink a 
belgiumi Nagyoriensnek következő körlevelét vennék kissé 
figyelembe, melynek teljes szövegét jó nagy részök annál 
könnyebben kaphatja meg, minthogy a páholy lapjai hozák. 
E körrendelet ránk nézve legérdekesebb helye igy hangzik: 
„Választások alkalmával azon páholy, melynek kerületében 
a választás történik, jelöltet állit fel, s e jelöltséget az alá-
rendelt testvérekkel tudatja. Minden ily választásra nézve 
azonban, akár országgyűlési, tartományi vagy városi legyen 
az, a Nagyoriensnek beleegyezése szükséges. Minden szabad-
kőműves esküvel kötelezi magát, az ekként a Nagyoriens által 
helybenhagyott jelöltségnek keresztülvitelére egész befolyását 
érvényesíteni. A képviselővé választott szabadkőműves köte-
les a páholyban mondani el programmját, miről jegyzőkönyv 
vétetik fel. Értésére adandó, miszerint addig, mig képviselői 
mandatuma tart, minden fontosb kérdés felmerültével a pá-
holy vagy a Nagyorienshez folyamodjék utasításért. A ki 
ezen kötelességek ellen vét, nehéz büntetéseknek teszi ki ma-
gát" (— azaz, ha jónak látjuk, leszuratjnk . . ..) 

Ebből egynémely bölcs országatyánk kétségenkivül 
uj argumentumot meritend arra nézve, mily szükséges, hogy 
az országházból zárassanak ki a — szerzetesek. 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 

pápa számára. 
Eddigi összeg 441 frt . 14 kr., 160 frank aranyban, 

9 db. es. k. arany, 6 db, ezüstforint és 2 régi húszas. 
Dr. Csősz Imre, főgymn. igazgató ur . . . . 6 f t . 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

1 félévre üelyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 39-ik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, augusztus 22. 16. II. Félév, 1874. 

Tartnlom. Lelkigyakorlatokat a papaágnak. — A társadalom szétfoszlatása a liberalismus által. — Lateau Louiza. 
Egyházi tudósítások : Pest. Szentistván-ünnepi beszéd. Szeged. Az Oltványi István-féle alsóvárosi leánynövelde. Róma. 

A könyvtáraknak megsemmisítése. Berlin. A püspöknek legújabb nyilatkozata. — Missiói tudósítások. Vegyesek. 

Lelkigyakorlatokat a papságnak! 
Tavaly ilyenkor lelkes szózat emelkedett e lap 

hasábjain a népmissiók tartása ügyében, és ugy vé-
lem, hogy nem lesz senki, aki képes a föld porá-
ból felemelkedni az ember végrendeltetésének ma-
gasabb regióiba, aki hiszi, hogy e mulandó léten tul 
létezik egy másik lét, mely örökké tar t , s aki be 
ne ismerné a népmissióknak fontosságát, melyek 
nem más czélból tartatnak, mint hogy felrázzák az 
anyagiakkal túlságosan foglalkozó lelket szunya-
dozó, vagy épen a bün folytán beállott halotti álla-
potából, és az embert végczéljára figyelmeztessék. 
Adjuk meg a hivő népnek az alkalmat a megtérésre, 
nyujtsunk módot neki, hogy az örök életet magá-
nak biztosítsa, evvel tagadhatlanul szent és hivatá-
sunkkal önmagunkra vállalt kötelességet teljesitünk 
a nép iránt, melynek üdve részben kezeink közé van 
téve; de ne felejtkezzünk meg önmagunkról sem ; e 
szent önzés nem kevésbbé fontos kötelesség, mint a 
népmissiók s ha történt felszólalás ez utóbbiak érde-
kében, miért hallgatnánk az előbbi érdekében, miért 
nem kiálthatnánk fel : lelkigyakorlatokat, lelkigya-
korlatokat a papságnak ! legyenek azért e sorok ama 
fenséges érdeknek szentelve azon óhajjal: bárcsak 
ne lennének a pusztában kiáltónak szavaihoz hason-
lók, hanem viszhangra találjanak paptársaink szi-
veiben, és a szent gyakorlatok által részint meg-
újítva az önregeneratió utján a szövetséget Krisz-
tussal az innocens, sanctus Pontifexxel, részint meg-
erősítve a meg nem szakított viszonyt, kellő időben 
bátran harczolhassuk az Ur harczait. 

Bármikép adják is tudományos módon a sz. 
gyakorlatok meghatározását, részemről ugy tekin-
tem azokat, mint a lélek fördőjét, hol a lélek az 
isteni kegyelem gazdag árjában megfürödve a napi 

életről rátapadt szenyet, vagy nagyobb mocskot le-
mossa s igy megerősödik, hogy a természetfeletti lét-
körbe könnyebben emelkedhessék fel és bensőbben 
egyesülve Megváltójával, művelje saját üdvét. Ha 
igy tekintem a lelkigyakorlatokat, ugy fontosabbat 
alig képzelhetek a papra nézve, már hivatásánál 
fogva îs, e természetfeletti fördőnél. A pap dispen-
sator mysteriorum Dei, ő a szentségek kiosztója ; a 
pap áldozár, ki naponkint bemutatja a vérnélküli 
áldozatot az újszövetség oltárán, részesülve egyut-
ta* naponkint az Istenember teste és vérében ; mind-
az a mivel foglalkozik, mindaz a mi körül forog : az 
oltár, a szószék, a gyóntatószék, az iskola, termé-
szetfelettiéletre utalja őt. Isten országa nem e világ-
ból való, és igy a pap élete is, ki Isten országa tit-
kainak kezelője, bár e világban foly le, de nem 
lehet-e világból való, hanem összhangban kell len-
nie hivatásának magasztos titkaival. Mily életszent-
ség kívántatik mindehhez, ki mondja meg? A lelki 
tisztaság mily ragyogó fényétől kell a léleknek e 
hivatás mellett diszleni, ki fejti meg? Alelkismeret 
naponkinti, pontos vizsgálata, a bűnbánati szent-
ségben gyakori részesülés ugyan szintén azon esz-
közök közé tartoznak, melyek mind azon isme-
retet segitik elő, mind pedig a természetfeletti 
életre szükséges kegyelemben részesitik a lelket ; 
de mindezt százszorosan közlik a lelkigyakorlatok, 
midőn néhány napra a világ zajától elvonulva mé-
lyebben, mert több idővel rendelkezve, egyedül 
evvel foglalkozva — tekinthetünk lelkünk vilá-
gába, szorgosabban vizsgálhatjuk szivünk rejtekeit, 
midőn hatalmasabban hangzanak füleinkben a sz. 
irás szavai : „derelinquat iniquus viam suam et vir 
iniquus cogitationes suas et revertatur ad Dominum 
et miserebitur ei"; mélyebb vizsgálat mélyebb ön-
ismeretet, mélyebb bánatot és ez gazdagabb kegyel-
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rneket szerez, miáltal hivatásunk követelte lelki 
állapotunk is inkább lesz olyanná, minőnek lennie 
kell s sz. Pál apostol ,vivo ego, iam non ego, vivit 
vero in me Christus,' szavait is könnyebben fogjuk 
életünkkel tanusithatni, mint bármely más uton. 

Aki életében valaha már jelen volt sz. gyakor-
latokon, és azok végeztével szemügyre vette a je-
lenvoltak arczkifejezését, figyelemmel kisérte hiva-
táskörükben működésüket, lehetetlen, hogy észre 
nem vette volna, miként ragyogott vissza arczukon 
a benső tisztaság fénye, az isteni kegyelem e csi-
láma, mily hévvel buzogtak hivatáskörükben, ugy 
hogy a természetfeletti élet jelenlétét, melynek vagy 
ismét részeseivé lettek, vagy abban megerősödtek, 
minden tetteikről le lehetett olvasni. Aki e hatást 
közelebbről akarja szemlélni, annak hathatósan 
ajánljuk, hogy a lelki gyakorlatok végeztével láto-
gasson meg valamely papneveldét, vegye szem-
ügyre a növendékeket és nem fog kételkedni álli-
tásunk igazsága felől. Azon fokban, amint egyik 
vagy másik, tökéletesebben vagy kevésbé tökélete-
sen végezte lelki gyakorlatát, azon fokban végzi 
pontosabban, lelkismeretesebben kötelmeit, és le 
lesz olvasható arczárói a benne működő isteni ke-
gyelem hatása. Ez áll talán még nagyobb fokban 
az áldozárok lelki gyakorlatairól, kiknek épen állá-
suknál fogva Isten bővebben nyúj t ja kegyelmét. 

Nem is vélem, hogy papnöveldéinkben is a 
lelkigyakorlatok évi rendszeres megtartása más in-
dokból hozatott volna be, mint hogy az egyház sar-
jadékai már ott beleéljék magokat jövő hivatásuk 
oly elmaradhatlan feltételébe : a természetfeletti 
életbe. De elég-e a négy évi lelki táplálék, oly hosz-
szu és viszontagságteljes útra, melynek a papnö-
vendék áldozári életében eléje néz még, ha mind a 
négy év alatt is a legtökéletesebben végezte volna 
az ifjú lelkigyakorlatait, ha ezek gyümölcseit gaz-
dagon élvezte és a nyert isteni kegyelmet a papne-
veldében gondosan megőrizte volna is, még ekkor 
is elég lenne-e a nyert kegyelem, hogy lelki tiszta-
ságát az élet mindennemű csábjai között szenyte-
lenül megőrizze, hogy ne fogyatkozzék meg lelki 
erejében szent hivatásának teljesítése körül ? A ta-
pasztalat tagadólag válaszol. A lelki életet épen 
ugy táplálni kell mint a testi életet, e pontra vo-
natkozik a lelki élet mestereinek azon mondata : ,qui 
non proficit, deficit', kezdetben lassankint fogy a ke-
gyelem ereje, hatása, mig végre egészen is elhagyja 
az embert. A papnevelde megadja a kezdetet, hogy 
azt, amit a papnövendék kezdett, folytassa az áldo-

zár, mert különben megtörténhetik, hogy amit a 
papnövendék jól kezdett, azt az áldozár roszul 
végzi be. Több áldozár tarsamat ismerek — és 
Istenem, mennyi azok száma, kiket nem ismerek — 
kik fájdalmukat panaszolták előttem, hogy teljesen 
magokra vannak hagyatva a lelki élet utjain, 
hogy mióta a papneveldéből kijöttek, nincs alkal-
muk, nincsen módjuk, hogy részt vegyenek lelki-
gyakorlatokban, sőt egytől mástól a keserűség 
hangján olyforma nyilatkozatokat is hallottam, 
hogy a papnöveldében felcsigázzák a képzeletet a 
lelki életre nézve, felemelik a fiatal embert a hetedik 
égbe épen akkor, mikor emberileg véve minden 
nagyobb lelki veszedelemtől el van zárva, azután 
pedig, mikor a világba ki van dobva, annyi szám-
talan veszély és csábingerekközé, senkisem nyújt ja 
kezét, hogy a legjobb szándékkal a világba lépett 
fiatal embert legalább is azon lelki magaslaton 
fen tartsa, melyen volt, midőn a papneveldét el-
hagyta. Ezek még panaszkodnak, tehát jele annak, 
hogy legalább gondolkoznak lelkűkről, gondolkoz-
nak arról, mit sz. Pál Timotheushoz irt : ,resuscites 
gratiam, quae est in te per impositionem manuum 
mearum', de ez is eléggé bizonyítja, mennyire szük-
ségesek a lelki gyakorlatok a papra nézve, hogy 
természetfeletti hivatásának magaslatán állhatato-
san megmaradhasson ; azonban hányan vannak, kik 
már nem is panaszkodnak, mert lelki életük már 
azon állapotra jutott —fájdalom — hogy már nem 
is érzik szükségét a természetfeletti életnek? Kilesz 
azonban oly vakmerő, hogy állítsa, miszerint ezeket 
a lelkigyakorlatok sem fognák az üdv útjára ve-
zetni? nem sokkal valószinübb-e, hogy ezek azért 
aluszszák a halál álmát, mert magokra voltak ha-
gyatva és azonnal felébrednének, mihelyt a lelki 
gyakorlatok édesen hivó hangját meghallanák? Igen! 
lelkigyakorlatokat és ismét lelkigyakorlatokat ké-
rünk, itt érzi magát a lélek boldogan, itt ifjul meg 
a szellem, itt erősödik meg hivatásában a pap, mert a 
kegyelem, melyet a felszentelés alkalmával nyert, 
vagy u j életre hivatik, vagy elvesztett ereje, hogy 
ugy mondjuk, utánpótoltatik. Istenem, mennyi 
áldás szállana a földre az égből, ha a lelkigyakor-
latok a papság között rendszeresítetnének ! 

(Vége köv.) 

A társadalom szétfoszlatása a liberalismus által. 
(Folytatás.) 

Hasonló módon mozditja elő a felbomlást a liberalis-
mus az államon belül. Eredeténél fogva ellensége lévén mind-
annak, ami történelmi, valamint minden szövetkezésnek és 
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szabad testületnek, akár illik a népre, akár sem, elméleti 
chablonját rá alkalmazza és azt addig darabolja szét tes-
tületekre, mig végre hozzászokik. Gyűlöli a történeti tar-
tományokat, rajtuk boszut áll azáltal, hogy körzővel kezé-
ben a tartomány területét annyi kerületre osztja fel,ameny-
nyire épen tetszik, épen ugy, mintha nem is szabad lények 
és történelmileg fejlett néptörzsekkel lenne dolga. Alig hogy 
Francziaországban a gyeplőt kezeibe ragadta és már 83 ke-
rületre osztotta a történelmileg ugy, mint a nép sajátságai által 
32 tartományra osztott országot, ugyanezt tette Spanyolor-
szágban és készül tenni nálunk is, pedig ez épen ugy társa-
dalmi mint politikai szerencsétlenség. Ezáltal az egyes törzsök 
rokonaiktól elszakittatnak, minek épen azon következménye 
van, mint mikor a felnőtt fák idegen talajba ültettetnek át, 
megsemmisíti t. i. a közjólétet, mert az általános tapasztalat 
azt tanúsítja, hogy azon államok, hol a tartományi sajátsá-
gok megőriztettek, mint p. o. Angliában, az őskantonokban, 
Kanadában stb. hogy ezen államok a legboldogabbak. F á j -
dalom, de igaz, hogy a földrajzi decompositióval az erkölcsi 
karöltve jár, ezer alapos jognak,régi tartományi szokásoknak 
és erkölcsöknek el kell némulniok, a tiroliakat épen ugy kor-
mányozzák, mint a morvákat, a lengyeleket, mint a néme-
teket, magyarokat mint az oláhokat, de ilyesmi mindenütt 
kellemetlenséget, elégedetlenséget, szakadást okoz, az embe-
rek hozzászoknak szakítani minden történelmivel,minden jog-
gal — pedig csak ezek által honosodik és gyökeresedik meg 
valahol a nép, mi más tehát ez, mint becsepegtetése a forra-
dalmi szétválasztó méregnek valamely nemzet vérébe ? 

Ugyanazon szétmaró választóvizet önti a liberális 
őrültség a társadalmi osztályok fölé is,miáltalaz államot eddig 
alkotó ősi rendeket feloszlatja. A három főrendet képezte 
eddig a papság, nemesség és polgárság t. i. a mesteremberek 
és a parasztok, igy volt ez p. o. Francziaországban is. Mi-
dőn azonban a szerencsétlen XVI. Lajos 1788/9 év táján a 
kedélyek forrongása következtében beegyezett a radicalis 
Necker azon tervébe, hogy a papság és nemesség mellett a 
3-ik rend 600 választott által képviseltessék, ez utóbbiak 
azonnal azt követelték, hogy a papság és nemesség velük 
közösen ülésezzék, s minthogy e kérelmük nem teljesíttetett, 
Mirabeau vezérlete alatt kinyilatkoztatták, hogy csak egye-
dül ők képezik a törvényes gyűlést és tel is vették a nem-
zetgyűlés elnevezését. Ezáltal kimondatott a természetes tá r -
sadalmi osztályok szétbomlása és borzasztó vérfürdők jele-
lik a végrehajtás útját. 

Ugyanezt teszi a liberális párt mindenütt. Mint a 89-ki 
forradalom szülöttje még ma is annak társadalmi és politi-
kai nézeteit vallja, még ma is ugyanazon eszméknek hódol, 
csakhogy fontoltabban halad és szelídebbnek látszik az esz-
közök megválasztásában, de csak azért, hogy czélját annál 
biztosabban elérje. De lehet-e nagyobb esztelenség, mint ta-
gadni az emberi társadalomban a rendek közt létező különb-
séget ? Valamint a természetben nem létezik két tökéletesen 
egyenlő falevél, épen oly kevéssé egyenlők az emberek. Tu-
domány, erény, szorgalom, egyes családok társadalmi állása 
a múltban és a jelenben, az élethivatás, szóval nagyobb vagy 
kisebb foka a testi és szellemi vagy társadalmi előnyöknek, 
mindezek magokban rejtik az állampolgárok közti egyenlőt-
enséget és a rendek közti különbséget szülik,mely aztán mind 

ugyanannyi hierarchicus fokozatot képez az államon be-
lül. Az igazi egyenlőség csak abban áll, hogy az államban 
minden érdek jogosult képviseltetéssel és védelemmel birjon, 
hogy minden bűntett a törvényszék által elitéltessék és hogy 
a nyilvános terhek igazságos s méltányos felosztás szerint 
viseltessenek az állam polgárai által. Az egyöntetűség azon-
ban sem nem természetes, sem mesterségesen elő nem idéz-
hető ; sőt épen a liberalismus akar legkevesebbet hallani és 
tudni az egyenlőségről, ő kizárólagos tulsulyját akarja elő-
mozditani az úgynevezett „uralkodó osztályoknak", azaz a 
pénz és kereskedelmi nemességnek, az ő irányát előmozdító 
,tudósok' és pártfeleinek. 

A liberalismus ösztönszerűleg mindenekelőtt a papsá-
got, mint a társadalmi rend főtámaszát támadja meg. A pap-
ság tekintélyét meg kell semmisíteni, befolyását megtörni 
bármi módon, ami természetszerűleg a legnagyobb társa-
dalmi szerencsétlenség, mert az örvénybe vezet. Ha a népek 
az Isten tiz parancsolatját és a ker. élet szokását nem tar t -
ják meg többé, vagy ha már attól eltértek s oda vissza nem ve-
zettetnek, akkor előttünk áll a társadalmi bukás, melyet sem-
miféle hadsereg, vagy törvényhozás fel nem tartóztathat. Va-
lamely pogány nép természeti erényekkel bir, államéletét szá-
zadokig fenntarthatja; hanem a keresztény nép, mely a po-
gányság felé visszahalad, ez útjában a feloszlásnak, az örö-
kös változásnak, a szenvedélyek által előidézett forongásnak 
azon örvényébe jut, honnan vagy ismét régi Istenéhez és 
régi oltáraihoz kell folyamodnia, vagy pedig ellenkező eset-
ben idegen rabszolgaságba jut. Ezért bir oly beláthatlan 
horderővel a papság társadalmi befolyása ; de, hogy ezt gya-
korolhassa, szükséges, hogy szervezve, fokozatosan beosztva, 
esztelen bilincsektől ment, befolyásos és tekintélyes legyen, 
a liberális párt azonban a hierarchia megtámadása által 
a papságot jellem és hatalomnélküli egyedekre akarja fel-
osztani, s hogy ez nem sikerült, az nem az ő, hanem az egy-
ház SZÍVÓS életének érdeme. 

Ellenben annál jobban sikerült az egyházi rend szét-
bomlasztásának második része, az egyházi javak saeculari-
satiója. Nem szólunk itt ezen erőszakos ténynek szentségtörő 
és törvénytelen jellegéről, hanem csak társadalmi következ-
ményeiről. A saecularisatio által a clerust megfosztották tár-
sadalmi állásának alapjától és jogosult függetlensége alap-
feltételétől, vagyis lehetőleg feloszlatták, épen ugy mint va-
lamely népet, melytől birtokát elraboljuk. A műveltség ős-
helyei az apátságok és kolostorok, melyek egyúttal a nép-
élet központjai voltak, dobra kerültek ; százrei a megtele-
pedett családoknak, melyek boldogan és erkölcsösen éltek a 
papi uralom alatt egymástól elszakittattak és növeltetett ál-
taluk a proletariusok száma. Valóságos szabadkőmüvesi 
Krisztusgyülöletből és zsidó birvágyból a felségesen kezelt 
holt kéz vagyona a capitalismus és pénzszédelgés javára fo-
lyóvá tétetett, tehát ismét egy ujabb társadalmi botlás kö-
vettetett el, és a társadalmi feloszlás a klerikális körökön 
jóval tul kiterjesztetett. (Folyt, köv.) 

L a t e a u L o u i z a . 
Azon érdekes czikksorozat után, melyet lapunk nem 

régen, általunk mélyen tisztelt kézből e feltűnő egyéniségről 
hozott, több levél érkezett hozzánk azon felszólítással, hogy 
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annak sorsa iránt t. olvasóinkat ezentúl is időről időre tudó-
sítani el ne mulaszszuk. Azt hiszszük, hogy ezen óhajnak, 
legalább részben azáltal is teszünk eleget, ha a következők-
ben Majunkénak, a ,Germania' főszerkesztőjének nemrégen 
Trierben tartott előadását közöljük, ki Lateau Louizát né-
hány nappal előbb meglátogatván, jelenlegi állapotáról époly 
hiteles mint kimerítő adatokat szolgáltat nekünk. 

Májunké előadása tehát egész terjedelmében ekként 
hangzott : 

Tisztelt hallgatóim ! Azon tárgy, melyről önök előtt ér-
tekezni szándékozom, kettős természetű. Megvannak ugyanis 
a természetes világrendnek is a maga törvényei, melyeknek 
földi, anyagi létünk alárendelve, — de melyeket mindazon-
által még nem ismerünk tökéletesen, s ezekről nincs szán-
dékom a következőkben beszélni — s vannak tünemények a 
természetfeletti világrendben, melyeknek lényege tökéletesen 
ismeretlen előttünk. Vannak titkok, kifürkészhetlen titkok, 
melyekről szólani akarok, melyeknek eredményeit saját sze-
meimmel szemléltem, de melyeket az én eszem époly kevéssé 
magyarázhat meg, mint bárki másé. Mi az, amiről értekezni 
fogok, arról t. előttemszóló (a polgári egyletnek elnöke) né-
hány rövid szóval már értesítette önöket. 

Azon tünemény, melyet néhány év óta a szomszéd 
Belgiumban szemlélünk, korántsem uj az egyházi történe-
lemben, mely ellenkezőleg 50 vagy 60 személyt emlit, kiken 
a különféle századokban vagy tökéletesen ugyanezen, vagy 
legalább nagyonis hasonló tünemények mutatkoztak. Stig-
matizált személyeket, mondom, 50 — 60-at ismerünk, ámbár 
lehetséges, sőt nagyonis valószínű, hogy többen voltak, 
akikről a történelem mitsein tud. 

A stigmatizátio alatt azon különös tüneményt értjük, 
hogy bizonyos személyek, többnyire pénteken, egészen vagy 
részben a testnek ugyanazon táján vérzenek, hol Krisztus 
Urunknak sebei voltak. Azon személyen, melyet látnom ez-
előtt néhány nappal alkalmam volt, a vérzés néhány év óta 
rendesen a csütörtöktől péntekre átvezető éjfélkor kezdő-
dik, és péntek s szombat közt ismét éjfélkor végződik. Ak-
kor mindenekelőtt homloka vérzik, oly módon, hogy töké-
letes képet alkothatunk magunknak arról, hogy vérezhetett 
az Üdvözítőnek homloka a töviskorona alatt. A vér a hajzat 
alól bugyog ki, s az orr hosszában sűrűen lefoly. Véreznek 
aztán a kezek is, kívülről s belülről ; vérzik az oldal s vérez-
nek a lábak, fent a lábfejnél s alant a talpon, vérzik végre 
a jobbik váll is, (megfelelőleg azon sebnek, melyet Krisztus 
Urunknak eme vállán a keresztnek súlya nyomott.) 

Háromszor láttam Lateau Louizát : először pénteken 
reggel, azután pénteken délbe s végre pénteken estve. 

A stigmatizátión kivül Istentől még az ekstasisnak ke-
gyelmét is nyerte. Ez azon állapot, melyben a lélek anélkül, 
hogy a testet elhagyná, mégis a testiek-, a földiektől külön-
böző dolgokat lát s melyben Istennek természetfeletti szem-
lélésébe mélyed ; — oly tér ez, melyen testi szemeinkkel 
nem látunk semmit, s melyről érzéki tehetségeink képtele-
nek fogalmat alkotni magoknak. Pénteken délután pontban 
két órakor kezdődik Louizánál az ekstazis, s tart körülbelül 
félötig. Ezen egész idő alatt teste tökéletesen érzéketlen a 
külvilág iránt. Átszellemült, mereven mozdulatlan szemek-
kel tekint az égre, s észrevenni, hogy lelke akkor épenség-

gel nem foglalkozik az őt körülvevő anyaggal; hogy testa 
ugyan él s lélekzetet vesz s hogy a testi szervezet magában 
véve ép és egészséges, csakhogy ilyenkor kettős élet honol 
benne : az egyik természetes, a másik természetfeletti. 

Louiza személyét illetőleg mindenekelőtt megjegyzem, 
hogy az a lehető legegyszerűbb leány. Tartozkodó, félénk, 
szóval a nők azon osztályának személyesitője, kik emberek 
közt csak igen keveset fordultak meg, s éltüknek legnagyobb 
részét azon szegényes falusi kunyhóban töltötték, melyben 
laknak. S megvallom, hogy ezen elszigetelten álló kunyhó 
amúgy nagyon azon istállóra emlékeztetett engem, melyben 
Udvözitőnk mint újonnan született gyermek a jászolban fe-
küdt. Amint ezen istállóhoz magok a királyok is zarándo-
koltak, hogy e gyermeknek hódoljanak, épugy hasonlitott 
e falusi kis kunyhó is, mely terjedelemre nézve körülbelül 
negyedrészét tenné ki ezen teremnek ; — épugy mondom, 
hasonlitott e kunyhó is amaz istállóhoz. Herczegek ós gró-
fok, magasraugu hivatalnokok s azoknak rokonai zarándo-
kolnak ezen kunyhóhoz, hogy Isten csudáit közelről szem-
léljék! (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, aug. 20-kán. Szent István apostoli királyunk 

ünnepéről jövünk, melynek egyik kiegészítő részét a magyar 
szent beszéd alkotja, feladata lévén az összesereglett nép s 
főleg az ország élén álló, a haza sorsát intéző kormányfér-
fiak előtt feltüntetni azon áldás bőségét, melyet az apostoli 
király által terjesztett és megalapított kereszténység ha-
zánkra árasztott, s melynek — nem mondjuk — megszű-
nése, hanem erős megingatása által, csak néhány évtized 
után is, alig mérnők vagy volnánk képesek a költővel elzen-
geni : „él magyar, áll Buda még !" 

A jelen év ünnepi szónokául főt. Dr. Steiner Fülöp, cs. 
kir. udvari káplán sat. volt szerencsés tapintattal kisze-
melve ; s habár az első benyomás hatalma alatt fogtunk is 
irói tisztünkhöz, hiszszük, hogy tollúnkat azon részrehajlat-
lanság vezetendi, mely iránt a felelősséget később — a lelke-
sedés csillapulása után is — ép ugy mint ma készek vagyunk 
magunkra vállalni. 

Igen hoszaknak kellene lennünk, ha e szónoklat min-
den kitűnő mozzanatát kiemelni, részletezni akarnók. Szinte 
megdöbbentünk, midőn feltétele — mely nem egyéb mint 
bebizonyítása annak : hogy a ker. hit az állami lét és boldog-
ságnak egyedül biztos alapja — felhangzott előttünk, ismerve 
e tételnek magasztos voltát, kimerithetlenségét, fontosságát; 
de a szónok uralkodni tudván kiválasztott tárgya fölött, 
miként a hőség fokozásául a napnak szétszórt sugarait egy 
gyupontba szedni szoktuk, rövid, de velős mondatokba gyűjt-
vén össze ö is részint saját, részint terjedelmes olvasottsága 
mellett a szentatyák és profán írókból merített érveléseit, 
minden kétséget lesújtó, minden ellenvetést eloszlató dialec-
ticával győzte le azokat, kik az Isten nélküli államot nem 
csak szórványosan könyvekben vitatják, hanem az országok 
kormányzatában concret tettekben alkalmazzák is. 

„Nincs hatalmasság, hanem csak Istentől!" Szónok a 
nemzetek Apostolának ez örökérvényű szavait állitja szem-
ben az Isten nélküli állam imádóival; ép a tekintély és egyéni 
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szabadságnak — e két sarknak, e két alapelvnek szempont-
jából, melyen fordul és melyen nyugszik a társadalom, fé-
nyesen vitatja be, hogy ha a tekintélyt isteni sanctiójától 
megfosztjuk, az — mert a kötelmek fogalma, mint a társa-
dalom köteléke, mint a rend és békének leghathatósb esz-
köze — üres szóvá vál ik ; s hogy, mig az egyház, mint a 
világ Krisztus általi megváltásának folytatója, fenhangon 
hirdeti, miszerint mindig Isten felségén kell alapulnia az ál-
lami tekintélynek, ha nem akarjuk, hogy Europa, hogy az 
egész világ egy folytonos haláltusának rémes szinhelye, rom 
és pusztaság legyen, — egyszersmind soha sem mulasztá el 
fölemelni szavát az elnyomott alattvalók érdekében is, az 
uralkodók önkénye ellen. 

„Nincs hatalmasság, hanem csak Istentöl !" A nemze-
tek apostolának e szavaiban rejlik az emberi jogok magna 
chartája is. — Mert a rabszolgaság eltörlése egyedül az egy-
ház müve lévén, midőn az ember méltóságát és értékét 
egész nagyságában azáltal tünteté fel, hogy Isten képére te-
remtetett, s az Istenember kiontott vére árán váltatott meg ; 
egyszersmind az embernek e méltóságában gyökerező szent 
és sérthetlen jogait is szemeink elé állitá, e magasztos taná-
val ingatva meg a régi pogány társadalmat, melynek ha-
talma és szabadsága a személy megsemmisítésén s a szolga-
ságon alapult. Az ő törekvése volt mindig magasan fentar-
tani az egyéni szabadság szeplőtelen zászlaját a jog nevében 
akkor, midőn minden szabadság veszve s a társadalom tör-
vénye a zsarnokság volt ; de soha sem volt szándokában csak 
eszmében is fölemelni a forradalom véres lobogóját. Ezen, 
legközelebb annyira megtámadott, elcsavart és félre értett 
szavakkal : Az Istennek inkább kell engedelmeskedni, mint 
az embereknek, ép a lelkismeret szentélyét teljes sérthetleu-
ségében hely ezé vissza. 

A kereszténység ezenkivül, Istenről, az ő gondviselése 
és igazságáról} a lélek halhatatlanságáról szóló tanával alapja 
lőn a morálnak és ezzel minden társadalomnak, melyre, hogy 
fönállhasson, okvetlenül szüksége van. Sőt a kereszténység, 
nemcsak a hitágazatok és erkölcsi törvények összlete és 
rendszere lévén, van lényegében még egy mennyei elem is, 
melyet a malaszt nevezete alatt ismerünk ; mely egy-
szersmind világosság és erő, hogy egyesülve elménk és szi-
vünkkel, általa szent és dicső tettekre lelkesüljünk. 

A kereszténység isteni tekintélyen nyugvó tanával 
s a keresztfán szerzett szent malaszttal já r ta be a földet, 
alkotta meg az általános civilizatiót, s árasztja áldásait még 
ma is. Korunk egy szerencsétlen áramlata a ker. erkölcsök 
helyébe más támaszt és talpkövet akar adni a társadalomnak 
— a vallástól független morált, feledve mindazon pusztítá-
sokat, melyeket e vészteljes tan gyakorlata a társadalmi 
rendben máris felmutat ; feledve, hogy a ker. elvek szám-
űzése a társadalomból — socialis halál. 

Ennyit tartottunk szükségesnek fönebbi szavaink igazo-
lásául vázlatilag fölemlíteni, mindazokat, kiket e tárgy fon-
tossága érdekel a nyomtatva megjelent, szent beszédre utal-
ván; melyről befejezésül az elismerés hangján csak azt sietünk 
még megjegyezni, hogy e szent beszédnek, daczára egyház-
politikai tartalmának, távol a hírlapi czikkek irmodorától, 
minden mondatán, minden érvelésén azon kenetesség ömlik 

el, mely a szentatyák sikeres tanulmányozásának fényes 
eredménye. Sujánszky. 

Szeged. A z O l t v á n y i I s t v á n - f é l e a l s ó -
v á r o s i l e á n y n ö v e l d e tanonczai számára c hó 2- ikán 
reggeli 8 órakor tartá el az alsóvárosi egyházban ft . Ol tvá-
nyi Pál pápai kamarás és intézeti gondnok ur a hálaadó 
isteni tiszteletet, melynek bevégzése után a gondnok ur az 
intézet helységében a szünnapokra hasznos utasításokkal el-
látott tanonczoknak felolvastatá az érdemsorozatot, s ne-
vökben hálás köszönetet szavazott a népnevelés terén bokros 
érdemeket szerzett s itt helyben is a kezdeményezés akadá-
lyai daczára is a közérzület elismerő tanúsága szerint mű-
ködő derék iskolatestvéreknek, kik a b. e. Oltványi István 
nagyprépost által nevelési czélokra hagyományozott tőkével 
ugy és akként sáfárkodtak, hogy az kezelésük alatt a leg-
dusab kamatokat gyümölcsözte. Isten szent áldását kívánva 
a tanítókra és tanonezokra, ezeket a szives viszontlátásig a 
kedves szülői házba utasitá. — Mint értesülünk, September 
hó utolsó vasárnapján fog a fentisztelt kamarás ur által vett 
és épített uj diszes népiskola váorsunk derék szülöttje, mél-
tóságos Német József püspök ur által felszenteltetni és ren-
deltetésének átadatni, és az oktatás itt, miként a leánynö-
veldei helyiségben is, a rá következő napokban megkez-
detni. — Örömmel nézünk e napnak elébe, mert a fentérin-
tett kedves vendéggel együtt egy másik, a népnevelésnek 
szintén kegyelmes maecenását is van reményünk üdvözöl-
hetni s tisztelhetni, kit eddig is gyengélkedő egészségi álla-
pota tartott vissza látogatástól. — Az elhunyt nagyprépost-
nak szavajárása volt : alsóváros első váro3, régiségére vo-
natkozólag állitá ezt, de más tekintetben is harczolt mindig 
elsőbbsége felett ; ha most élne, és tanuja lehetne annak, mi 
egy év alatt rendelete folytán szülővárosában elővarázsolta-
tott, még inkább harczolna annak elsőbbségeért. Nyugodjék 
békében, emléke ugy sem nyugszik, hanem él és élni fog a 
későjövőben is. — A népiskolába három, a leányneveidében 
pedig hatosztályu tanfolyam fog jövő évben is az összes te -
endőkkel foglalkozni, mely utóbbi helységből a konyha és 
cselédség a vett házba helyeztetvén át, az egészben a növel-
dei czélokra rendeztetik be, és igy ez évben már több bel-
tanonczot képes lesz befogadni. — Volt alkalmunk látni ama 
két diszes szobrot, melyek a népiskola homlokzatát diszi-
tendik; az egyik egy imádkozó, a másik könyvből olvasó ta-
nonczot tünteti elő, talán ama régi szép jelmondatot akar ják 
ezek hirdetni: „Az Ur félelme a bölcseség kezdete." (,Sz. L.1) 

Róma. A k ö n y v t á r a k n a k m e g s e m m i s í -
t é s e . I t t a szent városban, hol jelenleg mindennel tabula 
rasa-t csinálnak, hol mindent lopnak, rabolnak, annectál-
nak, legújabban a tudománygyülölő vandalismusnak egy oly 
müve követtetik el, melyet lehetetlennek gondolnánk, ha 
elkövettetését épen most saját szemeinkkel ne látnók: értem 
a könyvtáraknak széthurczoltatását. 

Rómában ugyanis a vatikáni könyvtáron kivül még 
40, mondd : negyven nagy könyvgyűjtemény létezett, melyek 
kivétel nélkül egyes vallási testületeknek tulajdonát képez-
ték. E könyvtárakat a piemonti kormány mind eltörölte, k i -
véve hármat : a casanateit, sta Maria sopra Minervánál, 
melyben 150000 kötet van, az angelinát, szent Ágoston mel-
lett, mely 100000 kötetből áll, s a Sándorfélét, 60000 kötetet 
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magában foglaló könyvtárt. Igy tehát összesen 310000 kö-
tet maradna előbbi helyén, inig a többi 38 eltörlendő könyv-
tár összesen több, mint 600000 darab könyvet számlál. 

A kormánynak terve e tekintetben az, hogy ezen hat-
százezer kötetből a fentnevezett három könyvtáraknak mind-
egyike százezer kötettel szaporittassék meg, mig a fenma-
radó háromszázezer Róma városának ajándékoztatnék, köz-
ségi könyvtárnak, megtoldatván ez utóbbi azon világhírű 
zenemü-gyüjteménynyel, mely az oratorianusok zárdájában 
létezik s melyben a leghíresebb mestereknek nem egy ki-
adatlan eredetije van. S mégis, ki hinné ? — Róma városá-
nak jelenlegi ultraliberalis s ennélfogva in thesi nagyon is 
felvilágosodott magistratusa e nagyszerű, az igaz, hogy lo-
pott ajándékot — visszautasítja. A ,Libertal, Arbib zsidó-
nak lapja dühös ezért, s arra figyelmezteti a város atyjáit, 
hogy ez esetben a fenmaradó háromszázezer kötet elárve-
reztetni s legnagyobbrészt külföldre fog kerülni. „Mindenki 
— igy végzi a nevezett lap — belátja, minő kár s szégyen 
háramlik ebből Róma városára, ha e könyveknek legna-
gyobb, legbecsesebb része külföldre vándorol." De itt azt le-
hetne s pedig joggal válaszolni ; ha igy van a dolog, akkor 
miért nem hagytátok e könyveket ama szegény szerzetesek-
nek birtokában s őrizete alatt, kik e kincseket százados fá-
radozás s nélkülözés árán gyűjtöttek, s még folytonosan azon 
voltak, hogy szaporítsák s az egész müveit világ számára 
haszonvehetővé tegyék ? . . . . Hanem akkor persze, ha mind-
jár t csak hallgatag s közvetve is, de el kellett volna a 
barátoknak a tudomány körüli érdemeit ismerni, ezt pedig 
az igazi liberalismus sohasem teszi, s el kellett volna sza-
lasztani egy alkalmat, az egyháznak, vagy legalább is a 
papoknak ártani, mit az igazi liberalismus szintén nem tesz. 

Pedig épen e vandalismus fényes bizonyságot teszen a 
szegény barátok mellett s a liberalismus ellen ; mert ilyképen 
az egész világ tudomására hozatik, hogy a forradalom, mi-
dőn Rómát elfoglalta, ott egy millió könyvet talált, azon szer-
zetesek birtokában, kiket folytonosan tudatlanságról s tudo-
mánygyülöletről vádolni tetszik; — mely millió könyvet a 
nemes, felvilágosodott, tudománykedvelő liberalismus ello-
pott, széthordott, s nagyrészt jó pénzen eladott, ekként egy 
perez alatt tönkretevén, visszahozhatlanul megsemmisítvén 
azt, mit százados, évezredes szorgalom épített, gyűjtött, ren-
dezett De midőn a liberális tolvajok a lopott könyve-
ket jobb ügyhez méltó szorgalommal s alapossággal lajstro-
mozzák, midőn e lajstromokat az egész világban szétküldik 
s midőn a könyvekért jó drága árt követelnek, akaratlanul 
s öntudatlanul is sajátkezüleg bizonyitványt állítanak ki 
arról, kik voltak a tudománykedvelők Olaszországban nem 
kevésbbé, mint az egész keresztény világon : a világi papok 
és szerzetesek, s kik voltak mindenha a tudománynak leg-
nagyobb ellenségei : a ,liberális' rablók és tolvajok. 

Berlin. A p ü s p ö k ö k n e k l e g ú j a b b n y i l a t -
k o z a t a , melynek létezése most már hivatalosan elismerte-
tett, csakugyan jellemző fényt derít a ,Culturkampf' jelen-
legi állására. Ezen nyilatkozat a ,Pfälzer Bote' hiteles, a 
,Germania' által is megerősített tudósítása szerint a borosz-
lói hgpüspök, mint a legujabbi fuldai értekezlet elnöke ál-
tal tétetett át a porosz kormányhoz. Legkiválóbb s azért 
figyelemre legméltóbb azon kijelentése, miszerint a katholi-

kus egyház nem vetheti alá magát egyoldalú állami intézke-
déseknek s törvényeknek egyházi ügyekre vonatkozólag ; a 
hogy egyedül a pápa az, akinek joga van, az államnak bi-
zonyos egyházi viszonyok- s állapotokra nézve engedmé-
nyeket tenni. A porosz kormány vajmi nagyot vélt tenni, 
midőn ezen emlékiratnak átvételét egyszerűen nyugtázta, 
anélkül, hogy annak érdemleges tárgyalásába bocsátkoznék. 
Ez a nevetséges gőg majd leapad nemsokára, azért ne is 
törődjünk vele. 

A mint már jelentettük, az itteni főtörvényszék a pa-
derborni püspöknek ügyében azt határozta, hogy bárminő bí-
róilag kiszabott pénzbírság csak az illető vádlott által fizet-
hető le. Ennek legelső következménye a püspök urnák befoga-
tása volt, mely aug. 4-én végbement. Feltűnő, hogy a hivata-
los tudósítások minden ilyen alkalommal különösen kiemelik, 
miszerint a csend és rend nem zavartatottt. Egy másik jel-
lemző mozzanatára a porosz egyházüldözőknek jelenlegi 
üzelmeiben figyelmeztet a ,Frankf. Ztg.' következő meg-
jegyzése. „Bizonyos félhivatalos hangok nem minden czélza-
tosság nélkül emlegetik, miszerint a legújabban a porosz 
ultramontanok vezetőinél tartott házmotozások legközelebb 
bizonyos utóhatásokat vonandanak magok után, melyek 
különösen a legmagasabb rétegekben érezhetők lesznek. Ed-
dig is már nyilt titok volt, hogy a clericalis pártnak össze-
köttetései egészen az udvarig hatoltak fel, hol aztán a kan-
czellár politikájának, amint csak lehetett, a legkülönfélébb 
nehézségeket okozták. Az ultramontanoknak ezen, az udvar-
nál működő szövetségeseire nézve a legujabbi házmotozások 
igen fontos felvilágosításokat szolgáltattak, melyeknek nap-
fényre hozatala az illetőknek befolyását mindenesetre örökre 
megsemmisitendi." Meglátszik ebből, miszerint igazunk volt, 
midőn azt mondtuk, hogy a porosz kormány az egész Kull-
mann-ügyet soha nem látott cynismussal egészen más czá-
lokra zsákmányolja ki ; — minőkre, az most lassankint ki-
derül majd ; de mindebből kiderül egyszersmind az is, hogy 
az egész ,merénylet', a legelső pillanatban kimondott néze-
tünk értelmében csak mondva csinált dolog volt. 

Megjegyzendő, hogy igazságügyérünknek egyik leg-
újabb, az államügyészekhez intézett leirata azt rendeli, mi-
szerint ezen állítás ellen, hogy a Kullmann-féle ,merénylet' 
csak mondva csinált komédia volt, minden egyes esetben 
rágalmi perrel lépjenek fel. Különös, hogy a porosz állam-
ügyészeknek kötelességévé tétetik, egy, bármiféle magas-
rangu személynek magánügyeit hivatalos eljárás tárgyává 
tenni, mintha Bismarcknak személye egészen azonos lenne a 
porosz államérdekkel. Ha a kanczallár uron magáusérelem 
ejtetik, minő ez ügyben a ,rágalom' lenne, akkor perleked-
jék mint magánfél ; de e miatt a királyi államügyészeket 
mozgositani, erre talán még sincsen joga, egészen eltekintve 
attól, hogy ilyetén eljárás által még korántsem bizonyította 
be azt, quod esset demonstrandum, hogy t. i. a komédia nem 
volt — komédia. 

A kölni érseknek ,letevése' dolgában legújabban hiva-
talosan megezáfoltatik azon hír, mintha a kormánynak va-
laha esze ágában lett volna, ezen letevés iránt lépéseket 
tenni. Tehát a porosz kormánynak mindeddig nem volt szán-
déka a kölni érseket hivatalától megfosztani. De miért nem ? 
Feleletül erre azt nyerjük, hogy az érsek mint fogoly nincs 
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azon helyzetben, hogy a törvényeket oly módon megsértse, 
hogy hivatalvesztésre méltóvá tehetné magát Hát Le-
dochowski érsek, ki szintén már régebben börtönben ült, 
midőn ,hivatalától megfosztatott', ott, a börtönben volt azon 
helyzetben ? . . . . A dolognak valódi nyitja az, hogy a kor-
mány nem merMelchers érsek ellen eljárni, annál is kevésbbé 
minthogy a legfőbb törvényszék legújabban ismételten ak-
ként döntött, hogy a tisztán egyházi hivatal uem tartozik 
azok közé, melyektől az állam az illetőt megfoszthatná ; más 
szóval : a plébános plébános marad s a püspök püspök, akár-
hányszor tegye is le őt az állam. Ezen döntvények által az 
u. n. legfőbb egyházi törvényszéknek Ledochowski ügyében 
hozott Ítélete alaptalannak s igazságtalannak tüntettetik fel ; 
hogy még vissza nem vonatott, egyedül Bismarcknak cynis-
musából magyarázható, ki nem bánja, váljon Ledochowski, 
igazság snerint van-e bezárva, vagy igazságtalanul; csak 
be legyen ; — a liberálisok pedig örülnek s uruknak ezen 
tettét is egekig magasztalják ! 

Azonban egy jó oldala, illetőleg következménye mégis 
csak volt ezen legfőbb tvszéki döntvénynek, s ez az, hogy a 
kormányt gondolkodóvá tette : váljon merjen-e Melcherssel 
szemben is ugy eljárni, amint Ledochowskival tette, mely 
megfontolásnak eredménye alighanem az leszen, hogy : hagy-
juk a dolgot egyelőre. 

Missiói tudósítások. (Folyt.) Miklós azonnal kész 
volt az indulásra, de sőt Ferencz és Péter szerzetes fráterek 
is hozzá csatlakoztak, s igy indultak mind a négyen Egyp-
tom fővárosába. Megérkezvén, Tamás azonnal — épen hus-
vétvasárnapja volt, — a sultán elé kivánt bebocsáttatni. 
Mint jeles katona ismeretes levén a sultan előtt, épen nem 
volt nehéz útitársaival együtt elébe jutnia. 

„— Habár méltatlan vagyok Isten irgalmára, mondá 
most Tamás a sultan előtt állva, mert megtagadtam az én 
Uramat, Krisztus Jézust, azon igaz Isten és embert, ki üd-
vünkért a keresztfán meghalt, és átadtam magamat az ör-
dögnek és Mahomednek, az ő ámitó eszközének ; az Ur 
mégis kegyesen tekintet rám és visszavezérlett az igazság 
útjára, melyet vakságomban elhagytam volt. A mint tehát 
a gonosz szellemtől megcsalatva megtagadtam az Istent előt-
ted, ép ugy előtted vallom meg most, hogy én megtértem. 
Kinyilatkoztatom egyszersmind kárhoztatván hibás lépése-
met, hogy a te törvényed hamis, hogy Krisztus Jézus igaz 
Isten és igaz ember, és hogy az ő vallása az egyedüli igaz 
ut az üdvösségre". 

A sultán mélyen megindulva ezen oly kedves emberé-
nek szavai fölött, továbbra is megtartani óhajtván őt szolgá-
latában röviden csak ennyit mondott neki : 

„— Bizonyosan ezen barátok tettek téged bolonddá". 
Miklós minden félelem nélkül közbeszól mondván : 
„— Nem mi birtuk őt e lépésre, hanem maga Krisztus 

Jézus: mi csakis közvetitők valánk". 
S a derék fráter még tovább is szólott a ker. vallás 

isteni, s az izlam hamisvoltáról. A sultán nyugodtan hall-
gatá ; majd végre Ferencz- és Péterhez fordulva ezeket 
kérdé: mit mondanak Miklós beszédéhez? S midőn a két 
fráter azt válaszolná, hogy ők mindenben egyetértenek 
Miklóssal, a sultan mindhármukat egy, Tamást pedig k ü -
lön börtönbe vetteté. 

Ekkor aztán kérni, Ígéretekkel kecsegtetni, fenyege-
tésekkel ijeszteni kezdé különösen Tamást. Az Isten ke-
gyelme azonban, melyért a három különzárt szerzetes buzgó 
imája hathatósan szállott az égbe, megerősité Tamást oly-
annyira, hogy minden kísérletet legyőzve egyre csak azt 
hangoztatá : „ígérjenek bármit, fenyegessenek bármivel, 
Megváltómat el nem árulom, az igazságtól el nem pártolok !" 

Néhány nap múlva a sultán mind a négy foglyot a maga 
színe elé állittatá s először is a magyar nemest kérdé : váljon 
megmarad-e eddigi elhatározásánál ? 

— „Tiszta szivemből megvallom Krisztus Jézust és az 
ő evangeliomát, mondá Tamás ; kárhoztatom és megvetem 
Mahomed átkos tévelyét". 

A sultán a többihez fordulván igy szól : 
— „Tudjátok meg mindnyájan, hogy ha vissza nem 

vonjátok mindazt, a mit az alcoran és a próféta ellen mon-
dottatok, és hacsak Jézus hitét elhagyva a mienket el nem 
fogadjátok, törvényünk értelmében meghaltok". 

Miklós égve a vértanúság vágyától feleié : 
— „Ha félnénk a haláltól, nem állanánk előtted. Tud-

juk, hogy vnllásunk igaz, s bizonyosak vagyunk, hogy ha 
hitünkért vérünket ontjuk, örök életet nyerünk : s azért 
épen nem ijedünk meg, ha e földön meghalunk. Földi halá-
lunk megment minket az örök haláltól, melyet Mahomed 
öntudatos követőivel együtt megérdemelt és megérdemel". 

A sultán dühbe jővén e végső szavak hallatára azonnal 
átadá a négy hitvallót a cadinak, ki őket darabokra vágatta 
és végre tűzre vettette. Tamás első volt a szenvedésben ; őt 
követte Miklós és ennek társai. A keresztények csak kevés 
ereklyét menthettek meg belölök.1) 

Keresztények és magyarok ! a példa nekünk szól, hogy 
szivesen adjuk pénzünket, s ha kell, vérünket is Jézusért ! 

(Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
• Szent István apostoli királyunk ünnepe ez 

idén ritka s kiváló fénynyel ületett meg ős Buda 
várában, miután maga az országnak bíboros fő-
papja, főrnagasságu Simor János ur, Magyarország 
herczegprimása s esztergomi érsek ő Emja kegyes-
kedett azt jelenléte által kitűnővé tenni, ki is az egy-
házi ténykedést diszes segédlet mellett személyesen 
végzé. Három ministeren, Pauler, Szende s Bartal ő 
exjáin valamint Majláth G-yörgyő ex ján ki vili még 
Budapest főpolgármesterét, Ráth Károly ő mlgát 
is, kinek vezénylete alatt a fővárosi hatóságok szép 
számmal jelentek meg, s a katonai s polgári rend-
nek számos főbb kitűnőségeit láttuk. 

A szentmenet, melynek igen szép idő kedve-
zett, a hivők ezreinek ajtatos résztvéte mellett a leg-
jobb rendben tartatott meg. 

Délutáni három órakor ő Emja válogatott ven-
dégkoszorut hivott meg alkalmi díszebédre, esteli 

i) Miss. Cath. 200. sz. 1873. 
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hat órakor pedig, a bécsi hajóval tért vissza szék-
helyére. Kiséretét ezúttal ftdő Kántz Lázár cz. püs-
pök ur ő mlga, Szántóffy Antal s Sujánszky Antal 
prépost-kanonokok ő ngaik, az ünnepi szónok, ftdő 
Holdházy János győri kispapn. igazgató s ő Emjá-
nak ceremoniariusa, nt. Rajner Lajos, pápai káplán 
ur képezék. 

Az ünnepi szent beszédről lapunk más helyén 
avatott s illetékes toll volt szives t. közönségünk-
nek jelentést tenni, mi itt csak annyit jegyezünk 
meg, hogy az általános figyelemmel fogadott szó-
noklat roppant hatást tett. 

— A fmgu bibornok-herczegprimás hazafiúi áldozat-
készségéről a következőket irják a ,M. Politiká'-nak Ko-
máromból : 

E megye udvardi kerületének megyei gazdasági egye-
sület tagjai, megunván a megyei gazdasági egyesület tétlen, 
meddő és semmi gyakorlati hasznot nem eredményező vege-
tatióját, melynek minden életrevalósága eddigelé abban cul-
minált, hogy a kormány által kiállításokra utalványozott 
pár száz forintot, néhányan egymás közt jutalomképen ki-
osztották ; a mult tavaszszal Jaross Károlynak, a közügy és 
érdek fáradhatlan bajnokának kezdeményezése folytán el-
határozták, hogy anyagi hasznot eredményező térre lépnek, 
s első sorban a ló- és marhatenyésztés előmozdítását tűzik 
ki czélul. 

A társulat e végre a bibornok-herczegprimáshoz folya-
modott azon kérelemmel, hogy e kerületben lévő nagy kiter-
jedésű kaszáló rétjeiből csikók és növendék marhák legelő-
jéül néhány száz holdat illő és méltányos árért a társulat-
nak bérbe adni méltóztatnék. 

E kérelmet ő herczegsége a legnagyobb készséggel és 
előzékenységgel teljesítette, miért is e társulat mint jegy-
zőkönyvileg, ugy ezennel a haza szine előtt, nyilvánosan, ő 
herczegségének legforróbb háláját fejezi ki, valamint a pri-
mási uradalmak kitűnő képzettségű derék igazgatójának 
Forster János urnák is. 

— A nagyszebeni Teréz-árvaház sorsa, irja a ,Kelet' 
közelebbről eldől. Ez árvaházat Gönczi Pál s Hegedűs mi-
niszteri tanácsosok behatóan megvizsgálták s mint a neve-
zett lap értesül, Kolozsi Antal urak igazgatásával legke-
vésbé sem voltak megelégedve s teljes meggyőződést szerez-
tek a felől, hogy a papi igazgatásnak végét kell szakítani. 

No lám ! Mégis csak jó, mikor az ember azt, a kinek 
tartozik, oly könnyű szerrel agyonütheti ! — Különben ugy 
látszik nekünk, hogy még azon esetre is, ha — feltéve, de 
meg nem engedve — Kolozsi urnák igazgatása kevésbbé 
kielégítő lenne, mihez egyébiránt talán még másoknak is 
van hozzászólása, mint csak Gönczi s Hegedűs uraknak, 
hogy ezért a személyes kérdésért még nem kellene a jogi kér-
dést erőszakolni. 

Aztán hogy van az, hogy mig a protestáns intézeteket 
mindig csak protestánsokkal vizsgáltatják meg, minden ka-
tholikus intézetnél ott kell lenni Gönczi m. tanácsosnak ? 
Nagy szükség uralkodhatik a cultusministeriumban katho-
likus hivatalnokok dolgában. 

— A bold. Theiner atyát lapjaink rendre jezsuitává 
teszik, talán tudományossága miatt ; pedig oratorianus volt. 

A boldogult boroszlói születésű volt s a hetven évet megha-
ladta. Ha terünk megengedi rövid necrologját hozzuk. 

— A lajthántuli liberalismus nagyon restelli, hogy az 
olmützi érsek megyéjében legújabban papsegélyző egyletet 
alapitott, s e czélra három, összesen majdnem egy millió ér-
tékű jószágát ajánlotta fel, melyeknek jövedelméből a cse-
kélyebb javadalmazásu papoknak járulékai ezentúl felsza-
porittatni fognak. Egyéb gáncs hiányában a zsidólapok most 
azzal támadják meg az érseket, hogy ebbeli bőkezűségének 
czélja csak az, miszerint ezáltal papjaikat az államsegélye-
zésérti folyamodástól visszatartsa. Nem értjük mi volna 
ebben gáncsolni való. Ha ezen nagy garral hirdetett állam-
segélynek épen csak az volt czélja, hogy a szegényebb pa-
pokon segittessék; akkor a liberálisoknak most inkább örül-
niök kellene, hogy az érseknek áldozatkészsége által az erre 
államilag forditandott pénz — melyet, mellesleg mondva az 
állam amugysem a magáéból, hanem valamely egyházi alap-
ból adott volna — most egyéb, szintén jó czélokra fentartva 
marad ; — ha pedig ezen ,államsegélynek' valódi czélja a 
megvesztegetés volt, akkor kár volt ugyané lapoknak előbb 
annyit j a j veszékelniök a püspököknek eddig is csak állitó-
gos szűkmarkúsága felett ; mert most kitűnik, hogy egész 
jajgatásuk csak tettetés volt. 

— Az egyházpolitikai ,liberalismus'-nak nincs nagy 
szerencséje Svajczban. Bern kantonnak kormánya az alatta 
álló jurai vidéken valamennyi katholikus plébánost egysze-
rűen száműzte, s porosz mintára arra utasította a községeket, 
hogy más lelkészeket válaszszanak, kik csak egy különös 
,államvizsgá'-nak letevése után államilag ismerhetők el. 
Már most a kath. községek egytől egyig vonakodnak ilyféle 
lelkészeket választani, min viszont a liberális párt annyira 
megharagszik, hogy az illető helységeket ostromállapot alá 
helyzi, miután pedig megelőzőleg semmi csendzavarás nem 
adta elő magát, ezen rendszabály nem magyarázható másra, 
mint arra, hogy ezen zaklatások által a szegény katholikus 
népet egyenesen lázongásra bírni óhajtják. 

— A német birodalmi választásoknak hivatalos sta-
tistikája azon érdekes tényt deritette ki, hogy egész Német-
országban 5,259,155 érvényes szavazat adatott be, melyből 
az uralkodó, u. n. ,national-liberal' pártra 1,616,440 és a 
középpártra — Centrumra 1,564,999 szavazat esett. A többi 
szavazat tíz különböző párt s pártárnyalatra esik. Kitűnik 
ebből, mekkora részét a választóknak képviseli a kath. con-
servativ Centrum. Az ezután következő legerősebb párt, az 
u. n. ,Fortschritts-partei' csak 479151 szavazatot kapott. 

— Ismét egy kitűnő protestáns tndós tért vissza a 
kath. egyház kebelébe, Klopp Onno, Leibnitz müveinek kia-
dója, kit számos történelmi munkáiban nyilvánuló méltányos-
sága a katholicismus iránt bizonyos körökben már régen a 
kryptokatholicismusnak gyanújába hozott, mi többi közt oka 
is volt annak, hogy Hannovernak bekeblezése után a porosz 
protestáns kormány az ottani levéltáraknak ajtait előtte be-
zárván, a fentemiitett monumentális munkának folytatását 
egyelőre lehetlenné tette. 

A kath, convertistáknak hoszu sora ismét egy kitűnő 
névvel szaporodott, mely egymaga többet nyom, mint egész 
légiója azon apostata kath. papoknak, kik időről időre az 
,evangyéliomi igazság' mindent elfödő leple alatt 

Pedig ezek azok, kik az ekklezsiának födiszét képezik. 

Kegyeletes adakozások 
T. cz. Schaurek Karolina leánynöveldéjéből a növendék 

leánykák részéről a chinai gyermekek számára 8 ft. 60 kr . 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pesten, augusztus 26. 17. II. Félév, 1874. 

Tartalom. Lelkigyakorlatokat a papságnak. — A társadalom szétfoszlatása a liberalismus által. — Lateau Louiza. — 
Egyházi tudósítások : Pest. Protestantismus és Patriotismus. Rév-Komárom. Hitélet, közösiskolás bajok. Róma. A 

,Propaganda' ellen intézett ostrom. — Missiói tudósitások. — Vegyesek. 

Lelkigyakorlatokat a papságnak! 
(Vége.) 

Ha a lelkigyakorlatok szükségét a pap hiva-
tása rendes viszonyok között is bizonyitja, meny-
nyivel inkább igazolva találjuk azt rendkivüli vi-
szonyok között! Igen, napjaink eseményei hango-
san követelik, hogy e szempontból lelkünk minden 
erejével lelkigyakorlatok után kiáltsunk. Az ese-
ményeket, az eseményekben korunk irányát telje-
sen jellemezni, vagy épen részletezni akarni, amen-
nyire lehetetlennek tartjuk ugy felesleges is, mint-
hogy csak kevéssé megfigyelve is az áramlatot, 
mindenki előtt világos lehet, hogy valamint egykor 
a bukott angyal megirigyelve az első ember termé-
szetfeletti állapotát, őt ettől megfosztani sietett, ugy 
ma is ugyanazon földalatti hatalom emberi szövet-
ségeseivel együtt, a természetfeletti ellen intézi táma-
dásait. Ez főjellemvonása, ez bélyege korunk irá-
nyának, melyet a ,szabadelvüség' nevével keresztelt. 
Ha látjuk a hitet megtámadva, ha szemléljük a ke-
resztény elveket minden téren üldöztetve, ha ta-
pasztaljuk a haeresist pártoltatni, ha tanúi vagyunk 
az anyag utáni reszketeg törekvésnek, ha gunyol-
tatni halljuk a vallásos szellemeket, magasztaltatni 
azokat, kik hitüket áruba bocsátották stb. stb. in 
infinitum, ugy bizonyára nem lehet tagadni, hogy 
mindezekben a pokoli hatalom támadásait intézi az 
ellen, mi az emberben a természetfeletti életet fel-
kelti, fentartja és megőrzi ; a pokol ma ismét azt 
akarja, hogy daczára az Istenember váltsági dijá-
nak, mely az embert képesítette, hogy Istenfiává 
lehessen, az emberiség inkább akarjon az ő szolgá-
latába szegődni, mintsem az Isten fiainak méltósá-
gába helyeztetni, mi csak a kegyelem által a ter-
mészetfeletti életben történhetik meg. Vegyük hozzá 

még, hogy e szellemi irány nem szakadozva, nem 
szórványosan, nem csak itt-ott, hanem folytonosan 
a legkitartóbb állhatossággal, minden téren, iroda-
lom, szószék, iskola, társasélet, nyilvános és ma-
gán helyeken, városban ugy falukban, a nép alsó 
rétegeiben épen ugy, mintáz felsőbbeken következe-
tesen terjesztetik, ugy meg lehetünk győződve, hogy 
mindennek forrása csakis azon földalatti szellemben 
található fel, mely irigyli az embertől, hogy a ke-
reszt megváltása által visszanyerte természetfeletti 
hasonlatosságát Istenhez, miért azt megsemmisi-
toni akarja. 

I ly szellemű világ közepette van helyezve a 
papság, hol a lélek halálát magával a léggel szivja 
be, — a könyv, melyet kezébe vesz, a lap, melyet ol-
vas, a társaság, hol néha csaknem kényszerül meg-
jelenni, mindez mérget tartalmaz, mely annál ve-
szedelmesebb, minthogy az ember nemesebb részét, 
a lelket támadja meg ; a veszély tehát legnagyobb, 
a segítségre leginkább szükség van, mert különben 
a gyengék elesnek, az erősebbek is meginganak, 
mindnyájunkra pedig el lehet mondani, hogy : qui 
stat, videat ne cadat. Adja Isten, hogy a valóság 
czáfolja meg elméletemet; de ha visszatekintek azon 
néhány fájdalmas évre, mióta szegény hazánkat is 
betöltötte a fentjellemzett szellem, ha számba ve-
szem azokat, kik ez aránylag csekély időszak alatt 
az uralkodó szellem következtében hűtlennek lettek 
esküjökhöz, kik Isten oltára helyett most a szen-
vedélyek bálványának oltárán áldoznak ; kik Pá-
lokból ismét Saulokká lettek ; ugy bár mennyire 
szeretném is, de nem vagyok képes száműzni elmém-
ből azon gondolatot, hogy a bennünket minden 
oldalról körülvevő, természetfeletti-ellenes szellem 
sorainkban hatását másokra is gyakorolta, hogy 
itt-ott mások is, ha nem is a külső apostasiáig, de 
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bensejükben készek voltak egyezkedni az uralkodó 
szellem irányával, és igy megingott a hit, a termé-
szetfeletti élet alapja, megvannak bensejükben in-
gatva az elvek, azon örök elvek, melyeknek letéte-
ményese az egyház, melyeknek hirdetői a papok, 
melyeknek érdekében, hogy a keresztény társada-
lom fenmaradhasson, kötelességük életüket és vé-
rüket épen ugy áldozatul hozni, mint áldozatul hoz-
ták az első keresztény századok vértanúi; pedig si 
sal infatuatum fuerit in quo salietur? Ha a hit, ha 
a ker. elvek épen azokban inognak meg, kiknek 
hivatásuk azokat másokban is megerősíteni, ha a 
kormányzók szelleme is kormányzottá válik az idők 
szelleme által, ugy, kik lesznek, kik elhárítsák a 
veszélyt, mely a pokoli hatalom titkos társulatai-
ból naponkint feltűnőbb erővel tör a hit és minden 
keresztény elv, eszme ellen ? 

Benső meggyőződésem szerint e rendkívüli ve-
szély elhárítására csak egyetlen egy eszköz lehet 
sikeres: a lelkigyakorlatok megtartása és pedig oly 
irányban, hogy a fősuly épen a hit és a keresztény 
elvek szoros, rendithetlen megszilárdítására helyez-
tessék, vagyis, hogy épen a korunk irányával ellen-
tétes katholikus elvek, és az ellenök elkövetett bű-
nök nagysága fejtegettetvén, a kérdések olyformán 
tétessenek fel magánvizsgálat tárgyául: mikép 
őriztem meg hitemet, kath. elveimet szeplőtelenül? 
nem érzem-e magamban, hogy azok az örökkévaló-
ságra nézve a kellő egyensúlyt elvesztették? nem 
voltam-e valamikor hajlandó lelkemben egyezkedni 
az egyház elvei körül? nem tettem-e már tényleg 
engedményt, külsőleg azok közül, szavaim-, cseleke-
deteimmel stb. ? Távol van tőlem a gondolat, hogy 
midőn a rendkívüli viszonyok tekintetbevételével 
lelkigyakorlatokért esedezem, ezáltal akár szeretett 
paptársaim hithűségét kétségbe vonjam, mely nap-
jainkban is oly fényesen nyilvánul, akár hogy azt 
véljem, mintha valami ujat kérnék, midőn a lelki-
gyakorlatok szükségét épen napjainkban hangsú-
lyozom J de annyit az elsőre nézve tudok, hogy non 
in commotione Dominus, és igy könnyen meg-
történhetik, hogy mozgalmas napjainkban mi sem 
foglalkoztunk mindig, vagy legalább nem kellő 
mértékben az Úrral, és igy, ha alkalmunk lesz bő-
vebb vizsgálatra, talán be fogjuk látni, hogy még 
sem volt minden annyira rendben, mint kellett 
volna; a másikra nézve pedig bevallom, és ezt 
nagyon szívesen teszem, hogy ez nem eredeti gon-
dolat, hanem copia, nagynevű, szentéletü férfiak-
nak a gyakorlatba átvitt eszméjük copiája, mit azon-

ban bátor leszek épen kérelmem helyességének iga-
zolására kizsákmányolni. 

Kezdem a régebbi múlttal. Alig fogja valaki 
kétségbevonni, hogy a 48-iki forradalmi időszak 
eszméi a papságra is mély hatással voltak, sok te-
kintetben kiforgatták azok az egyházias szellemet, 
oly határozatok, petitióknak voltak szülői, melyek 
az akkor uralkodó szellem nélkül a papságban nem 
csak gyökeret nem vertek, de meg sem fogamzottak 
volna, és ime azt látjuk, hogy nagynevű főpászto-
rok, mint Scitovszky, Szaniszló, főgondjuknak tar-
tották, hogy a rendkivüli viszonyok következtében 
megingatott egyházias szellemet a papságban ismét 
felköltsék, felköltve megerősitsék s hogy a felzakla-
tott lelkismeret nyugalmát a papságnak ismét visz-
szaadják, mi végből egyedüli eszköznek a lelkigya-
korlatokat tartották, azért látjuk a papságot, fő-
pásztoraik hivó szózatát követve, majd Pécsett, 
majd Pesten, Esztergomban, majd ismét Nagyvá-
radon összegyűlve. A felhozott példák a régibb 
múltból talán többet bizonyitanak a lelkigyakorla-
tok szükségessége, egyedül czélhozvezető voltamel-
lett napjainkban, mint bármely más felhozott okok, 
alig vélek tévedni, hogy a legközelebb Esztei-gom-
ban megtartandó lelkigyakorlatok is épen napjaink 
vészteljes iránya komoly megfontolásának köszönik 
eredetöket, hogy nem más czélból tartatnak meg, 
mint hogy a főmegye papsága megerősíttessék hité-
ben, nehogy még hevesebb támadások közt, mint a 
jelenlegiek, önmagok is ingadozva, hiányozzanak, 
kik a hiveket a kisértetek idején támogassák, meg-
erősitsék. 

Ami már igy jelenleg is történik Esztergomban, 
azért mindnyájan hálával tartozunk Istennek, há-
lával a kezdeményező biboros főpapnak, de ez csak 
a kezdet kezdete. A megkezdett lelkigyakorlatokat 
folytatni, az egész országban általánossá kell tenni, 
mert a téves szellem hatásának mindnyájan ki va-
gyunk téve; sürgős követeléssel lép fel ez általáno-
sítás annyival is inkább, mert mindaz, ami még 
most történik csak initium dolorum, a keresztény 
hitelv megtámadása ma még nálunk nem öltött any-
nyira erőszakos alakot, oly mértékben mint azt kül-
földön szemlélhetjük ; az egyház szentélyében ma 
még nálunk nem rendelkezik oly kihivó dölyfös-
séggel a magát mindenhatónak vélő állam, mint 
külföldön, mondjuk : ,ma még'', mert ki áll jót érte, 
mit hoz a holnap ? nem halljuk-e már mi is a ké-
szülő fergeteg moraját ? nem látjuk-e, miként cziká-
zik a villáma mi láthatárunkat is körülövedző sötét 



fellegekből ? A küzdelem napjai nálunk ia talán sokkal 
közelebb vannak, mintsem gondolnók, hiterős bajnokokra 
van szükség, kik nem csak bensőleg képesek az uralkodó 
szellem irányhatása alatt hitüket rendületlenül megőrizni, 
hanem akkor sem ingadoznak, midőn a nyilt üldözés közt 
hitükről külsőleg is tanúságot kell tenni, qui autem perse-
veraverit usque in finem hic, salvus erit, hitünket, hitelvein-
ket ugy kell védenünk, hogy abból nec iota nec unus apex 
pereat, de erre elő kell készülni, nehogy a küzdelem óráiban 
gyengéknek, ingadozóknak találtassunk. A lelkigyakorlatok 
alkalmával velünk közlendő isteni, felvilágosító és megerősítő 
malaszt részint mélyebben felfogja előttünk tárni titokteljes 
fényével mind a veszedelmet, mely a terméazetfeletti életet 
a bitetlenaég pusztító szelleme által fenyegeti, mind pedig a 
keresztény hitelvek áldásdus hatását és azok iránti köteles-
aégünket, részint pedig gyámolítani fog bennünket, hogy 
azok érdekében rendületlenül küzdjünk, és a legvégsőket is 
Isten iránti szeretetből békével türjük el. 

Gondolkozzunk e tárgy felől, minél többen, minél be-
hatóbban, a végezél, mely miatt lelkigyakorlatokat kérünk 
megérdemli, hogy szabad óráink néhány perczét e tárgy 
feletti elmélkedésre szenteljük, és ha gondolkoztunk, ha 
helyzetünk vésztelj es volta felett elmélkedtünk, ha meggyő-
ződtünk, hogy mennyire szervezve van a pokoli hatalom, 
ugy be fogjuk látni, hogy mennyire szükségünk van, misze-
rint e pokoli hatalommal szemben oly eszközt ragadjunk 
meg, mely gazdagon tölti el lelkünket a sz. Lélek malaszt-
jával, és akkor bizonyára nem lesznek e sorok sem a pusz-
tában kiáltónak szavaihoz hasonlók, hanem viszhangot keltve 
a lelkekben, Isten dicsőségére meg ia valósulnak. 

A társadalom szétfoszlatása a liberalismus által. 
(Folytatás.) 

Legkevéâbbé aem dicsekedhetik jobb sorssal, a máso-
dik, t. i. a nemesi rend, ezt épen ugy gyűlöli a liberalismus 
mint a papságot, habár társadalmi vonatkozásaiban szin-
tén a legnagyobb értékkel bir, különösen pedig a monar-
chicus államokban mint középfokozat kipótolhatatlan. A 
történelmi nemesség, tekintve szép múltját, patriarchalis ál-
lását a nép közt, tekintve fogalmát a becsületről, lovagias 
feláldozását és hűségét Isten, király és a haza iránt, még ma 
is jogos igényt tarthat tiszteletünkre. De mit mindent nem 
kellett e fontos tényezőnek eltűrni a liberális szédelgés ideje 
óta ! Nyaktilózás, száműzetés, vagyonának elkobzása és ál-
talános üldöztetés volt sorsa Francziaországban. A nemesi 
jogok és czimek eltörlése, vagyis a nemesi rend feloszlatása 
képezte 1843-ban és ismét 1873-ban Spanyolországban a li-
berális orgiák alkalmával a napirendet. Valahányszor csak 
a modern eszmék felülkerekedtek, a nemesi rend feloszlatása 
a liberalismus által mindannyiszor, majd a majoratusok meg-
szüntetése, majd a nemesi jogok elvétele, majd ismét a fel-
sőházak liberalizálása, szóval a nemesi név nyilt gyűlölete 
által előmozdittatott. 

Hogy emellett a nemesi osztály hermetice nem zárhatta 
el magát az uj erkölcsök befolyásától sem, hanem ellenke-
zőleg, hogy a régi erkölcsök rovására egyes családokban az 
ujak tanyát ütöttek, az nagyonia magától érthető dolog. 

Ujabb időben aem volt ritka jelenaég látni, mikép igyeke-
zett egyik vagy másik a korral, azaz a liberalismussal ha-
ladni a törvényhozó teatületekben, mikép vett részt a bör-
zén, a apeculatiókban, hol a lovagi érzék megszűnik. 

De ezen osztály feloszlatása ismét egy ujabb és soha 
kellőleg meg nem bánható társadalmi hiba ; mert nem csak 
az egyesek esnek a bourgeois áldozatává, hanem mint azt 
már a clerusra vonatkozólag megjegyeztük, vele együtt sok 
ezer család vész el, melyek eddig a nemesi udvarokban, 
vagy azok birtokain mint szolgák, bérlők stb. állandó életet 
éltek, most pedig csak a proletariatuät fogják szaporítani. 
Élethű példáját nyújtja ennek Velencze, egykor a tenger 
büszke jegyese. It t a 15-ik században a nemesek száma 
2500-ra ment; ha most minden egyes nemes családra öt máa 
azolgacsaládot számítunk, ami nem sok,ugy ez 12500 családot, 
vagy minden családraöt lelket számítva, 62.500 személyt tesz 
ki, akik mind jól el voltak látva és bizonyosan nem voltak 
proletárok. És mi lett belőlük, mióta a nemesek az Indiába 
vezető tengeri ut feltalálása által elszegényedtek és eltűn-
tek ? Ugyanaz, amit itt elháríthatatlan physikai okok elő-
idéztek, ugyanaz következett be máshol sokkal nagyobb 
mérvben, hol a nemesség törvény által feloszlattatott. A 
nemességgel együtt a pusztákon állandóan megtelepedett 
és jómódú népség is szétoszlott, hogy a kóborló mun-
kás sereget szaporítsa és a népességgel különben tultömött 
nagyvárosaink lakosságának számát növelje. Továbbá a fa-
lusi nép a nemességben védelmezőt és gyakran a ker. élet 
példánykápét bírta, de ma a liberális állam mindent szét-
zúzó pörölye alá kerülve, függetlenségét és jogvédelmét el-
veszítette ; a hűbéri telkeket nem lehetett aem eladni sem 
felosztaui és igy biztos helyzetet nyújtottak egyes családok 
részére ; de az úgynevezett felszabadítással szétszakittattak 
és a capitalismus vonzó erejének áldozatul estek, mely körül-
mény a társadalmi nyomort még kiáltóbbá tette. 

Ugyanazon szétbontási műtét vitetett végbe a harma-
dik osztályon is, amint azt alább látni fogjuk. (Folyt köv.) 

L a t e a u L o u i z a . 
(Folytatás.) 

Midőn Bois d'Haine-ben voltam, véletlenül ugy történt, 
hogy ott az u. n. ,liberális' Svajczból elűzött Mermillod püs-
pökkel találkoztam. Ezenkívül még dr. Lefebvre is volt ott, 
orvostanár a löweni tudományegyetemen, kitűnő tekintély a 
maga szakmájában, ki már régebben, több év előtt, számos 
egyéb előkelő orvosok társaságában beható vizsgálatokat 
tett Louiza állapota körül. Hogy minket ia meggyőzzön ar -
ról, miszerint itt csakugyan oly ténynyel állunk szemben, 
mely physikailag megmagyarázhatlan, jelenlétünkben igen 
érdekes kísérletet tett, melyről alább szóiandok ; egyelőre 
azonban Louiza életmódjának, úgyszólván historicus vázla-
tát akarom adni. 

Louiza mindennap veszi az Ur testét. EB egyedüli ele-
dele. Mert két év óta, amióta t. i. az álom szükségérzetét 
is elvesztette, mi egyebet sem vesz magához, sem ételt, sem 
italt, mint csak az Ur testét s abban levő vérét. Innen van, 
hogy oly napon, midőn nem járul az Ur asztalához, látható-
lag elgyengül oly annyira, hogy néha halálveszedelemben is 
forog, amiértis püspöke megengedte, hogy az általános egy-

17* 
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házi szokások és szabályok ellenére, meg nagypénteken is 
vehesse az Ur testét. 

Mindennap reggel 6 órakor templomba megy, hogy ott 
a többi, áldozó hivekkel együtt ő is megáldozzék. Pénteken 
természetesen ki nem mehet, részint mert homloka, keze s 
oldala bőségesen vérzik, részint pedig, mert a lábain levő 
sebei a járást lehetlenitik ; amiért is pénteken az Ur teste 
korán reggel házához megvitetik neki. Midőn én ott voltam, 
Mermillod püspök személyesen tevé azt, s én engedélyt kér-
tem tőle, hogy e szent ténykedés alatt szolgálhassak neki, 
mit ő kegyesen meg is engedett. Midőn Louiza házához ér-
tünk, mindent ugy elkészítve találtunk, mint midőn hal-
doklókhoz szoktuk a végszentségeket vinni, ott volt a fehér 
kendővel letakart asztal, rajta a feszület, a gyertyatartók, 
a szentelt viz sat. Louiza az asztal előtt térdelt, vérrel borí-
tott fővel. Azon módot, miként veszi magához az Ur testét, 
nem szemlélhettem meg ; mert a püspök urnák ruhája aka -
dályozta a kilátást ; ő mlga pedig későbben, midőn haza 
mentünk, azt mondá nekem, hogy igen gyorsan (trés-rapi-
dement) vevé magához, miből azt következtetem, hogy na-
gyon vágyakozott már a mennyei eledel után. Hallgatag 
csendben távoztunk, hogy délutáni két órakor ismét vissza-
térjünk oda, midőn a leány már ekstázisban volt. 

Az ekstázis, mint előbb mondám, pontban délutáni két 
órakor kezdődik. Louiza annak kezdetén rendesen székén 
ül. A püspök néhány perczczel előbb ment oda, hogy kisér-
letet tegyen, váljon ha beszél vele, ezáltal el nem odáztatik-e 
az ekstázis. S nem odáztatott el. Pontban két órakor elhall-
gatott, szemeit mereven az égre irányzá, kezeit felemelé — 
az ekstázis beállott volt. A bois d'hainei lelkész azt beszélte 
nekem, hogy ilyenkor különféle látományai vannak. Eks tá -
zisa kezdetén, azt mondják, többnyire Istent látja egész 
dicső fenségében, későbben Krisztus Urunknak kínszenve-
déseit, de nem mindig egyformán; bizonyosnak csak annyi 
látszik, hogy ekstázisa haladottabb stádiumaiban mindig a 
kínszenvedést látja. Kevéssel három óra előtt egyszerre földre 
borul, vagy jobban mondva esik, s pontban háromkor — oly 
pontosan, hogy az órát lehetne szerinte igazítani — szétter-
jeszti kezeit. Olyankor alkalmasint Krisztus urunknak bu-
kásait a kereszt alatt, felfeszittetését s a kereszttel való fel-
emeltetését látja és érzi. 

Nevezetes ós különös, hogy lelke még akkor is, midőn 
a földön feletti regiókban mulat, mégis az e világgal, azaz 
legközelebbi környezetével való együvétartozását megtartja. 
Midőn közelébe egy szentelt tárgyat hoznak, anélkül, hogy 
azt a természetes felismerés utján tudhatná, akkor testi 
helyzetét ugyan nem változtatja meg, de e szentelt tárgy-
nak közelléte kellemes mosolyt varázsol a j k a i n . Nem szen-
telt tárgy mi benyomást sem tesz rá, következőleg mi vál-
toztatást sem idéz elő rajta. Ha az ekstázisnak tartama alatt 
imádkoznak mellette, akkor szintén mosolyog, sőt vannak 
egyes imádságok s helyek; melyek különös örömet okoznak 
neki. Ugy például mi, a jelenvolt papok, — összesen vagy 
tizennégyen voltunk ott, azon a pénteken ; egy herczeg, egy 
gróf, egy grófné, egy belga ministernek neje, annak fivére s 
még több előkelő személyiség a püspökök s helybeli lelké-
szen kivül — tehát mi jelenvolt papok breviáriumunkat vé-
geztük előtte, s akkor azt láttuk, hogy mig ugyan az egész 

ima alatt édesdeden mosolygott, arcza a ,Gloria Patri.. 
alatt mindig kiválólag ragyogott. Sőt egészen mindegy volt, 
bármely nyelven is mondtuk ezt a filoriá'-i. A püspök ur 
arra kért fel; hogy németül imádkozzam ; megjegyzendő, 
hogy Louiza közönségesen németül nem ért, csak francziául. 
Egy másik pap pedig holland nyelven imádkozott előtte, 
mindnyájan pedig a breviáriumot latinul mondtuk el, mig 
Louizának arcza, bármelyik nyelven mondtuk is el a ,Glo-
n á ' - t , mindig ugyanamaz édes mosolyt mutatta, mert ő a 
nyelvek adományát birja, mint az apostolok az első pünkösd 
alkalmával. Egy münsteri tanár már régebben héberül 
imádkozott előtte, s ugyané megjegyzést tette. Továbbá va-
lamint a ,Gloria1 alkalmával, ugy azt is vettük észre, hogy 
arcza mindannyiszor nagyobb örömet mutatott, valahány-
szor e szókat ejtettük k i : ,misericordial vagy ,misericorsl, mi 
főképen akkor tünt fel, midőn a breviárium alatt oly zsoltá-
rokat mondtunk el, melyekben e szó gyakran előfordult. 

Midőn a három órát ütötte, Louiza, mint mondám, 
egyszerre csak a földre borult. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. P r o t e s t a n t i s m u s és P a t r i o t i s m u s . 

„A pozsonyi evangelicus districtus Alsó-Kubinban tartott 
gyűlésében elhatározta, Czékus superintendensnek, ki a rő-
czei gymnasialis ügyben a minister felhívásának engedel-
meskedett, bizalmatlanságot szavazni, s a rőczei gymnasiu-
mot a maga kebelébe fogadni" — e hir j á r j a be a lapokat, 
mig egyúttal arról is értesülünk, hogy a pozsonyi lutheránus 
esperesség gyűlést tartott Modorban, melyen G-eduly super-
intendensnek levele a turócz-szentmártoni gymnasium ügyé-
ben is felolvastatott. E levélben az emiitett superintendens a 
gyűlésnek tudomására hozza, miszerint a cultusminister 
által felszólittatván, hogy ezen gymnasium ellen vizsgálatot 
intézzen, azt felelte : hogy ö ezt nem teheti, s most felszólítja 
a gyűlést, mondjon véleményt eddigi eljárása felett s adjon 
tanácsot a további teendőkre nézve ; — a pozsonyi esperes-
ség pedig ezen eljárást — helyeselte !... 

Még többre készülnek az illetők a szeptember 2-kán 
Pesten tartandó egyetemes gyűlésen, hol nem kevesebbről lesz 
szó, mint arról,Geduly superintendensnek eljárását helyesnek 
nyilvánitani s ez által Czékus, tiszai superintendensét mint 
a protestantismus jogai ellen intézettet megbélyegezni ; mely 
terv, ha véletlenül nem sikerül is, mégis eléggé mutatja, ha 
ily bizonyítékra Zsedényinek a tiszai ág. h. közgyűlésen 
mondott beszéde után még szükségünk volt ; — megmutatja 
mondjuk, miszerint az egész protestáns autonomia, data 
occasione semmi egyéb, mint egy ócska, de bő palást, mely 
alatt a legkülönbfélébb forradalmi s hazaárulási tervek s 
törekvések nem csak megférnek, hanem türetnek, sőt ápol-
tatnak, előmozdittatnak is. 

Mert mit tön az a két superintendens ur, kiknek egyike 
mint derék bajnoka a protestáns egyházszabadságnak dicsőít-
tetik, másika pedig mint annak elárulója bizonyos lapokban 
oly modorban hurczoltatik meg, mintha csak — katholikus 
főpap lenne ? . . . Az első nem engedett azon ministeri felszó-
lításnak, melynél fogva bizonyos forradalmi üzelmek iránt 
kell vala beható vizsgálatot megindítania egyes, superiuten-
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dentialis területén létező, tót, protestáns gymnasiumoknál ; a 
másik, mintha a magyar állam eszméjét, a haza belbékéjét s 
a serdülő nemzedéknek, ezeknek megfelelő neveltetését job-
ban hordaná szivén, mint amaz, megtette, mit a cultusmi-
nister kivánt, s eljárásának eredménye azt hozta napfényre, 
hogy a kormánynak aggályai épen nem voltak alaptalanok, 
s hogy vannak, a protestáns ,autonomia' bástyáin belül, vagy 
jobban mondva, azoknak a tiszta levegőtől elzárt, penészes 
sötétségü casamattáiban, hova a józan haladásnak soha egy 
melegitő, felvilágosító, éltető sugara nem hat, — vannak 
protestáns tanintézetek, melyeknek ifjúsága ezeréves, jogos 
s igazságos törvényeknek s viszonyoknak gyűlöletében nem-
zetiségi rajongókká, majd kész forradalmárokká neveltetik. 

S mégis, a ki ez ellen fellép, az mint saját egyházának 
árulója megköveztetik; a ki pedig ezt türi, vagy legalább, 
midőn tettleges fellépésre serkentetik, félre vonul, az dicsőít-
tetik ; — mind ez az ,autonomia' nevében. 

Ezeknek szemében tehát, a kik igy cselekesznek, az 
u. n. protestáns autonomia előbbre való, mint magyar ha-
zánknak fenállása ! . . . mert nem bánják, ha a hazai ifjúság-
nak egy tetemes része magyargyülölővé, az édes, mindnyá-
junkkal közös hazának ellenségévé neveltetik, mely, midőn 
az iskolából kikerülve a nyilvános életnek küzdterére lép, a 
legoktalanabb nemzetiségi Chauvinismus mérgét, a legva-
dabb fajgyűlölet fulánkját, a véres polgárháborúnak égő 
üszkét hordja szivében ; — nem bánják mindezt ama pro-
testáns autonomia-imádók, csak autonómiájuk oly kényel-
mesen berendezett darázsfészkébe ne nyúljon senki ! 

Ime a furcsa circulus vitiosus : Protestantismus és Pa-
triotismus ! 

Az .autonomia', ugy a mint e szót még legújabban is, s 
épen nem tekintély nélküli oldalról érteni s értelmezni tet-
szik ; nem nyújt módot hasonló hazaáruló üzelmek elhárítá-
sára; mert ha nyújtana, felteszszük az annyira kürtölt pro-
testáns hazafiságról, hogy élt volna vele; az autonomián 
kívül álló eszközöknek alkalmazását pedig épen ezen au to-
nomia' gátolja és tiltja, tehát — tertium non datur — foly-
janak s öregbedjenek a protestáns autonomia védő szárnyai 
alatt ugyancsak a protestáns, pánszláv, magyarellenes üzel-
mek, ha mindjárt el is vész miattok a haza. 

Ha olyanok volnánk, minőknek ellenkező oldalról le-
festeni szoktak, vagy ha csak az onnan számtalanszor adott 
példát követni akarnók, akkor ezekre azt mondanók : ime a 
protestáns Patriotismus ! — elsőben protestáns, s csak azután 
s csak annyiban, amennyiben e mellett lehetséges — hazafi ! 

De nem teszszük ; méltányosak vagyunk, nem általá-
nosítjuk a vádat ; annál is kevésbbé, minthogy, a dolog sok-
kal nyilvánvalóbb lévén, semhogy azt agyonhallgatni lehes-
sen, némely protestáns lap nevezetes pathossal neki rohan a 
tót hitsorsosoknak ; — de mégis azon következtetést bátor-
kodunk mindebből vonni, hogy hasonló üzelmek s esetek 
utóvégre mégis csak napirendre hozandják amaz érdekes 
kérdést : mi voltaképen ez a protestáns autonomia, s igaz-e, 
hogy az atyafiaknak joguk lenne, annak alapján minden te-
kintetben valóságos statust képezni a statusban ? . . . — 

Rév-Komárom, aug. 17-én. Valóban szép s lélek-
emelő látványt nyújt az, hogy midőn napjainkban vallásunk 
s egyházunk oly igazságtalan módon üldöztetik, híveinek 

vallási ragaszkodása annál rendithetlenebb. Az emberiség 
két táborra oszolva élethalálharczot viv, a vallás a vallásta-
lansággal, az igazság az igazságtalansággal, a legszentebb 
jog az erőszakkal küzd! Mintha megujulva látná az ember 
a titánok harczát, kik az eget ostromolták ! Megdönteni 
majdnem kétezer évi léte után a kath. egyházat, száműzni 
az emberek szivéből minden positiv hitet, ez azon jelszó, mely 
az egyik tábor harczosait lelkesíti ; — sorompóba szállni 
az egyházért, fentartani az emberek szivében a vallásos ér-
zelmet, mely nélkül a törvény semmi erővel sem bir, ez a 
másik tábor törekvése ! S ez óriási harczban, melyben az el-
lentábor seregének rendelkezésére áll a pénz, hatalom s erő-
szak, a másik tábor serege türelmét s hitéhezi ragaszkodását 
állitja szembe.S hogy fegyvereink erősebbek az elleneinkénél, 
mutatja a következés ! Az egyház vezérei, a püspökök eltá-
volíttatnak, a hithű papok száműzetnek, s mégis a hivek 
ezrei tántorithatlanok, ők ragaszkodnak főpásztoraikhoz, ne-
kik olyan pap, ki nem Istennek, hanem a föld hatalmasainak 
engedelmeskedik, nem kell ! Valóban, midőn mi mindenütt, 
hol az egyház a legigazságtalanabb módon üldöztetik azt ta-
pasztaljuk, hogy ez üldözések csak azt eredményezik, hogy 
a katholikusok önérzetre ébredjenek, nem annyira szomor-
kodnunk kell, mint hálát adni az isteni gondviselésnek. 

Hogy hazánkban mikor fognak a katholikusok felrá-
zatni közönyösségükből, az a jövő titka. Fog-e a kath. con-
gressus, melyet sokan óhajtva kívánnak, testté vált igévé 
lenni, nem tudjuk, de arról meg vagyunk győzőive, hogy 
városunk katholikusai, kik eddig is, bár fájdalom kevés 
eredménynyel, nem vonták ki magokat a küzdelemből, ezután 
sem fognak lankadni, erről biztosítékot nyújt az itt tapasztal-
ható hitélet, azon buzgóság, melylyel az ünnepeket s vasár-
napokat megülik. 

Városunk lakosságának zömét a munkás középosztály 
képezi, a katholikusok száma meghaladja a többi vallásfele-
zetekét együttvéve, s bár vannak városunkban is u. n. felvilá-
gosodottak, ezeknek felvilágosodottsága csak abban áll, hogy 
ritkán járnak templomba; rosz példájuk inkább megerősiti a 
többieket a jóban! Hogy szavaim nem puszta állitás, azt mu-
tatja nálunk a templom látogatása s azon buzgóság, melylyel a 
nyilvános körmenetekben részt veszuek ! Városunk azon sok 
elemi csápás emlékére, melyek azt a mult században érték, 
midőn a földrengés legnagyobb részét romhalommá tette, 
(1763) a pestis lakosságát megtizedelte, (1770) ünnepeket ül, 
hol nyilvános körmenetek tartatnak. E körmenetekben részt 
vesznek többen más vallású lakósaiiik között is. De a'legfé-
nyesebb bizonyíték, melyet elleneink önkénytelenül is tesz-
nek, különösen akkor nyilvánul, midőn a karácsonyi éjféli mi-
sén, a föltámadás magasztos ünnepélyén s az urnapi körme-
netben, mely itt szent beszéddel van összekapcsolva, nem lé-
vén akkor isteni szolgálatuk, megjelennek! A hitélet fejlesz-
tésére nem kevéssé járulnak az évenkinti nagyböjti sz. beszé-
dek,melyekre oly számosan járnak,hogy annak daczára, hogy 
hétköznap (pénteken) tartatnak, sz. András gyönyörű tem-
ploma zsúfolva van. Nyolcz esztendeje, hogy a májusi Mária-
ajtatosság tartatik, hetenkint négyszer sz. beszéddel. It t 
látva a bold. Szűz, virágokkal feldiszitett oltárát, hallva a 
nép szép énekét, tapasztalva, mily sóvár lélekkel hallgatja 
a bold. Szűz dicséretét, észrevéve azt, hogy a nép mily 
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örömmel siet e, fájdalom, hazánkban még nem mindenütt el-
terjedett ájtatosságra, lehetetlen, hogy az ember ne lelke-
süljön s fel ne kiáltson : „Az ur tette mindezt s csodálatos az 
ő müveiben !" S hogy városunk vallási érzelme tettekben is 
nyilvánul, arról fényes bizonyságot tesz a szegény gyermekek 
ruháztatására — 1870-ben felállított, se. Eresébet-egy\eíe. 
Nem csinál ugyan lármát eme, tisztán kath. nőkből álló egy-
let jótékonyságával, a világ magasztalására nem szorul s 
nem is vágyik utána ; a szegény gyermekek hálája, s az 
ezen egylet által segített gyermekek szüleinek áldása elég 
örömöt s vigasztalást nyújt az egylet jámborlelkü tagjai-
nak ! S ezen egylet fővédnőknéjének mondhat egy oly nőt, 
ki vallásos érzelme s jótékonysága által ismert, gróf Wald-
stein Jánosné szül. gr. Kálnoky Adél ő excellentiáját ! Igaz, 
hogy ez egyletnek nem állanak ezrek rendelkezésére, de ba 
sz. Pál szavai szerint „a szeretet találékony", tud ez egylet 
is módot találni, hogy a tagok adományain kivül is pénzt 
szerezzen ! Igaz, hogy nem rendez fényes tánczvigalmakat, 
de rendez minden iskolai év befejeztével jótékony sorsjáté-
kot, melynek jövedelme a szegény gyermekek ruházására, 
könyvekre, Írószerekre s egyéb iskolai szükségletekre for-
dittatik. Az egylet fenállása óta ezer forintot osztott már ki, 
és ugyanennyi tökéje van a jövőre megtakaritva. 

De ha valaki azt hinné, hogy városunk kath. lakos-
sága ily körülmények között teljesen megelégedett lehet, és 
semmi vágya sincs, az csalódnék ! Van s fájdalom elég kér-
dés, mely fájdalommal tölti el szivünket. Mint mindenütt, 
ugy sajnos, városunkban is vannak katholikusok, kik csak 
azért hívhatók katholikusoknak, mert nálunk lettek keresz-
telve, de kik a névnél egyébbel nem mutatják, hogy ők hit-
társaink. Jóllehet a város kath. lakossága, mint már előbb 
is emlitém, minden többi vallásfelekezetüek számát megha-
ladja, mégis a város közigazgatásában vajmi kevés közbe-
szólásunk van. A legfőbb jog, melyet gyakorlunk az, hogy 
adót fizetünk, mely adó napról napra emelkedik, és miért? 
hogy a város egy általa erőszakosan felállított közösiskolát 
fentarthassa ! 

Közösiskola ! Hisz, ha nevelésre fordítja a város pén-
zét, jobbra nem is fordíthatja, majd ez iskolában felnőtt gyer-
mekek gazdagon meghozzák a városnak azt, mit nevelésre 
költ, ha majdan felnőnek. Szép dolog biz az, ha valaki pénz-
áldozattal járul a nevelés előmozdításához, de látni azt, hogy 
a nevelésre szánt pénz mily gondatlanul pazaroltatik, az 
mélyen fáj ! Már pedig itt ugy áll a dolog, mert csak 
egy kis párhuzamot kell tenni a közös, s hála Istennek viruló 
kath. iskolánk között ! 

A közös iskolába jár , (engedjük meg, hogy a számitás 
authenticus, bár sokszor egyik vagy másik tantárgyban kü-
lön szám alatt szerepel ugyanazon tanuló) 883 tanuló, kik 
között van 190 katholikus ! A kath. iskolába jár 500 tanuló ! 
Mig a közös iskola fentartása 17 ezer forintba kerül éven-
kint, a kath. 4 ezerbe. Ily roppant különbség a két iskola 
fentartásában alig volna, helyes beosztással ! Van a közös is-
kolában rendes tanitó 11, szaktanitó 5, hitoktató 7 ; mig a 
felekezeti iskolában 6 rendes, 3 hitoktató s 2 szaktanitó 
végzi el a teendőket ! 

A közös iskola coriphaeusai azt hitték, hogy majd 
kapnak ők a kormánytól segélyt s nagy hűhóval kürtölték 

is, de bezzeg lelógott az orruk, midőn két esztendő előtt jött 
ugyan 5000 forint, de egyszer s mindenkorra ! A köznép 
zúgolódni kezdett, s már, mert a deficit napról napra ter je-
dett, mely jelenségnek, hogy a közös iskola az oka, csak 
vak nem látta, azt rebesgették, hogy a közös iskola meg 
fog bukni ! Már tekintélyes oppositio támadt a más vallásfe-
lekezetüeknél, kik igy okoskodtak, és pedig helyesen: „A 
kath. iskola évenkint költ 4000 forintot, s iskolája, ha nem 
jobb, olyan bizonyosan mint a közös, mire költenek nálunk 
17 ezret?" E mozgás veszedelmes lehetett volna, fel kellett 
tehát találni módot, a bajon segíteni, s oh csoda, a deficites 
ország pénzügyminisztere közbenjárására újra 18 ezer forint 
fordittatik arra, hogy Komáromban a közös iskolák fentar-
tassanak az állam üres cassájából ! ! Volt is öröm Izraelben, 
de meddig fog tartani ? Csak előbb utóbb be fog dugulni ez 
a forrás is, s akkor? — no akkor vége a dicsőségnek! Különben 
ki fogna csudálkozui, hogy városunk ily tetemes pénzössze-
get nyert,ha meggondolja,hogy e város hazafias állhatatossága 
birta rá Ghyczy Kálmán miniszter urat, hogy vissza ne vonul-
jon a közügyektől ! Mit? — e város lakossága, mely Grhyczy 
Kálmánra szavazott,mikor telivér balpárti volt, mely mellette 
állt, midőn a baloldaltól elvált, mely kész volt lemondani bal-
pártiságáról, s újra nagynevű (?) követévé megválasztani őt, 
mint fél deákpártit s fél balpártit, e város csak megérdemli 
azt, hogy nyomorult 18 ezer forintot áldozzon a kormány, ha 
nem is a nevelés, de legalább néhány tanitó föntartására s 
mentse meg a városi tanácsot, hogy kénytelen ne legyen 
„Krachot" mondani, s a közös iskolát bezárni?. . . . De a han-
goztatott „gazdálkodás" mit szól ehhez ? ? 

Az ügyek ily fordulatára nálunk nem számoltak, s igy 
kénytelenek vagyunk újra várni, s azt, mit már megszok-
tunk — tűrni ; de azon édes remény, hogy ügyünk, mely 
a legigazságosabb, előbb utóbb diadalra fog vergődni, báto-
rit, hogy minden keserűség nélkül várjuk be a diadal órá-
ját. A vocem diadal, szép diadalunk van, hogy D. ujfalusi 
fiók-községben apát-plebánosunk közreműködése, de sőt kez-
deményezése folytán csinosan felállított iskola építtetett. Ke-
rült 2400 frtba. Honnan, fogja valaki kérdezni. Bizony nehéz 
volna azt megmondani, mert úgysem hinnék ! Honnan tarta-
tik fen már öt év óta a felekezeti iskola? Ki adja évenkint 
a 4000 forintot ? öt év alatt közel 40,000 forint fordíttatott 
a helybeli kath. iskolára ! Bizony titok ez, titok, melyet 
mindenki csodál, de oly titok, melyet nyilvánosságra hozni 
nem akarok, nehogy megsértsem azon férfiú szerénységét, 
kinek Isten után köszönhetjük, hogy van kath. iskolánk, 
melybe a jámbor kath. szülők bizvást elküldhetik gyerme-
keiket, mert meg vannak győződve, hogy ez iskolában nem-
csak a gyermeknek esze, hanem szive is kiképeztetik, hogy 
ez iskolában megtanulja, miszerint nemcsak jó hazafi, mun-
kás a becsületes ember legyen, hanem hogy szeresse egyhá-
zát s vallását is ! 

A mi ügyünk diadalát igen elősegitené, mi különben 
amugyis égető szükség volna, az, hogy a nőnevelés apáczákra 
bizatnék ! Van ugyan városunkban egy két magánnevelő in-
tézet, de felette hiányos, azért igen kívánatos volna, ha a 
nevelésben páratlan tapintatu szerzetesnők vennék át a leá-
nyok nevelését. E vágy : bár városunk is bírna apáczákkal ! 
általános ; quod faxit Deus ! i* 
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Róma. A p r o p a g a n d a ' i n t é z e t e e l l e n i 
o s t r o m , melyet lapunk már tavai ilyenkor jelzett, most 
tettleg megindult. A kormány el akarja s már el is kezdte 
adni javait, ámbár sem zárda sem egyházi testület nem lé-
vén, az egyházi javak elkobzásáról szóló ,törvény' ez inté-
zetre nem alkalmazható. A kormány azonban jól tudva, 
hogy a többi európai hatalom részint gonoszságból részint 
gyávaságból ellen nem mondanak neki, megteszi még ezen 
lépést is, mely által nagyobb csapást mér a katholicismusra, 
mint az összes többi egyházi javaknak elkobzása által ; mert 
a Propagandának megsemmisítése azonos az egyház apostoli, 
hitterjesztöi működésének megbénításával. Az olasz kor-
mány, ha Isten megengedi, végre fogja hajtani még ezen 
gonosz tettet is, s ha végrehajtja, ez jeléül szolgáland nekünk 
arra, mekkora lehettek bűneink, melyekért az Úristen oly 
fájdalmas, szivig ható büntetést mér ránk. 

Eközben az intézet javainak elárvereztetése már javá-
ban foly. Egyik, Mohtalto nevü jószágát Grazioli herczeg 
vette meg 322000 líráért, mig a becsár csak 102000 lira 
volt. A herczeg e jószágot már eddig is évi 6235 líráért ki-
bérelte volt ; a most bejött összeg után a Propaganda 20000 
lirányi évi kamatot élvezend ; mert megjegyzendő, misze-
rint a kormány a fekvő jószágoknak eladogatása által azt 
akarja eredményezni, hogy a Propaganda összes vagyonát 
állampapírokba fektesse ; de épen ebben rejlik a főveszély, 
mert e papírok, az itt uralkodó nyomorult viszonyok mel-
lett, egy éjszakán át értéknélküliek lehetnek, s mi haszna 
akkor, ha manap többet jövedelmeznek, mint az érettök el-
adott, fekvő, maradandó becsű jószág ? ! Ha a Propaganda 
javainak eladása következetesen végrehajtatik, akkor az 
olasz államnak biztosan bekövetkező bukásával bukik ő is, 
s vele azon számtalan egyházi intézet, hitküldéri állomás sat., 
melyet a Propaganda századok óta fentartott, s ebben rej-
lik főveszélye a most foganatba vett eljárásnak. 

Azon ellenmondás, mely a fentemlitett ,törvény' s a 
kormánynak jelenlegi eljárása közt van, arra birta Franchi 
bibornokot, a Propaganda főnökét, hogy az egész ügyet a 
törvényszékek elé vigye. Meglátjuk majd, minők az olasz 
birák manap ! 

Hogy egyébiránt Grazioli herczeg oly nyakasan lici-
tált a sokkal csekélyebb értékű jószágra, azt sejteti, hogy 
magának a Propagandának számára vette meg ; tehát mái-
annyira jutottak volna az egyházi főintézetek magának az 
egyháznak szellemi központjában, hogy a legmagasztosabb 
czélokra okvetlenül szükséges vagyont már csak idegen ne-
vek alatt birhatják ! tt 

Nagyboldogasszony napján O szentsége uj főalamizs-
nását, mgre Samminiatellit thyanei érsekké szentelte fel. 
Régebben arról volt szó, hogy a főalamizsnás ur a lepantói 
érseki czimet kapja, de ez tévedés volt. Otto, volt görög ki-
rálynak ideje óta, s annak kérelmére Görögország, melyben 
most már katholikus hierarchia is van, nem tekintetik többé 
,in partibus infidelium'-nak ; az odavaló enemü czimek nem 
osztatnak többé, s a jelenlegi birtokosok halálával vagy átte-
vésével egyik a másik után elnyomatnak. Igy a volt bécsi 
nuntius, Falcinellinek bibornokká való előmozdittatása al-
kalmával megürült az athenei érseki szék in part., mely 
aztán nem is töltetett be többé. Megjegyzendő, hogy a je-

lenlegi göröghoni katholikus hierarchia egy érsekből s öt 
püspökből áll. 

Folyó hó 10-kén Theiner Ágoston, korunk egyik elő-
kelő egyházi történetirója halt meg Civitavechiában. Szüle-
tett 1804-i aprilhó 11-én Boroszlóban, s ugyanott hittani s 
jogi tanulmányait is végezte. 1829-ben, a porosz kormány 
által segélyeztetve tudományos utazásokat tett Angol- és 
Francziaországban. Fiatal korában, hasonlólag mint 1860-i 
május 15-éu meghalálozott fivére, Antal János, akatholikus 
velleitások befolyása alatt állott. E korszakba esik a testvé-
rével közösen kiadott : „Die Einführung der erzwungenen 
Ehelosigkeit bei den christlichen Geistlichen und ihre Fol-
gen" czimü munkának megjelenése, (Altenburg, 1828. és 
1845.) Későbben pedig, eddigi hitiránya felett méltó kéte-
lyek támadván benne, 1833-i márczius havában Rómába 
ment, hol huzamosb időig a jezsuitáknak, san Eusebio mel-
letti házában tartózkodván, a józanabb elveket nem csak 
megismerte, de megkedvelte is. Későbben a vatikáni levél-
táraknak főnökévé neveztetett, és hogy a tudományos s iro-
dalmi foglalkozásnak annál szabadabban élhessen, az Ora-
torium társaságába lépett. 

Fáradozásának főczélját Baronius évkönyveinek foly-
tatása és fontos egyháztörténelmi okmányoknak, nemzetek 
szerint rendezett kiadása képezte. Egyúttal Baronius összes 
munkáinak uj kiadását kezdte meg, mely 60 nfgyedrétü 
kötetre tervezve volt, de melyből eddig alig fele jelent meg. 
Okmánygyüjteményei kiadására 1859 óta külön nyomdája 
volt a Vatikánban. Egyéb müvei közül emiitjük : „Geschichte 
der geistl. Bildungsanstalten", Maincz 1835; — „Versuche 
u. Bemühungen d. heil. Stuhles in den letzten drei Jahrhun-
derten, die durch Ketzerei und Schisma von ihm getrennten 
Völker des Nordens wiederum mit der Kirche zu vereinen", 
Augsb. 1847, „Histoire de ma conversion", Paris 1838 ; „Ge-
sch:chte des Pontificats Clemens XIV.", Leipz. u. Par. 1852. 
„Clementis XIV. epistolae et brevia selectiora", Par. 1852. 

Már régebben mellszorulásokban s lélekzési nehézség-
ben szenvedvén, a tengeri levegő élvezete végett tartózko-
dott Civitavechiában. Halála előtt a pápai áldást kérte. 

Missiói tudósítások. Hue és Tay vértanúi halálá-
tós emlékezvén l), azt óhajtók: „Adja az ég, hogy teljesed-
jék itt is a sanguis martyrum, semen Christianoruin". Hall-
juk, mit ír 1874. april 6. Vincot szucsuetii hittérítő ez ügyre 
vonatkozólag. „A kien-kiangi esemény" úgymond : „a csá-
szár elé terjesztetett, s ez egyszer, ugy reményijük, hogy 
részünkön lesz a győzelem"... . Azonban hét hónap óta még 
mi sem történt a vádlottakkal. Kien-Kiangban egy uj hit-
térítő telepedett meg; reménylem, ezt békében hagyandják. 
A chinaiak három paptársunknak vevék el életét, és irne a 
ieoui-yangi kerületbeu jelenleg hat hittérítő és hat benszü-
lött áldozár működik. A pogányok előtt ez megfoghatatlan : 
minél inkább üldöznek bennünket, annál többen térnek 
meg. A icou-yangi templom újraépítése is foganatba vétetik, 
s lassan-lassan előre megyünk. Az európai hirek több aggo-
dalmat okoznak, mint saját nyomoraink; fájdalom, a chinai 
kormány jól tudja, mily harczot vi most Európa a katholi-
kus egyház ellen, mert az európai hírlapok tudósításai chi-
nai nyelven is megjelennek és általa szorgalmasan olvastat-

!) Religio f. é. I. f. é. 33. sz. 
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nak".4) Kár, hogy Európában is nem ontatik vérünk: igy 
tán hamarább győznénk ! 

. . . Ft . Bonjean jaffnapatami (Elő-Indiában) ap. hely-
nők ur 1874. febr. 4-kéről keltezett levelében a következő 
tanulságos statistikai kimutatást közli az ő helynökségében 
létező missio állapotáról :3) 

I. Személyzet. 
1860. 1867. 1873. 

54,323. 57,874. 64,533. 
Hittéritők 19. 22. 32. 
Benszülött áldozárok . . . . 2. 1. 1. 
Papnövendékek — 1. 5. 
Tonsura nélküli egyházi tanulók — — 2. 
Kispapnöveldei növendékek . . — — 16. 
Világi testvér 4. 4. 2. 
Sz. Józsefről nevezett benszülött 

testvérek — 10. 10. 
Sz. családról nevezett nővérek . — 6. 13. 
A sz. családról nevezett nővérek 

bekebelezett tagjai . . . . — — 3. 
Sz. Péterről nevezett benszülött 

nővérek — 3. 16. 
II. Intézetek. 

1860. 1867. 1873-
Alesperesi kerület — 3. 4. 

12. 14. 23. 
Árvaház — 2. 4. 
Zárda — 1. 2. 
Iskola — 31. 64. 

1566. 1378. 3723. 
Templom és kápolna . . . . 238. 240. 258. 

— — 1. 
Plébániaiak 13. 23. 30. 

III. A szentségek kiszolgáltatása. 
1860. 1867. 1873. 

Gyermek megkereszteltetett . . 2284. 2196. 2589. 
Megtért 156. 171. 234. 
Egybekelt 562. 708. 655. 

(Folytatjuk.) 

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

jesztésére a veszprémi székeskáptalanban viliéi Pribék István 
székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, dr. Németh 
József zalai főesperesnek a székesegyházi főesperességre, vi-
zeki Tallián Lázár somogyi főesperesnek a zalai főesperes-
ségre, Cseesinovits Ferencz pápai főesperesnek a somogyi fő-
esperességre, Plosser Ferencz següsdi főesperesnek a pápai 
főesperességre, Polák József első mesterkanonoknak a següsdi 
főesperességre, dr. Peska Ferencz az első és Gulden István-
nak a második mesterkanonokságra való fokozatos előlép-
tetését jóváhagyván, az ennek folytán megürült utolsó mes-
terkanonoki székre Kisovics József nagybajomi alesperesple-
bánost nevezem ki. 

Kelt Laxenburgban, 1874. évi aug. hó 12-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Az esztergomi érseki képtár nemsokára be fog ren-

deztetni, irja a ,.Magyar Sión'. A könyvtár hátsó terme már 
•) Miss. Cath. 1874. 268. sz ») Miss. Cath. 1874. 252. sz. 

kész, a képek a terem széltében álló tartányokon fognak el-
helyeztetni, igy a remekmüvek élvezete nagyban mozdítta-
tik elő, mert a napfény rézsut fogja megvilágítani. O Emja 
Rómában létekor is számos képet vásárolt, melyeknek fele, 
25 darab a napokban érkezett meg. A Rákóczy arczkép 
művészének neve van feljegyezve: Salvator Rosa. A hadve-
zér nemzeti zászlót tart vállán, hanem kifejezése olyan, 
mintha elunta volna a dolgot, s kedvetlenül vezérkednék. 
Van egynehány, ónémet iskolából kikerült kép, mert őEmja 
kiváló előszeretettel ezeket szerzi s van is már oly választé-
kos gyűjteménye, hogy e tekintetben hazánkban nem lesz 
párja. Nevezetes, hogy épen Rómában lelt egy ónémet, más-
fél öles képet a XV. századból, mely oda Osnabrückből szár-
mazott. Igaz, hogy ára 4000 frank, hanem valódi remekmű. 
Urunk életének jelenetei vannak rajta ábrázolva, előké-
peivel együtt. Az alakok száma vagy 200, de mind önálló, a 
helyzethez arányosított arczkifejezéssel. Az erő, a szelíd 
lágy indulat, vagy kétségbeesés mind hatalmas vonásokkal 
ábrázoltatnak ; Urunk arczán az istenség látczik a szenve-
dés fátyolával beborítva. — Meggondolva, hogy ő Emja csak 
12 év óta gyűjti a képeket, hogy e tekintetben semmit sem 
örökölt, valóban bámulatos, nem annyira a költség, mert, 
midőn művészetről van szó, ott ugyan pénzre nem tekint, 
hanem a szerencsés ösztön, melylyel a remekmüveket föl-
keresi, a sok másodrendű tárgy közül kiválasztja. Amióta 
híre futamodott, hogy képcsarnokot állit fel ő Emja, kap is 
a világ négy széléről annyi ajánlatot, egész képtárak meg-
vételére, hogy egész képcsarnokot tölthetne meg Rafaelok-
kal, Sassoferratokkal. Hanem oly müérzékkel bir a bibor-
nok, hogy semmiféle müalkusz sem csalja meg. Mihelyt meg-
jön a második római szállítmány, megkezdik a képek fel-
állítását. Tartsa Isten ő Emját a haza és művészet javára, 
az egyház boldogságára, melynek dicsősége a művészet által 
magasztosul ! 

— A Prot. Egyh. s lsk. Lap1 nagyon zokon vette la-
punk julius 29-ki számában a becsület s tisztesség dolgában 
hozzá intézett kérdésünket. Látszik, miszerint ezek oly dol-
gok, melyekről nem szeret beszélni. Hogy azonban f. évi 
32-dik számában adott válaszát oly hangon fogalmazta, 
mely a faluvégi csárdáknak ,Conversations-Ton'-ja lehet, 
a szerkesztő műveltségi állapotának kell betudnunk ; de ha 
ezen egyéniség azt hiszi, hogy ilyetén modor által kivesz 
phlegmánkból, akkor csalódik ; mert nem tudja — honnan 
is tudná szegény — hogy a müveit ember annál inkább 
iparkodik hidegvérüségét megtartani, mennél alantabb állású, 
társadalmilag vagy szellemileg az, kivel egy kellemetlen vé-
letlen következtében szóba keveredett. Azért el sem hagyjuk 
magunkat riasztani attól, hogy jövőre is a ,P. L.' szerint 
,meg ne szűnjünk fogadatlanul prókátoroskodni más feleke-
zetek ügyeiben', mert ennek czélja az, feltüntetni olvasóink 
előtt ama tengernyi hazugságot, roszakaratot, rágalmat, 
tudatlanságot és üres pöffeszkedést, mely amoda át uralko-
dik, s melynek a közélet terrenumán vakmerő érvényesíté-
sét a katholikusok, fájdalom, rendesen túlságos türelemmel 
elnézni szokták. Itt tehát hiába gorombáskodnak az ,urak', 
nem félünk tőlök ; sőt minden egyes, oly ügyetlen fellépésök 
mint a jelenleg szóban forgó csak ujabb argumentumot szol-
gáltat kezünkhez, annál döntőbbet, minthogy lélektani 
igazság, hogy az ember, tehát a paraszt is, haragban legin-
kább elárulja magát ; s azért, midőn hoszadalmas gallima-
thiasának végén azzal fenyegetődzik, hogy ezentúl is gorom-
báskodni fog, hahogy a protestánsok ügyeibe ,avatkozunk', 
vegye feleletül mai pesti levelünk mellett azon biztosítást, 
hogy durvaságaival nem törődünk, de sőt hogy azok meg 
sem lepnek ; mert egyebet tőle soha nem is vártunk. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pesten, augusztus 29. 1 § . II. Félév, 1874. 
Tartalom. Az asztaltánczoltatásról. — A társadalom szétfoszlatása a liberalismus által. — Lateau Louiza. —- Egyházi 
tudósítások : Pest. Katholikus bank és katholikus párt. Alvidék. Két ujabb cultusminiszteri körren delet. — Missiói tudó-

sítások. — Vegyesek. 

Az asztaltánczoltatásról. 
Ft. Fehér Ipoly ur, Pannonhalmán a természet-

tan rendes tanára, „Kísérleti Természettan'- czimü 
s a főgymnasiumok felső osztályaiba behozott ké-
zikönyvében a 76-ik §-ban az összetett mozgásról 
tárgyalván, többek közt igy szól: „A mozgás össze-
tételének igen érdekes példáját látjuk a közelmúlt-
ban annyira elhírhedt asztal-tánczoltatásnál. Több 
egyén hoszabb ideig tartván kezét valamely kisebb 
asztalon, ez utóbbi valóban mozogni kezd, sőt utóbb 
sebesen forog. E tünemény azonban távol áll azon 
rejtélyességtől, melyet az általános balhit hozzácsa-
tol, s egyszerű magyarázata ez: a kéz huzamosabb 
merev tartás által elveszti érzékenységét és remegni 
kezd, innen származnak azon alig észrevehető pa-
rányi lökések, melyek végre egy eredővé egyesül-
nek és az asztalt mozgásba hozzák". 

A mainczi „Katholik" 1863-ban a márcziusi 
füzetben bírálván Martignon „La question du sur-
naturel" ') czimü munkáját, magáévá teszi a tudós 
szerző véleményét, melyet imigy közöl „szerző fel-
tétlenül azon vélemény mellett van, hogy az asz-
tal-tánczoltatási és kopogtatási tünetek természettu-
dományilag ki nem magyarázhatók, s e nembeli kuta-
tásait bizonyos tekintélyes egyénektől felhivatva 
folytatta is ily czimü munkában : „Les morts et les 
vivants, ou entretiens sur les communications 
d'outretombe", hol a Francziaországban most is 
sokfélekép divó szellemekkeli társalgás mivolta és 
tarthatlansága bőven adatik elő. 

A müncheni érsek 1853 vége táján kibocsá-
tott pásztorlevelóben az asztaltánczoltatás akkor 
tájt divatos balgaságának gyakorlását súlyos bűn-
nek2) mondja. 

') Páris. Adrien Leclero. 1861. — 2) Religio 1853. I I . 
. 596. 1. 

Az orleansi püspök pedig hiveinek az asztal-
tánczoltatást súlyos bün terhe alatt megtiltani8) kö-
telességének tartotta. A roueni érsek pedig idevo-
n.atkozólag igy nyilatkozik: „Atánczoló és kopog-
tató asztalokat illetőleg nyilvánosságra jött külön : 

féle értesítésekről tudomást szereztem magamnak," 
azonfölül több áldozárral s egyéb tiszteletre méltó 
személyekkel, kik hívék, hogy ily kisérleteket ma-
guk is tehetnek, beszéltem, s mindebből azon meg-
győződést merítettem, hogy leggyöngédebben szólva, 
fölötte oktalan dolog ezt megkísérteni; mert fel-
téve, hogy nem forog semmi mystificatio szőnye-
gen. a kisérlettevő egészen ismeretlen ágenssel, 
mely a legroszabb természetű is lehet, lép közelebbi 
érintkezésbe. Nyilvánosan roszalom tehát az ily-
nemű kisérleteket ; óvok mindenkit, ki istenfélő és 
gyöngéd lelkismerettel bír e tettől s intem a lelki-
pásztorokat, gyóntatóatyákat, áldozárokat, család-
atyákat, tanitókat, általában mindenkit, ki mások-
nak parancsol, hogy övéiket e kísérlettől távol 
tartsák".4) 

Szintén tiltá e dolgot a viviersi püspök is, ki 
pásztorlevelében ezeket mondja: „Vegyétek fonto-
lóra ezen pokoli kígyónak tetszetős és csalfa eljá-
rását. Mindenekelőtt a szellemek az asztalokat hoz-
zák mozgásba. Kevéssel utóbb némi csudaszerüt 
vegyitenek közbe, hogy az embereket annál bizto-
sabban elcsábíthassák, — az asztalok már kopogni 
és szellemszeruen beszélni kezdenek. Igy él vissza 
az emberek könnyenhivőségével és gyengeségével 
az, ki kezdet óta azok vesztére törekszik".5) A fen-
tebbiek véleményében osztozott a toledói bibornok-
érsek is, ki az asztalforgatás felett szintén kárhoztató 
ítéletet mondott.6) S hogy mind evvel a tudomány 

3) ,Religio' 1854. I. félév 57. 1. 4) u. o. 88. 1. 5) u. o. 
67. 1. 6) u. o. 295. 1. 
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maga is összhang/ik, bizonyítja a tudós kegyesrendi 
áldozár, Dr. Szabóky Adolf is, kinek szinte az a vé-
leménye,7) bogy az asztalmozgatást természetes okok-
ból kimagyarázni lehetetlen. 

No de könyörgöm, magok az asztaltánczolta-
tók is máskép vélekednek, mint a fendicsérttik ta-
nár, főt. Fehér ur. 

A Münsterben kiadott „Natur und Offenba-
rung" czimü folyóirat8) bizonysága szerint „Pié-
rart a ,Revue spiritualiste' szerkesztője hevesen kikel 
azok ellen, kik azt állítják, hogy az asztaltánczoltatás 
csupán a természettudományi észleletek tárgya". 

Igen meglepő az, hogy már Valens császár 
idejében bizonyos Theodoras asztalmozgatási kísér-
lettel közlekedett a szellemekkel. Ammianus Mar-
cellinusnál9) olvassuk ugyanis erre nézve : 

„Construximus ad cortinae similitudinem Del-
phicae divis auspiciis de laureis virgulis infaustam 
hanc mensulam, quam videtis, et imprecationibus 
carminum secretorum, choragiisque multis ac diu-
turnis ritualiter consecratam movimus tandem". 

Különben, mivel már épen a tekintélyek terén 
mozgunk, felhozom még ez érdemben Perrone atyát, 
az urbis et orbis theologust. „Praelectiones theolo-
gicae de virtute religionis, deque vitiis oppositis" 
czimü munkájában 10) a 314-ik lapon felállítván e 
tételt : okos és hozzáértő ember sem nem próbálhatja, 
sem jelenlétével nem tisztelheti meg a spiritismus 
erőlködéseit — aztán magyarázván ezt, igy foly-
tatja : „Azért mondtuk, hogy ,okos és hozzáértő 
ember, hogy jelezzük, miszerint azok nem esnek a 
súlyos beszámitás terhe alá, kik tudatlanság vagy 
könnyelműségből rakják az asztalra kezeiket, hogy 
azt mozgásba hozzák, vagy ily dolognál jelen van-
nak." Ami más szóval annyit jelent, hogy biz azok 
nagy bünt követnek el, kik nem tudatlanságból, 
sem nem könnyelműségből vannak az ily kísérle-
teknél jelen. 

Igy beszél Perrone Rómában, a kath. egység 
központján, székhelyén, igy beszél azon müvében, 
melyet IX. Pius ő szentsége átolvasott és sajátkezű 
irattal megdicsért. Habár Rómából az asztaltán-
czoltatást kárhoztató Ítéletet nem hozhatok is fel, 
mert csak az asztalirás, kopogtatás, lélekidézés van 
megtiltva, mint melyek biztosan a gonosz szellem 
beavatkozása folytán eszközöltetnek — kérdem : 
tanácsos-e ily tekintélyekkel szemben azt gyako-

' ) u. o. 65. 1. 8) 1863. IX. köt. 296. 1. 3) 1. XXIX. c. i. 
10) Batisbonae 1866. 

rolni ? S ha gyakorolni nem tanácsos, szabad-e azt 
csakúgy félvállról természeti tüneménynek declarálni? 

Hol vannak a bizonyítékok? 
Mi azt véljük, hogy miként sok más szükséges 

dolog kimaradt, ugy ezen teljesen mellőzhető jegyzet 
is ki fog maradni főt. Fehér Ipoly ur természetta-
nából, ha majd szerző azt a Il-ik kiadásra revideálja. 

De hát nem akadályozza-e a theologusok ilye-
tén véleménye a tudomány előhaladását? 

Nem kell az ily dolgokat élükre állitani — 
mondják tán ellenfeleim, mert még ugy járhatunk, 
mint a Gralilei védte Kopernikusféle naprendszerrel. 

Ekkor két rendbeli választ adhatok. 
1) Tény az, és pedig számosak által constatált 

tény, hogy ha több egyén huzamosb ideig tart ja 
kezét valamely asztalon, az mozogni, sebesen mo-
zogni kezd. E tény oly bizonyos, hogy maga a ter-
mészettudós is elfogadhatja — anélkül, hogy kísér-
letet kellene épen tennie. Ha aztán azt az asztal-
tánczoltatást a természettudományok terén épen-
séggel valami nagy vivmánynak tartja : észleljen, 
kutasson, s lia tetszik — igyekezzék bebizonyitani, 
hogy e dolog egészen természetes módon történhető, 
s ha érvelése józan eszünket meggyőzi arról, hogy 
e tünemény a természetes tünemények sorába tar-
tozik, akkor nekünk, tlieologusoknak sem lesz kifo-
gásunk ellene, sőt tán mi is oda ülünk tánczolandó 
asztala köré. 

Nekünk csak a kisérlet-tevés nem tetszik, e 
nélkül pedig a magyarázat ez érdemben lehető, s 
igy mi a tudomány fejlődését nem akadályozzuk, 
sőt itt is a magyarázatot kíváncsian várjuk. 

2) Ami Galilei esetét illeti, ezt annyiszor em-
legetik, hogy szinte meg is untuk. 

Tudom azt, hogy az asztronomusok boszan-
kodnak, ha Kopernikus naprendszeréről csak mint 
hypothesisről szólunk, de ragaszkodva a régiek in-
téséhez : non licet iurare in verba magistri, ha meg-
feszülnek sem fogadjuk el a jelzett tant, mint abso-
lut igazságot addig, mig döntőbb érvekkel nem ren-
delkeznek, mint a minők a maiak. 

Nekünk is van tudományos meggyőződésünk, 
mely biz' csak oda megy ki, hogy ama rendszer, 
mely azt tart ja, hogy a föld forog a nap körül, még 
manapság is csak hypothesis. Idézek tekintélyeket, 
nehogy csak a magam szakállára, mely nincs is — 
kérjek hitelt. 

Az angol „Herald" 1854-ben n ) azt a hirt 

») ,Religio' 1854. I. f. 420. 1. 
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hozta, higy egy madridi csillagász azt bizonyítgatja, misze-
rint a nap forog a föld körül s nem megfordítva. 

Ki nem ismeri Bonitz tudományos nimbusát, melybe 
rejtőzött ez a burkusoktól hozzánk átültetett tudós akkor, 
midőn az általa bérbe kivett tudományosság vivmányaival 
szembeszálló egy véleményt mert valaki koczkáztatni ? S e 
Bonitz által szerkesztett „Zeitschrift für die oesterreichi-
schen G-ymnasien"-ban ,2) azt mondja hazánkfia, a bécsi egye-
tem tanára, Dr. GrailicJi, hogy még épen nincs eldöntve, 
ha váljon a nap forog-e a föld körül, vagy a föld a nap 
körül, s azután igy folytatja : „Dr. Schöpffer hat jüngst die 
copernicauische Theorie vollständig widerlegt". Tessék csak 
dr. Schöpffer müvét olvasni. 

Még 1856-ban tehát igy álltak a dolgok, s a status 
quo ez érdemben azóta sem változott, legalább azt bizony-
ságolja Münchenben Cottánál 1868-ban megjelent ily czimü 
munka : „Unumstösslicher Nachweis, dass die Erde nicht 
um die Sonne herumgehe. Von Xaver Schechner". Igy be-
szélnek a tudósok s 1868 óta ujabb érvekkel nem rukkol-
tak ki az ellenkező véleiriényüek. 

Mig tehát a jeleztem tudósok ily kiliivólag szólnak, 
engedjék meg — kérem — Kopernikus naprendszerének 
túlzó védői, ha mi csak az arany középúton maradjunk, s ta-
nukat csak tartható hypothesis nek ismerjük el. 

S hogy állt a dolog 200 évvel ezelőtt ? 
Hát csak ugy, hogy e tan, mint hypothesis akkor is 

taníttathatott. Nem ellenzé ezt a congregatio, mint decretu-
maiból is bevitathatnám —• ha hoszura nyúlni kedvem volna 
— igy azonban csak tekintélyekre hivatkozom. 

Fabri atya római poenitentiarusnak 1661-ben kelt 
iratából világos, hogy a Kopernikusféle naprendszer mint 
hypothesis nem volt tilos.13) 

De idézek még korábbi iratot. 
Riccioli, jézustársasági atya „Almagestum novum. Bo-

nomiae 1651," czimü müve, mely nem csak elöljáróinak en-
gedelmével, de az „Inquisitor Generalis S. officii" helyben-
hagyásával jelent meg — szintén mellettünk tanúskodik. 

Ez idéztem mit „tomi primi pars prior" 52. lapján 
ezeket olvasom : „Multa argumenta physica et astronomica 
soient congeri contra copernicanum terrae motum, tam 
diurnum, quam annuum, quae etiam a viris alioquin philo-
sophiae et astronomiae peritis censentur apodictica, seu 
omnino demonstrativa, quae tamen talia non sunt. Et nisi 
sacra auctoritas, atque evidentia sensuum ab ea nos senten-
tia absterrerent, nulla hactenus mathematica argumenta ex-
cogitata sunt, quod equidem sciam, quae nos ab illa removere 
debuerint. Sacra Congregatio Cardinalium seorsim sumta a 
Pontifice non facit propositiones de fide. Omnes tamen catho-
lici ex virtute tum prudentiae, tum obedientiae obiigamur 
ad tenendum, quod ilia Congregatio decrevit, et saltern ad 
non docendum absolute oppositum". Vagyis: miután a 
Congregatio szólott is, lehet Kopernikus naprendszerét, mint 
hypothesist tanítani ; mert ez a Congregatio határozatáva 1 
nem absolute oppositum. Már pedig ugyan szólhatott volna-e 
igy Riccioli az inquisitor engedélyével, ha igazat nem 
mond vala ? 

is) 1856. II. Heft. Beilage. 12. S. " ) Vide : Die kirchliche Lehr-
gewalt. Von Gerhard Schneeman. Freiburg 1868. 94. S. 

No de e hosszú kitérés után menjünk vissza az asztal-
tánczoltatás tilos voltának bebizonyítására. 

Perrone atyánál e dologra nézve még ezt találom : 
„Mensarum motus rotatorius casu deprehensus traditur in 
statibus foederatis Americae ex occasione, qua très pueri 
ludentes manu superposita cuidam mensae, eam rotare ac 
movere pro libito quaquaversum faciebant licet onustam. 
Additis deinceps repetitis experimentis, sagaces exploratoires 
deprehenderunt, id ipsum contingere in discis metallicis, aut 
vitreis, aeneis plenisque cacabis, aliisque objectis ad solum 
manuum ac digitorum contactum. Illico longe lateque eius-
modi experimenti fama per Amerieam diffusa est, nec multo 
post universam paene Európám pervasit, atque ubique gen-
tium viri, foeminae, adolescentes, docti, indoctique in hisce 
lusibus occupabantur iam ab anno 1832. Verum hic nego-
tium istud haud stetit, sed coeperunt mensae se sponte mo-
vere, se attollere uno, aut duobus pedibus, se evertere. Quin-
imo nonnulli ictibus conventionalibus affirmative aut nega-
tive responsa interrogantibus de aliquo obiecto praebere con-
sueverunt. Transitus deinceps factus est ad alicuius cubiculi 
aut aulae instrumenta mobilia, quae licet onerosissima, ad 
alterius uutum se movere per motum translatorium visa 
sunt ; multo vero magis id obtinuit in tripode, canistro, aliisve 
eiusmodi instrumentis, quae iussu cuiusdam agentis, aut 
sponte etiam vagantur, ascendunt, circumeunt aulam, aut 
cubiculum, fragorem ingentem excitant, ictus, aut percus-
siones in parietes, aut alia instrumenta inferunt, instru-
menta etiam musica puisant, harmonicos edunt sonos mira-
bili plane concentu, ut in admirationem adstantes rapi-
antur".14) 

Igy volt az ügy kifejlődése 1848-ban, midőn a Fox 
család Amerikában, s jelesül a két Fox kisasszony a szellem-
kopogtatást üzérkedésre felhasználni kezdte.15) 

Tán nem tévedünk, ha az idézettekből következőleg 
érvelünk : Nem állithatjuk ugyan teljes biztossággal, hogy 
az asztaltánczoltatás a gonosz szellem közreműködésének 
rovandó fel, s nincs is ez experimentum közvetlen az egy-
háztól megtiltva, s igy, miután ez ügyben Roma nondum 
est locuta, a püspökök szava pedig csak saját megyéjökben 
kötelező, véleményünket, Ítéletünket arra kell basirozni, 
hogy mivel az asztaltánczoltatás alaptüneménye más olyak-
nak, mint például az asztal-kopogtatásnak s az asztallal való 
írásnak, — mely kopogtatás- és írással válasz adatik a legfur-
csább kérdésekre — az asztaltánczoltatás, mondom,alaptüne-
ménye más olyaknak, melyek Rómából, mint a gonosz szellem 
által előidézettek tiltvák, s a melyekben súlyos bün terhe 
alatt részt nem vehetünk : ennélfogva nagy probabilitással 
következtethetjük, hogy azon experimentum is, mely e nyil-
tan tiltottak alapjául szolgál, mert kezdeményezés, szintén 
csak a gonosz szellem közreműködésének tudandó be, tehát 
szintén tilalmas. 

Megerősít bennünket véleményünkben azon körülmény, 
hogy az asztaltánczoltatás tüneménye a természettudósok 
által semmiféle, okos ember előtt elfogadható hypothesissel 
mindeddig meg nem magyaráztatott. 

Ervelésünk ellen jóformán csak az a kifogás tehető, 
») Vide : Pailloux, le magnetisme, le spiritisme ect. Ent. I. I5) Csa-

ládi Lapok. Klezsó József 1856. I. f. 6, 7, 8. sz. 
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hogy az ördög a jó és ártatlan dolgok által is roszra vezet-
heti az embert. 

Legyen; sőt még azt is megengedjük, hogy Fehér főt. 
urat érvelésünk nehezen birta arra, hogy velünk együtt az 
asztaltánczoltatást kárhoztassa, szándékunkat azonban tán 
elérjük, s ez csak az volt, hogy ő természettanának 2-dik 
kiadásában a kérdéses jegyzetet kihagyj S Si vallásos ke-
délyek az ily kísérletektől — mint a melyek — keveset 
mondok s azt bizonyára mindenki elfogadja — nagy mérték-
len gyanúsak, tartózkodjanak. 

Egyébiránt nehogy félreértessem, a fentdicsértem ftdő 
ur physikáját annyira nem ócsárlom ám, hogy az e nemben 
irt tankönyvek közt a gymnasium felső osztályai számára 
legalkalmasabbnak tartom. Tomcsányi János. 

A társadalom szétfoszlatása a liberalismus által. 
(Folytatás.) 

Igy tépetett szét azon fokozatos lánczolat, mely a tá r -
sadalmat eddig századok viharai ellenében összetartotta, s ez 
egy nagy homokhalommá tétetett, melyben minden egyes 
polgár egy homokszemet képvisel, az összeséget pedig a min-
denható állam vasgyürüje szoritja össze. Természetes, hogy 
emellett minden előjognak, minden kiváltságnak mint hely-
telennek meg kellett szűnni. De váljon csakugyan oly ro-
szak voltak-e azok a kiváltságok ? váljon oly nagy szeren-
csétlenség-e p. o. az iparos városok községi szabadsága ? 
Napjaink nagy ipara nem élvez-e ennél nagyobb előjogokat? 
Nem lenne-e valóságos társadalmi jótétemény, ha ma is külön-
biróságok léteznének a nemességre nézve, nem azért, hogy 
az egyes nemesekkel szelidebben bánjék el, hanem hogy bi-
zonyos és most bűntelen pénz-speculatiók, a közpolgárok 
kizsákmányolása miatt még szigoruabban Ítéltessenek el? 

Épen igy van ez a privilégium fori-val a papságra 
nézve. Ezáltal távol tartatnék a társadalom érdekében a nép 
boszankodása, másrészt pedig a pap kötelességének telje-
sítésére annál hathatósabban sarkaltatnék és bűntett esetében 
még olyankor is megbüntettetnék, midőn erre a polgári tör-
vény nem képes. 

A társadalomnak egyedekre való feloszlatása által 
szükségképen megszűnt a rendek képviseltetése is. Ma mái-
nem az érdek, hanem egyesek meghatározott száma képvi-
seltetik bizonyos egyén által, aki azonban a legtöbb esetben 
minden más egyebet képvisel, csak nem választóinak néze-
teit, sőt gyakran csak a kisebbségnek köszöni megválaszta-
tását. Igy történik, hogy egyes törvények, melyek a tulaj-
donképeni közvéleménynyel ellentétben vannak, elfogadtat-
nak és mint a liberális absolutismus zsarnoki igája a szegény 
nép nyakára erőszakoltatnak. Hogy származhatnék ebből 
üdv a társadalomra. 

De még veszélyesebb kihatása van a harmadik rend 
szétbontásának. 

Nem lehet azt tagadni, hogy a régi iparos rendszernek 
is megvoltak hibái, melyeken javitani kellett volna ; de a 
franczia forradalom, ahelyett hogy a hibákat javitotta volna, 
a gyermeket a vizzel együtt kiöntötte, azaz az egész iparos 
osztályt, mely eddig a társadalom szerencséjére jól rende-
zett testületet képezett, elemeire szétbontotta és az iparo3 

rendszer teljes felolvasztását „iparszabadságnak" nevezte. 
Aki magának engedélyt váltott, az műhelyt alapithatott, 
akár értett az iparhoz, akár nem. Ez a korlátlan iparsza-
badság, mely a többi forradalmi eszmével együtt körül-
járva az egész világot, az iparos osztályt mind jobban fel-
oszlatta egyedekre. Kezdetben ugyan még fentartatott a régi 
szervezet, a mester, legény és inas megkülönböztetések még 
voltak, de lassanként a felszabadult nagy ipar mind elnyelte 
őket. A kézművesség évenkint jobban feloszlik ; csak kevés 
szerencsésnek sikerül nagyiparossá magát felküzdeni, a leg-
nagyobb rész a munkások osztályába sülyed alá, ugy hogy 
nagyban és egészben már csak munkaadót és munkakeresőt 
különböztethetünk meg. 

A régi czéhek erkölcsnemesitö befolyása megszűnt. 
A legények és inasok többé nem családtagjai a mesternek, 
nincsenek többé az ö felügyelete és a czéh keresztény fe-
gyelme alatt, hanem határozott óraszám szerint, ugy ahogy 
elvégezik munkájúkat, különben pedig a mesterrel egyen-
lők, sőt gyakran a legkisebb ok miatt szembe is szállnak 
vele. A munka szabad, de egyszersmind védtelenné is lett. 
A feloszlatás kezdetén azonnal érezte az iparos osztály, 
hogy mennyire nyomja őt a verseny; a szerencsétlen 
emancipáltak már 1789-ben több ezren gyűltek össze Pá-
risban és küldöttséget menesztettek a városházához, hogy 
legalább gyűlési és egyesületi jogot kérjenek. De a nemzeti 
gárda által szétüzettek. Később a nemzeti gyűléshez folya-
modtak, mire a nemzetgyűlés 1791-ben a következő tör-
vényt hozta : „hogy a czéhek semmi szin és módon nem ál-
líttatnak vissza és ugyanazen iparághoz tartozó polgárok-
nak nem szabad saját állítólagos érdekeik felett tanács-
kozni." Igaz ugyan, hogy 50 éves küzdelem után az egye-
sületi jogot elébb Angliában, 1864-ben pedig Francziaor-
szágban kivivniok sikerült ; de ezért a liberális feloszlató 
eszme ma is uralkodik és megszülte a socialismust, jeléül, 
hogy az ö hirhedt iparszabadsága épen ugy, mint más libe-
rális szólam alapjában negativ fogalom és egyjelentőségü az 
iparosság megbénításával és feloszlásával. (Folyt, köv.) 

L a t e a u L o u i z a . 
(Folytatás.) 

Pontban három órakor Louiza székéről le a földre bo-
rult s kezeit keresztalakban kiterjesztette. Akkor a fentne-
vezett orvos, Lefebvre ur egy nevezetes kísérletet tett előt-
tünk. Hogy t.i. meggyőzzön bennünket arról, miszerint Louiza 
az ekstazisnak emez állapotában a természet törvényeinek 
nincsen alávetve, körülbelül két lábnyi magasságból élesre 
köszörült, igen hegyes kést ejtetett le egyik kezére s pedig 
ismételten. Ha Louiza jelen állapotában a legkisebb érző te-
hetséggel bír, akkor keze okvetlenül, bármily csekély mérv-
ben, de megmozdult volna ; — pedig nem mozdult meg, 
egyikünk sem vett rajta észre semmit, a legcsekélyebb moz-
gást sem. A hol a kés kezét érte, ott egy kis vágás mutat-
kozott ; de egy csepp vér nélkül. 

Itt mellesleg azt jegyzem meg, hogy még egyéb sze-
mélyekről is tudjuk, miszerint az ekstázis állapotában ér-
zéketlenek voltak ; igy például legújabban 1Bernadette Lour-
desban. Tavai Lourdesban voltam, s az ott végbement ter-
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mészetfeletti eseményeknek színhelyét megtekintettem. Ber-
nadettenek tudvalevőleg a bold. Szűz 16—18-szor jelent 
meg. A legutolsó megjelenések alkalmával Mária minden 
egyes esetben kijelölte az időt, midőn ismét megjelenend. 
Bernadette akkor mindig egy gyertyát vitt magával, melyet 
a bold. Szűz tiszteletére égve kezében tartott, mig a hivő 
nép, melynek a megjelenés ideje tudtára adatott, a barlang 
nyilása előtt százával összegyűlt. Bernadette azon perczben, 
melyben a megjelenés kezdődött ekstazisba esett. Ezen álla-
pot egy bizonyos napon igen soká tartott, ugy hogy a gyer-
tya már majdnem ujjáig égett le. A körülálló népsokaság 
azon hiszeinben, hogy a leány megégeti kezét, hangos kiál-
tások által fel akarta őt kelteni ekstazisából ; Bernadette 
azonban szótlanul s mozdulatlanul megmaradt elragadtatási 
állapotában, a gyertya mindig tovább égett, a láng már a 
leány ujjait nyaldosta, a körülálló népnek kiáltásai mindig 
hangosabbakká lőnek s Bernadette még mindig mozdulatla-
nul ott térdelt, mig végre az ekstazis megszűnt és — a kéz 
ép s sértetlen, megégetésnek nyoma sem volt. Ez tény, mely-
nek valódisága mellett százan meg százan tanúbizonyságot 
tehetnek. Igy például igen sok, bevégzetten hitetlen ember 
jött Lourdesba azon nyiltan kimondott szándékkal, hogy 
az ottani események felett gúnyolódjanak ; de midőn a bar-
lang előtt állottak s Bernadette állapotát látták, akkor 
kénytelenek voltak megvallani : „Itt vége van minden em-
beri tudománynak. 

Lateau Louizán ugyané napon még mást is vettünk 
észre. Néhány nappal előbb ugyanis édes anyját vesztette 
halál által, mi a püspök urat arra birta, hogy velünk együtt 
a kimultnak lelki nyugalmáért imádkozzék. Louiza még 
a földön hevert. Észrevettük tehát, hogy valahányszor 
imánkban a , Jézus1 vagy ,Mária1 szó előfordult, a leány 
mindannyiszor egész felső testével felemelkedett a földről ; 
de nem ugy, mint mi szoktunk, midőn a földön fekvő hely-
zetből felemelkedni akarunk, ugy t. i., hogy karjainkra tá-
maszkodva emeljük fel feltestünket ; hanem Louiza egész 
felsőtestét, minden külső segély nélkül oly módon emelte fel, 
mely physicailag merőben magyarázhatatlan. De még mást 
is mondok. Anyjáért elmondott imádságunkban ezen hely 
is fordult elő: „Oh drága Jézusom, előtted térdre borulok." 
Midőn a püspök ur, ki az imádság alatt Louiza megett, lá-
bainál állott e szavakat elmondá, akkor az addig arczán fe-
küdt leány egyszerre mint egy Seraph felemelkedik, egy 
pillanat alatt térdein megfordul s a püspök előtt térdel. 
Akkor, mondhatom, hogy roppantul megijedtem. Azt gon-
doltam magamban : „Ez most rögtön ki fog röpülni az abla-
kon." A püspök, ki szintén kissé megijedni látszott, szentelt 
mellkeresztjét forditá feléje, ezt Louiza megfogá, s ily hely-
zetben ott térdelt a püspök előtt, mig az emiitett mondatot 
elmondtuk, melynek befejezése után ismét földhöz vágta 
magát. (Szóról szóra.) Szó sincs róla, hogy megsértette volna 
magát, amiért is a szoba padozatán nincs semmi előkészü-
let az ilyenekre; még deszkázva sincs, s a leány arczá-
val a téglakövezetre vágja magát, anélkül, hogy megsér-
tené magát. 

Ez volt tehát az ekstazisnak állapota. Másnap reggel 
még egyszer akartam Louizát látni ; mert azt akartam tudni, 
hogy néz ki egy nappal későbben, ő, kit tegnap oly tömér-

dek vért veszteni láttam, kiről tudtam, hogy már több mint 
két év óta az Ur testénél egyebet stm vesz magához, — s 
hogy néz ki szombaton ugyanazon személy, mely pénteken 
saját testével Krisztus egész kínszenvedésén keresztül ment, 
mely alkalommal igen sokat, nagy fájdalmakat szenved. 

Louiza e szombaton már reggeli hat órakor templomba 
ment, hogy ott az Ur asztalához járuljon. Lábai, melyek pén-
teken még éjfélkor is meglehetősen vérzettek, már szomba-
ton reggel képesek voltak a templomhozi, meglehetős hószu 
utat megtenni, s midőn én a plébánosnak társaságában szo-
bájába beléptem, már többi nővérei mellett a varróasztalnál 
ült. Gryorsan felkelvén, széket hozott számunkra, társalgása 
azonban meglehetősen tartozkodó volt, mi könnyen megma-
gyarázható, ha meggondoljuk, hogy e szegény leány már 
annyiszor s annyira megvizsgáltatott hitudósok- s orvosok-
ból álló bizottságok által, hogy már annyi látogatója volt, 
hogy idegeneket már nem is szeret látni. Igy például hóna-
pokig folytak az orvosoknak abbeli vizsgálatai ; váljon 
igaz-e, hogy csakugyan egyebet sem vesz magához, mint 
csak az Ur testét. Ezen egész idő alatt be volt zárva s ajtaja 
előtt felváltva mindig egyegy bizottsági tag őrködött, mig 
végre minden kétséget kizáró módon constatáltatott, hogy 
csakugyan, az oltári szentségen kivül, semmivel sem táplál-
kozik. De mihelyt ezen tény kétségbevonhatlanul bebizo-
nyult, világos, hogy élete egyáltalában nem a természet tör-
vényei szerint Ítélhető meg. 

Ilyen s hasonló vizsgálatoknak természetes következ-
ménye, hogy Louiza, sőt az egész család idegenek iránt fe-
lette tartózkodó. Ajándékokat senki sem fogad el s minden, 
még a leggyengédebb kísérlet is, valamit a<^ni, határozottan 
visszautasittatik. A plébános, ki az egyes látogatásokra az 
engedélyt adja, nem teheti természetesen, hogy Louiza há-
zát mintegy kiállítási helységgé engedje fajulni, amiért is 
azon számtalan, látogatási engedélyérti folyamodványok s 
kérelmek közül, melyek a világ minden részeiből folytono-
san érkeznek hozzá, csak igen keveset vehet tekintetbe. En-
gem azonban, azt tartom Mermillod püspök közbenjárására 
még egyszer vezetett oda, s azt hiszem, érdekli önöket, hal-
lani, hogy viseli magát Louiza ily látogatások alkalmával. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest. K a t h o l i k u s b a n k é s k a t h o l i k u s 

p á r t , e két rémes kisértet jár ja be a béasi zsidólapokat, 
minő lamentatiók, mennyi hazugság s rágalom, mennyi ne-
vetséges fenyegetődzés s szitkozódás kiséretében, azt magyar 
olvasó közönségünk épen most annál jobban képzelheti el, 
minthogy itt is liberális lapjaink egyidejűleg ugyanerről tüze-
tesben czikkeznek, s goromba lármájok által, csak ugy mint 
a bécsiek bizonyságot tesznek azon jellemző gyávaságról, 
mely a liberális párton mindannyiszor erőt vesz, valahány-
szor az ellentáborban egy kis mozgalmat észrevenni gondol s 
mely gyávaságot s abból származó félelmet rendesen éktelen 
ujsági zsivaj mögé rejt, mint ama közmondásos czipész-
inas, aki a sötétben annyival hangosabban fütyül, mennél 
inkább fél. 

Mellesleg mondva : a liberális pártnak ezen gyáva fé-
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leime, mely semmi egyéb, mint a saját maga rendszerében, 
czéljaiban s törekvéseiben való bizalmatlanságnak őnkény-
telen kifejezése — e gyávaság oly mozzanat, melyen nem 
annyira nevetnünk, mint inkább okulnunk kellene ; mert e 
gyávaság azt mutatja, mily roppant, ellenallhatlan hatalmat 
sejtenek a liberálisok, s joggal, mi bennünk ; mennyire van-
nak s helyesen, meggyőződve arról, hogy mi, a katholiku-
sok, ha tömör, egyértelmű párttá egyesülni tudnánk s akar-
nánk, oly phalanxot képeznénk, mely a közügyeken, mint 
illik dominálna, s mindama haszontalan népet, mely ma a 
liberális rendszernek aegise alatt minden, bármiképen befo-
lyásos helyen terpeszkedik, az őt megillető semmiségbe visz-
szaszoritaná s köteles hallgatásra kényszerítené. Hogy tehát 
ez a liberális párt, — s eddigi tapasztalatai után, fájdalom, 
helyesen azt hiheti, hogy egynehány goromba ujsági czikk 
képes minden katholikus irányú kezdeményezést legelső csi-
ráiban is elfojtani, az voltaképen azt bizonyítja, hogy a mi 
gyávaságunk még sokkal nagyobb, mint amazoké, s hogy 
jobban tennénk, ha magunk felett siránkoznánk, sem hogy 
őket majd kinevetjük, majd megvetjük, majd megijedünk 
tőlünk, gyakran ok nélkül, s rendesen olyankor, midőn en-
nél okosabbat tehetnénk. 

Ha igaz, hogy fa3 est et ab hoste doceri, akkor tanít-
hatna minket az ellenfél gyávasága ; taníthatna arra, hogy 
mily nagyok lehetnénk s mily törpék vagyunk ! 

A mit egyébiránt a bécsi zsidólapols katholikus bank-
ról s katholikus pártról összeírnak, az egyelőre alighanem 
még csak egy félfüllel hallott s roszul értett, kósza hirnek 
eltorzitása lehet ; mely hirnek mennél hamarabbi dobra ütése 
a bécsi zsidók s Izolgáik részéről annál könnyebben meg-
érthető előttünk, minthogy ezen urak a Langrand-Dumon-
ceau-féle, a belga szabadkőművesek segítségével csakhamar 
tönkretett vállalat-okozta ijedelmet még ma is érzik tag-
jaikban, és igen jól tudják, hogy a ,liberális' pártnak ezidő-
szerinti hatalma kiválólag azon alapszik s azáltal tartatik 
fenn, hogy a vele szövetséges zsidóság által roppant pénz-
összegek felett rendelkezik, miuők a jelenlegi társadalmi vi-
szonyok mellett egy keresztény-conservativ pártnak soha 
sem fognak rendelkezésére állani. 

Avagy nem ez értelme a ,Neues Wiener Tageblatt' eme 
gunyoros megjegyzésének, melyet a ,katholikus bank' meg-
alapításának hírére tett : „Nem tartunk attól, hogy ezért a 
börzén az orron át való beszédmodor megszűnnék — (wir 
fürchten nicht, dass der näselnde Dialekt von der Börse ver-
schwinden wird) és ezentúl is a töke hatalmában látandjuk a 
liberalismusnak legnagyobb biztositékát." Az érdemes lap tehát 
azon tőkében látja a liberalismusnak legfőbb garantiáját, me-
lyet az orrán át beszélő faj, a zsidó kezel s azt mondja, hogy 
manap még nincs oka e hatalmat s annak birtokosait egy 
képzelt ,katholikus bank- s katholikus párt'-tól félteni. 

Igaza lehet az érdemes zsidólapnak. Minekünk sem 
ugy látszik, mintha akár az osztrák, akár a magyar katho-
likusoknak sorakozása s párttá tömörülése oly dolog lenne, 
melyről mint maholnap megtörténendőről beszélhetnénk, 
melyre a jövőre vonatkozó terveinkben még csak némi biz-
tonsággal is számithatnánk. S e tekintetben magyarországi 
állapotaink s kilátásaink még sokkal roszabbak, mint a laj-
tbántuliak ; — miért, azt talán majd máskor magyarázzuk 

meg ; — de mégis, midőn az emiitett lap a liberalismus ha-
talmát olyannyira a zsidó pénzzel azonosítja, akaratlanul is 
oly tételt állított fel, melyből minden becsületes ember és 
hazafi csak igazi, örvendetes vigaszt meríthet. 

Nincs szándékunk itt s most is tüzetesen a zsidók 
iránti ellenszenvünknek kifejezést adni. Ellenszenvünk, 
minthogy nem a szenvedélyen, hanem elveken alapszik, nem 
is vak, nem is feltétlen, nem is egyoldalú, s azért nem is 
válhat bennünk soha oly mániává, hogy mindenütt s min-
denért csak a zsidót, mint némelyik a szabadkőművest, vagy 
mint bizonyos ,urak' mindenütt az ,ultramontanismust' sat. 
okoljuk s szidjuk. Nem ; — sőt azt mondjuk, maga a zsidók 
szerkesztette ,Neues Wiener Tageblatt', midőn a mai libera-
lismus hatalmát a zsidó pénzzel azonosította, egyoldalulag 
fogta fel a dolgot. Nemcsak a zsidó szellem, hanem egyálta-
lán korunk általános anyagelvi világnézlete, az ő társadalmi, 
politikai s financzialis hazugságaival, fictióival s szédelgései-
vel, az ő egész, feneketlen becstelenségével, — ez az, mi a 
mai liberalismust megállapitá s még ma is fentartja. Mennyi 
része van a zsidóságnak a sajtó s a páholy utján gyakorolt, 
vészes befolyása által e szellemnek előidézésében s ápolásában 
az más kérdés, melylyel ma nem foglalkozunk ; de hogy ezen 
szellem manap nemcsak a zsidóság felett uralkodik, az tény, 
melyet tagadni vakság, igazságtalanság, következőleg ha-
zugság lenne, s azért mi igazságosabbak vagyunk a zsidó-
ság iránt, mint maga a ,N. W. T.', midőn azt mondjuk, 
hogy azért, amit ő a zsidópénz hatalmának, mi pedig a libe-
ralismus vészes befolyásának mondunk, nemcsak különlege-
sen a zsidóság, hanem egyáltalán a mainap uralkodó mate-
rialismus felelős. 

Es ebben rejlik vigaszunk, ezen alapszik minden re-
ményünk egy jobb jövő iránt. Minő ez a materialismus, a 
népek javára mit hajlandó, mit képes, akár a társadalmi vi-
szonyok, akár a kormányzat, akár a vallási kérdések, 
akár végre tüzetesen a közbecsület, az általános morál kö-
rül tenni, azt az utóbbi évek a keleténél észrevehetőbben, 
mert ugyancsak a fájdalmas catastropháknak hoszu sora 
által kimutatták. Nem kivánhatunk tehát legnagyobb ellen-
ségünknek, a liberalismusnak nagyobb büntetést, mint azt, 
hogy ily, belsőleg rothadt, tarthatatlan, s előbb utóbb a 
közutálat tárgyává válandó alapja s támasza legyen, mint 
napjaink e dívó anyagelviaége ; — s mivel ez igy van ; mert 
egyfelül ezen liberalismus védelmére csak a lelkismeret- s 
becsületvesztett elemeket, a csalók s ámítók, s az oktalanok 
s rászedettek hadoszlopait látjuk sikra szállni; innen van 
azon reményünk, hogy maholnap a becsületesek is sorakozni 
fognak ; mert bármily nagyhangú legyen is az ellenpárt, 
van még, hál' Istennek ötszáz férfi Izraelben, kik nem haj-
tottak térdet Bál előtt. = 

Alvidék. K é t u j a b b c u l t u s m i n i s z t e r i k ö r -
r e n d e l e t . Trefort Ágoston vallásügyi miniszter ur juliushó 
közepén ujabban két rendbeli körrendeletet bocsátott ki és 
menesztett az ország valamennyi tanfelügyelőihez. Megvall-
juk, hogy az energia s a férfias szigor, mely ezekben nyil-
vánul, meglepett bennünket, és hogy ha csakugyan teljes é3 
biztos sikert remélhetnénk a cultusminiszter ur ezen, az el-
határozottság netovábbját feltüntető szigorú rendeleteiből, 
s reményeinket merőben kétesekké nem tennék eddigi ta-
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pasztalataink a csak vontatva haladó közoktatásügy terén, s 
nem ismernők az óhajtott haladás akadályainak, mind a de-
ficites állam, mind a pénzszegény községek anyagi tehetet-
lensége folytán sokszor nagyon is indokolt természetes vol-
tát : ez esetben érdemlett dicsérettel fogadnók a cultusminisz-
ter urnák érintett két ujabb körlevelét; de jól ismervén az 
akadályokat, melyek az azokban foglalt üdvös czélzatok 
megvalósításának nagyrészt útját állják, ezt nem tehetjük. 
Lássuk a körrendeletek tartalmát s meg fogunk győződni 
róla, mikép méltó okunk van a teljes siker felett kételked-
nünk. Az elsőben a miniszter ur constatálván, hogy bár az 
uj közoktatásügyi törvény sanctionáltatása óta részben ör-
vendetes haladás jelezhető a hazai tanügy terén és sokhelyt 
uj iskolák emelkedtek, mindazonáltal még számos helyen, 
leginkább pedig kisebb községek és falvakban az iskolák 
látogatása még máig hiányos, mi több, kezdetleges állapot-
ban van, — a szülök elmulasztják gyermekeiket rendesen 
az iskolába küldeni, és valamint a mindennapi, ugy az is-
métlő iskolák is hanyagul látogattatnak : eategoricus szigor-
ral felhívja a tanfelügyelőket, hogy e tűrhetetlen abususnak 
valahára véget vetni iparkodjanak és ebbeli serény iparko-
dásukban a világi hatóságok támogatására is bizton szá-
mítsanak, mert ő (a cultusminister) e tekintetben az illető 
hatóságoknak is a legszigorúbb utasításokat adta. Szóval a 
körrendelet tartalmának veleje oda megy ki, hogy ezentúl 
a kíméletnek és habozásnak vége s mint egy varázsütésre 
hirtelen fel fog virágozni az iskolák rendes és buzgó látoga-
tása. Ez az egyik körrendelet tartalma. A másiké pedig ez: 
A 68-iki népoktatási törvény szentesítése óta már 6 év tel-
vén le, eljött az idő, hogy mindazon községek, melyeknek 
5000-nél több lakosa van, a törvény 59. vagy 67. §-ban 
elrendelt kötelességöknek „most már" „halaszthatatlanul" 
eleget tegyenek, t. i. vagy felsőbb népiskolát vagy polgári 
iskolát, különösen és főkép pedig ilynemű leányiskolákat 
állítsanak fel. Minélfogva felhivatnak a tanfelügyelők, hogy 
a névszerint felemlített községekben „azonnal" jelenjenek 
meg, s azokat ebbeli kötelességeik teljesítésére szólítsák fel, 
s ha a községek ezt megtenni vonakodnának, „a törvény 
erejénél és a törvényhatóságok közrehatásánál fogva kény-
szerítsék is őket erre". Ahol pedig az anyagi silány állapot 
akadályul szolgál, ott államsegélyt (kissé ironice hangzik 
biz' ez !) is lehet kilátásba helyezni. Felsorol a minister ur 
vagy kétszáz tizennégy várost és nagyobb községet, hol a 
fentérintett intézetek valamelyike vagy többje is egy év 
elforgása alatt, habár bérházakban is megnyitandók lesznek. 
Ennyi a másik körrendelet tartalma. 

Megteszszük immár röviden mindkettőre észrevéte-
leinket. 

Ami az elsőt illeti, erre vonatkozólag idevágó nézetein-
ket már e lapok mult félévi 48., 49. és 50-ik számában fej-
tettük ki, s nehogy ismétlésekbe essünk, egyszerűen e lapok 
ama számára utalunk. 

A másodikra nézve kijelentjük, hogy egy év leforgása 
alatt 214 nagyobb tanintézet állittassék fel e boldog (!) Ma-
gyarországon, e vérmes reménykedés felett az állapotainkba 
avatatlan külföld ugyan csudálkozni és bámulni fog, de mi 
kétkedőleg rázzuk fejünket, és igy vagyunk meggyőződve, 
hogyha a minister urnák és közegeinek csak egy jókora részt 

sikerülend e számból megvalósítani, ugy méltán gratulál-
hatni fogunk neki. Aki tanügyi haladásunk terén eddigi 
akadékoskodásainkat ismeri, az nem fogja állításunkat pes-
simismusról vádolni. 

Ami végre a törvényhatóságok által a tanfelügyelők-
nek nyújtandó és szigorúan megrendelt segélyt és támoga-
tást illeti, az eddigi tapasztalatok után ezt még most is csak 
amolyan frázisszerü nyilatkozmánynak kell tartanunk, mely 
a miniszteriális rendeleteknek stereotyp sallang gyanánt 
végére szokott aggattatni, csakhogy az egész szépen han-
gozzék s mint valamely jól scenirozott színjáték hatásos 
végjelenettel birjon. Vagy a miniszter urnák elődei s ő exja 
maga is nem több izben tette-e már ezt, s volt-e csak egy 
szikra kis eredménye is a törvényhatóságok részéről való 
támogatás, e szépen hangzó kilátásba helyezésének ? S no 
lám, a cultusminiszter ur maga a néptanítók minap nála 
tisztelgett ötvenes bizottsága előtt odanyilatkozott: „E téren 
(a tanügy terén) csudákat (!) tenni rövid (!) idő alatt egy-
általán nem lehet ; legkevésbbé nálunk, hol az administratio 
oly gyenge lábon áll, hogy a hatósági s községi közegek majd-
nem tehetetlenek.'1 Kell- e enuél világosb commentât- szavaink 
igazságának bebizonyítására ? Ahol anyagi tehetetlenség 
áll a haladás útjában, ott minden erőszak tilossá válik mind-
addig, mig a nép anyagilag jól fogja magát bírni, vagy leg-
alább is mig módjában álland, mindennapi kenyerét és egy 
kis felesleget is kellőleg biztosítania ; előbb kényszerrend-
szabályoknak helye nem lehet. Egyébiránt figyelemmel fog-
juk kisérni e két ujabb tanügyi körrendelet eredményét, s 
ha a vajúdó hegyek alól esetleg nem valami csintalan kis 
,ridiculus mus'fogna előbújni, gratulálni fogunk ő exjának, a 
cultusminiszter urnák, ki valóban elismerésre méltó buzga-
lommal érdeklődik hazai tanügyünk emelése iránt, és még 
csak arra vagyunk bátrak őt tisztelettel figyelmeztetni, 
hogy méltóztassék a lehetőséghez képest a realitás terén 
mozogni, s nem csak az üdvös rendszabályok végrehajtásá-
ról gondoskodni, de oly rendeleteket kiadni, melyek a való-
ságban végrehajthatók is legyenek. Es még arra kérjük őt, 
hogy amennyire hatalmában áll, a még emelendő vagy mái-
emelt tanintézetekből az atheus és confessionslos tanárokat 
kirekeszteni s kitiltani ismerje kitűnő feladatának, máskép 
a tanügy terén érvényesített még oly nagy buzgalmának is 
csak kiszámithatlan kárát fogja vallani az ország. H. Gr. 

Missiói tudósítások. (Folyt.) E helynökségi hitté-
ritők szembetűnő sikerrel küzdenek meg a nagyszámú pro-
testánsokkal, a goai szakadárokkal, sőt a 100,000-re menő 
budhistákkal is. „Nem lehet nem örülnöm, ha eszembe ju t" 
— mond a püspök ur — »hogy a protestáns propagandától 
3723 gyermeket elkaphattam". Kuruuégala budhista város-
ban a sz. Családról nevezett nőzárda és két árvaház a ka -
tholicismus gyupontja, s a két utóbbi intézetben máris több 
gyermek megkereszteltetett. Orvendetesb sikernek nézhe-
tünk elébe, ha majd a pk. ur szándéka szerint Anuradha-
pura városban is felépül a plébániaiak, s vele a templom az 
eddigi kisded kápolna helyett és a tervezett iskolák, állan-
dóan megtelepedvén ott a budhisták leendő első apostola . . . 
Faxit Deus ! 

Jaffna tudvalevőleg Ceylon szigetének egy részét ké-
pezi. Érdekes lesz kiegészítésül a fentebbi kimutatáshoz 
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ugyancsak Bonjean tolla után a következő történelmi ada-
tokat is kapcsolni, melyek a kath. vallásnak e szigeten onnét 
xav. sz. Ferencztől fogva egész korunkig való terjedésére 
vonatkoznak.1) 

1544. A manaari lakosok kérésére xav. sz. Ferencz 
hittéritőket küld Ceylonba (a régiek Taprobanejába) ; szá-
mosan megtérnek; a jaffnai király 6 — 700 uj keresztényt 
halálra it él. — 1548. Xav. sz. Ferencz meglátogatja Manaart 
és Jaffnába jön. A királyt rábirja az üldözés beszüntetésére 
és a Portugalliával való szövetkezésre. — 1580. Jaffnában 
az első kath. templom épittetik. 

1658. Jaffna meghódol a hollandoknak. Ekkor Jaffná-
ban 50 áldozár, a jezsuiták és sz. ferenczieknek egy-egy 
collegiuma, a döméseknek egy zárdája létezett ; Valikamam-
ban 14, Tenmaratchiban 5, Patcsilapalaiban 3, s minden 
szomszédszigeten egy, Manaarban szintén egy-két templom 
találtatott. Szept. 19. halálbüntetés terhe alatt tiltva lőn 
kath. papnak a szigetre lépni. — 1690. Vaz József, orato-
rianus atya Goából, koldusruhában Jaffnába jő. Általános 
helyettnöknek neveztetik ki. s neri sz. Filöpnek több fia csat-
lakozik hozzá. 

1711. Január 16. Vaz József Gonzalve atya karjai közt 
kiadja lelkét. — 1715. A kath. papoknak megtiltatik a ke-
resztség kiszolgáltatása. — 1717. Ceylon szigetén 70.000 
kath. találtatik. — 1751. A kath. papoknak megtiltatik a 
misézés. — 1758. A kath. házasulókra bizonyos pénzösszeg 
rovatik. — 1776. A katholikusoknak csak protestáns lel-
kész, vagy valamely állami hivatalnok előtt szabad házas-
ságra lépniök. — 1785. A kath. iskolák betiltatnak. — 1796. 
Ceylon az angolok birtokába jut. 

1806. A katholikusok lelkismereti szabadsága biztosít-
tatik. — 1829. Nov. 23. Az emancipatío Ceylonra is kiter-
jesztetik. — 1834. decz. 3. XVI. Gergely pápa „Ex muuere 
pastorali" breveje által Ceylon szigetét elválasztja a cochini 
egyházmegyétől és ap. lielynökséggé alakítja át. Xav. Fe-
rencz atya első ap. vicariussá neveztetik ki. (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— + A pannonhalmi sz. Benedekrend kőszegi társház-

nak tagjai szomorodott szívvel tudatják szeretett rendtár-
suknak, nt. Haider Viktor, áldozár, házfőnök és gymn. igaz-
gatónak, a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után f. 
évi augusztus 19-kén, éltének 58-ik, áldozárságának és 
tanügyi működésének 32-ik évében agyszélhüdés következ-
tében Rohicson történt gyászos kimultát. Az örök világos-
ság fényeskedjék neki ! 

— Párisban az iskolatestvérek vezetése alatt álló isko-
lákban az épen most lefolyt tanév alatt 20,000 gyermek nyert 
oktatást, a világi tanítók alatt állókban nehánynyal több. 
Amott 54, itt 78 tanitó működött. Az év végén ösztöndijak 
elnyerése végett megtartatni szokott versenyvizsgára a test-
vérek 272, a világiak 233 tanítványt írattak be; amazok kö-
zül 154, ezek közül 59 jött á t ; ösztöndijat 137 a testvérek, 
és 48 világiak által okiatott tanoncz nyert. Megjegyzendő, 
hogy a testvéreknek iskolái felényire olcsóbbak, mint azok, 
melyek világi tanítók vezetése alatt állanak. 

— A hullaégetésnek irányzatos bolondsága természe-
tesen Párisban is üti fel fejét, mely alkalommal egy elismert 
orvosi tekintély, Dcpaul, terjedelmes s alapos emlékiratban 
kimutatta, miszerint a temetőknek egészségtelen befolyása a 
levegőre s a vizre merő képzelödés. A sírásók, temetőőrök s 
temetői munkások közt, kik folytonosan a temetőkőn lak-
nak, ugyanazon halálozási arány uralkodik, mint bárhol 

" j Miss. Cath. 1874. 257. sz 

Párisban. Az alvizeknek nagy városokbani elromlása sze-
rinte nem a temetőktől származik, hanem azon mindenféle, 
mindenrendü s rendeltetésű csatornáktól, melyek nagyváro-
saink alatt elterülnek, s még a legjobb szerkezetök mellett 
is a kutakat vagy folyóvizeket elrontják. 

— Curiosum. A ,Szabadka* 34. számában ezeket olvas-
suk : „Sajnálattal értesülünk, hogy a sz. Ferencziek zárdá-
jának két munkás, a nevelés terén szép érdemeket szerzett 
tagja, t. Verebélyi Béla és Szomolányi Bertalan atyák — az 
előbbi ugyan Kecskemétre — ez utóbbi Fülekre — helyez-
tettek át. Mint értesülünk a házban előfordult egyenetlen-
ségek nyújtottak volna ez áthelyezésre alkalmat; azt is tud-
juk, hogy a nevezett két t. atya az egyenetlenségek indítója 
nem volt, hanem az ok abban keresendő, hogy a pater guar-
dian ur a ház vezetésében nem épen szerencsés." (aláírva :) 
Újdondász. Csakugyan sokra vittük, midőn a katholikus 
szerzeteknek személyes s kormányzati belügyei is már a 
t. nagyreményű újdondászok fóruma elé tartoznak. Kívánjuk, 
hogy ezen botrányért ne legyen talán az illető két páter még 
inkább okozandó, mint maga az újdondász. 

— Londonban, Lothián őrgrófné elnöklete alatt kath. 
nőegylet alakult, melynek első tette az volt, hogy a Mün-
sterben elitélt kath. úrhölgyekhez részvétiratot intézzen. Ar-
ról is van szó, hogy a tavaszkor tartott katholikus meetingek 
ismételtessenek. 

— Azon kérdés, váljon a német katholikusok fognak-e 
ezidén általános nagygyűlést tartani, már huzamosb idő óta 
foglalkoztatta a szellemeket. A tavali nagygyűlés, melynek 
helye München leendett, az akkor javában uralkodott cho-
iera. miatt elejtetett; az ezidei ugy látszik, az egyház-poli-
tikai helyzet kedvezőtlen volta miatt maradt el. Igy legalább 
értjük Löwenstein herczegnek a német kath. lapokban köz-
hírré tett, következő tudósitványát : „A német katholiku-
soknak általános nagygyűlése, mely tavai a cholerajárvány-
nak Müuchenben való elhatalmasodása által gátoltatott meg, 
fájdalom, a folyó évben sem fog megtartathatni. Midőn ezt a 
jelen értesités utján a német katholikusoknak köztudomá-
sára hozom, fentartom magamnak, a legközelebbi nagygyű-
lésen behatóbb felvilágosítást adni azon okok iránt, melyek 
arra kényszeritettek, hogy azon intézkedéseket, melyeket 
az ezidei nagygyűlésnek egybehívására már is megtettem 
volt, félbeszakítsam. Ha a német katholikusoknak egyleti 
élete a jelenlegi viszonyoknak nyomasztó súlya által szabad 
kifejlődésében akadályoztatik is, mégis azt reméljük, hogy 
e mulandó megpróbáltatás is csak megerősítésére szolgáland. 
Ezen reményben alólirott kéri a német katholikusokat, hogy 
a nagygyűléseknek ezen, immár kétévi megszakítása eddigi 
magoktartásában meg ne ingassa őket, s hogy a legközelebbi 
nagygyűlést annál sűrűbb megjelenés által tüntessék ki. — 
Kleinheubach, 1874. aug. 18. À német katholikusok nagy-
gyűlésének főbiztosa, Löwenstein Károly lierczeg." 

= Fölhívás. Egri érsek ő nagyméltósága és a fő-
tisztelendő egri főkáptalan az egri érs. róm. kath. férfitani-
tó-képezde növendékeinek segélyezésére ritka bőkezűséggel 
8000 o. é. frtot ajánlottak meg; mely összeg 60, 80 és 100 
frtnyi részletekben fog a jövő 1874/5 tanévben a növendé-
kek közt kiosztatni, illetőleg segélyezésökre fordíttatni. Fel-
hívom ennélfogva mindazokat, kik a tanitó-képezdei tanfo-
lyamot Egerben kívánják végezni, és segélyezésben része-
sülni óhajtanak, hogy eziránti kérvényeiket, iskolai és er-
kölcsi bizonyítványaikkal felszerelve, alulírott képezdei 
igazgatóhoz f. évi szeptemberhó 10-ig beadják. 

Kelt Egerben, 1874. juliushó 28-án. Zsendovics József, 
kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő és tanitó-képezdei 
igazgató. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Havi szemle. 
Miért ne kezdenők mi is mai havi szemlénket 

azzal, amiről most az egész világ beszél: a spanyol 
kérdéssel? Igaz, hogy ezen annyi port felvert kér-
dés legújabban igen szerény mérvekre zsugoro-
dott össze, amennyiben a nagyhatalmak mindössze 
annyit ismertek el. hogy Serrano ez idő szerint 
még Madridban van, min a diplomatiának bölcs 
sürgöny váltása nélkül sem kételkedett eddig senki ; 
— de a szemeink előtt lefolyt elismerési alkudozá-
sok ismét annyi figyelemreméltó erkölcstani moz-
zanatok tartalmaztak, hogy lehetetlen rajtok, leg-
alább néhány perczig nem időznünk. 

Ha azt mondjuk:,erkölcstani mozzanatok1, ter-
mészetesen csak tagadólagos jellegűeket értünk, 
olyanokat tudniillik, melyek azt mutatják, mily 
véghetetlenül sülyedt, jellemtelen, elmosódott ma-
nap Európának — hogy személyeket ne nevez-
zünk — erkölcsi öntudata. Azon kormányok, me-
lyek majdnem kivétel nélkül titkosabb, nyíltabb 
harczban vannak a világ leglegitimebb hatalma, az 
egyház ellen, e kormányok ugyan csak következe-
tesen cselekednek, ha oly embert fogadnak a ma-
gok körébe, ki már négy kormánynak ,hűséget* 
esküdött s mindegyiket elárulta; de hogy nem értik 
s nem érzik, mindezek által mily roppant erkölcs-
telen példát adnak a népeknek, ez mutatja morális 
öntudatuk elmosódott, szellemök eltompult voltát. 

Szellemök eltompult voltát is; — mert min 
alapszik az uralkodóknak legerősebb jogigénye az 
uralomra, ha nem a legitimitás vallásilag szentesi-
tett elvén, s mivé lesznek a királyok, ha ez elvnek 
megvetésében, tagadásában s gyakorlati halomra 
döntésében magok mennek elől rosz példával? Mit 
ér az olyan császár vagy király, ki ezen elvnek 

tagadása mellett trónra j u t o t t ? . . . Mit ér? — mu-
tatja a Napoleonidák mutatja Izabella, s meg fogja 
mutatni Victor Emanuel és meg ennél hatalma-
sabbaknak is sorsa; mert nem lehet, hogy az egyik-
nek sikerüljön, a miért a másik bűnhődik. Pedig, 
ha a hatalmak ma Serranót ismernék el, ezáltal 
még roszabb példát adnának annál, a ki, miután 
maga a koronát ,az Ur asztaláról' vette, hasonló-
lag megkoronázott,testvéreit1 egyiket a másik után 
igazságtalan, rájok erőszakolt háborúk segítségé-
vel elűzte ; mert a hatalmak ezáltal Serrano szemé-
lyében a nyilt,esküszegő lázadást a fejedelemellen, 
az alattvaló által csak elkövethető legjellemtele-
nebb árulást ismernék el és törvényesitenék, mi ré-
szükről az öngyilkossággal határos. 

Oly lépés ez, mely vétkes is, oktalan is. Egye-
nes, kihívó megsértése ez az alattvalói hűségnek, 
mely látszólagosan semmit sem ér, mi becscsel sem 
bir oly fejedelmek szemében, kik képesek lennének 
egy Serranót elismerni, a szónak diplomatikailag 
teljes értelmében. 

Bismarck mindezt koczkáztathatta, vagy job-
ban mondva: ő és ura, akinek voltaképen ő az ura, 
semmit sem koczkáztattak ebben. O nekik e téren 
többé nincs mit veszteniök; lemondtak ők a legiti-
mitás elvéről, s most legfőbb törekvésök az, hogy a 
többi hatalmakat is hasonló lemondásra birják, 
csábitsák, kényszerítsék.Amint III. Napoleon mondá 
egy izben: „Akarom, hogy tiz év múlva az én 
dynastiám a legrégibb legyen Európában" ; ugy 
mondják ők is: „Akarjuk, hogy ezentúl egy euró-
pai uralkodó se dicsekedhessék azon jogczimmel, 
melyet mi elvesztettünk". 

Pedig bármily ravasznak és furfangosnak lát-
szassák is Bismarcknak eljárása ez ügyben; — mert 
nélküle e kérdés soha sem pendittetett volna meg,. 

19 
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— épen az ő szempontjából felette ügyetlen, felette 
impolitikus, felette veszélyes az annál is inkább, 
minthogy épen most egy leggyőzhetlen ellenséggel 
keveredett élet-halálharczba, mi erejét soká, igen 
soká megbénitani fogja. S épen e pillanatot hasz-
nálja fel arra, hogy igen furcsa eszmék magvát 
hintse el a népek közt, mely eszmék a titkos gyül-
dékben amúgy sem lévén ismeretlenek, meglehet, 
hogy a könnyelműen hintett mag hamarabb kel 
ki, mintsem maga is hinné vagy kivánuá; mert 
utóvégre még sem egészen bizonyos, váljon egy 
leendő német köztársaságnak első elnöke ő lesz-e, 
vagy más valaki, kiről ma nem is álmodik talán, 
ámbár oly serényen szolgál ja . . . . 

I ly eszme például az, hogy elég a fenálló ha-
talmat bármi módon feldönteni s magát tolni he-
lyébe, mint Serrano tevé, hogy az ember legott 
mint hasonrangu, teljesjogu ,testvér' ismertessék el 
Európa hatalmasai által. Azt gondolják talán Ber-
linben, hogy ha valakinek egyszer eszébe jutna ott 
Serrano szerepét játszani, hogy majd ama hires 
másfél millió szuronynak valamelyikére tűzik fel 
fejét, — de feledik, hogy maholnap a német katona 
is tanulhat a, spanyol katonától, ki évtizedek óta 
gyakorolja már pronunciamentóiban fegyverét épen 
azon trón ellen fordítani, melynek támogatására hű-
ségi esküje által kötelezte magát. 

Valóban csak igazi, legmélyebb lelki fájdalom 
mellett teszszük, hogy ekként az európai forrada-
lom undok tekervényeit fejtegetéseinkkel mintegy 
követjük ; — s mégis végére jutva örömmel con-
statáljuk, hogy itt is a bün már önmagában találja 
büntetését. Bármiként döljön is el Serrano elisme-
résének Bismarck által szőnyegre hozott ügye, akár 
sikerüljön neki tervét végrehajtani, akár nem ; 
mindkét esetben saját maga állását ásta alá, s mi-
dőn legravaszabbul vélt cselekedni, akkor legokta-
lanabbul cselekedett, jeléül annak, hogy a bűnhő-
dés órája közéig, már itt is van. 

A körülmények egy különös, de bizonyára 
nem véletlen, hanem gond viselésileg elrendelt talál-
kozásánál fogva Poroszországnak ezidőszerinti leg-
hívebb barátja, vasallusa, szolgája, Olaszország, 
melynek az elismerés körül kifejtett buzgalma Bis-
marckéval vetélkedik, hasonlólag csak saját maga 
kárára, vesztére s szégyenére teszi azt. ITrűgyül a 
,carlista rablók' szolgálnak ; — de hát a hirhedt 
,brigantaggio' Siciliában, mely már is egy angol ha-
jóhadat vonzott oda ? — a folytonos lázongások 
Umbriában, a Márkákban és Calabriában, mind-

ezek nem érdemelnének egy kis figyelmet a külha-
talmak részéről? S nem szégyenletes-e az ,Italia 
Unà'-ra nézve Madridban ugyanazon forradalmi 
kormányt ismerni el mely kevés hónappal ezelőtt 
egy olasz herczeget, ki ott ,a souverain nemzet ke-
gyelméből' királyt játszott, gyalázatosan elűzött? 
S nem veszélyes-e ugyanazoknak, kik közül ép e 
napokban 27-et elfogatott, megmutatni a madridi 
példában, miként kell egy nem tetsző kormány-
rendszert felforgatni, miként kell magamagát a dú-
san jövedelmező — mert ezeknél ez a fő — hata-
lom birtokába igtatni ? . . . 

Mindezeknek a tettleges uralkodókra nézve ve-
szélyes voltát a forradalom helyes tapintattal sejti, 
s e feletti örömét a maga módja szerint leplezetle-
nül ki is fejezi. „Mily roppant felforgatása ez a 
régi népjognak — mondja a .Liberté —még annak 
is, mely 1848-ban divott ! Ha elgondoljuk, mennyi 
fáradságba, mennyi áldozatba, mennyi megalázta-
tásába került még Lajos Fülöpnek, mig monarchi-
cus és conservativ uralma számára az általános el-
ismerést kivívnia sikerült — akkor lehetetlen, hogy a 
legnagyobb mérvekben meg ne lepjen azon könnyü-
dedség, melylyel manap minden ,rendkívüli1 s oly ne-
hezen definiálható kormány is fogadtatik be törvé-
nyesen létezőnek, mint a madridi . . . . Nem azt kér-
dezik többé az ilyen kormánytól: honnan jö t t? — 
hanem csak ezt : mi ő s hova megy?" 

Mintha bizony a ,Serx-ano vezetése alatt álló 
végrehajtó hatalom Madridban' maga tudná : mi ő 
s hova megy? Serrano lopott hatalma minden, a ini 
tetszik: dictatura, közszerencsétlenség, bábeli to-
rony — csak igazi kormány nem . . . . Hova megy ? 
—• végződhetik az alphonsismusban époly jól s kö-
vetkezetesen, mint a rémuralomban vagy a com-
mune-ban is, hacsak Isten, megkönyörülve a szegény 
országon, meg nem engedi, hogy a carlismus kardja 
alatt dicstelen halállal végződjék. 

Epazért Serranónak elismerése, mely, hogy a 
,Libertfr szavát használjuk, époly kevéssé lenne 
definiálható, mint maga azon hatalom, a melyre 
vonatkozik, ezen elismerés semmi egyéb sem lenne, 
mint elismerése a durva erőszak, az árulás, az eskü-
szegés, a becstelenség ama legújabb keltű kiváltsá-
gának a jogot, az erkölcset, a legitimást lábbal 
ta podhatni. Ez pedig nem lehet, s ha vétkes könnyel-
műségből vagy ravasz számításból mégis megtör-
ténik, nem vezethet jóra. nem lehet tartós. Isten, a 
megváltozhatlan, megmásithatlan legfőbb igazság 
meg nem engedheti, hogy e világon a hazugság 
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állandóan uralomra vergődjék, s az erkölcsnek mennyei vi-
lágosságát örökre elfojtva, eltörülje a jó és rosz közti, saját 
legszentebb akaratán alapuló különbséget, s midőn látjuk, 
bogy a világnak hatalmasai nagydölyfösen ez utóbbit meg-
kísérlik ugyan, de kisérletök meghiusul, akkor ebben Isten 
ujját látjuk, s felemeljük fejünket, mert appropinquat re-
demptio nostra. (Folyt köv.) 

A társadalom szétfoszlatása a liberalismus által. 
(Folytatás.) 

Hozzájárult ehhez a másik, következményeiben nem 
kevésbbé veszélyes tünemény, t. i. a munkás osztály elszakí-
tása szülőföldjétől, vagy amint szépítve a liberalismus ne-
vezi : a szabad költözködés. E szabad költözködést ugy tün-
tették fel, mintha az a munkásnak javára szolgálna, holott 
ellenkezőleg a haszon az iudustrialismusra háramlik, a mun-
kás pedig kárt vall vele. Az ipar előmozdítása oly mérték-
ben magasztaltatott, mint az állambölcseség netovábbja, hogy 
a dolog azon szint nyerte, mintha az ember lenne az ipar 
végett teremtve, nem pedig az utóbbinak kellene az előbbi 
javára szolgálni. A rettentő nagy gyáraknak sokkal számo-
sabb emberi kézre volt szükségök, mint mennyit a közelfekvő 
vidék szolgáltathatott, e czélt elérték a szabad költözködés 
által, de ezáltal uj társadalmi szerencsétlenségnek magva 
vettetett el, t. i. a munkások nomádszerü élete. A szabad 
költözködés által a munkás elszakittatván saját szülőföldjé-
től, annak történelmi viszonyaitól, erkölcsétől ; betolatván 
gyakran romlott erkölcsű néposztályok közé, maga is meg-
romlik, erkölcstelenné lesz, mint ezt a napi tapasztalat szo-
morúan tanúsítja. Tudományosan bebizonyított tétel az, hogy 
mind a munkaadó, mind pedig a munkásra nézve legjobb, 
ha közöttük nemzedékeken keresztül patriarchalis, állandó 
viszony fejlődik ki. Mennyire meglazul azonban és szétsza-
kad a ragaszkodás és hűség e köteléke a népesség mozgósí-
tása által ! Ezáltal a családi tűzhely, a jól rendezett polgári 
életnek ez alapfeltétele mindig ritkább és nehezebb, a há-
zasságkötés mindig terhesebb lesz ; ehelyett lesznek tulcsi-
gázott követeléssel összekötött bérlakok, piszkos laczi-kony-
hák és vadházasságok. A munkaképes férfiak, elhagyva 
a földművelést a nagyobb városokba és azok bűnei közé vo-
nulnak, mi ismét maga után vonja a földmüvelés elhanyago-
lását és sülyedését. 

Az iparosztály feldarabolásának, feloszlatásának har-
madik következménye a társadalmi osztályharcz. A mint a 
régi munkásszervezet feloszlattatott, az ipart mint valósá-
gos arany forrást azonnal hatalmába kerítette a hatalmas 
bourgeois. A capitalismus, mint a liberális eszmék hűséges 
társa, főczéhmester lett. A tőkepénzesek, habár egy sem 
volt képes közülök megkülönböztetni a fák nemeit, habár 
egy sem értett a gyaluláshoz stb. mégis képesek voltak iszo-
nyú bútorgyárakat emelni és a befektetett pénz rendes szá^ 
zalékán felül még zsiros osztalékot is zsebre rakni, emellett 
azonban a kisebb asztalos mesterembereket szépen a szára-
zon hagyták, azaz, minthogy éhesen meghalni senkinek sin-
csen kedve, gyármunkásokká lettek. Ugyanez ismétlődik 
számtalanszor minden nagy gyárnál. A kisiparos egyszerű 
munkássá lesz és a tőke az ipar főmestere ; e miatt állanak 

mai nap ellenségkép szemben egymással a gazdag tőkepén-
zesek és az elégedetlen munkások, a harcz kitörése csak idő 
kérdése, az agitatióra a jelszavak már feltaláltattak ; hasz-
nálatban vannak és a látszólagos alap sem hiányzik. Mivel 
t. i. némelyek nagy vagyonhoz csakugyan a munkások em-
bertelen nyuzása által jutottak, a gazdagságot általában ugy 
tüntetik fel, mint a munkások ki nem fizetett, levont bérét 
és mint ilyent társadalmi bűnnek bélyegzik. Az előbbi czéh-
rendszer helyett ma az egyedekre felbontott legények létez-
nek és pedig mint egyenlősített munkások, kik azonban igen 
jól vannak mégis szervezve, hogy a tőkét, az ő ellenségüket 
bármikor megtámadhassák. Mivel pedig mindnyájan egyen-
lők, egyiknek sem szabad több óráig, vagy jobban dolgozni, 
mint a másiknak, ami előbb utóbb halálát fogja a szép és 
szilárd iparnak okozni. Mivel pedig továbbá minden egyes 
munkás, ki bizonyos összeget a takarékpénztárba elhelye-
zett, vagy magának egy házacskát, egy darabka földet vett, 
azonnal conservativ is, a takarékosság illoyalitásnak és bűn-
nek kiáltatik ki. Végül minthogy a vallás egyiknek, másik-
nak lelkismereti aggályokat okozhat, ami a tervezett általá-
nos osztozkodásnál akadályul szolgálhatna, ki kell gúnyolni, 
ki kell irtani azt — 3tb. 

Ide juttatott bennünket az iparosztály feloszlatása, az 
ut, melyen járunk a halál utja. (Folyt, köv.) 

L a t e a u - L o u i z a . 
(Vége.) 

Midőn a helybeli plébános kíséretében Louizához be-
léptem, mint már fentebb emlitém, nővérei társaságában a 
varróasztal mellett találtam őt. A mint minket megpillantott 
felkelt s székeket hozott számunkra, egyebet sem mondván, 
mint a plébánoshoz : „Bonjour, monsieur le curé" s hozzám : 
„Bonjour monsieur." Igen sápadt s arcza szine rendkívüli-
nek, feltűnőnek mondható ; mintegy átszellemült arcz ez, 
minőnek a leírások szerint több szentnek arcza lehetett köz-
vetlenül haláluk után. Minthogy szokásos tartózkodásában 
a legkisebb kedvet sem mutatta velünk beszédbe ereszkedni, 
hanem ellenkezőleg, félre ült ; azért én is csak a plébánossal 
társalogtam s csak elmenetelemkor intéztem hozzá néhány 
szót. Azt mondtam neki, hogy némethoni pap vagyok, azon 
országból való, melynek jelenlegi helyzete ismeretes előtte, 
s azért kérem imádkozzék Németországért s néha énérettem 
is, ki részemről viszonzás fejében néha misézni fogok érette. 
Ez utóbbi szavaim látható örömet okoztak neki, mindazonál-
tal csak e néhány szót felelte : „Je vous remercie, monsieur — 
köszönöm uram" ; s ez volt minden, mit velem beszélt. 

Ez, t. hallgatóim, Lateau Louiza, kiről mindenesetre 
már sokat, e közt alighanem sok valótlant is hallottak. 
Könnyen felfogható, hogy ily rendkívüli tüneménynyel 
szemben sűrű kételyek támadnak. De azt kérdem : váljon 
az ember a pusztán természetes világrendnek minden törvé-
nyét, s ezeknek minden egyes árnyalatát, részletét ismeri-e? 
Vagy ki magyarázza meg, miként van az, hogy ugyanama 
perczben, melyben itt Trierben a táviró delejességét műkö-
désbe helyzem, ugyané működés hatását Berlinben vagy 
Oroszországban érvényesíthesse. Az egésznek eredményét is-
merjük ugyan, de az azt előidéző okot, ez ok működésének 
miként- s miért-jét, azt nem ismerjük, az eszünk előtt mély, 
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sürü lepellel lefátyolozott ti tok. Avagy nem titok-e az is; miként 
működik, tesz s cselekszik a lélek az emberi testben? A test 
magában véve semmi, mint kisebb nagyobb hustömeg, mely-
nek sem esze, sem értelme, sem akarata nincsen ; de azáltal, 
hogy e természetes elemmel egy természetfeletti tényező szö-
vetkezik, ezáltal keletkezik amaz ikertermészetü lény, me-
lyet embernek nevezünk, s mely teremtésénél s hivatásánál 
fogva félig a természetes, félig a természetfeletti világ-
rendre támaszkodik, mindaddig, mig kizárólagosan csak a 
természetfelettinek tagjává válik. 

Ugy tetszik a Mindenhatónak, időről időre visszahivni 
a halandó emlékezetébe, miszerint két világ számára terem-
tetett, minélfogva nem szabad a természetfelettiről megfe-
ledkeznie. Az ember hajlandó azon törvényt, mely tagjaiban 
lakik, egyedül iránytadónak tekinteni. ,Kettős lélek lakik 
keblemben' panaszolja a költő, — ,az egyik ég felé vonz, a 
másik a földhöz.' S ez utóbbi hajlam az erősebbik. Az érzé-
kiség erősebb, mint a szellem, s ez érzékiség az, mely vajmi 
gyakran, nagyon is könnyen elhomályosítja felismerő te-
hetségünket, ugy hogy sokan a természetfeletti tünemények-
nek még csak lehetőségét is tagadják. De a ki képes eszével 
felérni, s a ki következőleg hiszi azt, hogy sok dolog van a 
földön s a felett, melyet a gyenge emberi ész képtelen meg-
magyarázni; az érti s hiszi azt is, hogy Isten ide s tova, mint 
villám a tiszta égből, uj világosságot gyújt a dolgok természe-
tes rendje középett, hogy világoskodjék a halandók előtt. 

Ily tények nem állanak elszigetelten a történelemben, 
s majd minden század tud ilyetén tüneményeket felmutatni. 
Krisztus Urunk maga is volt ily természetfeletti tünemény. 
De valamint már az ő kortársai is kételkedtek abban, vál-
jon csakugyan természetfeletti lény-e ő, ugy nem csuda, Jia 
későbbi, mindkét nembeli tanítványainak kortársai, kiken 
mindenhatósága kisebb mérvekben nyilvánul, kételyeket 
éreznek magokban. A meddig a világ áll, ez a két párt is 
mindig fenn fog állani : az egyik a hivők pártja, mely Isten-
hez ragaszkodik, a másik a hitetleneké, mely Isten létét ta-
gadja s mitsem hisz mindabból, mi Istenre vonatkozik. 
Azonban az isteni Gondviselés rendesen oly időkben idézett 
elő hasonló tüneményeket, midőn az Isten egyháza legin-
kább üldöztetett. Igy látjuk, hogy a kereszténység keletke-
zésekor egész hoszu sora a rendkivüli isteni adományoknak 
érvényesült azokon, kik az uj vallás terjesztésével megbizva 
voltak ; mert ez akkor még gyenge volt s rendkivüli segélyre 
szorult, hahogy gyökeret vernie kellett. Ugyanezen okból 
azt is látjuk, hogy az első üldözések idejében hasonlólag fe-
lette sok ilynemű természetfeletti tünemény mutatkozott. S 
ha az újkor történetét tanulmányozzuk, a 16. században azt 
találjuk, hogy épen a terjedelmes hithagyás korszakában 
Isten számos nagy szentet küldött e világra, kik magokvi-
selete által bebizonyiták, miszerint az öreg Isten még él, ha 
mindjárt emberi Ítélet szerint ügye elveszettnek is látszott. 

Igy magyarázom magamnak, hogy manap is hasonló 
tüneményt látunk. Tudják önök mily elkeseredett harcz vi-
vatik épen napjainkban anyaszentegyházunk ellen, kiváló-
lag Chinában, s még egy más országban is, mely közelebb 
fekszik hozzánk; s ezért azt hiszem, hogy Isten épen Lateau 
Louiza által azt akarja tudatni a világgal, miszerint uralma 
még erősen áll, megingathatlanul. Erről biztosithatom önö-

ket : azóta, hogy Lateau Louizát láttam, rendkivüli mér-
vekben erősödtem meg azon harczokban, melyeket épen most 
vivnom kell ; — s mint én, ugy helyemben minden pap 
lelki vigaszt s erősítést talált volna ott, ha e stigmatizált 
leányt vérezve, ha ekstazisában látta volna őt. En akkor 
Istennek mindenható működését láttam magam előtt, s azt 
mondtam magamnak: itt testi szemeivel látja az ember, 
hogy van Isten, — mit árthat ennek a gyenge ember? Hadd 
szövetkezzenek anyaszentegyházunk ellen, akár a világnak 
leghatalmasabbjai is; — Az ellen, aki oly csudás az ő szen-
teiben, mint ezt e legújabb tüneményben is látjuk, az ellen 
földi ember nem tehet semmit; mert bármily hatalmas le-
gyen is valaki, mint ember mégis csak a föld szülöttje, s itt 
fogja hagyni e földet, porrá lesz s hamuvá, — s a nyomornak 
mily képét nyújtja már akkor is, midőn betegágyon fekszik! 

Végül t. hallgatóim, ha sikerült ezen igénytelen elbe-
szélés által újból feléleszteni önökben a hitet s a reményt, 
de megerősiteni önökben az ellenségeink iránti szeretetet is, 
kik többnyire nem tudják, mit cselekesznek, kik akaratla-
nul is űzetnek azon ellenséges hatalomtól, mely Krisztusnak 
jövendölése szerint mindig ostromolni fogja anyaszentegy-
házát — ha, mondom, szavaim által hit, remény, szeretet 
öregbedtek önökben, akkor meg vagyok előadásommal 
elégedve. 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, aug. végén. P a x u b i n o n e s t p a x . Mentse 

ki a véletlen, hogy jelen levelünk egy pár nappal később 
érkezett, mint kellett volna, reflexióink ugyanis a ,Pesti 
Napló' azon vezérczikkét illetik, mely már augustus 20-án 
látott napvilágot, mely azonban jobban foglalhatott volna 
helyet a hirdetések közt ily kikezdéssel : „En Rix Vilma" 
azaz, hogy „én Urváry Lajos." 

De hát miért ? Semmi másért, mint azon kificzamitott 
logikáért, mely a czikk előzménye ós annak következménye 
közt létezik, miről különösen rá lehet a ,Napló1 vezérczik-
kére ismerni. Olyanok ezek, mint Rix Vilma postái, kend be 
vele a képedet, de azért a májfoltok, szeplők stb., mégis 
ott diszlenek, vagyis a sz. Istvánnapi körmenet tüntetés a 
,Napló' szerint a kormány ellen, mely a nemzeti ünnep meg-
ülésében nem szokott élénk részvételt tanusitani, de azért 
szerinte a béke az egyház és állam közt szent, mi felett ma-
gas megelégedését és azon óhaját fejezi ki, hogy e béke jö -
vőre is zavartalan maradjon. Már minő logika ez ? vagy nem 
igaz, hogy a körmenet tüntetés akart lenni, vagy iga? ; ha 
nem igaz, ugy miért táplál ily nézeteket a publicumban a 
,Naptó\ ha pedig igaz, ugy mikép mondhatta czikke végén, 
hogy az egyház és állam közt nálunk béke létezik ? 

Senki sem örvendene e békének jobban, mint az egy-
ház, még pedig kettős, egyházi és hazafiúi szempontból, de 
a jelen állapot, melyben fájdalom létezünk, nem azon álla-
potok közé tartozik, melyet békével szoktunk jelezni, oly 
helyzet ez, mely a békének még csak roszul megőrzött kül-
szinét sem érdemli meg, mert nyiltan, ugy mint titkon, részint 
foly a harcz az egyház ellen, részint legalább a fegyverek 
kovácsoltatnak, hogy ha a kedvező pillanat elérkezik, a ti-
tokban ellenünk készitett eszközök felhasználtassanak. A 
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? Pesti Napló1,-t csak két esetre figyelmeztetjük, t. i. a közép-
tanodai törvényjavaslat és a polgári házasság behozataláról 
szóló törvényjavaslatokra. Minden józan észszel biró ember 
belátja, hogy az emiitett törvényjavaslatok legkevésbbé sem 
alkalmasak arra, hogy a békét az egyház és állam közt 
megszilárdítsák; azt is tudja mindenki, hogy nevezetesen az 
előbbivel szemben a püspöki kar már régen benyújtotta pro-
testatióját, az utóbbira nézve pedig nyilt titok, hogy mi-
helyt a kormány a törvényjavaslatot a ház asztalára teszi, 
a püspöki kar azonnal megteendi ellene állásából kifolyó 
kötelmeit. Ha a ,Pesti Napló' előtt e tények ismeretlenek, 
ugy miért szól, vagy miért is létezik egyáltalában mint a 
nyilvánosság organuma ; ha pedig ismeretesek, ugy mikép 
mondhatja, hogy nálunk az egyház és állam közt szent a 
béke ? Vagy a ,Pesti Napló' előtt békés állapot az is, midőn 
a törvényhozó testület, vagy a kormány intentiói ellen, me-
lyek iskoláinkat elfoglalni, hittanunkat felforgatni czéloz-
zák, a püspöki kar tiltakozni kötelességének tartja ? a harcz 
a ,Pesti Napló1, előtt csak az, ha már a papok és püspökök 
tömegesen idéztetnek a törvényszék sorompói elé és ugyan-
csak tömegesen csukatnak be '? az egyház és állam közt lé-
tező küzdelemnek ily felfogása nagy szellemi szegénységre, 
vagy a legjobb esetben roszakaratra mutat, mert a figyelmet 
a tények valóságától el akarja fordítani, a kedélyeket ön-
tudatosan téves állításokkal meg akarja nyugtatni, hogy ne 
is vegyék észre a veszedelmet, mely az egyházat és vele a 
hazát fenyegeti. 

Nem, ily tényekkel homlokegyenest ellentétben lévő 
állitások által mi nem engedjük magunkat tévútra vezet-
tetni, nem viszhangoztatjuk » ,Naplól-\al, pax ubi non est 
pax, mert látjuk a nyilt és titkos törekvést az egyház jogai 
ellen, látjuk, miként küzd nálunk is az állam az egyház 
állása ellen, habár odáig még nem jutottunk is, hogy püspö-
keink tömlöczben sínylődjenek, de hisz ez csak következ-
ménye szokott lenni a szellemi küzdelemnek, az erőszakhoz 
az államok akkor nyúlnak az egyház főpapjai ellen, midőn 
a szellemi harezban vagy egészben megbuktak, vagy egy-
általában semmi remény nem kecsegteti őket, hogy győzel-
met vivjanak ki. 

Hogy eddig még e ponthoz nem jutottunk hazánkban, 
ezt szivesen elismerjük, habár előzményeit fájdalom nem 
tagadhatjuk el; hogy nem fogunk-e eljutni, az csak a libe-
rális pártnak magatartásától függ, no, meg azon körülmény-
től, váljon lesz-e elég ideje, hogy a már megkezdett mun-
kát teljesen végrehajtsa ; ha a liberalismus hazánkban nem 
fog jönni azon öntudatra, hogy katholicismus nélkül Ma-
gyarország nem létezik, mint azt elég bőven bizonyítják a 
a turócz-sz.-mártoni, nagy rőczei protestáns tót gymnasiu-
mok esetei ; ha továbbra is kedve fog telni a katholicismus 
jogainak megtámadása és elnyomásában, ha a helyett, 
hogy a már most is létező harcz elemeit a küzdtte'rről el-
vonná, azokat még inkább szaporítja, ugy nemcsak a mos-
tani látszólagos béke külszine nem fog megmaradni, hanem 
be fog következni az erőszak korszaka, midőn már a küz-
delem nem tollal fog folyni, hanem fegyveres poroszlók ve-
endik körül a lelkészi és püspöki lakokat, ama békének be-
bizonyítására, mely az egyház és állam közt a ,Napló1 sze-
rint napjainkban létezik. Mi ezen eset bekövetkeztét fájlal— 

nók ugyan, de tőle meg nem ijednénk, ha azonban a ,Napló' 
sem óhajtja — mint mondja, — hogy ezen eset bekövet-
kezzék, ugy jobb lesz, ha inkább a még létező szellemi küz-
delem anyagának elhárítására törekszik, mintsem hogy bé-
két hirdet ott, ahol az nem létezik, mert meg lehet győ-
ződve, hogy a jelen békéjének sz. István ugyancsak nem 
örvendene, hanem inkább mindazokat szétverné, kik e ,bé-
kés állapotot' megteremtették. • 

Budapest, aug. 26. Ki tagadhatná, hogy a müveit 
Európa Münchenbe, a kis Bajorhon fővárosába szokott zarán-
dokolni ? S kérdezzük csak, hogy miért ? Azon műkincsek-
ért, melyeket Lajos bajor király ott összehalmozott. 

„München — igy szól Baedeker — Bajorhon fővárosa 
— e század eleje óta uj városrészek és külvárosok és meg-
kettőztetett lakosság által nagyobbittatott és kitűnő építke-
zések által, mint Europa egyik városa sem, ékesittetett. 
Majdnem minden ismert építészeti stylben egy bevégzett 
emlék találtatik, mely épen oly gazdagon mint stylszerüleg 
van ékesitve. Ezeket Lajos királynak köszönhetni, ki már 
mint koronaherczeg is a legjelesebb művészeket gyűjtötte 
maga köré. A mi München ma és a mivel bir, az nagyobb 
részt az ő munkája; a szobrászat és festészet kincseit tekintve, 
jelenleg egyike Némethon leggazdagabb városai közül". 

Tekintvén azt, hogy nm. Trefort minister ur hasonló 
műremekekkel iparkodik hazánk fővárosát emelni, lehetet-
len ezen szerencsés működéséért őt nem üdvözölni. 

Épen ma fejezte be Kratzmann Ede ur a pestbelvárosi 
plébániatemplomban a 20 lábnyi magas és 6 láb széles, sz. 
István első magyar királyt ábrázoló üvegfestmény felállí-
tását, melyet a m. ministerium megbízásából Kratzmann és 
Ulke urak Münchenben, a Theresienstrasse 26. szám alatti 
üvegfestmény műhelyükben készítettek. 

A kép becsét emeli még azon körülmény is, hogy a 
cartont hozzá Than Mór, kitűnő festész készité. 

E sorok irója, kinek többször volt alkalma Német-, 
Franczia- s Olaszhonban hasonló müdarabokat láthatni, sze-
rencsés választásnak véli lenni, hogy épen a müncheni 
Frauenkirche-ben létező régibb üvegfestmények styljében 
készült a szóban levő, több ezer darabból álló, pompás szí-
nezetű rakmü, (mosaique) mely a főoltár evangelium-olda-
lán van felállítva. 

A sorok irója azon nézetben van, hogy hasonló műre-
mekek nagyobb hatással vannak a közművelődésre, mint 
egy protestáns basisra fektetett iskolai törvényjavaslat, mely 
végre is a katholikusok lelkismeretét sérti, de melyet a kis-
sebb számú protestánsok époly nem szivesen látnak, mint a 
reformált és nem reformált zsidók, s melyet legfeljebb a 
magyar nyelv müvelése és terjesztése körül, nem tudom 
mily érdemeket szerzett ,Lloyd' dicsér. Avispa. 

Berlin. C u l t u r h a r c z i a d o m á k . Egyébnek 
sem nevezhetem kormányunknak s hatóságainknak azon, 
minden kicsinykedésök mellett, vagy épen ezért mélyen fájó 
zaklatásait, melyeknek mi katholikusok az országnak min-
den részében kitéve vagyunk, s melyeknek egyes példákban 
való feltüntetése végett a következőkben csak oly eseteket 
hozandok fel, melyek a birodalom különféle részeiben előad-
ták magokat. 

Trierben azon kitűnő előadás, melyet a ,Germania' 
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szerkesztője, Májunké a katholikus polgári egyletben tar-
tott, s melyet e lapok is külön czikk gyanánt közölnek, a t. 
hatóságnak kegyes figyelmét ismét egyszer kiválólag ezen 
egyletre irányzá. A tagok névsora és az alapszabályok be-
kéretvén, mind a kettő be is nyújtatott, csak azért, hogy az 
egylet a maga részéről ne adjon alkalmat az elnyomatásra. 
Ezen hatósági eljárás annyira ráijesztett az odavaló ,liberá-
lis' főpolgármesterre, s még öt más hasonirányu tagra, hogy 
az egyletnek vezérbizottságából kiléptek, mit az egylet 
maga nagy örömmel s köszönettel fogadott ; mert ezáltal 
alkalma nyilt, ezen liberálisok helyébe csupa ,feketéket' vá-
lasztani, mit meg is tett, ugy hogy most a vezérbizottság 
tiszta ultramoutánokból áll. • 

Avagy mit mondanak ahhoz, hogy általános helyett-
nökünk, de Lorenzi ur, f. hó 27-én a vizsgáló biró elé volt 
idézve; mert — nem régen az eichstätti püspöknek látogatá-
sát fogadta, anélkül, hogy erről a rendőrségnek jelentést tett 
volna. Melyik §-a által a hirhedt májusi törvényeknek meg 
volna tiltva látogatásokat fogadni, nem tudjuk, valamint azt 
sem, mióta lettek a katholikus papok a fegyházi rabokkal egy 
sorba helyezve, kiket szintén csak az illető poroszló engedel-
mével meglátogatni szabad ; ennélfogva tehát ebben is csak 
egyikét láthatjuk azon haszontalan vexatióknak, melyek által 
kormányunk rosz szelleme ugylátszik a katholikusokat for-
radalomra akarja lázitani, hasonlólag mint a svajczi zsarno-
kok hogy igy, a pápistáknak egy kis megtizedelése által, régi 
hagyományos szokás szerint, a protestáns uralmat biztositsa. 
E pokoli terv azonban itten époly kevéssé fog sikerülni, mint 
Svajczban ; hanem épen rendithetlenül törvényes magatar-
tásunk lesz azon szikla, melyen a páholynak furfanga hajó-
törést szenvedend. 

Legújabban meg az is jutott eszébe kormányunknak, 
a porosz birodalom területéről minden nem-német szárma-
zású katholikus papot, bármi okból tartózkodjék is itt, el-
űzni. Igy Bonnból egy besançjoni tanár utásittatott ki, aki 
csak néhány napot akart ott tölteni, hogy az egyetemi 
könyvtárban tanulmányokat tegyen ; hasonlólag több, ra j -
namelléki nemes családoknál levő nevelő utasíttatott ki, 
többnyire oly helyen, hol az odavaló rendes lelkész már ré-
gebben elűzetett, hogy ezáltal a katholikus nép minden papi 
segély- s szolgálattól megfosztassék ! 

Loö bárónál, a mainczi egyletnek elnökénél ismét egy-
szer házmotozás tartatott, de eredmény nélkül ; nevezetesebb 
az, hogy most már sz. Ferencz rendjére is kerül a sor elűzetni. 
Aug.23-án a remageni francziskanusoknak tiltatott meg isteni 
tiszteletet tartani. A többi még csak váratik. Pedig jó, hogy 
igy történik ; mert ekként a világ mindinkább jobban belátja, 
hogy nemcsak a jesuitismus, nemcsak az ultramontánismus, 
hanem, ami különben egyértelmű ezekkel: a katholicismus az, 
mit a német protestantismus kiirtani készül. 

Poroszlengyelország. A z o s t r o m á l l a p o t . 
Többféle tekintet az, mindenek előtt a büntető törvényre 
való tekintet, mely tollamnak tartózkodást, számnak hall-
gatást parancsol, amiért is az itt, Róma ellen viselt cultur-
harcznak csak egyes részleteit ecsetelhetem ; azonban azt 
hiszem, hogy ez is elég lesz arra. hogy t. olvasóink be-
lássák, miért irtam tudósitásom cziméül e szót oda: ,az os-
tromállapot'. 

Augusztus közepe táján egy magasabb kormányhiva-
talnok járt Grnesen városában, egyedül azon czélból, hogy a 
netalán itt fenálló katholikus egyletek iránt vizsgálatokat 
indítson. Ezen hivatalnok megbízásából Piasecki rendőrségi 
írnok jött a Szentháromságról nevezett főtemplomnak káp-
lánjához, Trawicki úrhoz, megtudandó tőle, váljon fenáll-e 
még azon lengyel katholikus legényegylet, melynek Tra-
wicki valamikor elnöke volt. Ezen egylet azonban, fájda-
lom, már régebben megszűnt ; a rendőrségi ur tehát innen 
minden felfedezés nélkül félre vonult. 

Néhány nappal későbben Lange könyvkereskedő idéz-
tetett a vizsgáló biró elé, mig egyidejűleg Dorszewszki, volt 
káptalani tollnoknál, ki azonban már egy év óta gutaütöt-
ten fekszik, házmotozás tartatott s a postának meghagya-
tott, hogy minden, Langénak szóló levelet visszatartson s a 
rendőrséghez szolgáltasson be, mely azokat feltöri s átol-
vassa, ámbár Lange maga szabad lábon van. Nem hiszem, 
hogy ujabb időkben civilizált állam ily durva megsértését a 
levéltitoknak engedte volna meg magát, mint a protestáns 
Poroszország szegény katholikus alattvalói ellen. S váljon 
mit akar a rendőrség ez uton megtudni ? Ugy látszik azt, 
hogy ki igazgatja Korytkowski kanonoknak száműzetése 
óta a megyét ; mert ezt az illetőken kivül senki sem tudja s 
egyhamar meg sem tudandja is, mert papjaink, kiknek egy-
házi hivatalos dolgaik vannak, inkább személyesen jönnek 
ide, semhogy a postának s közvetve a kormánynak elárul-
nák, hogy ki jelenleg a megyének vezetője. 

Ugyanezen okból ismét néhány nappal későbben To-
maszewski esperes idéztetett az államügyész elé, sőt midőn 
az ez irányban tett kérdésekre nem adott oly választ, mely 
ezen urat kielégítette volna, fogva le is tartóztatott, azon-
ban a birói testületnek előleges tanácskozása után néhány 
óra múlva ismét szabadon bocsáttatott. Mindezekért a po-
roszlengyelhoni katholikus papság, s a világiak közül min-
denki, aki a protestáns kormány előtt mint jó katholikus 
,gyanús' — folytonosan házmotozásra készül ; mert nem 
tudni, melyik pillanatban tetszik a rendőrségnek, egyiket 
másikat meglepni ; sőt midőn nem régen a berlini ,'Germania1,  

egy hoszabo, ugyanezen állapotokat ecsetelő levelezést ho-
zott, a gneseni államügyésznek hivatalos sürgetésére ott is 
a szerkesztőségben házmotozás tartatott ; mert azt hitték, 
hogy talán ez uton tudandják meg, ki a gneseni megyének 
ezidőszerinti, Rómából felhatalmazással ellátott kormány-
zója. Azonban a t. rendőrségnek fáradozásai ott is haszon-
talanok voltak. 

Látják ebből, hogy a gneseni katholikusok részéről 
jól szervezett harcz folytattatik a protestáns kormány ellen. 
Ez folytonosan lesben áll ellenünk, mi pedig szünet nélkül 
védelmi állapotban tartjuk magunkat. Befogatások, vallatá-
sok, házmotozások, s a leveleknek feltörése, börtönbüntetés 
azok számára, kik nem mondják azt, mit a kormány meg-
tudni szeretné — váljon roszul mondtam-e, hogy folytonos 

• ostromállapot alatt állunk ? 
Brazilin. ,C u 11 u r h a r c z'. Nem tehetünk róla, 

midőn majd minden országból ugyanazon tárgyról vagyunk 
kénytelenek tudósításokat hozni. Avagy tehetünk-e róla» 
hogy az egyház Poroszországban és Braziliában, Ausztriá-
ban és Chinában, Oroszországban ^és Olaszhonban, Spanyol-
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országban és Japanban egyformán üldöztetik, minek szá-
mára magok az üldözök e szót találták fel és használják : 
,culturharcz', s hogy tehát, midőn az egyháznak a világ kü-
lönféle részeiben mutatkozó állapotáról irni akarunk, min-
denütt csak ez a ,culturharcz' tolakodik fel tárgyul? Job-
ban szeretnénk bizonyosan kellemesebb tartalmú tudósítá-
sokat irni, de mikor lehetetlen ? 

A brazíliai állapotokról t. olvasóinkat mindeddig töké-
letesen a dolog magaslatán tartottuk, s ebbeli tudósításain-
kat most azzal folytatjuk, hogy a parai püspöknek alább 
következendő levelét közöljük, melyet e bátor hitvalló el-
itéltetésének előestején egy előkelő braziliai katholikushoz 
irt, s mely azt mutatja, hogy Braziliának püspökei s kath. 
népe ugyanazon vallásos lelkesedéssel eltöltvék, mely a né-
meteket oly dicső bajnokokká teszi. Az igazi katholikus 
mindenütt e világon egy s ugyanaz ; mert hite ís egy s 
ugyanaz. 

„Oly napnak előestején irok önnek — mondja a püs-
pök ur, említett levelében — mely a braziliai egyházra 
nézve felette fontos lesz. Holnap (julius 1.) a legfőbb tör-
vényszék előtt jelenendek meg. Akárminő legyen is ezen 
igazságtalan pernek kimenetele, — a katholicismus ügye 
diadalmaskodni fog ; mert a mellettünk szóló, a velünk ro-
konszenvező közvélemény mindinkább hangosan s szünet 
nélkül nyilvánul. A szabadkőműves kormány szívesen hátrálna, 
s már igen roszul érzi magát ama zsákutczában, melyben 
jármüve, saját ügyetlensége folytán, megfeneklett. Még rész-
letesb tudósításokkal szolgálok önnek, mondván, hogy a 
braziliai püspöki karnak erélye az országot megmentette, s 
hogy még más püspökök is hasonló rendszabályokra készül-
nek a páholy ellen, mint aminőket én érvényesítettem. Imád-
kozzék a hazáért. Én részemről nem adom meg magamat. 
Nem resignatio, hanem öröm az, mi keblemet dagasztja; 
mert soha életemben nem jutott annyi vigasz s bátoritás 
osztályrészül, mint épen most". 

A mit itt a püspök ur a közvéleménynek a katholikus 
ügyre nézve kedvező voltáról ir, az más helyről is megerő-
síttetik. A katholikusok mindenütt egyleteket alapítanak, 
mindenütt kijelentik, miszerint elhatározvák rendithetlenül 
ragaszkodni püspökeik s alsóbbrendű lelkipásztoraikhoz. 

Legörvendetesebb a szent-Vincze-egyletnek mindenütt 
való gyors terjedése; mert tudjuk, hogy épen a jótékony-
ság volt azon eszköz, melylyel a páholy annyi, különben jjS 
katholikust hódított a maga számára. Igaz, h^gy ezen jóté-
konyság magának a páholynak igen kevésbe került, mert 
elég ügyes volt, a különféle ajtatos czélu, kath. testvérüle-
teknek jövedelmeit hatalmába keríteni. Ezen testvérületek 
közt vaunak igen gazdagok is, péld. az ,Irmandade do SS. Sa-
cramento de Nossa Sennora', melynek évi jövedelme körül-
belül vagy 100,000 tallért tesz ! E pénzekkel gazdálkodván 
a páholy könnyen azon hamis dicsőségre .tehetett szert, 
hogy jótékony egylet, mely dicsőség csakhamar elhalavá-
nyuland, mihelyt a ,testvéreknek' saját zsebökből keilend 
majd Jótékony' egyletet játszani. 

Örvendetes jelenség még az is, hogy a kormánynak a 
püspökök irányábani erőszakos eljárása végre valahára a 
braziliai katholikusoknak szemeit felnyitotta. Sokan kilép-
nek a páholyból, s pedig nem csak ugy titkon, hanem nyil-

vánosan, amennyiben ebbeli lépésöket a lapok utján is köz-
hírré teszik. Feltűnő, hányan járnak legújabban a szentsé-
gekhez, főleg Rio de Janeiróban, mig a népnek felébredő 
katholikus meggyőződéséről az is teszen örvendetes, fényes 
tanúbizonyságot, hogy a rendületlen ragaszkodást igérő rész-
vétfelii'atok a püspökökhez egyre sűrűbben érkeznek, me-
lyekben a papság, a hivő világiakkal a nemesség a köz-
néppel, a gazdag, birtokos középosztály a földművelővel 
vetélkednek katholikus érzületüknek feltüntetésében. Hóna-
pok óta folynak az ajtatosságok a befogott püspökökért s a 
nép oly sűrűen látogatja a templomokat, mint soha ezelőtt, 
jeléül, hogy főpásztoraival együtt érez és szenved; — szó-
val, mit a legbuzgóbb, szakadatlan, szivreható intelmek sem 
voltak képesek kieszközölni : a kathoiikus szellemnek fel-
ébredését s a vallási közönynek kiirtását, azt a szabadkő-
müvesi erőszak egyetlenegy csapással idézte elő, s ezért há-
lát adunk — Istennek. 

De azért a liberális braziliai sajtó még folytonosan azt 
állítja, hogy a római curia a braziliai kérdésekben a legna-
gyobb tapintatlansággal járt e l . . . . Azonban miért ? A kér-
dés itt csak ez : Érvényesek-e azon törvények, melyek az 
egész egyházban a szabadkőművesség ellen fenállanak, Bra-
ziliában is vagy sem ? Azt hinné az ember, hogy épen a li-
berálisok, kik minden egyéb ügyben oly nagyra vannak a 
,törvényeknek' azaz a magok ,törvényeinek' betűszerinti 
teljesítésével — hogy mondjuk, a liberális urak ezen kér-
désre igennel fognak felelni. Azonkívül tudjuk is, hogy a 
szabadkőművességnek legtekintélyesebb közlönyei, mint pél-
dául a ,Latomiai vagy a ,Freimaurer Ztg.', szerint a ka-
tholicismus és a páholy közt lehetetlen az egyezkedés. Azért 
tehát ne tessék haragudni, ha a szentszék s a braziliai püs-
pökök a magok részéről is ezen természetellenes viszony el-
len tiltakoznak, melyet épen a braziliai szabadkőművesek 
e két tényező közt létesíteni akartak. Az ekként keletkezett 
harcz az egyházra nézve kedvező kimenetelt vett, ugy hogy 
már csak ezen szempontból sem mondhatni, hogy oktalanul 
kezdte azt. 

Avagy csakugyan tapintatlanságok követtettek volna 
el Róma részéről ezen ügyben ? A dolog abban áll, hogy 
azon esetre, ha igaz lenne mindaz, mit a braziliai liberális 
lapok erre vonatkozólag mesélnek, hogy akkor a szentszék 
Brazília, illetőleg a braziliai kormány részéről csúnyán sze-
detett volna rá. E lapok ugyanis azt beszélték, hogy ő szent-
sége Pinedo bárónak, a Rómában ez ügyben megfordult 
rendkívüli követnek jelentése folytán a braziliai püspökö-
ket, főleg a pernambucóit keményen megdorgálta, s azt pa-
rancsolta nekik, hogy a szabadkőművesekre kimondott ki-
közösítést vonják vissza. De ez mind, egy szóig, merő ha-
zugság. Pinedo báró a mult év vége felé Rómába jött, egy-
idővel Eu gróffal, a koronaherczegnő férjével. Pinedo hoszu 
emlékiratot hozott magával, mely a püspökök eljárását a 
legfeketébb színekben ecsetelte. Saldanha Marinho, a bra-
ziliai nagykeletnek főmestere, ki ,Ganganelli' álnév alatt 
Brazilia legterjedtebb lapjában, a ,Jomal do Commercio'-
ban czikkez, ott azt beszélte el, hogy Pinedo öt millió f ran-
kot kinált a pápának, hahogy ezen ügyben enged. De a 
szentszék nem tágított, bármit irt legyen is Pinedo haza, 
kinek diadalittas jelentéseit a való csakhamar keservesen 
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meghazudtolta. Többi közt azt is állította, hogy egy a szent-
szék részéről a pernambucói püspökhez intézett levelet látott, 
melyben e szavak fordulnak elő : „Acta tua non laudantur", 
mely levél többi közt azt is hagyja meg a főpapnak, hogy a 
szabadkőműveseknek excommunicatióját visszavonja. Ily 
levél soha sem létesett. A parai püspök az ,Aboa Nora1 czimü 
lapban januárhó 31-kén ünnepélyesen kijelentette: „Nem 
igaz, teljeséggel nem igaz, mintha a szentatya a püspökök 
magatartását roszalta s nekik szemrehányásokat tett volna. 
E hazug hirt a szabadkőművesek költették s terjesztik". 
Ugyanakkor a fentemiitett Saldanha is ezeket irta : „Bizo-
nyosan tudjuk, hogy a ministerelnöknek abbeii alapos remé-
nye, a pápát a dolgok iránt felvilágosítani, hajótörést szen-
vedett. IX. Pius elforditá szemeit azon pénztől, melylyel 
megkínálták. S mintha nem lett volna elég, hogy Pinedo 
báró annyira megalázta magát előtte, még Eu grófnak, a 
praesumtiv trónörökösnő férjének is el kelle őt Rómába ki-
sérni ; — talán biztosíték legyen az a jövendőbeli uralkodás 
jellemére nézve? — elég az hozzá, hogy IX. Pius az időt 
alkalmasnak hiszi arra, bátorságát megmutatni ; oly biztos-
nak érzi magát terveinek végrehajtására nézve, hogy a fel-
ajánlott pénzt visszautasította". 

A brazíliai kormány is tettleg megmutatta, hogy Pi-
nedónak küldetése minden eredmény nélkül maradt, ameny-
nyiben a pernambucói püspököt már deezember végén befo-
gatta, mit nem tesz, ha Pinedo jól jár vala Rómában, mert 
a püspöknek bebörtönöztetése semmi egyéb, mint hadüzenet 
a szentszék ellen, melyet a nagyon gyenge lábon álló minis-
terium különben nem mert volna koczkáztatni. Hogy tehát 
a püspököt mégis bebörtönöztetni merte, azt mutatja, hogy 
a még pro forma folyó alkudozásoktól semmit sem vár, sőt 
ezen alkudozásokat Pinedo visszahivatása után egy papi 
küldött által csak azért folytatja, hogy a brazíliai katholi-
kusoknak szemébe port hintsen, mintha a béke fentartására 
bármit is megtenne. 

Mindazonáltal kérdjük : mi igaz sem volna azon dia-
iittas jelentésekben, melyeket Pinrdo küldetése elején haza 
menesztett ? . . . . Ugy látszik nekünk, mintha az egész ab-
ban állott volna, hogy a szentszék Pinedo panaszaira azt 
válaszolta, miszerint a tényállást megvizsgálván, ha a püs-
pökök hibáztak, azokat meginteni fogja. De hogy a szent-
szék ez utóbbit egyoldalulag tegye anélkül, hogy az illető 
főpapokat is meghallgatná, ily oktalanságot csak liberális 
lap gondolhatott ki, liberális közönség számára. A szentszék-
nek eljárása ez ügyben, mint mindig, bölcs és tapintatos volt. 
A brazíliai egyházat pedig, mely két püspökének bebörtö-
nöztetése után, most még érsekének halála felett is kesereg 
— e szavakkal üdvözöljük a viszontlátásig : per erueem 
ad lueem ! 

Missiói tudósi!ások. (Folyt.) 1835. Az első ap. 
helynök jobb létre szenderül. — 1836. Rosario Vincze atya 
ap. helynökké neveztetik. — 1837. Ugyanő felszenteltetik. 
— 1838. apr. 24. XVI. Gergely „Multa praeclare" brevéje 
által Indiában és Ceylonban megszünteti a goai fenhatósá-
got s egyedül az illető ap. helynököket jelenti ki ordinariu-
soknak. — 1842. Rosario e mulandó életet az örökkévalóval 
cseréli fel. Bettachini Horácz megérkezik. — 1843. Musulce 
Kajetán AntaJ ap. helynökké neveztetik és usulai püspökké 
szenteltetik. 

A ceyloni katholikusok száma 86,837-re rug. Az isko-
lábajáró kath. tanonczok száma 1210. Dr. Misso vezénylete 
alatt néhány polgár decz. 15. tiltakozván egy goai püspök 
kinevezése ellen, kezdetét veszi a coiombói schisma. Később 
ugyanezen párt egyesül a goai szakadárokkal, s az európai 
ap. helynökök ellen támad. 

1845. május 6. Ceylon a coiombói és jaffnai ap. hely-
nökségekre osztatik fel. Bettachini atya az usului pk. segéd-
jévé neveztetik. — 1846. febr. 8. Bettachini toronai püs-
pökké szenteltetik. — 1847. Semeria. atya a szepl. fog. bold, 
szűz Mária oblatusainak rendjétől Jaffnába érkezik, s a 

rendet itt megtelepíti. Bettachini jaffnai ap. helynökké ne-
veztetik. Bravi József atya tipasai félsz. pk. mint az usulai 
pk. coadjutora Bettachini utódjává tétetik. — 1848. A cey-
loni katholikusok száma 113,210. — 1849. Mantottéban 
Mascarenhas Mihály Filep goai áldozár Bettachini ellen fel-
lázad. A manaari és mantotte-i schisma kezdődik. 

1850. A jaffnai ap. helynökség katholikusainak száma: 
50,500; a hittéritőké: 14. — 1853. máj. 9. IX. Pius „Probe 
nostis" brevéje által a goai érsek jogbitorlásait megrója és 
őt rendreutasítja. — 1856. aug. 17. Semeria atya olympiai 
pkké szenteltetik és Bettachini coadjutorává neveztetik. — 
1857. jan. 25. Musulce pk. meghal; utódjává Bravi pk. lesz. 
Febr. 21. A sz. szék és concordatum jön létre, mely rendezi 
'a portugalli protectoratust. jul. 26. Bettachini Boltawatte-ban 
más világra költözik. Semeria pk. utódjává lesz. 

1860. Jan. és febr. Bonnand pk. pondicheryi ap. hely-
nök Ceylont meglátogatja, aug. 15. Bravi püspök bevégzi 
életét. ' (Folytatjuk ) 

VEGYESEK. 
— Hogy a májusi törvények a katacombákba fogják 

visszanyomni a némethoni katholikus egyházat, azt Wind-
horst már régebben megjövendölte, de hogy ezen állapot 
itt-ott már tényleg be is állott, mutatja a liberális ,Magdeb. 
Ztg.'-nak következő tudósítása : „Helfrich, dipperczi má~ 
justörvényileg száműzött plébános körülbelül 14 napja visz-
szatért nyájához. A kerületi főnökség, nem tudjuk miért, 
nem fogatta még be, hanem egyelőre azon van, hogy consta-
tálja, váljon végez-e papi functiókat, vagy sem. Azonban, 
annak daczára, hogy Helfrich mindennap miséz, gyakran 
gyóntat, s vasárnaponként rendesen áldoztat, mindeddig nem 
sikerült a csendőrség megkettőztetett buzgalmának sem, még 
csak egyetlenegy papi functióját is constatálhatni, miután az 
egész nagy község a legfurfangosabb inquisitiókkal szemben 
is következetesen s egyértelmüleg hallgat. A plébános maga 
mindennap más más háznál rejtőzkedik el; az isteni tiszte-
let alatt mindenfelé őrök állíttatnak ki, kik a csendőrök 
közeledtét jelezvén, minden felfedezési kísérletet meg-
hiúsítanak." 

Hasonlót olvasunk svajezi kath. lapokban is, hogy t. i. 
oly helyeken, hova a kormányok ókatholikus papokat erő-
szakoltak, a katholikusok hallottaikat rendesen inkább min-
den pap nélkül temetik el, semhogy ókatholikus papot hívja-
nak, miután a rendes, kath. lelkészeket a kormányok elűzték. 

— Egyházi festészet. Jacobey Károly, egyháztörténeti 
festészünk műtermében ismét két befejezett oltárképet lát-
tunk. Az egyik sz. Máté evangélistát ábrázolja, mely ifj. b. 
Rudics József ur megrendeléséből a bács-kunbajai kath. 
templom főoltárára van szánva ; a másik pedig, a boldogs. sz. 
Szüzet ábrázoló, a somogy-buzsáki helységi templom szá-
mára készült. 

E két festmény ugy compositiójára, mint erőteljes szí-
nezetére nézve legjobb oltárképeink közé sorolható ; a köny-
nyüded, bátor kezelés pedig, melyet egyébiránt nevezett 
művészünknél már megszoktunk, a legőszintébb elismerést 
érdemli. 

A dekoratív modorban gyors léptekkel haladó maestrót 
örömmel követjük bokros foglalkozásai közt ; de nem mu-
laszthatjuk el egyúttal sajnálatunkat kifejezni a felett, hogy 
idejének értékesítése végett kénytelen egészen eltérő válfa-
jokba vágó dolgokkal is foglalkozni (jelenleg is épen egy 
csataképet fest) ; holott ha csupán az egyházi festészetet 
cultiválva, egészen e szakmának élhetne, melyért lelkese-
dik: hivatásának rnegfelelőleg ily technikai erővel, mekkora 
szolgálatot nem tehetne a jobb irányú magyar templomi fes-
tészet fejlesztése körül, mennyit nem lendíthetne a valódi 
áhítatos diszités ügyén, mely oly jelentékeny befolyással 
van a hivők buzgalmára s áhítatára ! 

Folytatás a mellékleten. 
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IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Bírálatok s ismertetések. 

Simar, Das Gewissen und die Gewissensfreiheit. 
10 Vorträge, Herder, Freiburg im Breisgau, 1874. 116, 
ára 12 ez. gar. — Korunk főtévedése, a hamis liberalismus 
kiindulási pontját kétség kivül többi közt a lelkiismeret téves 
felfogásából is veszi. A lelkiismeret ugyanis az erkölcsi élet 
zsinórmértékét és alapját képezi ; ha tehát a zsinórmérték ha-
mis és az alap ingadozó, az erkölcsi élet irányának is hamis 
és ingadozónak kell lennie. Dr. Simar, a bonni egyetem ta-
nára, azért igen helyesen és korszerüleg járt el, midőn a lel-
kiismeretet és ennek szabadságát választotta tárgyául azon 
előadásainak, melyeket az egyetemi hallgatók istentisztelete 
alkalmával tartott. A tárgy nagy fontosságú és az előadások 
kitűnő szerkezete megérdemli a csak 116 lapból álló köny-
vecske megismertetését. A szerző tiz előadásban tárgyalja a 
lelkiismeret eredetét, lényegét, tekintélyét és szabadságát kü-
lönféle vonatkozásaiban. (1. az ,Irod. Ért.' c) számát 19. 1.) 

A lelkiismeret eredetét illetőleg sz. a keresztény hitre 
hivatkozik, mely azt tanitja, hogy a lelkiismeret Isten aján-
doka és hogy lényeges részét képezi azon erkölcsi és vallási 
tehetségeknek, melyekkel a Teremtő az ember szellemét avé-
gett ruházta fel, hogy, mint Isten képmása, őt megismerje és 
szeresse, ő benne éljen és boldoguljon. A lelkiismeret a leg-
erősebb kötelék, mely lelkünket Istenhez füzi. Az ember is-
meretével és akaratával elszakadhat ugyan Istentől, de nem 
lelkiismeretével, mely őt akarata ellenére is előbb vagy utóbb 
Istenre és szent törvényére figyelmezteti ; Isten tudatát ki 
nem irthatja lelkiismeretéből. „Quidquid enim vis, potes fuge-
re homo, praeter conscientiam tuam. Intra in domum tuam, 
requiesce in lecto tuo, intra in interiora ; interius habere nihil 
potes, quo fugias a conscientia tua, si rodunt te peccata tua." 
Aug. Enarr 2 in Ps. 30. n. 8. Az ész is bizonyítja a ker. hit 
ezen igazságát. A lelkiismeret ugyanis egyetemes lelki jelenet, 
következőleg csak általános okból lehet származtatni ; ezen 
ok csakis az Isten által teremtett szellemi természetünk lé-

nyegében feltalálható ; a lelkiismeret tehát Istentől ered. A 
pogány költők és bölcsészek is a lelkiismeretet Isten müvének 
és kinyilatkoztatásának tekintették. 

A lelkiismeretet szerző Isten szavának mondja, de nem 
közvetlen kinyilatkoztatása ez Isten szent akaratának, hanem 
az ember lelki tevékenysége által közvetített szózat. A lelki-
ismeret épen ugy Isten szava, mint az ész isteni világosság. 
Az észtehetség fejlődése és tevékenységétől, valamint az em-
ber erkölcsi lelkületétől függ, mennyire világosítja meg ezen 
isteni fény és természeti kinyilatkoztatás elménket és inditja 
meg akaratunkat. Épen ugy áll a dolog a lelkiismerettel. Ez 
is az emberi lélek és legbensőbb életének mintegy része ; azért 
ezen benső élet, az ember szellemi s erkölcsi fejlődésétől van 
feltételezve a lelkiismeret hivatásszerű működése. Tárgyila-
gosan véve tehát a lelkiismeret Isten szava, alanyilag pedig 
az emberi lélek erkölcsi tehetéke (Anlage); nem különálló te-
hetség, hanem az ész. kedély és akarat az erkölcsi világrendre 
vonatkozó összműködésének eredménye. Az alanyi és tárgyi-
lagos irány közreműködéséből magyarázhatjuk meg a lelkiis-
meret különféle jeleneteit, tévedéseit, állapotait stb. 

A lelkiismeret hivatásából és lényegéből következik, 
hogy isteni tekintélylyel bir. Ha ugyanis a lelkiismeretben 
Isten akarata nyilatkozik, ha Isten szól hozzánk a lelki-
ismeret által, akkor kell, hogy alávessük magunkat Isten 
miatt, ki legfőbb törvényhozónk. A lelkiismeret ezen fensőbb 
tekintélyét a pogányok is elismerték, igy például Sophoklesnél 
Antigone Kreon zsarnoki követelései ellenében az istenek 
sérthetlen, nem irott törvényeire hivatkozik. Legvilágosabban 
és leggyakrabban Cicero beszél a lelkiismeretről. „In omni 
vita sua quemquam a recta conscientia transversum unguem 
non oportet discedere." Ep. ad Attic. XIII. 20. „Bene prae-
cipiunt, qui vêtant quidquam agere, quod dubitant, aequum 
sit, an iniquum." De off. I, 9. Seneka ezeket mondja a lelki-
ismeretről : „Sacer intra nos spiritus sedet, malorum, bono-
rum nostrorum observator et custos ; hic prout a nobis tracta-
tus est, ita nos ipse tractat." Ep. 41. Szépen mondja szerző, 

A könyvtárak s tud. gyűjtemények 
ügyében legújabban történt ama figye-
lemre méltó intézkedést kell e helyen 
említenünk, melynél fogva Pulszky 
Ferencz, a magyar nemzeti múzeum-
nak igazgatója, eddigi állomásán meg-
hagyásával azoknak országos főfelü-
gyelőjévé neveztetett ki. 

A királyi kinevezés következőleg 
hangzik : 

Vallás és közoktatásügyi magyar 
ministerem előterjesztésére megenge-
dem, hogy a Magyarországban létező 
vagy létesítendő, közhasználatra szánt 
gyűjteményekre s könyvtárakra való föl-
ügyelet gyakorlása czéljából egy az V. 
napdijosztályban sorozott, s az utazási 
fölszámoláson tul díjtalan országos fő-
felügyelői állomás rendszeresittessék. 

Ez állomásra fenemiitett minis-
terem előterjesztésére cerfalvai és lubóci 
Pulszky Ferenczet, a magyar nemzeti 

muzeum igazgatóját, eddigi állomásán s 
élvezményei meghagyásával kinevezem. 

Kelt Ischlben, 1874. évi julius hó 
13-án. 

F e r e n c z J ó z s e f , s. k. 
Trefort Ágoston, s k-

Ugyanezen ügyben pedig a vallás-
és közoktatásügyi minister Pulszky 
Ferenczhez, mint a közkönyvtárak és 
gyűjtemények főfelügyelőjéhez a kö-
vetkező rendeletet intézte : 

Oly végből, hogy a kormánynak az 
ország különböző vidékein létező avagy 
létesítendő, közhasználatra szánt nyilvá-
nos gyűjtemények és közkönyvtárakról, 
azok anyagáról, berendezéséről s keze-
lési módjáról, nemkülönben használha-
tóságukról, s azok körül követett eljárá-
sokról kellő tudomása legyen — és ő cs. 
és apostoli kir. fölségének legfölsőbb föl-
ügyeleti joga kellő hatálylyal ez irány-
ban is gyakoroltathassék, egy országos 
főlolügyelői állomás rendszeresítése el-
rendeltetvén, s arra (címed) legkegyel-

mesebben kineveztetvén, (címednek) első 
teendője leend : ezen intézeteket időről-
időre, a mennyiben t. i. eddigi teendői-
nek csorbulása nélkül eszközölhető, 
szemle alá venni, azok lajstromait, a 
mennyiben léteznének, beszerezni, és az 
észlelt hiányok- és fogyatkozásokról ne-
kem jelentést tenni, s azok megszünte-
tésérelegalkalmatosabbaknakmutatkozó 
intézkedések iránt javaslatait hozzám 
bemutatni 

Figyelmének tárgyát képezendi a 
magyar tudományos egyetem, a magyar 
tudományos akadémia, a földtani intézet, 
a központi mintarajziskola, a vidéken 
lévő magyar királyi jogakadémiák, a ko-
lozsvári kir. egyetem, a marosvásárhelyi 
Teleki-könyvtár, a nagyszebeni báró 
Bruckenthal-féle képtár, könyv- és egyéb 
gyűjteményeknek, nemkülönben egyéb 
hasonló természetű gyűjtemények álla-
potának megszemlélése különösen azon 
irányban : vájjon azok a fönálló szabá-
lyoknak, a könyvtárisme és muzeumtu-
domány jelenkori igényeinek megfelően, 

9) 
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hogy ezek előhírnökei azon bizonyítékoknak, melyeket a 
Szentlélek maga a természetfölötti kinyilatkoztatás ós a ke-
resztény tanítás által kiküldött az egész világra, hogy a lel-
kiismeret tekintélyét megvédjék, az elhomályosodás ós leigá-
zás veszélyeit elhárítsák. 

lia szerzővel azt állítjuk, hogy a lelkiismeret isteni te-
kintélylyel bir, ezt nem szabad a pantheismus értelmében 
venni. E szerint a mindenség, tehát ez ember is a feltétlen 
lénynek egyik nyilatkozása ; csak egy állag van, és minden, 
a mi létezik, ezen egy állag megjelenési módja. A pantheismus 
az embert azonosítja Istennel, következőleg a lelkiismeret a 
feltétlen lény öntudata. A rationalismus a lelkiismeretet az 
önható, független, gyakorlati ész ítéletének mondja ; ezen tév-
tan a lelkiismeretet Isten tekintélye alól kivonja és az ész 
autonómiájára alapítja. Mind a pantheismus. mind a rationa-
lismus felfogása ellenkezik a ker. hittel, a lelkiismeret ter-
mészetével és a józan észszel. Mindakettő kárhoztatva van a 
Syllabus 56. tételében : „Morum leges divina baud egent 
sanctione, minimeque opus est, ut humanae leges ad naturae 
jus conformentur aut obiigandi vim a Deo accipiant." Az ész 
és a keresztény hit tanítása szerint a lelkiismeret csak köz-
lönye, nem szerzője az erkölcsi törvénynek ; azért csak annyi-
ban bir isteni tekintélylyel, a mennyiben valóban Isten aka-
ratát közli velünk. A lelkiismeret valamint alapját ugy mér-
tékét is Isten akaratában birja. Isten törvénye és ítélete min-
denkor az emberi törvény és ítélet változkatlan és törlietlen 
szabályát képezi. Igaz, hogy az erkölcstan elvei szerint a té-
ves lelkiismeret is képezheti az erkölcsi cselekvésnek zsinór-
mértékét, de csak azon esetben, midőn azt valaki saját vétke 
nélkül helyesnek, azaz Isten akaratával megegyezőnek tartja. 
Minthogy az egyház hit és erkölcs dolgában Isten akaratát 
csalhatlanul megmagyarázza, azért kell, hogy a lelkiismeretre 
nézve is csalhatlan tekintélylyel birjon. Az egyház tanítása 
erős horgony, mely a lelkiismeretnek a kételyek és tévedések 
ellenében szilárd támaszt nyújt. (Vége köv.) 

Der Schulfreund. Eine Quartalschrift für Förderung 
des Elementarschulwesens und der Jugenderziehung. Im Ve-
reine mit Schulmännern und Jugendfreunden herausgegeben 
von Dr. J. H. Schmitz, kathol. Pfarrer und Dechanten zu 
Zell a. d. Mosel ; und Dr. L. Kellner, Regierungs- und kathol. 
Schul-Rath in Trier. Dreiszigster Jahrgang. Trier 1874. Ver-
lag der Fr. Sintz'schen Buchhandlung. 

Mióta a buzgó lelkű, áldott emlékű M é s z á r o s I m r e , 

vadkerti plébános, s később esztergomi kanonok által a kath. 
egyház szellemében szerkesztett s füzetekben kiadott „Nép-
nevelesi közlemények", szerkesztőjük kora sirbaszálltávalalig 
egy évi fenállás után megszüntenek ; azóta —- három egész 
lustrumon át — soha sem volt — s fájdalom mai napságig 
hiányzik hazánkban egy oly magyar nyelvű i d ő s z a k i f o -
l y ó i r at, mely a népiskolai kath. tanügy czéljainak szolgá-
latára lenne szentelve és szerkesztve. E hiány érzetét még 
sokszorosan fokozza azon elszomorító tapasztalás, hogy mig a 
ker. kath. szellemmel homlokegyenest ellentétes irányú és 
tartalmú s ingyenes vagy olcsó e nemű termékek határain-
kon belül is naponta nagyobb tért foglalnak, addig a kathol. 
paedagogiának hazánkban és nyelvünkön alig van egy pár, 
több tekintetben tengő életet élő hetilapon kivül egyéb idő-
szaki oi'ganuma. 

Valahányszor alkalmunk akad — pedig de sokszor 
akad ! a zsoltárossal felsóhajtani, hogy. Öröködbe Uram ! stb. 
valahányszor lanyhán gondozott s lazán ótalmazott igazaink s 
ősi jogos örökünkből egyegy tetemes területet annectáltatni 
látunk, mindanynyiszor többnyire elégnek tartjuk elpuffogtatui 
obligat nagymondásaink vaktöltényeit ; eleget tenni vélünk 
kötelmeinknek az által, ha az ősi birtokunkba betöréssel fe-
nyegető áramlattal szemben felütött tilalomfáinknak tábláira 
felirogattatjuk, hogy : „Nyolcz millió katholikus vagyunk! 
Az iskola az egyház előcsarnoka ! Nec portae inferi! etc. . ." 
Mikor pedig a költőként „egyszer tennünk is kéne már va-
lamit" tömegesen, hát akkor a hüvelykujjainkból malmot 
csinálva kegyes szörnyüködéssel s tétlen sopánkodással pa-
naszkodunk a világ elvetemültsége fölött s a közben szépsé-
gesen elnézzük, — ha ugyan tudunk is felőlük, — hogy egye-
sek erőfeszitő buzgólkodásával, s erőt fölülmúló áldozatkész-
ségével, sok oldalról ostromlott ügyünk ótalmára megindított 
s fentartatott kathol. tanügyi lapjaink a rideg s tömeges rész-
vétlenség által előidézett korai sorvadásnak dísztelen halálá-
val múljanak ki ez árnyékvilágból. Szólhatnának e felől — 
ha ugyan a halottak beszélni tudnának ! — a 15 évi fenállás 
után letűnt „T a n o d a i L a p o k " a I éven át kitűnően szer-
kesztett „ E r d é l y i e g y h . és i s k . h e t i l a p " , a jeles 
„ C s a n á d " stb. melyeket a buzgó törekvés és jóakaratnak 
leggonoszabb ellensége, a megbénító s elnémító közöny sirba 
sülyedni hagyott éppen olyan időben, amidőn, mint a hunok 
harczában a halottaknak is életre kellett volna kelniök, hogy 
annyi felől ostromlott ügyünk védelmére résen álljanak, ille-
tőleg sikra szálljanak. 

s az esetleges alapítók szándékai és ren-
deletei értelmében hiven, pontosan és 
czélszerüen kezeltetnek-e s megtétet-
nek-e azon elővigyázati intézkedések, 
melyek akár az ország tulajdonát ké-
pező, akár községek, egyházi vagy világi 
hatóságok birtokában lévő, s közhasz-
nálatra szánt ilynemű gyűjtemények fön-
tartására mellőzhetlenek. 

Kiterjesztendi figyelmét (cimed) a 
már alakult vagy ezentúl alakulandó vi-
déki muzeumokra is, s gondoskodandik, 
hogy azok s a m. nemzeti, valamint a 
szintén (cimed) fölügyelete alá bocsátott 
iparművészeti muzeum között azon szel-
lemi kapcsolat létesüljön és föntartas-
sék, mely szükséges arra, hogy a központ 
a vidékkel, s a vidék a központtal foly-
tonos szellemi összeköttetésben legyen. 
Oda irányuland továbbá (cimed) figyelme, 
hogy a vidéki muzeumok az általános 
tudományos és művészeti czélokon tul 
gyűjteményeik alakításánál és rendezé-
sénél a hazai müiparra különös tekintet-
tel legyenek, s hogy ezen vidéki muzeu-

mokban oly régibb müipari czikkek 
rendszeres gyűjteményei létesíttessenek, 
melyek által a helyenkint egykor virág-
zott, majd hanyatlott nemesb iparágak, 
minők a fém- és agyagipar, fegyvergyár-
tás, szövés és hímzés, finomabb bőr-
munka, fafaragászat és egyebek, minta-
szerű mutatványok szemlélhetése, azok 
lerajzolása és utánzása által lehetőleg 
emeltessenek, s uj virágzásra serkentes-
senek. 

Minthogy pedig a nemesb iparágok 
fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 
kézmű- és iparrajz rendszeres tanításá-
val és gyakorlásával (cimed) ugy az or-
szágos rajztanodát, valamint az ország-
ban létező egyéb rajztanodákat is, idő-
ről-időre szemle alá venni, s észleléseiről 
való jelentéseit, a szükségeseknek mu-
tatkozó javaslatokkal együtt nekem be-
mutatni sziveskedendik. 

A közkönyvtárakban található kéz-
iratok és nyomdai zsengék (incunabulák), 
különösen azok, melyek vagy Magyaror-
szág történetére vonatkoznak, vagy pe-

dig Magyarországon készültek, ismerete 
a mivelődési történelem szempontjából 
tekintve, kiváló érdekkel és fontossággal 
birván, (cimed) tapintatos erélylyel oda 
hatni igyekezendik, hogy ezek jegyzékei 
mielőbb elkészíttessenek, s ezen jegyzé-
kek egyik példánya a magyar nemzeti 
muzeumnak megküldessék oly végből, 
hogy a központban megforduló kül- és 
belföldi tudósok ezáltal módot nyerje-
nek, megtudni : az országban, hol és 
mely könyvtárban minő ilynemű tárgyak 
találtatnak. 

Végre tüzetes tanulmányozásává 
teendi a többes példányok ügyét, melyek 
kicserélése által ugy a központi, vala-
mint a vidéki intézeteknek alkalom nyi-
landik fölösségeiktől menekülni, gyűjte-
ményeik hézagait pedig a legcsekélyebb 
költséggel kipótolni. 

Fontolóra veendi (cimed) azon kér-
dést is, nem lehetne-e, s mily módon, le-
hető kevés költséggel a magyarországi 
közkönyvtárak általános lajstromának 
elkészítését megindítani, legalább azon 
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Ily kevésbé kecsegtető körülmények közt aztán nem le-
bet csodálni, liogy 15 év leforgása alatt még máig sem akadt 
nálunk oly vakmerő vállalkozó, a ki egy füzetekben megje-
lenő tanügyi kath. időszaki folyóiratnak megindításába bele-
fogni, kedvet és bátorságot érezne magában. 

Pedig a nálunk még ez ideig kevésbé kedvelt füzetes 
szakközlönyök sok tekintetben előnynyel birnak a hetenkénti 
vagy kisebb időközökben megjelenő lapok fölött, főleg azon 
oknál fogva is, mert a napi és heti sajtótermékeket az olv. 
közönség igen nagy része a görög-latin ,ephemerides' elneve-
zéshez hiven, ephemer becsüeknek tekintvén, futólagos átpil-
lantás után többnyire végkép félre dobja, átengedvén őket 
tartalmukkal együtt a feledés és megsemmisülés sorsának, 
mig ellenben a füzetes vállalatok több ivre terjedő, tömött 
tai'talmuk, s átalán belkiállitásuk s külső alakjok s bekötte-
tésre alkalmas voltuknál fogva is, inkább a könyvek kategó-
riájába tartozván, ennélfogva már tartalmuk is a maradandó-
ságra számitás sziliét hordja magán, miért is az e nemű vál-
lalatok rendszerint több műgonddal kidolgozott, kerekdedebb 
s tartalmasabb czikkeket nyújtanak. 

Az e fajta füzetes folyóiratok hathatós becsét élénken 
láthatjuk felismerve és méltányolva Európa valamennyi mű-
veltebb népeinél; de főleg ha egy pillantást vetünk a nagy 
német nemzet roppant kiterjedésű irodalmának téres óceán-
jára, itt láthatjuk a tanügyi apróbb hetilapok sajkatáborsze-
riien nyüzsgő tömege közt tekintélyes számmal evezni a nép-
nevelés országának kikötői felé a füzetek, sőt olykor kötetek-
ben megjelenő időszaki folyóiratoknak, szellemkincsekkel meg-
terhelt hajóit is. 

Igaz, hogy néha az ily hajó, ha a jó iránytól eltér, ka-
lauz helyett kalózzá fajul, s nem egy van köztük, mely hamis 
színeket lengető zászlajával zátonyra s veszélybe vezeti a rajta 
vagy nyomában evezőket ; ámde másrészről nagy megnyugta-
tásunkra szolgálhat, miszerint nincs hiány olyanokban sem, 
melyek a valódi keresztény civilizátio ezredéves kincseivel 
megrakodottan s a józan haladás vezér-szövétnekének biztos 
világítása mellett eveznek értékes szállítmányaikkal az igaz 
polgárisodás békés és termékeny tartományának csendes rév-
partja felé. 

Egy ily jó hajóhoz hasonlítható a Trierben megjelenő 
,.Schulfreund" czimü paedagogiai német folyóirat is, mely ez 
évben a harminczadik évfolyamot érte meg, s mely az átélt 
évtizedek hosszú során át mindig gyarapuló gazdag, változa-
tos és válogatott tartalmával, igazi ker. kathol. irányával, csi-

nos és könnyed irályával mindinkább kivívta magának azon 
méltán megillető és átalános elismerést, mely szerint e való-
ban derék és kitűnő folyóirat nemcsak cziménél fogva, névleg, 
de tényleg s valódilag is a hiterkölcsös nevelésnek, a közok-
tatásügynek, a kathol. iskolának valódi és igazi barátja. 

Egy pár évi folyam tartalomdus kötetei feküsznek asz-
talunkon e jeles folyóiratból, mely valóságos raktára a legis-
mertebb német katbol. paedagogok s hitelemzők maradandó 
becsű müveinek, miért is a ker. kathol. szellemű közoktatás 
és nevelészet szent ügyének hiszünk hasznos szolgálatot te-
hetni az által, ha jóval az előfizetési uj idény beállta előtt, ha-
zánk német nyelvű vagy e nyelven értő kath. tanférfiainak, 
valamint a lelkészkedő, főleg hitelemzéssel foglalkozó pap-
ságnak figyelmébe és pártolásába ajánljuk. 

Megrendelhető B u z á r o v i t s G u s z t á v könyv- és 
műkereskedő által Esztergomban, s minden rendes könyvke-
reskedésben, egész évi folyama egy talk.on, ami eléggé jutá-
nyosnak mondható, miután az egész évi előfizetés a mi pén-
zünk szerint is 2 írtnál kevesebbe kerül. Györffi Iván. 

Irodalmi hirek. 
— A ,Nevelészet'legújabb számában — 17; aug. 15.— 

jelenti, hogy szerkesztője visszalépend. Ki veendi át e lapok 
szerkesztését, vagy melyik lappal teend a ,Nevelészet' fusiót, 
erre nézve a jövő számban igér bővebb értesítést. 

— T. munkatársunk, Tomcsányi János ur, szorgalma-
san dolgozik az ,Irod. Ért.', aug. 15-iki számában jelzett 
„Mit szól a történelem Toldy Pista jezsuitáival szemben" 
czimü munkájának sajtó alá rendezésén. A munkának megje-
lenése ennél fogva legközelebb várható. 

— A ,Magyar Sion'-nak két füzetével vagyuuk hátra-
lékban, a juliusi s az augustusival. Tartalmok : Parvonalozás, 
Hazslinszky Józseftől ; Bíbornoki ünnepély Rómában, Masz-
lagliy Ferencztől, (képpel); Irodalmi fölfedezés ; Mózes hatyu-
dala; Egy szentírási hely magyarázata (Luk. XXII, 31, 
32) ; a spiritismus, dr. Hamvastól ; Vanchai István, eszter-
gomi érsek, Várnaitól ; A közös iskola, Nikolényi Józseftől ; 
Rajna vidékén, Maszlagby Ferencztől ; Irodalom, Vegyesek. — 

A ,Katholikus Lelkipásztor' szeptember — deczemberi 
füzete szent István király ünnepétől egészen az év utolsó 
napjáig terjed. Van benne három predikáczio Pázmány után, 
egy Munkaitól, kettő Fábián Jánostól s a t . 

— Esztergom városa s vidéke ismét lapot nyert az au-
gustus kezdetén megindult ,Esztergom1-ban, kiadó Horák, 

szakokra nézve, melyek, mint a magyar 
politikai, irodalmi és mivelődési történet-
szakoknak segédtanai és forrásai Ma-
gyarország történelmére és hajdankora 
mivelődési állapotának megismerésére 
nézve fontossággal birnak. 

Mindezekről (cimedj javaslatait an-
nak idején elvárván, egyúttal meghagy-
tam az ország valamennyi egyházi és vi-
lági törvényhatóságainak, a kir. egyete-
mek akadémiai tanácsainak s a kir. jog-
akadémiák igazgatóságainak, miszerint 
(címedet) nagy horderejű működésében 
a kellő előzékenységgel és hazafiúi buz-
galommal támogatni s minden irányban 
kezeire járni hazafias kötelességüknek 
ismerjék. 

Szabad lesz ezen ministeri rende-
lethez néhány rövid megjegyzést füz-
niink. 

Ugy látszik nekünk, hogy az állam-
nak nincsen semmi köze oly könyvtárak, 
gyűjtemények s a t.-hez, melyek nem ál-
lamiak, még akkor sem, ha ezek köz-

használatra szánvák ; mert e ,közhasz-
nálat' csak az illető magántulajdonos 
tetszésétől s jóakaratától függvén, any-
nyit ad könyvtárában, a mennyit adni 
akar, s itt saját birtokában holmi telj-
hatalmú főfelügyelőt állitani fölébe 
semmi egyéb, mint a tulajdonjognak 
egyenes megsértése, melyre az illetők 
legjobban azzal felelnének, ha könyvtá-
raikat bezárnák. 

Tán nem tévedünk, ha abbeli gya-
núnknak adunk kifejezést, hogy jelen 
rendeletnek éle kiválólag az egyházi ha-
tóságok birtokában levő könyvtárak el-
len irányul, melyeknek már is „megha-
gyatott", hogy mutassák ki, mit lehessen 
ottan elconfiscálni, ha majd Magyaror-
szágon is megértünk arra, hogy a papi 
könyvtárak kincseivel ugy cselekedjünk, 
mint az olasz kormány épen most tesz 
Rómában. (1. ,Religio' 16. sz. 137. 1.) 

Az egyetemi könyvtárt illetőleg sem 
engedhetjük meg, hogy ezen kinevezés 
majdan szintén előzetes esetnek hozas-
sák fel azon kérdésekben, melyek az 

egyetemnek, tehát az egyetemi könyv-
tárnak is, tulajdonjog tekintetébeni ho-
vatartozása iránt, eléggé irányzatosau 
keltettek és még folyvást is fentar-
tatnak. 

Hogy végre az egész in cumulo való 
megbántása mindazoknak, kik eddig 
Magyarországon könyvtárt kezeltek, 
mintha az országban senki sem értene 
ehhez, mint csak az egy Pulszky Ferencz, 
kinek e téren is kétségbevonhatlan ge-
nialitása a muzeumi könyvtárban nem 
talál eléggé tágas tért az önérvényesí-
tésre, az az illetőknek dolga, amiért is 
cseppel sem fogunk csudálkozni, ha a 
központosítási maniának eme legújabb 
csudaszülöttje a legépületesebb súrlódá-
soknak lesz majd gazdag kutforrásává 
— sőt talán kívánjuk is. 

Egyébiránt azt óhajtjuk, hogy mind-
ezekben s még másban, mit egyúttal 
elhallgatunk, epénk tévútra ragadott 
legyen. 
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fel. szerk. Ompolyi. Az eddig megjelent három szám érdeke-
sen s tapintatosan van összeállítva. Kívánjuk s reméljük, 
hogy az elődeinél szerencsésb ezen uj vállalaton mindig meg 
fog látszani, miszerint a magyar Sión árnyékában jelenik meg. 

— A szent István napján Budán elmondott jeles egyházi 
beszéd (1. ,Rel/ 16. sz., 136. 1.) külön füzetben is jelent meg 
ily czimmel : Egyházi beszéd, melyet sz. István, Magyaror-
szág első ap. királyának ünnepén, 1874-i aug. 20-án tartott 
dr. Steiner Fülöp, cs. k. udv. káplán, a sz. Ágostonról czim-
zett felsőbb papképző intézetben tanúim, igazgató, győrm. 
áld. s az ottani püsp. szentszék ülnöke. Bécs, 1874. nyom. 
Mayer Lajosnál, kapható Mayer és t.-nál, 8-adr. 19 1., igen 
csinos kiállítás. 

— A cisterci rend egri kath. főgymnásiumának értesit-
vénye 1873/74 tanévre felette érdekes irodalmi tanulmányt 
hozott Mayer Alberik tanár tollából : „Párhuzam Vörösmarty 
Mihály és Arany János eposzi költészete közt." 

— A Sartori-féle ,Weckstimmen'-nek 8. füzete : „ Kirche 
oder Revolution ! Geschichtliches aus der sog. Reformations-
zeit" von F. A. Heidinger, azon igazságot fejtegeti, hogy az 
egyháznak megtámadása s zaklatása utóvégre is csak a pol-
gári társadalmon boszulja meg magát, 

— Figyelmeztetjük t. olvasóinkat Győrffi Iván Urnák 
mai czikkére. Tökéletesen osztjuk az ott kifejtett nézeteket, 
azon megtoldással, hogy a mit a t. szerző a tanügyi lapoknak 
pártoltatásáról, vagyis inkább nem-pártoltatásáról mond, az 
körülbelül minden magyar katholikus lapról áll. 

— Jelentés. Dupanloup püspöknek : „ A vasárnapi pi-
henés s a vasárnapnak megszentelése" czimü jeles röpirata, 
mely már majdnem minden európai nyelvre lefordíttatván, 
mindenütt a legnagyobb tetszéssel fogadtatott, legközelebb 
magyar fordításban is jelenend meg Sartorindl Pesten, mire 
az érdekletteket jó eleve figyelmeztetjük. 

Megjelent s beküldetett : 
Leben, das klösterlich-geistliche, in der Welt, oder der dritte 

Orden der Busse des heil. Franziskus von Assisi. II. Aufl. 
16. Freiburg, 1 frt 8 kr. 

Lohan, Abbé, das Paradies nach der Lehre der katholischen 
Kirche. Aus dem Franz. 8. Mainz. 1 frt 62 kr. 

Officium,Marianisches, oder die kleinen Tagzeiten der aller-
heiligsten Jungfrau und Mutter Gottes Maria, sammt den 
Tagzeiten für die Abgestorbenen. 6. Aufl. 8. München. 60 kr. 

Seedorf , P. Hieronymus von, die Ascese, die wahre und die 
falsche. Mit besonderer Rücksicht auf die alten und neuen 
Orden beleuchtet. 8. Mainz. 1 frt 44 kr. 

l i i t t e r ' s geographisch-statistisches Lexikon über die Erd-
theile, Länder, Meere etc. etc. Mit Angabe sämmtl. Post-, 
Eisenbahnen- und Telegraphen-Stationen der wichtigeren 
Länder. VI. gänzlich umgearb. stark verm. u. verb. Aufl. 
Lex. 8. Leipzig. Erscheint in Lieferungen zu 90 ujkr. 

Veith, Dr. J. E., Wintergrün. Gedichte, Geschichten und 
Reime. 8. Wien. 2 frt 50 Nkr. 

Mayer, Max Ritter von, die Papstwahl Innocenz XIII. Nach 
Original-Quellen, gr 8. Wien. 1 frt 20 ujkr. 

Stöckl, Dr. A., eine Blüte modernen Culturkampfes, oder 
die neueste Berliner Philosophie. (Hartmann's „Philosophie 
des Unbewussten ") gr. 8. Mainz. 60 kr. 

Weissweiler, N., biblische Geschichte, für die Mittel- und 
Oberklasse kathol. Elementarschulen bearbeitet. 8. Frei-
burg. 45 kr. 

Sammlung historischer Bildnisse, II. Serie, Heft 5 enth : 
Kaiser Friedrich I. Preis 72 kr. — Heft 6 enth : Julian der 
Abtrünnige. Preis 54 kr. — Heft 7 enth : Reginald Pole, 
Cardinal und Erzbischof v. Canterbury. Preis 60 kr. 

Daniel, Dr. G., das Rosenkranz-Gebet, das Gebet der Noth, 
Betrachtungen, 8. Mainz 72 kr. 

Hirschfelder , R., Schulrath, Handbuch zur Erklärung der 
biblischen Geschichte des Alten und neuen Testaments in 
den Volksschulen. Im Anschlüsse an Dr. Schuster's biblische 
Geschichte. II. Aufl. gr 8 Mainz, 1 frt 80 kr. 

Keller J. A. Stossgebete. Eine Sammlung der besten und 
gebräuchlichsten. Allen heilsbegierigen Christen gewidmet. 
16. Kempten. 60 kr. 

Leben der Christen, das, in Vereinigung mit Maria, der ge-
benedeiten Mutter des Herrn. Von einem Missionär Unserer 
Lieben Frau von La Salette, aus dem Französ. v. M. v. 
Büller. 8. Mainz. 75 kr. 

Bock, Dr. Fr., Geschichte der liturgischen Gewänder des 
Mittelalters, oder Entstehung und Entwickelung der kirchl. 
Ornate u. Paramente in Rücksicht auf Stoff, Gewebe, Farbe, 
Zeichnung, Schnitt u. rituelle Bedeutung nachgewiesen u. 
durch zahlreiche Abbildungen erläutert, 3 Bde 8. Bonn, 
22 frt 80 kr. 

Schneider, P. Josephus, Manuale sacerdotum, in quo ii qui-
bus cura animarum commissa est sat.Editio septima 16. 
Coloniae 3 frt 30 kr. 

Encyclica, die, Seiner Heiligkeit des Papstes Pius IX. von 8. 
December 1864, der Syllabus und die wichtigsten darin 
angeführten Actenstücke, sowie die Encyclica von 21 Nov. 
1873. Nebst einer ausführlichen Einleitung, vorzüglich zur 
Erläuterung der kirchlich-politischen Thesen. 3. vermehrte 
Auflage, gr. 8. Köln, 90 kr. 

Het t inger , Prof. Dr. Franz, Apologie des Christenthums. IV. 
Aufl. II. Bde in 5 Abthlgn gr. 8 Freiburg. 11 fr t 40 kr. 

Het t inger , Prof. Dr. Fr., die kirchliche Vollgewalt des apos-
tolischen Stuhles, Zugabe zu den 3 früheren Aufl. der Apo-
logie des Christenthums, gr. 8. Freiburg. 96 kr. 

Pa t ru in , sanctorum, opuscula selecta ad usum praesertim 
studiosorum theologiae. Ed. et commentariis auxit Prof. 
Dr. H. Hurter. Von 1 bis 2D. 16 Innsbruck, 11 frt 36 kr. 

Az itt jelzett könyvek kivétel nélkül 
kaphatók Sartori Károly könyvkereskedé-
sében , Pesten : városháztér ; Bécsben : Stadt, 
Sonnenfels-Gasse JMr. lő. 

— Ismételve alkalmat veszünk magunknak t. olvasóink-
nak Sartori Károly urnák pápai s primitialis könyvkereskedé-
sét (Pesten, városháztér, Bécsben Stadt, Sonnenfelsgasse Nr. 
15.) a legmelegebben ajánlani, mely széles üzleti összekötte-
téseinél fogva azon helyzetben van, mindazon szolgálatokat, 
melyeket a közönség egy jó katholikus könyvkereskedéstől vár, 
a legpontosabban teljesíthetni. Ajánlja gazdagon felszerelt 
készletét kath. hittani s egyéb oly tudományos munkákban, 
melyek az egyház tanába, a hit s jó erkölcsbe nem ütköznek. 
Hasonló feltétel alatt elfogad előfizetéseket is minden kül- s 
belföldi lapra. Emii tjük még, miszerint missal ék (4 frttól — 
100 frtig s azonfelül) s breviáriumok a különf. propriumok-
kal, diurnalék, pontificalék, rituálék ; továbbá a kath. irányú 
szépirodalomnak remekmüvei, iskolai jutalom-, tan- s ima-
könyvek, ifjúsági iratok, mindez különféle nyelven ; úgyszin-
tén mindennemű, kedves ajándékul szolgálható diszmüvek 
mindig a legnagyobb választékban készen tartatnak. Ehhez 
járul még a legkülönfélébb egyházi műtárgyaknak gazdag s 
jól berendezett készlete, úgymint olajfestmények, olaj-s szin-
nyomatok, aczél-, réz- s kömetszetek, fényképek, szent ké-
pecskék (száza 30 krtól 30 frtig,) keresztelési-, gyónási-, ál-
dozási-, bérmálási s gyászképek, keresztutak s kánontáblák, 
feketén s színezetben, minden nagyságban s megfelelő jutá-
nyos árakon. A megrendelések a lehető leggyorsabban telje-
síttetnek. 

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

Budapest 1874. Nyomatott K o c s i S á n do r-nál, Ország-ut 39. sz. Luby-ház. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre nelyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

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

zendők. 

V ) 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro- I 
dájában, Országút 39-ik 
szam alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, szeptember 5. £ 0 . II. Félév, 1874. 

Tartalom. Havi szemle. — A társadalom szétfoszlatása a liberalismus által. — Egyházi tudósítások : Pest. A magyar 
orvosok és természetvizsgálók XVII. nagygyűlése. Esztergom. A helybeli István-kápolna. Berlin. Sedan-ünnnepély. Svajcz. 

Okos szó. — Missiói tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Folytatás.) 

Németországban Ketteler püspöknek az u. n. 
Sedan-ünnepélyre vonatkozó főpásztori körlevele 
képezi a nap eseményét. Kitűnő, fontos nyilatkozat 
az, mely az átható észnek azon szabatosságával, 
melyet Kettelernél megszoktunk, ecseteli, jellemzi, 
— elitéli azon szomorú helyzetet, melyet a 16-dik 
századbeli vakdühét magában újra feléledni érző 
Protestantismus s szövetségesei Németországban te-
remtettek. 

Nem igaz, mintha nemzeti ünnepély lenne, 
mondja a püspök, melyet egy bizonyos párt a Se-
dan-ünnepély neve alatt megülni akar; — a fele-
kezeti ellenszenvnek, az ádáz pártgyülöletnek ün-
nepe lenne ez, melyre minket, katholikusokat is 
kényszeríteni akarni, nemtelen guny, ránk erősza-
kolni szándékolt gyalázat. Nem a béke ünnepe ez, 
hanem az üldözésé, nem a honszeretet nyilvánulása, 
hanem merő tüntetés s mint ilyen hazugság, ebben 
pedig az egyház nem vehet részt. 

Fénypontja e levélnek az, midőn a lángeszű 
főpap e szavakra fakad : „Azon párt, mely annyira 
sürgeti a Sedan-ünnepélyt, s mely oly jogtalanul a 
német nemzet hivatott képviselőjének állitja ma-
gát ; e párt ugyanaz, mely az épen napjainkban a 
kath. egyház s egyáltalán az egész kereszténység 
ellen vivott küzdelmeket vezérli. Magától érthető 
tehát, hogy midőn a Sedan-ünnepély vallásos meg-
ülését most egyszerre oly sürgetőleg követeli, míg 
különben minden vallással oly édes keveset törő-
dik, — hogy ezt nem vallásosságból teszi. Hanem 
a Sedan-ünnepélyben nem annyira a német nemzet 
győzelmét ünnepli Francziaország felett, mint in-
kább saját pártja diadalát a katholikus egyház felett, 

mig egyúttal ugyanezen egyházat arra kényszerí-
teni akarja, hogy e diadalünnepélyen részt ve-
gyen, mintegy saját sebeinek örüljön. Azon látszat 
által, mintha különben roszabb hazafiak lennénk, 
mint ők, akarnak kényszeríteni, hogy velők együtt 
diadalkocsijokba fogassuk magunkat, hogy saját 
magunk nyomorát ünnepeljük meg. De nem enged-
jük meg, hogy ekként guny tárgyává tétessünk. Hadd 
tagadják meg tőlünk a hazafiságot ; inkább e bán-
talmat akar juk eltűrni, mintsem hogy általános 
gunykaczaj közt vallásunkat ily czélokra leala-
csonyítsuk". 

A kitűnő főpap ezekkel minden bizonynyal 
csak szavakba foglalta azt, mi minden német ka-
tholikusnak szivét már régóta nyomá. Igy ki kel-
lett azt mondani egyszer, hogy hallják meg a ka-
tholikus egyháznak jellemtelen, álnok zaklatói 
mindenütt a világon, hogy a katholikus ember is 
tudja ám, mi a hazaszeretet, mely hazaszeretetét 
bármikor kész szive vérével is megpecsételni ; de 
ehhez nem tartozik az, hogy midőn legszentebb 
javai s jogai szennyes kezekkel tiszteletlenül érin-
tetnek, midőn azok ellen ravasz támadók kelnek 
ostromra, hogy szemet hunyjon, gyáván visszavo-
nuljon, propter bonum pacis jellemtelenül megal-
kudjék azokkal, vagy épenséggel készséges segéd-
jökül szegődjék az üldözés, a rombolás müvében. 
Az egyházüldöző párt nem csak Németországban, 
hanem mindenütt a világon azzal tetézi arczátlan 
erőszakoskodásait, hogy valódi pharizaismussal, 
alig titkolt gunymosolylyal azt követeli annak 
áldozataitól, hogy a ,belbéke' kedveért viseljenek 
el hallgatással s türelemmel, azaz gyáván mindazt, 
mit nekik raj tuk elkövetni jónak látszik — ezek-
nek, a német katholikusoknak nevében, megfelelt 
Ketteler püspök: ,Nem engedjük meg, hogy guny tár-
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gyává tétessünk!', nem vagyunk a páholynak sem 
rabszolgái, sem bolondjai, s van egy pont, melynél 
a keresztény türelem s engedékenység is végződik ; 
•— igy felelt Ketteler báró a német katholikusok 
nevében, bár szózata nálunk is s mindenütt a vilá-
gon viszhangot keltene ! 

A püspöknek ezen erélyes, bátor, férfias nyi-
latkozata természetes következménye azon maga-
tartásnak, melyet a német katholicismus, élén a 
püspöki karral a hazájokban folyó egyházüldözés-
sel szemben elfoglalt, elfoglalnia kellett ; s melyhez, 
mint az egyház tanainak gyakorlati kinyomatához 
rendületlenül ragaszkodik, annál rendületlenebbül, 
mennél magasabbra csapnak az üldözésnek vad 
hullámai. Öt főpap van a börtönben: a poseni s a 
kölni érsek, a trieri s a paderborni megyés, s a po-
sen-gneseni félsz, segéd-püspök. A fuldai szék üres, 
a hátralevő bét püspök órák s perczek szerint szá-
mithatja a még szabadságban töltendő időt, mert 
mindegyikök ellen már több évi ,büntetés' ki-
mondva. A papok felfüggesztése, bezárása, kiutasí-
tása, a templomi s alapítványi vagyonnak lefogla-
lása, a katholikus egyleteknek elnyomása, ismételt 
házmotozás minden, bármiképen kitűnő kath. ve-
zérférfiunál, a zárdáknak s azok békés lakóinak 
mindenuntalani nyugtalanítása, a községeknek hitt 
törvényellenes választásokra való elcsábítása. . . . 
ezek azon culturharczi hőstettek, melyeket a katho-
likus lapok mély elszomorodással, a liberálisok 
nemtelen kárörömmel nap nap mellett sorolnak elő. 
Mint a ,bűvös vadászsereg', mely a monda szerint 
éjjel idején borzasztó, vérfagyasztó robajjal s üvöl-
téssel végig iramodik erdőkön s virányokon, olyan 
Bismarcknak culturharcza. Vad hajtó vadászat ez az 
,ultramontánok' ellen, mióta a töltetlen pisztoly-
lyal haszontalankodó suhanczban fanaticus pápis-
tát sikerült, magának a birodalmi kanczellárnak 
felfedeznie. Bármennyire tiltakozzanak is a katho-
likus lapok, bármily gyorsan enyészszenek is el 
mindazon állítólagos jelek, melyek a felekezeti párt-
düh festette üvegen keresztül néző, s tisztán látni 
vonakodó szem előtt gyanusitani látszottak a katho-
likusokat — mind hiába ! a bérencz lapoknak nagyja 
s kicsinye vad chorusbun orditja a ,Crucifige'-t, ba-
lált kiált az ultramontánok-, a ,Pfaf fer i • és ,schwarze 
Bömlinge' fejére, mintha csak a commune, hogy ugy 

mondjuk, aranykorát élnők Azonban egy jó 
következménye van mégis ez adáz üzelmeknek: 
mennyivel dühösben támadják meg egyfelül a ka-
tholikus papot, annál szívósban ragaszkodik hozzá 

másfelül népe, a hívőknek szerető nyája ; annál in-
kább erősödik meg a katholikus népnek püspökei-
hez való, fiúi szeretete, annál egyöntetűbbé válik 
mindennap a közös együvétartozás öntudata a ka-
tholikusok közt, ugy hogy az eredeti papüldözés 
már is népüldözéssé lőn, s a májusi ,törvények' 
most már magát a népet is kezdik, leggyengébb, 
legérzékenyebb oldalán érinteni, megtámadani, ha-
lálig sértegetni — s ez jól van igy ! 

Mint az örök tél, az örök halál hideg regióiból 
alárobogó hószakadék, oly óriási mérvekben, rémi tő 
gyorsasággal növekszik az üldözés, s mégis, — az 
,állam1 mindeddig semmi eredményt sem bir felmu-
tatni. Látnivaló, miszerint a porosz kormánynak 
már most is gyakran nehezére esik, nem psycholo-
giai, gyengéd okokból, például bizonyos, későn bár, 
de mégis jelentkező kijózanodás, hanem anyagi 
okok miatt nehezére esik, mindazon rendszabályo-
kat érvényesíteni, melyekre a májusi törvények 
által részint feljogosítva, részint felhatalmazva van. 
A ,Nordd. AUg. Ztg.1 máris kénytelen bevallani, misze-
rint a poseni s gneseni megyének .állami igazga-
tása1 „mint látszik általános passiv ellenállással 
találkozik a megyei hivatalnokok részéről, kik köz-
remtíködésöket megtagadják mind azon számos s 
bonyolodott ügyekben, melyeket egy nagy vagyon-
nak kezelése magával hoz, minél fogva egész hoszu 
sora a legfontosabb érdekeknek súlyos sérelmet 
szenved, és a népnek összlete zavarokba ejtetik" . . . 
Bizony nem szivesen teszi a félhivatalos lap e kel-
letlen vallomást, de mit fog majd mondani akkor, 
ha majd más megyék kerülnek még ,állami keze-
lés' alá, s mindenütt ezen ,általános passiv ellen-
állás' is mutatkozik? . . . Ezek a culturharczosok-
nak önámitásai. Egyetlenegy positiv eredményt sem 
tudnak felmutatni, ha csak ,az elárvult szószéke-
ket s a börtönekben hallgatásra tanított papokat S 
kikkel a ,Nordd. AUg. Ztgnem régen dicsekedett, 
nem tekintik olyanokul. De ezek legfelebb negativ 
eredmények, melyeken talán egynémely liberális, 
üres fej örülhet ; de józan államférfi, becsületes ha-
zafi nem; de Bismarck s Falk urak sem, mert mind-
ezekkel egyházi politikájoknak positiv czéljait egy 
lépéssel sem közelitették meg, mely czélokat a ka-
tholikus egyháznak még vallási ügyekben is az 
állam alá rendelése, s oly szellemnek ez egyháznak 
tanába s fegyelmébe való beleerőszakolása képezi, 
mely ennek isteni természetével merőben ellenke-
zik : — hogy ez nem sikerülhet, hogy ennek nem 
szabad sikerülnie, azt minden igazi katholikus em-
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ber érzi s tudja 8 nyíltan vallja is. Innen magyarázandó a 
porosz katholikusoknak fentebb emiitett szoros összetartása. 
Az államügyészek és törvényszékek alig győzik már a ka-
tholikusellenes vizsgálatokat s pereket s a leggyülöletesebb 
rendőri önkényuralom üli orgiáit mindenütt, hol a katholi-
kus hitéletnek még csak egy szikrája is mutatkozik. Hova 
vezetend mindez ? . . . . 

Avagy talán már előestején állunk-e azon korszaknak, 
melyet első Napoleon szent Ilona-szigetén megjövendölt emez 
ismeretes szavával, hogy Európa ötven év múlva vagy köz-
társasági lesz, vagy a kozák uralma alatt álland — ? Sőt 
ugylátszik, mintha a dilemmának két része együvé forrott, 
s mindkettő máris érvényesült volna rajtunk : megvan a köz-
társaság, melyben a kozákok szelleme uralkodik. Ez nem 
paradoxon, hanem igazság. A régi ,szabad' Svajcz mellett 
most már Franczia- s Spanyolország is mint köztársaságok 
szerepeinek, s ama szellem, mely legalább Svajczban s Spa-
nyolhonban uralkodik, nem mutatja-e magán minden tulaj-
donait ama vad durvaságnak, melynek jelképeül Napoleon a 
kozák nevét használta ? . . . . S most a nagyhatalmak azon 
vannak, hogy a spanyol rablóbandát elismerjék, csak egy 
tesz még nehézségeket — Oroszország ! Sándor czár, mint 
mondják, attól tart, hogy egy második köztársaságnak elis-
merése Európa délszakán halálos csapást mérne a monar-
chismus elvén, s ebben talán nem is csalódik. Igaz ugyan, 
hogy számszerint a monarchiák még mindig többen vannak, 
mint a köztársaságok, de époly feltűnő, mint tagadhatatlan, 
hogy a ,culturharczosok', kik manap mindenütt a világon 
,közvéleményt' játszanak, mindenütt nyilt rokonszenvvel 
pártolják a köztársasági eszmét, gyakran a józan ész s a 
becsület róvására, ugy hogy, bármily nehezünkre essék is e 
fájdalmas tényt constatálnunk, mégis be kell vallanunk azt, 
hogy azon tényezők, melyek manap a közéletben, több 
tolakodással mint joggal ugyan, de mégis tettleg érvényesi-
tik magokat — köztársasági érzelműek Pedig egyúttal 

a kozák szellem is uralkodik általok felettünk, mely az 
államomnipotentiaérti rajongásban, azaz azon törekvésben 
nyilvánul, nem csak a testek, hanem a szellemek felett is a 
gyűlöletes, esztelen törvénygyártás ostorával uralkodni, a 
szabadnak hazudott polgárt anyagilag a szellemileg rabszol-
gává tenni ; de mely kozákszellem még azon nemtelen ser-
vilismusban is mutatkozik, melylyel épen e ,culturharczo-
sok' a hatalmasok s még inkább a gazdagok előtt hason, a 
porban másznak. . . . 

Valóban, ha az első Napoleon ma kikelne sírjából, 
szentilonai szavát mindkét részében teljesitve találná. 

(Vége köv ) 

A társadalom szétfoszlatása a liberalismus által. 
(Folytatás.) 

III . 
A liberális eszmék végre szétforgácsolták a családot és 

igy szétbomlasztó hatásukat kiterjesztették a társadalmi 
élet legszorosabb és legszükségesebb gyürüszemére is. Há-
romféle családot szokás megkülönböztetni, tekintettel a tár-
sadalomhoz való viszonyukra. 

A patriarchalis család a legrégibb és legconservativebb 

és a keleti népeknél most is életben van, itt együtt vannak a 
gyermèkek és unokák a szülőkkel. Ha a fiu megnősül, nem 
távozik az apai háztól, vagy legalább nem messze, ugy hogy 
a patriarchalis család valóságos szövetséget képez, melynek 
egyes tagjait a külön családok képezik. Ily szoros összeköt-
tetés mellett a vallás, az erkölcs, valamint p. o. a földmüve-
lés módozata stb. nagyon könnyen, de egyszersmind ugyan-
azon modorban száll át egyikről a másikra. Ha szülőik meg-
halnak, a család élére a legfiatalabb lép és becsületbeli 
kötelességének tartja az ősök szellemében a családot fentar-
tani. Bármennyire áldásos legyen is társadalmi vonatkozá-
saiban a patriarchalis család, de nagyon könnyen útjában is 
állhat a józan haladásnak, mert az egyes tagoknak sem ked-
vük, sem alkalmuk nincsen utazásra s önálló művelődésre és 
igy ujabb tapasztalatokat nem szerezve, hátramaradnak. 

Ennek ellentéte a vándor, mozgó család. Ezeknél a 
felnőtt ifjú, mihelyt magáról gondoskodni képes, a szülői 
tűzhelyet azonnal elhagyja és nem érzi szükségét, hogy ős-
szülői hagyományait megőrizze. Ha megnősül, a szülői házat 
elhagyja, a jogosan öt megillető örökséget vagy egészen 
vagy részben magával viszi, a szülők halála után pedig azok 
birtoka sokszor annyi részre daraboltatik, hogy zöldségen ki-
vül alig lehet rajta mást termelni. A folytonos birtok felosztás 
következtében a földraivelés elhanyagoltatik és az ipar ural-
kodik, és bár munkaadó és munkás közt oly benső viszony 
nem jön létre,mint a patriarchalis családban, de legalább moz-
gás van, azonban ez szüli a tömeg elszegényedését és egyes 
kevesek roppant gazdagságát. A vallásos hit, a tízparancso-
lat tiszteletben tartása, a régi jó erkölcsök megőrzése stb. 
természetesen mind ritkább lesznek és daczára minden lát-
szólagos fénynek mind a műveltség, mind a társadalmi béke 
sokat szenvednek. 

E kettő közt áll az úgynevezett majoratusi-család, 
mely a hamis conservativismus schlendriánjától épen ugy 
megőrzi magát, mint az esztelen haladás szédelgésétől. A 
tulajdonképeni törzsvagyon, vagy az ősi örökségkép fen-
maradt műhely egy kézben marad; vagy az első szülött, 
vagy a ki alkalmasnak találtatik kiszemeltetik főörökös-
nek és már jókorán segítségül szolgál atyjának, aki ily mó-
don biztosítva van, hogy az általa és Ő3ei által szerzett va-
gyon nem fog dobra kerülni és a családtól elidegenittetni ; a 
többi gyermekek kikapják részöket azon vagyonból, mely 
egy generatio alatt szereztetett, vagy pedig mérsékelt kár -
pótlást a törzsvagyon terhére, ami azonban az egész átvé-
telét a főörökösre nézve nem nagyon megnehezíti. A másod 
örökösök az anyaország coloniájában ismét alapithatnak 
törzscsaládot. Ahol azonban a törzsvagyont földbirtok ké-
pezi, a másodörökösök a papi állásra lépnek, vagy kiképezik 
magukat tudományokban, vagy mesterségre lépnek. A val-
lásos hit, a jó erkölcsök ily családokban könnyen fenma-
radnak, másrészt pedig az üdvös haladás, ujabb társadalmi 
viszonyok szövése stb. a törzscsalád részére is megtartatnak. 
Az ily családok életét az atyának szabad végrendelkezése 
képezi, a vagyonnak az örökösök közti teljes felosztása azon-
ban haláluk. 

Lássuk most mit tett a liberalismus e három családi 
typussal ? 

Amennyire tehette, szétforgácsolta mind a patriarcha-
'20* 
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lis, mind a törzs, vagyis majoratusi családokat, a vándor-
családokat azonban törvényesítette, de ezáltal feloszlatta a 
családi életet és egy nagy társadalmi szerencsétlenségnek 
lett okozója. Hogy a patriarcbalis családot .nem kimélte meg 
a liberalismus, az természetéből folyik, neki nem kell tekin-
tély, nem semmi, ami állandó, ő ennek esküdt ellensége. 

A törzscsaládot pedig azáltal tette semmivé, mert 
korlátozta az atya végrendelkezési jogát és törvényileg el-
rendelte az örökség felosztását. Hasonlíthatatlan felületes-
séggel behozta a liberalismus e helytelen rendelkezést, előbb 
Francziaországban és később mindenütt, hol uralomra jutott, 
minden vészes következményével együtt. A forradalom fér-
fiai ugyanis azt tapasztalták, hogy leginkább a családok 
ifjabb gyermekei csüggnek egész lelkesedéssel a forradalmi 
elveken, mi miatt a végrendeletekben rendesen a rövidebbet 
húzták. Ezért tétetett 1793 márczius 7-én a conventben azon 
indítvány, hogy a forradalom iránti ellenséges érzületből 
szerkesztett végrendeletek megsemmisíttessenek, ami más 
szóval az atyákat megfosztja végrendelkezési joguktól ; rö-
vid idő múlva pedig a törzsvagyon csakugyan megszüntette-
tett, de már 9 hónap múlva, miután gyümölcsét megtermé, 
ismét emelkedett mellette pártoló szózat, azonban hasztalan. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, aug. 27. A m a g y a r o r v o s o k és t e r m é -

s z e t v i z s g á l ó k XVII. n a g y g y ű l é s e . Mi lenne szebb 
és nemesebb feladat, mintha tudós férfiak összegyűlve, egye-
sült erővel működnének közre az igazság felderítésére és 
terjesztésére ! az emberiség közös jóléte ezt követeli, de há-
lája sem maradna el, ha a közös kincsben, az igazságban ré-
szeltetnék azok részéről, kik hivatásuknál fogva épen arra 
köteleztetnek, hogy mint a tudomány felkentjei keressék és 
megtalálva, közöljék az igazságot. Ennek igy kellene lenni, 
mondjuk : kellene, mert hogy nincsen igy, a tapasztalat eléggé 
meggyőzhet mindenkit.Tudósok és tudósokká saját hatalmuk-
ból avatott kontárok csak azért gyűlnek össze nagyrészt nap-
jainkban, hogy a mennyire tőlük kitelik a már létező igazság 
kincseit elhomályosítsák,meghamisítsák és mig a talmi arany-
ról azt állítják, hogy az valóságos arany, a valódi aranyat 
talmi aranynak hirdessék. 

Ily eljárás mellett habár nem is természetes, de na-
gyon könnyen megfejthető, tekintve különösen napjaink 
irányát, hogy az egyház, mint az igazságnak minden téren 
védelmezője legtöbbet szenvedett, legtöbbet különösen azon 
társulatoktól, melyek feladatul tűzték ki magoknak a ter-
mészet vizsgálatát ; ahelyett azonban, hogy feladatukkal 
megegyezőleg ujabb és ujabb vívmányokkal gázdagitották 
volna a világot, első sorban az egyházat mint olyat tüntet-
ték fel, mely ellensége a természetvizsgálatnak, minthogy a 
felfedezések szerintök kétségtelenül halomra döntik az egy-
ház tanitmányát, azaz az összes kinyilatkoztatást. A ter-
mészetvizsgálók tehát szintén nem ritkán szövetkeztek azon 
irány terjesztőivel, mely napjainkban az emberiséget a po-
gány korszakba visszaterelni igyekszik. 

A természettudományoknak ily iránybani kezelése, hogy 
mennyire ártalmas magára a társadalomra, azt felesleges-

nek tartjuk bővebben vitatni. Akik a keresztény eszméknek, 
a kinyilatkoztatásnak az emberiségre üdvös voltát becsülai 
tudják, az ellenkező irány veszélyesvoltát ugy is kellőleg 
méltányolni képesek. De emellett felmerül azon kérdés : le-
het-e, szabad-e nekünk tétlenül nézni, hogy uton útfélen té-
ves, az egyházat rágalmazó s a tudományok ellenségeül fel-
tüntető tanok hirdettessenek és pedig, ami gyakran megtör-
ténik, épen a mi jelenlétünkben? nem kötelességünk-e inkább 
az igazság érdekében sorompóba lépnünk még akkor is, ha 
elismerés helyett gúnyt, megvetést aratnánk ? 

E kérdésre a feleletet csak nem rég megkaptuk. A 
pannonhalmi főapát, Kruesz Krisosztom ő méltósága a ma-
gyar orvosok és természettudósok által Győrött tartott nagy-
gyűlésen, mint a gyűlés elnöke, a mily bátorsággal, oly ha-
tározottan visszautasitotta azon vádakat, melyek az egyház 
ellen, különösen a természettudományokat illetőleg közkézen 
forognak. Nevezetesek azon szavak, melyeket ő Méltósága 
az igazság öntudatában a természetvizsgálók füleibe dörgött : 
„Amit magamról joggal mondhatok, igy szól ő Méltósága, — 
az annyiból áll, hogy a természettudományokat szeretem és 
fejlődésük iránt a legnagyobb részvéttel viseltetem. E rész-
ben nem gátol engem azon egyház, melynek őszinte fia va-
gyok s melynek tanitmányát teljes önodaadással vallom és 
hirdetem. Ne vegyék rosz néven, hogy e helyen és e pilla-
natban óvást teszek azon vád ellen, melylyel csak a kath. 
egyházat szokták illetni, mintha a természettudományok-
nak nem volna barátja. Nem a tudomány ellen nyilatkozik 
az egyház, hanem azon vélemények ellen, melyek czélzato-
san gyártatnak, hogy az egyház tanitásának vagy helye-
sebben szólván, a ker. vallás hitágazatainak megdöntésére 
eszközül szolgáljanak. Nem a kutatás ellen emel szót az 
egyház, sőt épen ő volt az, ki a tudományos intézeteket az 
egyetemekig alapítván, a természeti tudományokat oly elő-
szeretettel ápolá, mint a többit az egyháznak nincsen 
oka a józan, helyes és alapos kutatások ellen szót emelni, mert 
ezektől nincsen mit tartania. Azonban nem minden kutatás 
józan, helyes és alapo3 ; vannak, kik előre kitűzik, amit ta-
lálni akarnak, mások a szenvedély hevétől űzötten kutatnak 
és okoskodásukat idegen térre terelvén, a legeltérőbb ügyeket 
összezavarják." 

Legyen elég ennyi az idézetből, ez is eléggé bebizo-
nyítja, amit fennebb állítottunk, hogy a méltóságos elnök 
bátran és határozottan foglalta el amaz álláspontot, mely az 
igazságnak megfelel, mig másrészt a természetbúvárok bu-
várlati irányát azon térre utasítja, mely őket megilleti. 

Ha e beszédre visszatekintünk lehetlen, hogy örömmel 
ne teljünk el azon gondolatnál, hogy a méltóságos apátnak el-
nökké történt megválasztása által végre alkalom adatott a ter-
mészetbúvároknak a legilletékesebb személyiségtől az igaz-
ságot, azaz az egyháznak álláspontját a természettudomá-
nyokkal szemben meghallani. Ha akarták az illetők, e be-
szédből meggyőződhettek, hogy rágalom mindaz, mit eled-
dig az egyházról hallottak, mintha az ellensége lenne a tu-
dományoknak általában, és ugy nevezetesen a természeti 
tudományoknak is. Nem, az egyház nem ellensége, hanem 
mindenkor bőkezű ápolója volt a tudományoknak, mindig 
hathatósan támogatott minden vállalatot, mely bármely 
téren az igazság kiderítésére szentelte perczeit, tapasz-
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talhatta ezt a jelenlegi gyűlés, mely a méltóságos elnök 
bőkezű vendégszeretetét élvezte, de tudhatja onnan is, mert 
tagjainak legnagyobb része bizonyára katholikus intézetek-
ben nyerte tudományos kiképeztetését. 

E beszéd után csak két óhajtandónk van : először, hogy 
mi, a többi papok mindig hasonló bátorsággal birjuuka nyil-
vánosság terén az igazságot megvallani, másodszor, hogy a 
Győrött jelen volt természetvizsgálók véssék elméjükbe a 
hallott igazságokat, s ha eddig tették, szűnjenek meg jövő-
ben rágalmazni az egyházat. <5 

Esztergom. A h e l y b e l i I s t v á n k á p o l n a 
felszenteléséről itteni uj lapunk, az ,Esztergom' a következő 
tudósítást hozza egyházi kezekből : 

„Esztergomnak aug. 27-kén, mint sz. István király 
ünnepének nyolczadán ritka ünnepélye volt. Tudvalevőleg 
az esztergomi várhegy délfokának bástyái közt egy román 
stylben s igy első királyunk korabeli sajátságos kápolna 
rejlett, mely egykoron fontos történeti ténykedéseknek le-
hetett színhelye. Alkalmasint benne sz. István kereszteltetett, 
mert oly nagy tiszteletben tartatott, hogy a bástyafalak ál-
tal gondosan óvatnék ; még a törököknek romboló keze is 
megkímélte, sőt azt a mohamedánok itteni uralkodásuk alatt 
moscheának használva, kegyelték. — A törökök kiűzetése 
óta városunk e legrégibb és ereklyeszerü építménye el volt 
hanyagolva. Simor János ő Eminentiája és lelkes prímásunk, 
ki a történeti emlékek restauratiójával magyar nemzeti jel-
lemünket, a buzgó vallásos és erényes ősök jellemét felélesz-
teni s ezzel a nemzet életét biztositani szeretné, miként 
püspök korában Győrött sz. László kápolnáját nagy költ-
séggel feldiszittette : ugy legújabban az esztergomi, a maga 
nemében felette ritka, szinte páratlan, sz. István király ká -
polnáját is romjaiból feltámasztotta és nagy költséggel sty 1-
szerüen, mondhatni a legfényesebben helyreállíttatta, azt 
Lippert lovag főépítész ismert mesteri müvelése és terve sze-
rint Jobst hírneves akadémikus művész által al fresco ki-
festette, benne első királyunk szent életének 6 főjelenetét 
remek ecsettel ábrázoltatván, s az ablak fülkék fölött ma-
gyar sz. Erzsébet és Margit képeiket tündököltetvén. A Du-
nára letekintő antik ablakok égetve-szinezett üvegekkel 
vannak ellátva. Az igy elkészült kápolnát ő Eminentiája 
27-én reggeli 10 órakor főkáptalanja és a papság jelenlété-
ben felszentelvén, benne a századok óta elmaradt isteni tisz-
teletet bemutatta sz. István király öröksége : édes hasánkért, 
koronás fejedelmünkért és népeért. — Ezzel Esztergom is-
mét egy fölötte érdekes, díszes és történelmileg is igen becses 
emlékkel gyarapodott !" 

A munkálatokra vonatkozólag annyit jegyzünk meg, 
hogy azok az 1872-i évben kezdődtek meg s a jelen évben fe-
jeztettek be. Mindenekelőtt a kápolnát ki kellett tisztíttatni, 
azután a mozaikpadlót rakták le, s végre a falakat fresko-
képekkel látták el. A boltmezők mozaikhoz hasonló arany-
alapon nagyszerű ornamentalis szinpompával vannak díszítve. 
A gazdagon kifestett és aranyzott oszlopfejektől kezdve 
a féloszlopok közt elterjedő falat aranynyal beszőtt sző-
nyeg-minta födi el, mely az oszlopalapzat felett széles besze-
gésben végződik. A boltozaton alatt levő hat mezőben Szent-
István életéből vett jeleneteket látunk, mely festmények 
minden tekintetben kitűnők. Két féloszlop közt kelet felé 

az oltár van. Mensája vörös márványból készült; rajta az 
emaillal díszített bronczkeresztnek s a hasonló gyertyatar-
tóknak felállítására szánt alacsony állvány van. A mensa-
lemez két kis oszlopon nyugszik, melyek az alsó oltárlép-
csőn állanak. Az ablakok szintén stylszerüen szürke, erős 
fekete szélekkel ellátott ornamentekkel készültek. 

Ezen építészeti kis gyöngynek, úgyszólván halottaiból 
való feltámasztásával O Eminentiája ujolagos tanúbizony-
ságot adott azon minden jó s nemesért lángoló buzgóságá-
nak, mely főpásztori működésének minden egyes tettét 
jellemzi. Ide tartozik azon immár közhírré lett nemes szán-
déka is, az itteni kath. tanitóképezdét a jövő tanévben tete-
mes át- s újjáalakításokkal még inkább azon helyzetbe 
hozni, hogy magasztos rendeltetésének fokozódott mérvek-
ben megfelelhessen mely czélból gyakorló iskolának felál-
lítása s az intézettel való egybekapcsolása is terveztetik. 

Eszmetársulás folytán említem még, hogy az itteni ké-
pezdének igazgatótanára, Kudlik János urnák legújabb ki-
mutatásaiból ismét kiderült, miszerint az itteni mélt. főkáp-
talan, valamint az előbbi években, ugy a lefolyt 1873/4-ki 
tanévben is említésre méltó összegekkel járult az itteni kir. 
érseki tanítóképezde évi költségeinek fedezéséhez. Neve-
zetesen : a képezdei tanárok fizetéséhez járult 800 frttal, ki-
tűnőbb növendékek díjazására 150 frt. o. é. Szegényebb 
sorsú növendékek anyagi felsegélyezésére adakoztak névsze-
rint : mlgs. Császka György szepesi püspök ur 20 frttal, mélt. 
Kántz Lázár cz. püspök ur 50 frttal, mélt. Szabó József püs-
pök ur 100 frttal, ns. Bubla Károly kanonok ur 50 frttal, 
ns. Paunácz Mihály kanonok ur 50 frttal, ns. Sujánszky 
Antal kanonok ur 50 frttal, ns. Rendek József kanonok ur 
20 frttal, ns. Juriga János kanonok ur 50 frttal, ns. Knauz 
Nándor kanonok ur 10 frttal. Mélt. Majer István pápai 
praelatus ur a már emiitett összegen kívül több kápta-
lani taggal az intézet számára szerzett két zongorára ada-
koztak 100 frttal. Összesen 1550 frt . o. é. Mélt. Dankó Jó-
zsef, pápai praelátus s érseki papnöveldei igazgató ur, több 
növendéknek ingyen élelmezést méltóztatott az érseki pap-
neveldében rendelni. Mindezen kegyes jótéteményekért az 
intézetnek fentnevezett igazgató-tanára az illetőmélt. s ngos 
uraknak tiszteletteljes köszönetet mond. 

Végül emlitem még, hogy mélt. Császka György szepesi 
püspök ur, augusztus 27-én a gyorsvonattal hagyta el váro-
sunkat, s Pesten s Kassán át székhelyére utazott, hol eddigi 
határozata szerint f. hó 2-án akarta bevonulását tartani. 
Isten áldása kisérje ő Méltóságát, kinek működése, mint 
bizvást reméljük s hiszszük, uj rendeltetési helyén is csak 
áldásdus leszen. §. 

Berlin. S e d a n - ü n n e p é l y ? E kérdőjeles czim 
alatt a ,Germania1 ezeket írja : A német nép a ,nemzeti ün-
nepély' kérdése folytán három táborra oszolt. Egyik része 
a félhivatalos s liberális sajtónak édesgetései után indulva, 
azon szándékkal viseltetik, hogy a sedani csata évnapján 
enni, inni s énekelni fog ; egy másik része a népnek közöm-
bösen veszi a dolgokat, s csak ugy fogja átélni e napot, mint 
bármelyik mást ; harmadik része végre őszintén s nyiltan 
megvallja, miszerint sem okát nem látja, sem kedvet nem 
érez magában, ,nemzeti' örömünnepet ülni. 

A mainczi püspök ur rövid, de velős szavakban tudatta 
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megyéje híveivel s az egész világgal, miért nem fogunk mi 
katholikusok a Sedan-ünDepélyen részt venni. Bármennyire 
haragudjanak is félhivatalos lapjaink ezen nyilatkozat miatt ; 
tény, megváltozhatlan tény, hogy a katholikus Németország 
nem ül örömünnepet, mindaddig, mig a jelen szomorú álla-
pot tart. Azon urak, kiknek igy vagy ugy idejök, pénzök 
vagy kedvök van ünnepélyt tartani, tegyék még ezt magok 
közt ; sőt nem bánjuk, ha ezen ünnepélyöket ,nemzeti ünne-
pély'-nek nevezik is el, annak daczára, hogy abban a nem-
zetnek egy teijes harmada részt venni vonakodik. 

Avagy mi vigadjunk ? ! Van is okunk rá ! Miért ne 
vigadnánk, sőt tombolnánk örömünkben, mert testvérein-
ket, tanítóinkat, barátainkat, a Jézustársaság atyjáit a ha-
zából kiűzték ? Miért ne vigadnánk, midőn iskolatestvérein-
ket s iskolanénikeinket a tanodákból kiszorítják ? Miért ne 
vigadnánk, mikor adónkból ujprotestans ,püspökét' fizet-
nek ? . . . Avagy, hogy ne vigadnánk, mikor püspökeinket 
s papjainkat bezárják, vagy az országból kiutasítják, mikor 
isteni tiszteletünket elnyomják, az egyház vagyonát idegen 
kezekre bizzák ? Nem vigadnánk-e talán, midőn a közpén-
zekből fizetett sajtó nap nap mellett szentatyánkat, főpász-
torainkat, minmagunkat, s mindent mi a katholikus ember 
előtt szent, a leggonoszabb s leggaládabb módon ocsárol, gú-
nyol és rágalmaz ? Hogy ne vigadnánk, midőn egyleteinket 
elnyomják, gyűléseinket feloszlatják 3 legjobb férfiainkat 
egy eszeveszett orgyilkossal büntársi összeköttetésbe hozni 
iparkodnak ? Talán nem ülnénk ugyanazon egy baráti asz-
talhoz azokkal, kik anyaszentegyházunknak élethalálhar-
czot üzentek ? Avagy nem mennénk-e el az ünnepélyes gyű-
lésekre, hogy ott tiszteletteljesen azon alkalmi szónokokat 
hallgassuk meg, kik undoritó szenvedélyességgel saját pol-
gártársaik ellen dühösködnek, s nekünk, a nemzet katholi-
kus részének mindenuntalan egy második Sedánt nem csak 
kivánnak, de még Ígérnek is? 

Senki sem követeli a rabszolgától, hogy nevessen, mi-
dőn őre az ostort érezteti vele ; hanem minket ,nemzeti ünne-
pélyre' mernek meghívni épen akkor, midőn minmagunkat, 
szentélyeinket lábbal tapodják ! 

Igaz, hogy hadseregünk ezelőtt négy évvel, szeptember 
2-kán fényes győzelmet vívott, s ha e hőstettel ugyan még 
csak a háborúnak második fele kezdődött is, azért mégis 
megülhetnők a sedani napot, ha e győzelemnek gyümölcseit 
látnók! De mi az, a mit eddig testvéreink ontott drága vére 
fejében kaptunk ? ,Német birodalmat' alapítottunk, mely, 
meglehet, hogy jövőre majd a német nép s Európa javára fej-
lődik, de mely eddigelé legalább igen kevés áldást árasztott. 

Európának közbékéje sohasem állott oly gyenge lába-
kon, mint azon győzelmek napjai óta, melyeket most megülni 
akarnak. Azóta a katonai terhek s a katonai szellem borzasztó 
mérvekben öregbedtek, s azon szép reményekre, melyeket az 
1871. jan. 28-i, császári kiáltvány hangoztatott, Moltke be-
széde válaszolt, a ki kénytelen volt a birodalmi tanács 
szine előtt tényül jelezni azt, miszerint senki sem szeret, s 
mindnyájan félnek tőlünk, ugy hogy a császároknak min-
den találkozásai daczára is még egy félszázadig teljes fegy-
verzetben állni s az 1870-i vívmányokat védelmezni keilend. 

S befelé? Bármerre tekintsünk, mindenütt csak a b i -
rodalom ellenségei'-vel találkozunk. A dán s lengyel ellen-

zék nemzetiségének fentartásáért küzd ; a bajor népnek 
többsége s nemeseinek jó nagy része bizalmatlanul s gya-
nakodólag állanak velünk szembe s mindinkább sűrűbben 
csoportosulnak ősi dynastiájuk köré; Poroszországnak ka-
tholikus tartományaiban naponta hangosabban emelkedik ég 
felé a zaklatott népnek jajkiáltása, melynek legszentebb 
javai kíméletlenül bántalmaztatnak ; az 1866-ban bekebe-
lezett tartományokban egy igen erŐ3 párt csak ellenszenvvel 
türi a dolgok uj rendjét s meg nem szűnik trónfosztott ural-
kodó házaiknak jogigényeit hangoztatni ; Elszasz-Lotharin-
gia ma is csak idegen, ridegen s barátságtalanul tekint ránk, a 
régi tartományoknak kipróbált, királyukhoz mindenha hiven 
ragaszkodott polgárai aggódva nézik a dolgok uj fejlődését, 
s nem egynek szivét marczangolja ama szomorú ellenmon-
dás, mely a conservativ elvek s az uralkodó ház iránti hó-
dolat közt létezik s Németországnak iparüző vidékein keresz-
tül, a social-democrata egylet egy minden perczben fel-
robbanni kész akna gyanánt húzódik végig Innen van, 
hogy a választáftok alkalmával az ellenzék majdnem épany-
nyi szavazattal érvényesiti magát, mint a kormány párt ja s 
hogy a birodalom igazi vagy állítólagos,ellenségeinek' száma 
aligha kisebb a barátokénál ! Hova lett azon egyértelműség, 
mely a győzelem napjaiban a fejedelmeket, a hadserget s a 
népet lelkesité? Nem csak hogy meg nem erősödött, hanem 
megsemmisült, s az ujabb viszály roszabb a réginél ! 

Avagy talán az egyes társadalmi rétegeknek vagy az 
egyénnek anyagi helyzete annyira javult-e meg, hogy 
okunk lenne vigadni ? Dehogy ! A munkásosztálynak pana-
szai eléggé hangosan hallatszanak mindenfelül, hogy utóvégre 
már a Manchester-elméletnek emberei is meghallhatnák. A 
nagyipar a keservesen s nehezen átélt, rémitő válság után 
megtörve s alig lihegve teng ; a kereskedők a rosz idők ellen 
panaszkodnak, számtalan iroda zárva, a munkás kezek ezrei 
kelletlen szünetelésre kárhoztatvák. Mindenütt panaszszó s 
aggodalom, mindenütt pangás,bizonytalanság,bátortalanság! 

De talán erkölcsi gyümölcsét tud ama megünnepe-
lendő csatatér felmutatni. Korántsem ! A hitetlenség s az 
egyház s vallás gyűlölete arczátlanabbul, mint valaha 
emeli fel fejét. Népünk protestáns többségének szivében 
a vallási s egyházi öntudat már igen alacsony fokra sü-
lyedt, s hogy a katholikus kisebbségnél az egyházellenes 
eljárásnak következtében meglepő mérvekben öregbedett, 
azért a szentélyeinkért küzdő bajnokoknak vagyonával s 
szabadságával eléggé magas árt fizettünk már s fizetünk még 
ma is. Az erkölcsök nem javultak, hanem elkorcsosultak. Az 
alsóbb osztályokban a durvaság, az előkelőbbekben az élv-
és birvágy valamint a becsületesség hiánya szomorúan ma-
gas fokra hágtak. Sőt szűkebb hazánknak legnagyobb dicső-
sége: a hivatalnoki karnak szeplőtelensége fenyegetve van; 
s a régi becsületet könnyelműség vagy épen bűnös szédelgés 
mily mérvekben 3zoritá ki helyéből nem hivatalnoki körök-
ben, arról a ,Krach'- nak romjai s az államügyésznek iro-
mányai adhatnak felvilágosítást. 

Hol van itt az ok egy örömünnepélyre? Valóban, Né-
metországnak sokkal több oka lenne vezeklési imanapot tar -
tani. Az alázatos vámosnak szerepe jobban illik ránk, mint 
a dölyfös pharizeusé, a ki azt hiszi, hogy hálát adhat Isten-
nek, mert nem olyan, mint a többi nép. 
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Svajcz. O k o 8 s z ó , s pedig protestáns államférfitól 
származó okos szó az, melyről ma jelentést teszünk, — a 
forrást tekintve, kettőztetett örömmel. Jelentettük a maga 
idején, körülbelül egy féléve, hogy a churi püspök Loch-
brunnert, zürichi ókatholikus lelkészt, s mindazokat kiközö-
sítette,kik megválasztatására közreműködtek. Ezen esemény, 
s ama másik, hogy a katholikus templomnak, Lochbrunner 
apostasiája alkalmával az ókatholikusok számára államilag 
végrehajtott lefoglalása után rögtön uj, római-katholikus, 
minthogy magán-adakozások utján keletkezett, tehát egye-
lőre le nem foglalható templom épült — e két esemény a 
zürichi kormány epéjét hatalmasan felzavarta, amiért is 
haragjában azon indítványt tette a nagytanácsnál, hogy a 
zürichi kantonban lévő négy katholikus hitközség a churi 
püspökségtől elszakasztassák. 

Ezen kérdés a nagytanácsnak aug. végén tartott köz-
gyűlésén tárgyaltatott, s e tárgyalások alatt főleg két be-
széd vonta magára figyelmünket, melyeket bővebb kivonat-
ban azért közlünk; mert azt hiszszük, hogy azoknak tar-
talma szélesebb körökben is kiváló érdekességgel biraud. 

Az első dr. Dubs, volt szövetségi tanácsosnak vélemé-
nyes nyilatkozata. Teljességgel helyesli, mint mondja, hogy 
a zürichi ókatholikus község a churi püspöknek ,zaklatásai' 
ellen védelmeztessék ; de váljon maga ezen ókatbolicismus 
életképes-e, erre nézve nem mer Ítéletet koczkáztatni, hanem 
a történelemre bizza azt. Azonban a nagytanácsnak, illetőleg 
a kormánynak nem csak az képezi kötelességét, hogy az 
ókatholikusokat oltalmazza, hanem ebbeli kötelessége kiter-
jed a zürichi, dietikoni, winterthuri és rheinaui római-ka-
tholikusokra is. Ezeket is a szabad vallásgyakorlatban meg 
kell tartani s védelmezni ; ehhez, a szabad vallásgyakorlat-
hoz náluk az is tartozik, hogy minden hitközség valamely 
megyének kiegészítő részét képezze. De ha már most — 
folytatja szónok — a churi püspökségtől elszakasztjuk őket, 
mit tegyünk velők ? Megengedjük-e nekik, hogy más püs-
pökhez csatlakozzanak, avagy semmiféle püspököt se enged-
jünk meg nekik? Ez utóbbi esetben a római-katholikusok-
nak vallásszabadsága ellen vétünk, mert ők a püspököt 
hitvallási, egyházi rendszerök kiegészítő részének tekintik. 
De még az ókatholikusok sem akarnak püspök nélkül leuni. 

Ha a püspököket s püspökségeket eltöröljük, jogfosz-
tást követünk el a katholikusok ellen ; ha négy katholikus 
községünket a churi püspöktől elszakasztjuk, akkor nem 
ennek, hanem amazoknak ártunk ; nem a pápai tiarát, vagy 
a püspöki mitrát, hanem saját polgártársainkat sujtjuk. 
Aztán becsületére válandik-e Zürich kantonának, ha a ka-
tholikus gyermekek ezentúl Schwyz kantonába kényszerül-
nek átvándorolni, a bérmálás szentségének felvétele végett ? 

Mit tett továbbá a churi püspök? Igaz-e, hogy oly 
roppant sérelmeket követett el a zürichi kormány ellen ? 
Dehogy ! A plebáuosválasztásoknál előforduló súrlódások, 
melyekre a kormány amúgy ürügyképen hivatkozik, nem 
oly rettenetesek, hogy ezért oly eszközhez nyúlni kellene. 
Még a kiközösítésnek ügye sem oly borzasztóan sérelmes. A 
kormány utóvégre is csak a lapokból értesült arról, hogy a 
püspök valakit kiközösített, magát a latinul fogalmazott ki-
közösítést csak nagy későn s nagy nehezen a solothurni ka-
holikus ,Kirchenzeitung'-ban találta meg. Az egész pedig 

arra megy ki, hogy a püspök megtette, amit tennie kellett, 
s egy jotával sem többet. Aztán mi is az a kiközösités? Ki-
zárás a római-katholikus hitközségből, melyből magok az 
ókatholikusok már régen kiléptek. Uyesvalami máshol is 
történik, igy például a svajczi munkásegylet kizárta a né-
met munkásegyletet, anélkül, hogy ezáltal a kormánynak 
székei megingattattak volna. 

Oltalmazzuk tehát az ókatholikusokat, de ne nyomjuk 
ezért a római-katholikusokat. Na éleszszük fel újból ama 
rettenetes mondatot, ,cuius regio, illius religio', mely többi 
közt a dragonádákat és a katholikusoknak Poroszországban 
most divó üldöztetését szülé. Ne idézzünk elő szántszándékkal 
egyházpolitikai súrlódásokat. Ha feloldjuk az egyik püs-
pökkel való összeköttetést, akkor legalábö hagyjuk meg 
katholikus polgártársainknak ama szabadságot, más tetsző 
püspök alá állani. Hagyjunk meg mindenkit szabadságában ; 
követeljünk tiszteletet az állam törvényei iránt, de a többivel 
ne törődjünk. Egyszer már megtették őseink, hogy eléggé 
szükkeblüen s türelmetlenül ráerőszakolták polgártársaira a 
reformatiót, következménye a Kappel melletti véres csata 
volt, mely kantonunkon századokig sajgó sebet ütött; de 
mióta a kanton későbben nagyobb türelemmel a franczia 
hugonottákat befogadta, azóta ipara addig nem ismert len-
dületet vett. Ne ismételjük tehát a türelmetlenségnek pél-
dáját, hanem magasra lobogtatva a vallásszabadságnak zász-
laját, gondoskodjunk róla, hogy Zürich kantonéban mindenki 
a maga módja szerint üdvözülhessen. 

A második szónok dr. Vogt Gusztáv volt, Vogt Károly-
nak testvére. Ez is Dubs véleményét pártolta, sőt mondhat-
juk, hogy még erélyesebben nyilatkozott. A kormány — 
úgymond, a kiközösités által nem sértetett meg, ha pedig 
mégis megsértetett volna, akkor a sértőn keressen elégtételt, 
ne pedig ártatlanokon, a tervezett elsztkasztással azonban 
nem a vétkest, hanem az ártatlanokat sújtaná! A kérdésnek 
Dubs által indítványozott magoldása a legjobb. A Curiával 
szemben óvatosan kell eljárni, különben az ember csak ne-
vetségessé teszi magát s kényszerül visszavonulni. Az ököl, 
melyre egyik előtteszóló (Forrer képviselő) hivatkozott, nem 
nyom ez ügyben semmit, mert a kath. papok minden e körül 
forgó kormányi rendeletet minden bizonynyal visszautasítani 
fognak. Genf is ,nagy bátran mászott bele', s ma már ha-
tározottan visszavonul. A lelkismorettel szemben bizony 
nem megyünk semmire ez ököllel. A berni Jurában oly álla-
potok uralkodnak, melyek egész Európa előtt szégyenbélyeget 
sütnek a svajczi viszonyokra. Nem türelem és szabadság az, 
a mi ott uralkodik, hanem annyi bizonyos, hogy az állam-
hatalomnak a katholikus lelkismeretek ellen megindított 
hadjárata meghiusult. Azért óva inti a nagytanácsot: ne 
ragadtassa magát oly lépésekre, melyeknek következményei 
beláthatlanok. Ha Bern kormánya elölről kezdhetné egy-
házügyi politikáját, bizony másképen kezdené azt. 

Ezek után a kormánytanácsnak elnöke, Ziegler, volt 
protestáns pap, szólalt fel és a berni egyházügyi politikát, 
következőleg az általa Zürichben is tervezettet néhány je-
lentéktelen phrázissal pártolta, mire Dabs még egyszer fel-
szólalván, bebizonyitá neki, miszerint az alkotmányt roszul 
érti s értelmezi : annak a kiközösités általi megsértéséről 
szó sem lehet. Az alkotmány nem tiltja meg, hogy valaki 
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oly egyházból zárassék ki, melynek nem akar többé tagja 
lenni ; pedig csak nem akar tagja lenni valamely keresztény 
egyháznak az olyan ember, aki nyiltan megvallja: nem 
hiszek Istenben, nem hiszek Krisztusban — ? . . . S váljon 
mi az ókatholikusoknak jelszava s törekvése ? a Rómátóli 
elszakadás! — s akkor Róma ne zárhassa ki őket közössé-
géből ? Êpazért, mivel a római egyház még mindig nagyhata-
lom, azért óvatosan meg kell fontolni minden lépést. Bern tul 
ment az eszély s jog határán, midőn a papok kinevezését s 
az egyházi ügyrendnek . megállapítását magához ragadta, 
valamint akkor is, midőn a magánistenitiszteletet megtil-
totta; — de nem akkor, midőn az ellenszegülő papokat le-
tette. (Ezt a logikát ugyan nem értjük ; mert a mely rende-
letnek kibocsátására valamely kormánynak nincs joga, 
ugyanerre nézve büntetés terhe alatt, hogy követelhet enge-
delmességet ? . . . Szerk.) Tüzetesen mi zürichiek a churi püs-
pöknek kiközösitése által cseppet sem gyaláztatunk meg, 
vagy ha igen, akkor ez szüntelenül történik meg rajtunk; 
mert mint reformátusok folytonosan az excommunicatio alatt 
állunk, nevezetesen pedig a kormány nem közösittetik ki 
jobban vagy erősebben, mint mi mindnyájan. 

Ismételjük, hogy mindkét szónok, Dubs és Vogt, val-
lásilag protestáns, politikailag liberális. Hathatós felszóla-
lásuknak eredménye az volt, hogy az ügy egy bizottságnak 
adatott ki, mi rendesen körülbejül egyértelmű az illető indít-
ványnak elvetésével. Mi pedig annál szivesebben közöltük e 
két férfiúnak, általunk őszinte elismeréssel fogadott beszé-
dét, mennél ritkábban van alkalmunk a protestáns táborban, 
midőn katholikus ügyek forognak szóban, azon méltányos-
sággal, igazságszeretettel s részrehajlatlansággal találkoz-
nunk, mely a valódi műveltségnek s felvilágosodottságnak 
jele s ismérve. 

Missiói tudósítások. (Folyt.) 1861. május 22. IX. 
Pius „Ad reparanda damna" brevéje által rendezi a goai 
érsek ideiglenes rendkivüli joghatóságát az ap. helynöksé-
gek némely állomásaira nézve. Jaffnában a sz. Józsefről ne-
vezett árvaház alapittatik. — 1862. nov. 4. A bordeauxi 
házból a sz. Családról nevezett nővérek érkeznek Jaffuába. 
1863. A sz. Józsefről nevezett árvaház áthelyeztetik Colom-
bogamba. A pápai és királyi biztos a concordatum végre-
hajtása ügyében megérkeznek. Saba, pápai biztos meghal. 
Május 24. Jaffnában letétetik alapköve a szent Családról 
nevezett zárdának. A katholikusok száma Colombóban : 
97,760; Jaffnában: 54,323. Szept. 17. Sillani atyaBravi pk. 
és colombói ap. helynök utódjává lesz. Decz. 27. Sillani cal-
linikei püspökké szenteltetik. — 1864. A jaffnai vicariatus-
ban 1222 kath. gyermek látogatja az iskolákat. — 1867. A 
jaffnai ap. helynökség kath. tanonczainak száma: 1378. — 
1868. január 23. Semeria pk. Marseillebn meghal. Julius 5. 
Bonjean oblátus atya médeai püspöki czimmel Semeria utód-
jává választatik. Aug. 24. Bonjean Toursban püspökké szen-
teltetik. — 1869. Bonjean november hóban a vat. egyet, 
zsinatra távozik. 

1870. A sz. Családról nevezett nővérek Kurunegalába 
érkeznek. — 1871. Jaffnában papnövelde alapittatik. — 
1872. A jaffnai vicariatus iskoláiban 2373 kath. gyermek 
nyer oktatást; a hittéritők száma: 33. — 1873. A jaffnai ap. 
helynökség iskolás gyermekeinek száma : 3723. A colombói 
„p. vicariatus kath. híveinek száma 118,316; a jaffnai hely-
nökség kath. híveké : 66,033. Ceylon-sziget összes katholi-
kus lakossága : 184,339. 

íme ez Ceylon-sziget dióhéjba szorított egyháztörté-
nelme 329 év óta. Pogányok és protestánsok jöttek, hogy 
kiforgassák helyéből azon követ, melyet xav. sz. Ferencz 
Jézus nevében alapul letett ; de az alap most is erősen áll, 

sőt egy gyönyörű épület is emelkedik rajta, napról napra 
szépülvén és tágulván, s jelenleg, ugy látszik, a brit kor-
mányzó által is pártolásban részesülvén. 

Ne sajnáljuk tehát pénzünket, s ha kell, vérünket is 
szivesen ontsuk Jézusért ; mert előbb-utóbb mindenütt ővé 
a győzelem ! (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— Már többször vettünk magunknak alkalmat arra 

figyelmeztetni t. olvasóinkat, mily roppant nyomorult a nép-
tanítóknak sorsa abban a dicsőséges Poroszországban. Tavai 
egyszer jelentettük, hogy a kormány körrendeletet intézett 
a pósta- s vasúti igazgatóságokhoz, melyben volt tanítók-
nak alkalmazását megtiltotta. Mindazonáltal csak az egy 
pozeni tartományban a legutolsó 4 évben 173 tanító hagyta 
oda az iskolát, mert a nyomorult fizetés mellett lehetetlen 
megélni. Vannak, kik parasztokhoz állottak be kocsisoknak. 
Jelenleg ötezer tanitói állomás áll üresen Poroszországban. 
Egyegy tanítónak fizetése 250 tallér, 25 éves szolgálat után 
40 tallérnyi pótlék s ötven éves szolgálat után a fizetésnek 
egyharmada nyugdíjul. De ezt sem fizeti az állam, hanem a 
nyugdíjazottnak utódja . . . . íme a protestantismus, meny-
nyit tesz a népnevelésért ! 

— Mily óriási mérveket vett már a katholikusoknak 
zaklatása Poroszországban, erről hadd szóljanak a követ-
kező számok. Csak az egy Westphalia tartományában au-
gusztus utolsó hetében, tehát egy hét alatt a következők 
történtek : Két pap 100—100 tallérnyi birságra, illetőleg 3 
hónapi börtönre ítéltetett,négyen25 —25 tnyi, illet. 14 napra, 
egy 4 heti börtönre, hatan 30—100 tallérra, illetőleg 2—4 
heti elzárásra ; ketten 14—14 napi várfogságra. Vizsgálati 
fogságban ülnek ketten, kiutasittattak tizenhármán, egyet nyo-
mozó levéllel üldöz a rendőrség, mely egyúttal két papi isko-
latanácsost is letett, s mind emellett még ráért, hogy tizen-
négy kath. hitközségnek egyházi vagyonát zár alá tegye, 
a koblenzi kath. olvasóegyletnek elnökénél, Müller ügyvéd-
nél házmotozást tartson s hat más kath. olvasóegyletet vég-
kép bezárjon Ha ez nem a protestáns türelemnek arany 
korszaka, akkor nem tudjuk, mikor éri el. 

— Brüsselből nem régen ezeket írták a bécsi ,N. Fr. 
Pressé1-nek : „A szabadkőművességnek Ausztriában való 
meg nem engedése itteni liberális körökben fájdalmas feltű-
nést okozott, A szabadkőművesség, mint önök tudják, nagy 
tiszteletben áll. (Kiknél?) A páholy képezi az előkészítő 
politikai iskolát a polgár számára, mert gyűléseiben a fo-
lyó napi kérdések rendesen tárgyaltatnak s megvitattat-
nak". — De azért a szabadkőművesség nem politikai egylet ! 
Bizony meglehetős ügyetlenség volt a ,N. FrS-tői, ezt a le-
velezést kiadni, midőn a szabadkőművesség épen politikai 
üzelmei miatt nem engedtetik meg Ausztriának még vala-
hogyan kormányzott részeiben. 

— Hogy múltkori havi szemlénkben Serrano elisme-
résének erkölcstelenitő hatását korántsem becsültük tul, 
mutatja a ,Neues Wien. Tagbl.1 egyik legujabbi czikkének 
következő részlete: „Ha mindjárt nem is a ,köztársaság' 
ismertetett el Spanyolországban — a szavak ez ügyben mit-
sem jelentenek, mégis a királyoknak, a jezsuitáknak s az 
oltárnak ellensége az, a ki politikailag hasonrangunak ismer-
tetett el, s többet egyelőre nem követelünk !" . . . 

A legjobb az, hogy e zsidólap másnap azon helyreigazí-
tást hozta, hogy ez a szó: ,a királyoknak' csak sajtóhibából 
csúszott be a szövegbe, e helyett : ,Don Carlosnak' . . . . ! 

A sajtóhibákhoz talán mi is értünk némileg, — de oly 
sokat mondót még nem sikerült elkövetnünk. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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A munkácsi g. sz. k. székesegyházi káptalan saját és a kesergő rokonok nevében mélyen szomorodott 

szívvel jelenti 
NAGYMÉLTÓSÁGÚ S FŐTISZTELENDŐ 

PANKOTICS 1ST VÁN, 
m u n k á c s i m e g y é s p ü s p ö k , 

Ö es. s apostoli királyi Felsége v. b. t. tanácsosa, a vaskoronarend nagykeresztese, a szent István jeles rend középkeresztesének, szent 
Péter és Pál apostolokról nevezett tapolczai apátnak, 

élete 54-ik, püspöksége 8-ik évében, 1874. augusztus 23-én délutáni 3% órakor, a haldoklók szentségének 
ájtatos felvétele s a római pápa ő szentsége végső áldásának elnyerése mellett, gyomor-vizkór következtében 
történt csendes kimultát. 

A nagynevű főpásztor hült tetemei, — kiben az egyház kegyes kormányzót, az özvegyek és 
árvák könyörületes atyát vesztettek, — a helybeli székesegyház sírboltjában 1874. szeptember 2-án reggeli 
9 órakor, a vérnélküli szent miseáldozat bemutatása után tétettek örök nyugalomra. 

Béke hamvaira s örök emlékezet ! 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Olaszországban nem régen ,forradalmi' össze-
esküvést véltek felfedezni. Különös, hogy még oly 
kormány is, mint az olasz, forradalomról mer be-
szélni, mely alatt természetesen szintén minden, 
maga ellen irányuló mozgalmat ért. Az olasz libe-
lis lapok nagy ,erkölcsi; felháborodást mutatnak 
ezen ,merénylet' felett, melylyel egy bizonyos párt 
az állitólagosan egyesült Olaszhonnak fenállása 
ellen törni készült ; pedig a Riminiben befogott hu-
szonhét s követői nem annyira az egyesült Italiát 
akarták felforgatni, mint inkább azt restellik, hogy 
e szegény országnak jövedelemforrásai jelenleg má-
soknak állanak rendelkezésökre s nem nekik, kik azt, 
talán nem is egészen tévesen, époly ,jól4 vélik kor-

mányozhatni, mint azok: kik ezidó'szerint a hata-
lom birtokában vannak. 

Némileg mulattatói mindenesetre pedig psycho-
logice tanulságos látvány, midőn ekként liberális 
tör s szitkozódik liberális ellen, s e látványt nyújt-
ják most nekünk az olasz liberális lapok, csakhogy 
nem tudják, haragjoknak csordultig telt mértékét a 
mazzinistákra öntsék-e ki, vagy az Internationa-
léra. A mig a mazzinisták a régi, legnagyobbrészt 
jól kormányzott, gazdag s boldog Olaszországnak 
törvényes intézményeit titkos gyüldéikben aláás-
ták s későbben nyilt forradalom által felforgatták, 
addig a második sorban álló ,szelíd' liberálisok előtt 
nagy hősök, dicső honfiak, — akkor Mazzini- s 
Grarabaldiék kitűnő államférfiak, a szabadságnak 
bajnokai, a honnak megmentői voltak. Most meg-
van a szabadság1, azaz, egy bizonyos clique ural-
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kodik. gyártja a törvényeket, zaklatja az egyhá-
zat s üzérkedik a szegény adózó nép véres fillérei-
vel, — most tehát csak maradjon minden ugy, 
amint van, s a kinek ez, bármily okból nem tet-
szik, az a hazának ellensége, az ellen meg kell, 
minél hamarabb s minél nyomatékosban, inditani a 
— culturharczot 

Majd bizony! Elsó'ben e liberális urak a forra-
dalom ,jogát' hangoztatták s érvényesítették a tör-
téneti s legitim, igazi jog ellen, s azután, midőn a 
bitorolt hatalomnak élvezetébe kényelmesen behe-
lyezkedtek volna, a forradalom szabadon bocsátott 
szellemeitől tiszteletet s hódolatot követelnének a 
magok állítólagos joga iránt! Mily oktalan követe-
lés. A forradalomból, az esküszegésből sohasem szár-
mazhatik jogigény, legkevésbbé pedig az egyik 
forradalmi párt számára s javára a másik ellen ; 
sőt ellenkezőleg, minden következő épen elődjének 
fellépésében találja fenállásának jogczimét, mit ket-
tejök közt csak az tagadhat, kinek értelmét vagy 
Őszinteségét az önzés elvakította vagy hallgatásra 
készti. Igy van a most Olaszországban uralkodó 
clique azzal szemben, mely még csak uralomra tör, 
s azért mondók, hogy a készülőben lévő veszekedés 
e két vérrokon közt nemét nyúj t ja a mulattató 
látványnak, ha meggondoljuk, mi ama bizonyos 
,erkölcsi felháborodásnak voltaképeni háttere. 

Epoly nevetséges ugyancsak az olasz liberális 
lapok amaz álmélkodó kérdése : hogy van az, hogy 
az Internationalénak elvei ama türelmes, jóindulatu 
s józaneszü olasz nép keblében viszhangra találhat-
tak? . . . . Az egyháznak megtiltják a békének s tü-
relemnek, az alázatosságnak s engedelmességnek 
dogmáit hirdetni; megtiltják neki az igazságszere-
tet s hithtíségnek magvát elhinteni az emberi szi-
vekben , megtiltják neki a keresztény jog s a ke-
resztény szabadságért fellelkesiteni a hiveket, s 
mégis azt akarják, hogy a népek mindamaz erénye-
ket tüntessék fel s gyakorolják, melyek csak az 
ilyetén vallásos nevelésnek lehetnek eredménye, 
gyümölcse. Pedig mihelyt az egyházat korlátozzák 
áldásdus, istenrendelte működésében, legott más ha-
talom lép helyébe — a forradalomnak keresztény-
ellenes hatalma. A hol nem a hitnek keresztény 
elvei uralkodnak, ott a hitetlenség, az érzéki vá-
gyaknak kielégítése utáni törekvés, a mindenképeni 
lázadás üti fel trónját, s csak az oktalan csudálkoz-
hatik, midőn aztán ama másik helyett, ezen ténye-
zőket gyakorlatilag érvényesülni lát. Ki szelet vet, 
vihart arat ; a liberalismus üzelmei szülik a com-

mune-t; — christianismus vagy antichristianismus, 
Krisztus vagy Belial, világosság vagy sötétség — 
tertium non datur. 

Csak a kereszténység, tüzetesben a katholicis-
mus képes az értelmet felvilágositani, a szivet igaz-
gatni s az akaratot kormányozni. A katholicismus 
lévén az igaznak, jónak s szépnek foglalatja s leg-
hűbb kifejezése, következik, hogy az ember Krisz-
tusmegjelenése után ezen isteni vallás nélkül termé-
szetellenes állapotban sinylődik, s hogy a katholi-
cismusnak köszöni mindazt, mi őt kitünteti, maga 
fölé emeli, boldoggá teszi. Ez igen egyszerű, mond-
hatjuk : népszerű elmélet. 

Midőn azt mondjuk, hogy a katholicismus min-
den igaznak, jónak s szépnek foglalatja s leghűbb 
kifejezése, egy elsőrangú igazságot hangoztatunk, 
oly alaptételt állitunk fel melynek számtalan alkal-
mazásaival s folyományaival minden lépten nyo-
mon találkozunk ; oly igazságot hangoztatunk ez 
által, mely kitörülhetlen betűkkel van szivünkbe 
bevésve, melylyel a történelem minden lapján ta-
lálkozunk ; oly igazságot, melynek fényét a tizen-
kilencz századon keresztül óriási halmazzá felsza-
porodott tévelyeknek egyike sem tudá elhomályo-
sitani ; igazságot, mely minden józan nevelési rend-
szernek alapját s kiinduló pontját képezi ; igazságot 
végre, melyet hirdet minden bölcsész, minden költő, 
minden művész, kinek értelmi tehetségét a hitetlen-
ség s a vallásgyülölet el nem tompitá. 

A mi a napnak feladata s hatása az anyagi 
világban, az a katholicismusé a szellemek országá-
ban. Világosság ez s minden életnek forrása. Nem 
lenne nehéz feladat, a természet törvényeiből, s a 
halandónak e földöni körülményeiből bebizonyitani 
ezt ; de épen, mivel könnyű, nem teszszük, hanem 
inkább a történelmi tények sürü lánczolatára for-
dítjuk tekintetünket, — ott búvárkodjunk, vizsgál-
gassunk, mignem végre arról leendünk határozot-
tan meggyőződve, hogy nincs e földön semmi igazi 
szép, jó s igaz, kivéve azt. mi a katholicismus miatt 
s általa létrejött. 

Nézzünk csak vissza az ókorba, itt szemünk leg-
először is az ősatyákon akad meg. Ezek legrégibb ta-
núi azon közlekedésnek, azon összeköttetésnek, mely 
az ég sa föld közt létezik, s mely már az első ember-
pár teremtése alkalmával alapíttatott meg. Bölcsek 
ők, igazi bölcsek, mert Krisztus s annak vallása 
felé haladnak, s mert azon elveknek s hagyomá-
nyoknak letéteményesei s őrei, melyek az emberi 
nem erkölcsi életének fentartására okvetlenül szűk-
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ségesek. Menjünk tovább, áthatolván a szent történelmen, 
mignem a sinai hegy tövéhez értünk, hogy ott az ókornak leg-
rendkivüliebb férfiával találkozzunk. Nagy hittudós ez, nagy 
történész, nagy bölcsész, nagy törvényhozó, nagy költő. A 
világ s az embernek eredetét, a vallásnak s a társadalmi 
rendnek nagy kérdéseit, jogainkat s kötelességeinket, mind 
ezt a legnagyobb szabatossággal fejti meg, magyarázgatja 
s okadatolja. Fényes lábnyomait megszakitás nélkül követ-
hetjük a lefolyó évezredeken keresztül, nála nélkül sötétség 
uralkodik vala köröskörül. Pedig miért volt ez az ember oly 
nagy, oly dicső, emléke oly ragyogó, oly annyira kitörül-
hetlen ? Mert egy ujabb, talán a legkiválóbb útjelző volt a 
katholicismus felé; mert Isten hatalmas eszközül használta 
fel őt, hogy a kezdetleges világosságot uj fénysugarak által 
növeszsze. 

Innen, e korszaktól kezdve egészen a Megváltó eljö-
veteleig a láncz folytonosan, megszakitás nélkül fűződik, 
szemeit ihletett férfiak képezik, kezeikben a világító szö-
vétnek mindinkább hatalmasban lobog fel. Igaz, hogy idő-
közben, félre azon úttól, amelyen ők haladtak, nagy biro-
dalmak keletkeztek, melyek tetteik hírével betölték a vilá-
got, melyekben költök, bölcsészek, törvényhozók is tá-
madtak ; — de bármit mondjon is az egyoldalúság, bármit 
költsön rájok az irányzatosság, hogy hirnevöket öregbítse, 
mindezek csak gyermekek voltak s tudatlanok prófétáink 
s egyéb nagy férfiainkkal összehasonlítva, kiknek neveit 
szent könyveinkben feljegyezve találjuk. 

Végre beteljesedett, mi évezredeken át jövendölve volt. 
A keresztfán véghezvitt áldozat, az egyháznak megalapí-
tása, az evangéliumnak hirdetése megváltozák a föld szinét, 
mindenütt uj elvekkel, uj törekvésekkel, uj viszonyokkal 
találkozunk. Az apostolok és vértanuk diadalt ülnek a bál-
ványimádás felett, mely hiába hivja segítségül a zsarnoko-
kat s álbölcseket — megsemmisülve rogyott össze ép' azon 
városban, mely ősi fészke volt. A katholicismusnak frissen 
pezsgő életereje csakhamar betölté a mindenséget, s az isteni 
szeretet benne rejlő szikrája, miután kellőképen előkészi-
tette volna a talajt, azon a humanitárius intézmények ama 
beláthatlan hoszu sorát alapitá, melyek dicskoszorujának 
ezerféle virágai közt oly ragyogón tündökölnek. A pogány 
eszmék uralma alatt a kard hatalma, a vad erőszak, a hiú-
ság, a nagyravágyás, ravaszság, s önzés voltak a világ me-
netét intéző rugók ; a kereszténységnek újjászülető ma-
lasztja alatt az ész magához tér s felfedezi jogait, elismeri 
kötelmeit; a felebaráti szeretet rendezi az emberek egymás 
közti viszonyait, az igazság uralkodik, a hősies önfeláldo-
zás fejezi be s koronázza meg az Isten Fia alapította, nagy-
szerű épületet. 

Mily fejedelmi, magasztos alak ez a katholicismus, 
amint a századokon keresztül halad, tengernyi áldást, szel-
lemit s anyagit árasztván az emberi nemre. S váljon mint 
,bűbájos költői tévedés' tehette volna-e ezt ? . . . Ily kézzel-
fogható, tagadhatatlan, tényleges eredményeket szülhetett 
volna-e, ha nem isteni küldetés erejével indult volna áldá-
sos útjára ? 

Az apostolok után az egyházatyák lépnek előtérbe s 
mint a szent hagyományoknak hü őrei s tovább szolgáltatói 
s mint lángeszű bölcsészek tudományuk jellegét nyomják 

korukra. Elénk s egyértelmű tanitásuk hatalmas lendületet 
ad az evangelium terjesztésének, érdekes, gyakran mozgal-
mas küzdelmekben oszlatják a tévelynek, időről időre, sőt 
nem ritkán, emberileg véve, félelmes nyakassággal az egy-
háznak látkörén tornyosuló felhőit, és mindannyiszor újra s 
fényesen érvényesitik amaz örökkévaló igazságokat, melyek 
e világot megmenték. Ekesszólásuk hatása, kitűnő erényeik 
példája magokkal ragadják a kortársakat nem kevésbbé 
mint késő utódjaikat, megalapítják, ápolják, tökéletesitik a 
rend, a polgárisodás, az igazi műveltség eszméit. Irataik, 
melyek az emberi tudásnak minden ágát felkarolják, meg-
változhatlan, soha nem nélkülözhető alapját képezik mind-
annak, mit egy gyakran hálátlan utókor föléje épített. Min-
dennek, mivel most bírunk, legalább is csiráját őnáluk 
találjuk. 

Egyszerre csak vad mozgalom keletkezik a civilizált 
nemzetek lakta földrészek határán tul, végveszélylyel fe-
nyegetvén minden fenállót, halállal, tűzzel jelezvén útját. S 
midőn aztán az ókori polgárisodás porban hevert, s az em-
beri nem ezer sebekből vérzett, akkor mutatkozék a katho-
licismusnak természetfeletti gyógyereje; — lehelletére uj 
élet támad a romokból s a régi nemzedék helyébe uj, most 
már keresztény nemzedék, — a régi, magát túlélt, önvétkei 
fertőibe belefulladt, görög-római civilizátio helyébe a keresz-
tény polgárisodás lép s vele a keresztény társadalmi rend ; s 
midőn ez ellen Mohammed vakdühös követői törnének, elég 
befolyással birt az egyház hi veire, hogy a keresztes háborúkra 
lelkesítve őket, a kereszt féDye által a félholdat elhomályo-
sítsa ; sőt épen akkor, midőn egyik kezével a menynyei Jeru-
zsálem falait védelmezné, másikával Keletnek addig zárt ka-
puit nyitja Nyugatnak tudományszomjas buvárlata előtt. 

De elég talán. A ki délben a nap ragyogását tagad-
hatja, az tagadhatja a katholicismusnak áldásdus, positiv, te-
vékenységét is. Csak nézzünk körül, mit csinált e hajdanta 
oly vad, szegény, lakatlan Európából, mióta azt hitküldé-
reinek önfeláldozó fáradhatlansága által édes igája alá 
vonzá . . . ? S még ma is mindenütt az igazi civilizátio élén 
halad s lépése nem mutat sem elöregedettségre, sem kénye-
lemre ; naponta uj hóditásokat tesz a legnagyobb szellemek 
közt, melyek a hippói nagy egyháztudor szavai szerint csak 
benne tudván megnyugodni, bőséges kárpótlást nyújtanak 
neki azon néhány sajnálandó szerencsétlenért, kik a száraz 
ág szerepét választják, hogy lehullván az éltető anyatörzs-
ről, annak tövében elrothadjanak. 

A társadalom szétfoszlatása a liberalismus által. 
(Vége.) 

Beláthatlanok azon rosz következmények, melyek e 
liberális elvből a család és igy a társadalom erkölcsi és 
anyagi jólétére folynak. Francz iaországban egyedül 18 68 - ban 
21,317 örökösödési per volt, és hasonló tapasztalatot tettek 
mindenütt, hol e liberális bölcseség befogadtatott. Mily rom-
bolólag hat azonban ily czivakodás a legközelebbi rokonok 
közt is. Az atyai tekintély megszűnik és az atya legvásot-
tabb fia ellenében sem képes semmit is tenni ; megszűnik a 
gyermeki kegyelet, kik alig várják a szülők halálát, hogy 
osztozkodhassanak, sőt a biztos örökség kilátásában már jó 
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előre adósságot csinálnak es fizetik az uzsorás kamatot, meg 
a testvéri szeretet, a családi szellem stb. Mivel pedig min-

, denki fen akarja tartani szép birtokát, életbe lép az úgyne-
vezett Zweikinder-System, mihez más erkölcsi bűnök járul-
nak és a családi élet forrását megmérgezik. A törzsbirtok 
szétdaraboltatik, é3 hol egykor szép kiterjedésű birtokok vol-
tak egy darabban, ott évek multával csak darabka birtokok 
maradnak egy-egy családnál és a földmüvelés hanyatlik. E 
rendszer tette tönkre a kath. ireket, mig a protestáns irek 
jólétnek örvendettek, mert azokra nézve az atya végrendel-
kezési joga teljes mérvben fentartatott. 

Ezenfelül a liberalismus a házasság megszentségteleni-
tése által megfosztotta a családot erkölcsi alapjától és igy a 
feloszlást befejezte. A liberalismus a házasság feloldhatlan-
ságáról semmit sem akar tudni, hanem az elválasztást a leg-
nyomorultabb okokból is végrehajtja. Elhallgatjuk most itt 
a theologiai okokat, pusztán csak társadalmi téren mozgunk; 
már pedig e téren a házasság felbonthatlansága a társada-
lomnak valóságos palladiuma. Egyedül csak ez védi a férfit 
a nő változékonysága és hűtlensége, a nőt pedig a férj kö-
telesség- vagy becsületfeledettségéből származó eltaszittatás 
ellenében oly időben, midőn leginkább van szüksége tá-
maszra ; végül ez védi a gyermekeket a nevelés elhanyago-
lásától és a mostoha anyák, vagy testvérek kinzásaitól. Igaz, 
hogy a házasságnak van költői és van rideg prózai oldala is, 
de a társadalomra nézve erkölcsi szövetségül épen akkor kell 
magát felmutatnia, midőn már költői része elenyészett, és 
arról van szó, hogy fensőbb indokokból a sz. hűség meg-
őriztessék, egymás gyengéit békével tűrjék, szóval a kike-
rülhetlen keresztet türelemmel viseljék. 

Mindezt megsemmisíti a liberalismus azáltal, hogy a 
házasságot felbonthatónak hirdeti, minek azonnal születése 
után azon következménye lett, hogy magában Párisban két 
év alatt 5900 házasfél választatott szét. Ugyan mikép le-
hetne ez üdvös a társadalomra ! Minthogy pedig a liberalis-
musnak az egyház tanitmánya akadályul szolgált, czélja ki-
vitelében megszentségtelenítette a házasság szentségi jelle-
gét és behozta a polgári házasságot, vagyis a polgári egyez-
kedést, miáltal a szétbontást még a házasság fogalmába is 
átvitte; azaz mindenütt szakadozás, szétválás, szétdarabolás 
jeleli a liberalismus útját. 

Még csak egy hiányzik, t. i., hogy a gyermekek lelki-
leg is választassanak el szüleiktől. Ezt is végrehajtotta a li-
beralismus államiskolai és tanítási kényszerével, mely azzá 
képezi a gyermeket, amivé a mindenható párt képeztetni 
akarja és nem azzá, minőnek a szülék lelkismerete, joga, 
kötelessége gyermekük iránt lenni követeli. A legjelenték-
telenebb falusi iskolában a gyermeket oly alapelvekkel tölt-
hetik meg, melyek azt szellemileg szülőitől elválasztják, sőt 
a gyermek általok a szülőknek legmélyebb fájdalmára vá-
lik. Ez az erőszakos zsarnokság a nevelésben végrehajtja a 
családban a feloszlatási műtétet. Végkövetkezményül még 
csak az marad hátra, hogy à la commune a polgári házas-
ság is megtagadtassék, a szabad szerelem törvényesnek hir-
dettessék és a gyermekek államtulajdonnak nyilatkoztattas-
sanak, ekkor azután eljutunk a socialis chaoshoz. 

Ha még oly borzasztónak tűnik is fel a tanítási zsar-
nokság, mégis őrömmel üdvözölhetjük, hogy az uj pogány 

állambálványozás utolsó kártyáját kijátszotta és végkövet-
kezményéhez eljutott. Amíg ugyanis a tévely nem lép fel 
egész meztelenségében, hanem tekintettel van az igazságra,— 
egyik vagy másik ember még figyelemre méltónak találja; 
épen igy történt a nevelés és tanítással is. Eddig a nevelés 
legjogosultabb tényezői, a szülők, az egyház, a község el-
idegenithetlen jogaikban az állam által csak akadályoztat-
tak, de teljesen még sem zárattak ki ; leszavazták őket, de 
meghallgatták és igy még olyanok is, kik az egyházat vé-
delmezték, az vélték, hogy egyezkedni lehet a liberalismus-
sal és a nevelésből egy részt neki átengedni ; de most már e 
békés emberek is megtérnek, mióta látják, hogy a liberalis-
mus őket is egészen kizárja a nevelésből. Szükséges ennél-
fogva, hogy a jó elemek valahára felébredjenek és egyen-
kint ugy mint összesen szembe szálljanak a liberalismussal, 
mert mint láttuk, különben szét fog bomlani a társadalom, 
szétbomlani épen azon elem gyávasága miatt, mely ma is 
többségben van, melynek csak szilárd, elhatározott fellépésre 
van szüksége és a liberalismus épen ugy a semmiségben fog 
eltűnni, valamint egykor nem is létezett. 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, sept. 8. N e m z e t i és e g y h á z i ü n n e p . 

Napjainkban, ha a liberalismus által saját győzelmeinek 
emlékére szentelt napokat az egyház ugyancsak a liberalis-
mus parancsára nem szándékozik diszes segédletével emelni, 
igy magát a liberalismus uszályhordozójává lealacsonyítani, 
azonnal kész a vád, hogy az egyház elválik a nemzettől, a 
nemzeti ,nagy' aspiratiókról nem akar tudni és a nemzet 
nagy tetteitől nyilvánosan megtagadja a solidaritást. Erte-
nők az ily vádakat, ha igy lenne, hogy mindaz, mit a libe-
ralismus végbe visz, valóban a nemzetek érdekében történik, 
ha látnók, hogy a liberalismus indokai és tetteiben, nem-
különben végczéljában, a béke, egyetértés, igazság szem-
pontjábóljár el és ezáltal igyekeznék a nemzeteket, bármily 
különböző elemekből álljanak is, mint p. o. nálunk is, bár-
mily vallásfelekezethez tartozzanak is, egygyé forrasztani ; 
ez esetben jogosan megkövetelhetné a nemzettel magát azo-
nosító liberalismus, hogy az egyház szentelje meg és emelje 
közreműködésével a nemzeti ünnepeket, mint a nemzeti egy-
ség, béke- és szeretetnek, örömünnepélyekben nyilvánuló k i -
fejezését. 

Hasonló czélból közreműködésre különben az egyhá-
zat nem is szükség nógatni ; az egyház a nemzetek ünnepeit 
nemzeti jellegöktől sohasem fosztja meg, sőt ellenkezőleg osz-
tozik azok örömnapjaikban és hogy fényüket nevelje, saját 
elhatározásából a vallás nimbusával veszi azokat körül a 
vallási és nemzeti momentumot összeforrasztja, arra tanit-
ván a népeket, hogy valamint ő részt vesz a nemzet öröm-
napjaiban, ugy ez vele együtt adjon hálát Istennek, akitől 
jön minden jó, hogy a békében és testvéri szeretetben 
megtartotta és nagy tettek véghezvitelére felhatalmazta, mi 
által Isten saját terveinek megvalósításában őt mintegy tár-
sul, szövetségesül fogadta. 

Ezeket kellett előbocsátanunk, hogy hozzászólhassunk 
azon becsmérléshez, rágalomhoz, valóságos pharizeusi ra-
vasz insinuatióhoz, melylyel a ,Pesti Napló' a német püs-
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pöki kart, illetőleg pedig Kettelert illeti, mivel az megtil-
totta, hogy papaága 8 hivei a szept. 2-ki sedáni ünnepély-
ben részt vegyenek. A ,Napló1 e tényt ugy állítja elö, mint 
hazafiatlanságot. Evvel vádolja az egyházat, mely szerinte 
magát a nemzet dicsőségével és diadalával helyezi ellentétbe. 
Az a papság — úgymond — mely lealázni iparkodik oly 
eseményt, mely annyi dicsőséget, fényt, előnyt, oly világ-
hatalmi állást hozott a nemzetnek, csakugyan idegen saját 
szülőföldjén, s nem egyéb, mint a hazátlan Róma engedel-
mes eszköze ; a német papság ez eljárása által a ,Napló1 en-
nélfogva igazolva látja a bismarcki egyház-politikát. Haza-
fiúi tény e szerint tehát az lenne, ha a német papság öröm-
tüzet gyújtana a liberálisokkal együtt szeptember 2-kán, ha 
e napon magasztalná mindazon következményeket, melyek 
a sedani győzelmet követték. Mihelyt a német papság egy 
követ fújna a liberalismussal, a ,Napló ' azonnal kész lenne 
öt felmenteni a hazafiatlanság vádja alól, sőt még magasztaló 
hymnusokat is zengedezne tiszteletére. 

Senki sem fogja kétségbe vonni, hogy a liberalismus 
nagyobb örömet soha sem érezne, mint ha a kath. papság 
vele egy húron pendülne. Ez uton a kezdett munka befeje-
zése nagyon meg lenne könyitve, mily öröm is lenne hir-
detni, hogy a kath. papság azáltal, mert részt vett a szept. 
2-ki örömünnepben, helyesli a bismarcki egyház-politikát ! 
a hazafiatlanok, mily hamar hazafiakká válnának ! pedig 
sokkal nagyobb hazafiság, nagyobb szeretet rejlik a nemzet 
iránt a német papság állítólagos hazafiatlanságában, mint a 
,Naplól-ék ugyancsak állitólagos hazafiságában. 

A kath. papság magatartása Németországban ugyanis 
a sedani ünnepélylyel szemben nem a német nemzet mint 
nemzet ellen elfoglalt álláspont, nem is azon indokból szár-
mazik, mintha nemzetét nem akarná nagynak, dicsőnek és 
tekintélyesnek szemlélni ; ez ellen tiltakozik az ő magatar-
tása a porosz-franczia háború alatt, mely még mindenkinek 
élénken emlékébe lehet, hacsak nem akar a hazugság szol-
gálatába lépni. A német papság jelenleg elfoglalt álláspontja 
azon liberalismus ellen irányul, mely egy katholikus nem-
zet felett győzelmet kiviva, győzelmi mámorában elfelejt-
kezett a józan és higgadt ész tanácsáról, és a helyett, hogy 
a kivivott győzelem felhasználásával a nemzeti erőt emelni, 
a nemzetet egy egészszé összeforrasztani törekednék, azt a 
meghasonlásnak dobja áldozatul, egyesség helyett egyenet-
lenséget, testvéri szeretet helyett gyűlöletet terjeszt és igy 
magát a nemzetet megosztva, annak emelése helyett, csak 
sülyedését mozditja elő, ez ujabb ténynyel is bebizonyítva, 
hogy a liberalismus nem áldása, hanem átka a nemzeteknek. 

Lehet-e ily álláspontot hazafiatlannak nevezni ? ha a 
kath. papság a sedáni ünnepélyben részt nem vesz, lehet-e 
azt mondani, hogy az egyház a nemzet ellen demonstrál, 
attól elválik ? ki örvendhet annak a német papok közül, 
hogy a nemzetet a liberális politika két pártra szakította ? 
méltán a hazafiatlanság bélyegét lehetne a kath. papságra 
nyomni, ha mint a béke, szeretet, egyesség apostola ör-
vendeni tudna a felett, hogy ma a német nemzet tettében 
egyenetlenség és gyűlölet uralkodik, mely nem hogy emelné 
a nemzet nagyságát, becsületét, dicsőségét a külföld előtt, 
hanem inkább azt lealázza és a jövő bukás magvát rejti 
méhében. 

Ha a porosz kormány nem engedte volna magát elszédit-
tetni, hanem a sedani győzelem után is megmaradt volna az 
addig követett uton az egyházzal szemben, ha szót nem sza-
kította volna az egy nemzetet, hanem megadva mindenki-
nek a magáét, ezáltal a német nemzet egységét előmozdí-
totta volna, ugy bizonyára nem a gyász, a visszavonultság, 
hanem az öröm kifejezése által adna jelt a német papság 
hazafiságáról ; de ma csak a liberalismus örvendhet, mert 
természetes szülöttjét, a szétszakadást szemléli, ez aző haza-
fisága, a kath. pap pedig gyászol, ez meg az ő hazafisága ; 
hogy azonban melyiknek köszönhet többet Németország, azt 
prófétai lélek nélkül is mindenki előre sejtheti és eljön az 
idő, midőn a kath. papság magasztaltatni fog, mert épen mai 
gyásza fogja meghozni Németországnak azt, amitől a libe-
ralismus megfosztotta — a békét, és akkor a nemzet és egy-
ház együtt fogják az örömünnepet, igaz a liberalismus f á j -
dalmára — megülni. 

Pest. A p á p a s a m a g y a r p r o t e s t á n s p á n -
s z l á v o k. Tudvalevő dolog, hogy baj van a háznál, olyas-
valami történt az ,atyafiak' közt, amiért rendes emberhez 
illenék, elpudeálni magát : avagy, hogy a deákos beszédet 
folytassuk, az a turpisság sült rá az atyafiakra, hogy mind-
azon hazafias szemforgatás s pharizaikus jajveszéklés mel-
lett, melyet időről időre bizonyos megyék katholikus pap-
ságának állitólagos panszlavismusa ellen elkövettek ; mind-
azon egetverő declamatiók mellett, melyekkel a ,protestáns 
hazafiság'-ról szóló meséket a gatyás és kabátos oh-néppel 
elhitetni szokták ; mégis csak ők, S csakis ök, a t. cz. a tya-
fiak azok, kik közt a magyar- s hazaellenes agitatiók s con-
spiratiók nemcsak meleg fészket, hanem pártolást s védel-
met Í3 találnak; sőt kik — túlzás nélkül legyen mondva — 
az ilyen üzelmeknek védelmét bizonyos tekintetben vallásos 
szent kötelességnek tartják. 

E bizony nagy blamage a tisztelt atyafiakra nézve ; — 
pedig még ez nem az egész. 

A convent sem viselte magát egeszen ugy e kérdésben, 
amint talán a ,protestáns hazafiság'-nak uj kifényesitésére 
szükséges leendett ; nem viselte magát egészen jól annak 
daczára, hogy a tagok az érdemleges veszekedések megin-
dítása előtt egy száz évvel ezelőtt elkövetett csendes kis fe-
lonia emlékére nagyot ettenek, ittanak közösen; mindhiába, 
a nagy-rőczei história okozta kellemetlen feltűnés mindenütt 
érezhetővé teszi magát, s a ,protestáns hazafiság' mester-
ségesen összefont dicskoszorujának rothadt levelei többé el 
nem titkolhatók. 

Azonban mégis csak dicső egy lap ez a ,Napló1, 
még a ,Honl is, egyet gondolnak és kettőt hazudnak, s meg 
van, ugy hiszik, mentve a testvérek becsülete. 

Mit akar ez a ,Napló ' — ? kérdi talán a szives olvasó, 
egy volt pártnak néhány kis zsidófiu által összecsinált lapja, 
mit okoskodik az, minek beszél, mikor nem kérdezik ? 

De mikor Iczigék el nem hagyhatják azt a szokást, 
hébekorba elhitetni magokkal, hogy a világnak imponál-
nak ! Akkor aztán nagyot lármáznak, de a müveit világ 
épen lármájokról ismervén rájok, orrfintoritva félre néz ; — 
no de ez nem bántja őket, ezt megszokták már s máskor 
megint igy tesznek, a ,Napló'-ban is, a ,//o>i'-ban is. 

Ilyen ,máskor' most is volt; sőt ez egyszer kettőztetett 
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hévvel neki feküdtenek ,Napló'-ék, mert egyikét kelle el-
követni azon manoeuvreknek, melyeket máskor bizonyos 
nagyonis ,genialis' börzemanipulatióknak elpalástolására 
véghezvinni szoktak ; el kelle ugyanis a nagy közönségnek 
figyelmét fordítani attól, ami az atyafiak közt történik, mire 
régi praxisból legalkalmasabb eszköznek találtatott, ismét 
egyszer egy kis ,hecc'-et indítani a pápisták ellen ; — ha 
ebben aztán ,Napló' ő kegyelme nem járt el egészen ügye-
sen, ki látna abban rendkivüliséget ? 

Igy kerültek össze a pápa, s a magyarhoni protestáns 
panszlávok. Hogy ugyanis a becsületes nyárspolgárnak 
figyelme a gyönyörűséges magyar liberalismusnak eme leg-
újabb gyümölcsétől, a protestáns tót propagandától elfor-
dittassék, hamarjában ki kelle, az ismeretes journalistikai 
fogások segítségével — ki kelle röpíteni a világba azt a 
nagy szót : ,a pápa izgat Ausztria-Magyarországon' s ama 
másikot : ,Ausztria-Magyarországon katholikus párt készül !' 
— ezért lett az egész feltalálva s feltálalva, mint a legújabb 
Ubryk-variatio, mint ama legújabb vörös posztó, melylyel a 
liberális közönségnek figyelmét elfordítják onnan, a hova, 
ha épen most nézne, kellemetlen az atyafiakra nézve. 

Igy lévén a dolog, bizony nem érdemes, a ,Napló' kis 
tudósainak czáfolgatásába bocsátkozni ; csak egyet kérde-
zünk még: nem tévedünk-e, midőn a,Napló' hirét valótlan-
nak tartjuk és pro hoc et nunc nevetségesnek is mondjuk ? 

Erre feleletünk ez : Adja Isten, hogy a ,Napló' hire 
mielőbb megvalósuljon ; ha a szükséges tényezők mind 
kellő egyetértésben közreműködnének, akkor bizony legki-
sebb gondunk is nagyobb annál, hogy az ilyen féle, 
szellemileg már régen elkracholt tekintélyeknek hánykoló-
dásaival s fenyegetéseivel törődjünk. = 

Selmeczhánya, sept. 1. H g p r i m á s O E m j á -
n a k f ő p á s z t o r i l á t o g a t á s a . A fiúi kegyelet, mely-
lyel Magyarország herczeg-primása O Emja iránt mindany-
nyian viseltetünk, alkalmat talált városunk mindenrangu és 
rendű lakosai tiszteletének méltó kifejezésére, midőn Ő Emja 
f. é. aug. 29-én körünkbe érkezett, hogy egyházunk ifjú 
sarjadékát a bérmálás szentségének kiosztása által a hitben 
megerősítvén, hü bajnokokká felavatná. 

Ismervén O Emjának vele született szerénységét, mely 
leleményes módon szokta az ünnepies fogadtatásokat elke-
rülni, a lakosság kétszeres buzgalmat fejtett ki, hogy ke-
gyeletes tiszteletének a biboros főpap fogadtatásában kife-
jezést adjon s azért már megérkezését megelőző napokban 
előkészületek történtek a magas vendég méltó fogadtatására. 
A várva várt nap elérkeztével szemlélhettük a versenyt, 
melyet a megyei, városi, kincstári hatóságok alárendelt köze-
geivel együtt kifejtettek, hogy a biboros főpap iránti hódolat-
teljes tisztelőtöket nyilvánságra hozzák. S ez meg is történt ; 
mert Hontmegye járásbirája, tettes Schiller Antal ur több 
megyei tisztviselő élén már Prencsfalván üdvözlé a főpapot, 
s diszes bandériummal környeztetve, kiséré azt sz. Antalon 

y 
át Selmecz határáig, — ahol O Emja a városi hatóság el-
nöke, mélt. Goldbrunner Sándor ur által üdvözöltetvén, a 
menet helyéből a városi főkapitány vezetése mellett a lovas 
bandérium, azután a primási s személyzeti fogatok, és a 
többi küldöttségi kocsik kíséretében Selmeczre indult. 

Az első mozsárdurranás jelzé a magas vendég köze-

ledtét, mire meghúzattak a város harangjai, s a tisztelgő 
népsokaság a sz. Antalról elnevezett kapu felé vevé útját, 
mely kapura a tek. városi hatóság „Immaculata" képével 
ellátott diszes diadalivet alkalmazott. Itt volt szerencsénk 
hallhatni tekint. Vadass Gábor, vár. ügyész ur remek be-
szédjét, melylyel ő mint a városi kegyuraság képviselője 
üdvözlé Ő Emját. Ennek megtörténte után a menet harang-
szó mellett lassan haladva, a plébánia templom közelében 
állapodott meg, mire O Emja a papság által fogadtatván, 
körmenetileg a zsúfolva megtelt templomba kisértetett, hon-
nét a főpapi áldás-adás után a plebáuiára vonult. Itt elkölt-
vén szerény ebédjét ki sem pihenheté az ut fáradalmait, 
már is a helybeli tiszt, apáczák vezetése alatt álló leányis-
kolák növendékei lepték meg a kegyes főpásztort üdvöz-
letükkel. 

S ezt követé nyomban az egyházi és világi testületek 
tisztelgése. Ezen nap estéli 8 órakor bányamécsmenet ren-
deztetett a plebániatéren, a bánya-zenekar és a polgári da-
lárda közreműködése mellett. Meglepő látványt nyújtott a 
plébániai templom közelében eső alagút alatt, a ns. bánya-
kincstári hatóság által rögtönzött akna-bejárási ív, melynek 
homlokzatán a bányász eszközökön kivül, a lampionok 
fénye által megvilágított eme szavak voltak olvashatók 
„Szerencse föl!" (Glück auf.) Ez ünnepély végével 6 bányász 
Ő Emja elé járult érczekkel, melyeket a biboros főpap ke-
gyesen megáldani méltóztatott. 

Másnap, azaz aug. 30. %8-kor Ő Emj a a plébániáról 
az utczán át a templomba vonulván, a sz. Mihály-tárnai bá-
nyászok által képezett zárt sorban, a templomi téren a kül-
döttségek által fogadtatott, s ugyanazok által a templomba 
kisértetett, hol a szent mise végeztével a szószékre lépett, s 
tartá német nyelven nagyhatású szónoklatát, melyben ki-
fejtvén a bérmálás szentségi voltát s malaszthatásait, nyo-
mós szavakban köté szivükre a szülőknek, nemkülönben a 
kereszt- s bérma-atyáknak és anyáknak ama kötelezettsé-
geket, melyek állásukkal, vagy elvállalt tisztükkel szoro-
san egybekötvék. Ez eszmebő sz. beszéd után lankadatlan 
kitartással szolgáltatá ki 0 Emja a bérmálás szentségét, s 
1013 egyént avatott fel a hit bajnokaivá. Délutáni egy óra-
kor volt a diszebéd, melynél 40-re menő, egyházi- s vilá-
giakból álló tisztes vendégkoszoru élvezé a köztiszteletben 
álló háziúr, ngos Boltisár József, prép.-pleb. urnák ismert 
vendégszeretét. Ősi magyar szokás szerint pohárköszönté-
sek sem hiányoztak. Első helyen a szives háziúr emelé po-
harát a magas vendégre, élénk színekkel ecsetelvén a sze-
rencsét, mely városunkat, kegyes főpásztorunk megjelenése 
folytán éré, utalván egyszersmind a nap fontosságára s 
nagy horderejére s midőn ezt körülményesen kifejté s Ő 
Emjának apostoli fáradalmaiért legforróbb köszönetét nyil-
vánitá, annak tartós egészségeért ürité poharát. Ezt köve-
ték a képviselt testületek pohárköszöntései, melyeket mind-
annyiszor harsány „Éljen" követett. Ő Emja megszokott 
kedélynyugodtsággal válaszolt a fenjelzett pohárköszönté-
sekre, mindenekelőtt éltetvén a koronás m. királyt s királyné 
ő felségét. 

Ezután élteté a mélt. nt. és tek. városi, bányakincs-
tári, bánya-akadémiai s má3 intézetek főnökeit, alárendelt 
közegeikkel együtt. A diszebéd végeztével a jelenvoltakkal 
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való i'övid társalgás után megtekintő a város nevezetessé-
geit. — Ugyanazon nap esti 8 órakor a polgárság részéről 
fáklyás-zene rendeztetett, melyen a tűzoltó-egylet is részt 
vett, s miután a polgárok egyike 0 Emját röviden üdvö-
zölte volna, a menet a legnagyobb rendben elhagyá a plé-
bániai tért. (Vége köv.) 

Selmeczbánya. B é r m á l á s i ü n n e p é l y . * ) Hat 
évi időköz után ismét szerencsés volt e szabad kir. bánya-
város közönsége kegyelmes főpásztorát, főt. Simor János 
bibornolc-herczegprimás ur ö Eminentiáját falai közt hódolat-
teljes tisztelettel fogadhatni. 

Alig terjedt el városunkban a magas vendégnek kilá-
tásba helyezett eljöveteléről szóló hir, azonnal ébren volt 
minden sziv, talpon volt minden láb, hogy magas Méltósá-
gához illő ünnepélyességgel fogadtassék, s rövid ittléte alatt 
az összes lakosság határtalan tisztelete s fiúi szeretetének 
jeleivel elhalmaztassék. 

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása augusztuahó 
30. és 31-kére tűzetvén ki, O Eminentiája 29-én reggeli 6 
órakor indult el főt. Szántóffy Antal, prépost-kanonok ur 
ö nagyságának kíséretében székhelyéről, s miután több köz-
beeső helységekben,nevezetesen Prencsfaluban,Szent-Antalon 
üdvözlő beszéd, diszkapu, harangzugás, mozsárdörgés s har-
sány éljenekkel fogadtatott, délutáni 3 óra tájban érkezék 
meg szabad, kir. Selmeczvárosának határához, hol a külön-
böző hatóságok küldöttségei diszfogatokon, diszes bandérium-
mal élükön várakozának a magas vendég eljövetelére. A 
megérkező főpap a városi hatóság nevében lelkes beszéddel 
üdvözöltetvén, diszes menetben kísértetek a városi főkapi-
tány vezérlete alatt álló lovasbanderium előlovaglása mellett 
egész a szent-antali kapuig, mely az ünnepély alkalmából 
fényes diadalkapuvá volt átalakítva. E helyen gyülekezék 
össze a városi polgárság, a 0 Eminentiája a városi kegy-
uraság nevében üdvözlő beszéddel fogadtaték. A szent-
antali hoszu utczán mindkét oldalt sürü tömegekben hullám-
zék a magas vendég üdvözletére összesereglett népsokaság. 
A pachertárnától az úgynevezett német templomig kettős 
zárt sort képeze a hevérség, mely között csak lassan halada 
felfelé a díszmenet, egész a templomig. 0 Eminentiája kiszáll-
ván kocsijából, a templomba mene s az összesereglett soka-
ságra főpáaztori áldását adá. Ebéd után következének az 
egyházi és világi hatóságok és küldöttségek tisztelgései ; 
este nyolcz órakor fényes báuyamécs-menet a bányai zene-
kar és polgári dalárda közreműködése mellett. 

Augusztushó 30-án és 31-én már reggeli nyolcz órakor 
vevé kezdetét az isteni szolgálat, melyre O Eminentiája a 
sorfalat képző, sz.-Mihály-tárnai hevérség között egyház-
körmenetileg kisértetett. Csendes szentmise után szószékre 
lépett az ékesszavu főpásztor s rövid, velős, sziveket és ve-
séket átjáró szónoklatában azon kötelmeket fejtegeté, me-
lyeket a bérmálás szentségében az újonnan megbérmáltak, 
azok édes- és bérmaszüleik magokra vállalnak. A követ-
kező napon a bérmálási ünnepélyesség ugyanazon módon 
folytattatott azon különbséggel mégis, hogy 31-én a hely-

*) Őszinte köszöuetet mondunk mindkét lelkes ügybarátunknak, 
kik egymástól függetlenül, szívesek voltak a selmeczi ünnepélyekről tudó-
sítani lapunkat. Közöljük pedig míndakét tudósítást, mert összehasonlí-
tásuk annál ragyogóbb színekben tünteti fel azon lelkesedést, melylyel a 
bíboros főpásztor selmeczi s selmeczvidéki hívei által fogadtatott. Szerk. 

beli prépost-plébános intéze tót nyelven a vidékről összese-
reglett tótajku ajtatoskodókhoz rövid egyházi beszédet. Az 
egyházi ténykedést mindkét napon gazdag teritékü dísz-
ebéd követé, melyen a hatóságok mellett bőven képviselve 
találók a selmeczi derék,középosztályu polgárságot is.Augusz-
tus 30-kán a délelőtti órákban O Ernája tiszteletére váro-
sunkba érkezék főt. Ipolyi-Stummer Arnold, beszt. püspök ur 
ő méltósága, oldalkanonokja, főt. Hyross Mihály prépost ur 
ő nagyságával. Azonkívül a szomszédos beszterczei megyé-
ből mindkét napon több egyházi személy, ezek közt a szkle-
nói esperea-plebános ur és többen jelenének meg Ó Eminen-
tiája kézcsókjára. Mondanom aem kell, hogy ebéd alatt lel-
kes áldomások ürittettek magyar és latin nyelven. Az ün-
nepélyeaaégeket aug. 30-án a polgárok által rendezett f ák -
lyáamenet rekeszté be, melyben a helybeli tűzoltó-egylet is 
résztvett. 

Szeptember l - jén reggeli 6 órakor 0 Emja viaszain-
dult székvárosába, s nagy népsokaság részvéte mellett a ha-
tóságok küldöttségei és lovas bandérium által ismét egész 
a határ széléig elkísértetett, magával vivén annyi őszinte 
sziv fiúi szeretetét s hódolatteljes tiszteletét, valahánynak 
osztályrészül jutott a szerencse, főpásztori áldásában része-
sülni, s a meggyőződés nyelvén és atyai szeretettel párosult 
leereszkedéssel mondott lelkes szavain felmelegülni. — . — 

Rónia. B i s m a r c k ü z e l m e i egy idő óta ismét 
hatványozott mérvekben teszik magokat érezhetőkké köz-
tünk. Keudell, a német kanczellárnak itteni követe, néhány 
nap óta szabadsággal Varzinban időz, hogy ott részletes uta-
sításokat kapjon azon magatartásra nézve, melyet ezentúl 
követnie keilend ; valahányszor azonban ezen ember ilyféle 
,részletes utasításokat' kap, mindannyiszor forralnak vala-
mit az egyház ellen ; — ugy lesz most is. 

Ezzel összhangzásban áll ama másik hir, mely szerint 
néhány nappal Keudellnek inneni elutazása előtt, specialis 
porosz ügynök járt itten, aki Visconti-Venostát, külügyé-
rünket s egyáltalán kormányunkat arra akarta bírni, hogy 
a ,Culturkampf'-ban jobban, serényebben,,erélyesebben' kö-
vesse Poroszország példáját, mit azonban tenni, kormá-
nyunk, tekintve a katholikus hitszellemnek, népünk közti, 
hála Istennek, még nagyonis erős s élénk voltát, korainak, 
időelőttinek tartott, s ennélfogva megtenni egyelőre vona-
kodott, mely vonakodás azonban, ugylátszik, külügyérünk-
nek tárczájába kerüleud ; mert Bismarck az alája rendelt 
államokhan csak oly ministereket tűr, kik minden körülmé-
nyek közt alázatos, engedelmes szolgái. 

Pedig az olasz kormánynak ellenkezése nem elvi volt, 
hanem csak a körülményekre, a kivitelnek módozatára vo-
natkozott. Poroszorazág rohamoaan halad, Olaazország fon-
tolva sseretné ugyanezt tenni. Keudellnek legújabb utasítá-
sai tehát kétségen kivül arra fognak vonatkozni, miként 
kelljen az olasz kormánynak eme, Berlinben nem épen kegye-
sen fogadott cunctatori velleitásait, feleslegeseknek, alap-
talanoknak tekintett aggodalmait eloszlatni, ha kell, e te-
kintetben többé kevésbbé erőszakos nyomást is gyakorolni 
ugyancsak e kormányra. 

Ebbeli fáradozásaiban a kanczellár hatalmasan támo-
gattatik számos oly lapok által, melyek vagy a szűkkeblű 
Protestantismus vagy a páholy szolgálatában állván, vagy 



184 

örökké üreszsebü emberek által szerkesztetvén, ez okból 
kötelesek a katholikus egyháznak üldözésében, ha lehetne, 
kiirtásában minden ,józan' politikának fó'czélját látni. — 
Innen magyarázandó, hogy az összes liberális sajtó ismét 
egyszer ostromra fuj a katholikus Róma ellen, azon össz-
hangzattal, a szerepek azon ügyes kiosztásával, mely a sza-
badkőműves müveleteket oly gyakran jellemzi. 

Első volt a bécsi ,Neue Fr. Pr.\ mely szeptember ele-
jén azon rémhirt táviroztatá magának Berlinből, miszerint 
a porosz kormány oly okmányokat tett át az olaszhoz, me-
lyek egy szélesterjedésü, a polgárháborúnak Spanyol- s 
Olaszhouban való felkeltését czélzó, ultramontán összeeskü-
vésnek létezését ,minden kétségen kívülivé teszik.' 

Néhány nappal későbben a ,Times'" következett, mely 
azt mesélte bámuló olvasóinak, miszerint — ismét Berlinből 
— azt írják neki, hogy Bismarck ő herczegsége erősen gya-
nakszik a pápára, mint aki alighanem oly személyeket bí-
zott meg s bizand meg ezentúl is a májustörvényileg meg-
ürülendő, azaz főpásztoraiktól megfosztandó megyéknek 
vezetésével, kiket ő, Bismarck, nem ismer, minél fogva a 
porosz rendőrség máris nagy erőlködéseket tesz, hogy a pá-
pai egyháznak ezen uj szervezése iránt felvilágosításokat 
szerezzen — ! 

Végre az ,Indépendance Belge', a szabadkőművesség-
nek egyik főközlönye ugyanakkor ezeket irta: „Legújabban 
a szentszék és Brazília közti viszály vonja magára a közfi-
gyelmet. Köztudomásu dolog (?) miszerint a Vaticán, mig 
egyrészt a braziliai püspököket bátorította s a kormány el-
leni küzdelmeknek folytatására serkentette, másrészt ugyan-
akkor Dom Pedróval szemben a békülékenység szavait han-
goztatta. Msge Sanguigni, volt braziliai internuntius nagyon 
értett e játékhoz ; jelenleg azonban a braziliai kormány Ara-
guaya bárót küldte Rómába, hogy e dolgoknak egy ultima-
tum által véget vessen, rnely által a Vaticán kényszerítve 
lesz, a braziliai püspököket vagy nyiltan rendreutasítani, 
vagy eljárásukat époly nyiltan helybenhagyni ; mindkét 
esetben a helyzet tisztázva lesz". 

Nem lehet feladatunk a szentszéket ezen szabadkőmü-
vesi rágalmak ellen védelmezni. A ,Religio1 olvasói sokkal 
jobban ismerik a braziliai ügyek menetét, semhogy erre 
szükségünk lenne. A páholy főlapjának eme hazugságait is 
csak azért hoztuk fel ; mert kétségtelen dolog, hogy Brazi-
liában is Bismarck keze működik, ki a katholikus egyházat 
nemcsak szivében, Rómában, hanem tagjaiban is halálra meg-
sebezni iparkodik, 3 mert ez egyes nyilatkozatoknak egy-
más mellé állítása azt bizonyítja, hogy ismét valami készül 
Róma ellen. Ezért hivatott Keudell Varzinba ; ha majd visz-
szatér ide, akkor Olaszországnak vagy engedelmeskednie 
kell, vagy kész a szakítás. F. 

VEGYESEK. 
—"Nmlgu Fogarassy Mihály erd. püspök ő exja, jóté-

kony czélokra ujabban 24,689 ft. 26 krt adományozott, még 
pedig az abrudbányai templom javítására 2000 frtot, a sze-
beni szt.-ferenczrendi apáczák kolostorának építésére 18,000 
frtot, a rettegi templom építésére 1000 frtot, a gy.-sz.-mik-
lósi leánynevelőház építésére 2000 frtot, a bükszádi iskola 
építésére 300 frtot, a gy.-sz.-miklósi égetteknek 500 frtot, 
a cs.-somlyói tanítóképezde növendékeinek ösztöndijakra 
240 forintot stb. E pénzbeli adományokon kivül még több 
értékes templomi tárgyakat is ajándékozott egyes templo-
moknak. 

— Főtdő Császka György szepesi püspök ő mlga, szék-
városába való bevonulásakor fényes fogadtatásban részesült. 

Az összes papság, a megye és város főtisztviselői, a városi 
testületek, az ifjúság, szóval az összes intelligentián kivül még 
beláthatlan néptömeg sietett a püspök elébe. Minden oldal-
ról üdvözölték, virágokat hintettek útjába s az éljenzések 
harsogása versenyzett a mozsarak dörgésével. A püspök urat 
mélyen meghatotta ezen ünnepélyes s szívélyes fogadtatás. 

— A ,M. Állam' szerkesztőjét fájdalmas veszteség érte. 
Forrón szeretett testvéröcscse, Lonkay János, cs. és királyi 
százados a közös hadsereg 69. ezredében, 1849-ben vitéz és 
önfeláldozó honvédtiszt, utóbb az 1859-i és 1866-i hadjára-
tok részese, f. é. aug. hó 28-án szélhűdés által érve, miután 
hatnapi szenvedés alatt a haldoklók szentségeivel elláttatott, 
f. h. 3-án éjjel fél 12 órakor a jobb hazába költözött Sz.-
Fehérvárott, hol mint az ezred-kiegészítési iroda vezetője 
működött. Ezrede tisztikárában sok éven át a magyar nyelv 
és hazafias szellem buzgó előmozdítója volt. A tisztikar lo-
vagias és hű bajtársat, testvérei ritka gyengédségü szerető 
rokont gyászolnak benne. Nyugodjék békében a még csak 
44 éves hadfi ! 

— Szabadkőmüves-e gróf Andrásy Gyula, vagy sem ? 
— e kérdés képezi néhány hét óta állandó vita tárgyát az 
itteni lapok közt. Végre legújabban az egész kérdés a gróf 
urnakegy állitólagosan tagadóinyilatkozata által üttetett el, 
melynek vége igy hangzik : „Én soha sem voltam a rend 
tagja, soha sem fordultam meg szabadkőműves páholyban, s 
igy nem birok tiszta fogalommal ez intézmény szervezete, 
czéljai- s eszközeiről". 

Qui multum probat, nihil probat ; kár volt a gróf ur-
nák bevallani, hogy nem ismeri azt, amit manap, mint diplo-
matának s oly embernek, ki hivatva van, valamely állam 
sorsára döntő befolyást gyakorolni, ismernie kell, s a mit 
ismerhet, anélkül, hogy szabadkőműves legyen. 

Ez is egyik malheurje annak a szegény Ausztriának, 
hogy államférfiai s hadvezérei rendesen akkor adják mago-
kat a tudományokra, mikor már pensióban vannak. 

— Ismét egy lépés, s pedig egy óriási lépés Canossa 
felé! A ,Germaniai f. évi 195. számában a helyek s szemé- N 
lyek megnevezésével több esetet hoz fel, melyekben a kor-
mány legújabban oly katholikus papoknak, kiket illető püs-
pökeik a májusi törvények ellenére, azaz, minden előleges 
bejelentés sat. nélkül alkalmaztak, az állami elismerést ön-
kényt, minden felszólítás nélkül megküldte, vagy a püspö-
kileg szintoly módon kinevezett plebáuosokat az illető világi 
patrónus által felterjesztette magának s aztán ünnepélyesen 
s hivatalos komolysággal elismerte. Az is ,elismert' papok 
közt vannak olyanok is, kik mint a májusi törvényeknek 
áthagói már többszer megbüntettettek, 3 kiknek elismerése 
tehát ugyan e törvények értelmében (16. §. 3. ddto május 11. 
1873.) tilos lenne. 

Ha ez a nem kért, következetlenül, sőt a ,törvény' 
ellenére kijelentett állami elismerés több akar lenni, mint 
ártatlan kedvtöltés s idővesztegetés a kormány részéről, 
akkor ugyancsak e törvényeknek flagrans megsértése, a 
melyért minden lelkismeretes államügyésznek kötelessége 
lenne, az illető kormányközeget vád alá helyezni. Igy egyéb-
iránt halad Bismarck ő hge Canossa felé ; nem is rosz vidék 
az s IV. Henrik is csak a saját maga ügyetlen nyakasságá-
nak köszönhette, hogy télnek idején annyit fázott ottan. Ha 
előbb indul útnak, könnyebben végzi vala dolgát. 

— Kossuth nem ismeri el az ,Italia unitáí-t. Leg-
ujabbi levelét ugyanis igy keltezi : Monsummano Toscana, 
mit okszerűen nem tehetne, ha nem a régi Olaszországot te-
kintené jogilag fenállónak. Ebben tehát egyetértünk Kos-
suthtal ; de még egygyel mással is, amit levelében mond, 
csakhogy az ő medicinája még peior morbo. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Tartalom. Amerikai állapotok ,ázsiai' viszonyaink között. — A vasárnapi, pihenés s a vasárnapnak megszentelése. — 
Egyházi tudósítások : Pest. Lutheranus kalászat. Selmeczbánya. Hgprimás 0 Emjának főpásztori látogatása. Erdély. Az 
evangélikusok egyetemes conventje. Berlin. Mégis csak Canossa lesz a vége. London. A katholikus egyetem. — Vegyesek. 

Amerikai állapotok ,ázsiai' viszonyaink 
között. 

II. 
Amerikának szabad földjón meglepően szép 

virágzásnak indul a kath. egyház. Midőn Jacques 
áldozár 1643-ban azon szigetre jött, hol most New-
York áll, az ottani gyarmatosok között csak két 
katholikust, egy irhoni férfit és egy portugalli nőt 
talált ; most pedig New-Yorkot 400,000 katholikus 
lakja, kik 40 templommal és számos zárdával bir-
nak, és évenkint u j és uj templomokat épitnek. 
Midőn Henni 1844-ben Milwaukee első püspökévé 
szenteltetett, egész megyéje (Wisconsin állam) csak 
800 katholikusból állt; jelenleg pedig több mint 
300,000 katholikusa, 336 temploma, 91 missioállo-
mása és 148 áldozára van!1) Az egyesült államok-
ban 1790-ben alapittatott az első püspökség, mely 
csak 22 pappal rendelkezett. Nyolczvan év múlva, 
vagyis 1870-ben 7 érsek, 45 püspökség és 7 apos-
toli helynökség létezik; az áldozárok száma pedig 
meghaladja a 3500-at. Nagyszámú kolostorok ala-
pittatnak és fényes templomok épülnek. Igy p. o. 
Cincinnatiban 42 ezer német ajkú katholikus 21 
templommal, és milyen templomok azok ! ! rendel-
kezik.2) Az egyesült államok katholikusainak összes 
száma meghaladja az öt milliót.3) „De mily férfiak 
is ám ezek az amerikai püspökök ! kiált fel lelkesül-

J) Kist, i. m. 266 1. 2) Uj M. Sión, 1870. 50 1. 3) Kist 
az 1869-diki Reiter-féle Schematismus után a katholikusok 
számát 31/ í millióra teszi ; a legújabb adatok szerint azon-
ban a fentebbi szám áll. L. Thompson, Kirche und Staat, 
137., hol is a tiszteletes ur feljajdul: „Das Wachsthum des 
Katholicismus in den Ver. Staaten kann schon grössere Be-
sorgniss einflössen. Wahr ist es, und das Factum springt in 
die Augen, die Katholiken haben in den letzten 20 Jahren 
ihre Kirchen an Zahl verdreifacht. Sie besassen 1850 : 
1222 Kirchen, und 1870 : schon 3806" ! . . . (Schrecklich ! !) 

ten a jeles Kist. Valódi apostolok ők, telve lelke-
sültséggel magasztos hivatásuk iránt, telve hősies 
bátorság és lelki nagysággal, telve a nyájaik, a pa-
pok és világi hivek iránti atyai szeretettel, telve 
szivjósággal és áldozatkészséggel ! I ly főpásztorok 
alatt a nyájnak kell emelkednie, ily v e z é r e k alatt a 
seregnek a csaták mezején kell diadalmaskodnia, 
^ly főnökök alatt az alárendelt tagoknak készséges 
öröm- és élvezettel kell kötelmeiket teljesíteniük. 
Es a milyenek a püspökök, olyan a clerus is ! Én 
csak az igazságról teszek tanúságot, midőn azt 
állítom, hogy Amerikának papsága általában véve 
buzgó és példányszerű, hogy magasztos hivatásá-
nak megfelel, és az emberiség legfőbb javaiért áldo-
zatul hozza minden erejét, és vállvetve küzd és 
előre tör és szenved és tűr. De nem is csekély fel-
adat ám Amerikában papnak lenni! A ki az ottani 
viszonyokat ismeri, igazat fog nekem adni, midőn 
azt állitom: hogy az amerikai papságnak óriási 
munkát kell teljesitnie, roppant akadályokkal meg-
küzdenie, a legnehezebb áldozatokat hoznia, és ma-
gas hivatását csupán teljes önfeláldozással és tövi-
ses uton elérnie. 

„De a katholikusok is, kik t. i. szóval és lélek-
kel azok, mily odaadással csüggnek a püspökökön 
és papokon ! A gyermek alig csügg bensőbben aty-
ján s anyján, alig csügg oly szeretet- és tisztelet-
tel, oly részvéttel és hódolattal szülein ! Az ember 
némely amerikai plébánián az őskereszténység va-
lamelyik községében képzeli magát. Valóban, e ha-
tártalan bizalom, e készséges engedelmesség, e vi-
dám áldozatkészség csakis Amerikában lelhető fel! 
A hiveknek az ő lelkészükhöz való viszonyát a 
legtalálóbban az jellemzi, hogy őtet mind „atya"-
és csakis „atyá"-nak nevezik. Az amerikai áldozár 
a szónak legszorosabb értelmében „lelkész, lelki 
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vezető, lelkipásztor, lelkiorvos, bizalmiférfiu, tanács-
adó, vigasztaló és barát". Az áldozárnak Ameriká-
ban nyája van, melynek ő minden juliocskáját ne-
vén szólitja meg; vannak hívei, kiket ő az ég szá-
mára nevel; hi vei, kik az állam túlkapásai és az 
életet csak a könyvekből ismerő, s az embert az ő 
magas és üres (hoch und hohl) eszméik szerint 
idomitó szobatudósoknak félszeg theorémái és isko-
latörvényei ellen megvédve, csakis az ő vezetése és 
felügyelete alatt állanak. 

„Azonban habár a kath. hit és egyház Eszak-
amerikában általán véve nagyon kedvezően áll, de 
azt sem lehet tagadni, s én épen nem akarom elsi-
mítani, hogy az igen sok kedvezőtlen viszony, igen-
igen kártékony befolyások és veszélyes ellenségek 
által ott évenkint nagy veszteségeket is szenved. 

„Nem hiába mondja a német közmondás: ,Wo 
eine Kirche gebaut wird, da baut Satan eine Ka-
pelle gleich neben an1; ez valóban ugy van. A sátán 
Isten ellen mindenütt vetélyt támaszt; ő az Isten-
nek gyermekeit bálvány kápolnájába csalogatja, és 
szivökből a religiót elorozza. Távol vagyok attól, 
hogy mindent a sátánnak tudjak be, a mit az em-
berek vétenek. De az tagadhatlan, hogy ő, a kez-
dettől fogva kisértő, az Isten elleni forradalmár és 
az emberi nemnek ellensége, mindabban, a mi vét-
kes, a mi az embert Istentől elszakítja, a mi őt a 
religio s az erény keskeny útjáról a vétek és rom-
lás széles útjára tereli, kedvét találja; tagadhatlan, 
hogy a sátán mindezt pártfogolja s elő is mozdítja. 
Már pedig neki erre nézve tág és termékeny tere 
nyilik Eszakamerika államaiban, és gacdag, fájda-
lom ! nagyon is gazdag azon aratás, melyet ő ott 
évenkint a lelkeket illetőleg tesz. Nem mondok túl-
sókat, ha azt állítom : tekintve a kath. országok-
bóli kivándorlást és Eszakamerikának népességét, 
a katholikusoknak aránylag mintegy 12 milliót 
kellene tenniök. E katholikusoknak tehát kevesebb 
mint fele (5 mill.) marad az egyházhoz hű, csatla-
kozik valamely plébániához, járul a szentségekhez, 
szóval: katholikus módon él és hal is meg. Több 
mint fele fordit az egyháznak hátat, és vagy alaki-
lag pártol el tőle, átcsapva más felekezetnek tábo-
rába, vagy minden vallásból teljesen kivetkőzik) 
ökrök és szamarak módjára élvén, melyek az Istent 
nem ismerik. Ez mindenesetre nagyon szomoritó, 
fájó és keserű tapasztalás ; de az mégis némi vigaszt 
is kárpótlást nyújt , hogy a megmaradottak igazi 
lelkes katholikusok, kik azt, a mi quantitative el-
esik, qualitative némileg helyreütik. Ezek nem csu-

pán papiroson állnak, hanem a templom padjaiban 
minden vasárnap láthatók ; ezek nem hézagtöltők, 
hanem egy harczrakész seregnek megannyi hősei, 
kik a keresztet nem szégyenlik, és Baal előtt térdet 
nem hajtanak. Váljon mily eredmény mutatkoznék 
nálunk, főleg a nagyobb városokban, ha a katholi-
kusokat nem az anyakönyv, hanem a szentségek-
hezi járulás szerint számitani akarnók? Oly ered-
mény, melyet Amerika jóval túlszárnyal. Mennyi 
látszat és füst, mennyi határozatlanság és jellem-
telenség, mennyi romlás és rothadás van nálunk l 
Nekünk Amerikának kath, szökevényeire legke-
vésbbé szabad követ hajtanunk. Nálunk, igaz, va-
lamely ellenséges táborba való átpártolás ugyan 
nem igen történik ; de miért ? mert a hűtlenek és 
árulók a fegyvert eldobják, az egyenruhát levetik 
és saját fészkök undokitásával foglalkoznak ; nincs 
annyi erejök, annyi hitök sem, hogy más feleke-
zethez mennének át; hullákká válnak ők, melyek 
azonban a házból nem vitetnek ki, hanem ott ma-
radnak, a levegőt dögleletessé teszik, az egészsége-
seket megmérgezik és sokakat futásra kénysze-
rítenek. (Folyt, köv.) 

A vasárnapi pihenés s a vasárnapnak megszentelése. 
Napjainkban, midőn szomorú közviszonyainknak gon-

dos megfigyelése mindenikünket arra készt, hogy azon 
gyakorlati eszközök felett elmélkedjünk, melyeknek alkal-
mazásától netalán jobb állapotoknak előidézését remélhet- « 
nők, lehetetlen, hogy a vasárnapról megfeledkezzünk ; m3rt 
hiszen épen a vasárnap tettleg a leghathatósb eszköz a val-
lásosságnak, a jó erkölcsöknek s egyáltalában a társada-
lomnak újjászületésére, csak hogy ezt, fajdtlom, igen sokan 
elfeledik, vagy nem méltányolják kellőképen. Ez az oka, 
hogy a következőkben e fontos tárgyat a legfigyelemremél-
tóbb érvek s szempontok összeállítása által kellő világos-
ságba helyezni iparkodunk, mi közben époly rövidek, mint 
szabatosak leszünk. 

Mindaz, a mit a vasárnap megszentelésének törvényé-
ben csudaszerüt találunk ; erkölcsnemesitő, társadalmi s val-
lási oldala; nevezetes s feltűnő összhangzása az^n törvé-
nyekkel, melyek az embernek testi, szellemi s erkölcsi éle-
tét szabályozzák ; annyi s oly számos szempontból való 
szükségesvolta; meglepően szoros, benső összefüggése az 
egyénnek, a családnak, a társadalomnak, szóval : az egész 
emberi életnek ezerféle szükségleteivel — mindazon előnyök 
s élvezetek, melyeket a vasárnap lelkismeretes megtartása 
nyújt : miként biztositja a testnek s léleknek szabadságát s 
méltóságát, sőt egészségét is ; miként közvetiti a népeknek 
a magán s nyilvános életnek erényeit ; — mindaz, mi ezeu 
ősi szent törvény tiszteletének csökkenésével együtt körünk-
ből eltűnt ; mindazon nyomor s erkölcstelenség, mindazon 
lealáztatás, melylyel e nagyszerű intézménynek elhanyago-
lásáért bünhödtünk már s még folyvást bűnhődünk : — 
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ezek azok, mik legott az elmélkedés első pillanatában az 
önszemlélés egész világos határozottságával lépnek minden-
kinek lelki szemei elé, ki a vasárnap megszentelésének nagy 
kérdése felett csak némi komolysággal, némi alapossággal is 
gondolkodni tud. 
I. A lieteh szerinti időszámításnak s a vasárnap megszentelé-

sének régi s általános volta. 
VesBÜnk egy pillanatot visszafelé, s tekintsük a vasár-

napnak eredetét, régi voltát s az egész emberi nemnek vele 
szemben ősidők óta elfoglalt magatartását. 

Bizonyos, hogy a vasárnapnak megülése mint törvény 
oly régi, mint a világ, oly általánosan elterjedett, mint az 
egész emberi nem. Könnyű lenne, ily kétségbevonhatlan igaz-
ság bevitatására végetlen hoszu sorát felhozni a legdön-
tőbb bizonyítékoknak ; mindazonáltal beérjük azzal, hogy 
csak néhányat felhozzunk. 

„A hét" — igy mondá a mult században egy minden 
bizonynyal nem gyanús tudós, a hitetlen Laplace ,A világ-
rendszer magyarázata' czimü munkájában — „a hét a leg-
ősibb idők óta, mindig megujulva teszi körútját a százado-
kon keresztül, s felette nevezetes, hogy mindenütt a világon 
egyforma boszuságu". S ez nem csak nevezetes, hanem két-
ségenkivüli, megdönthetlen igazság. A hetet s a hetednapi 
pihenést az ókor minden népeinél találjuk : a zsidóknál, az 
egyptusoknál, a görögök-, rómaiak- s persáknál, az indu-
soknál, a régi germánok-, a gallusok s britteknél, a chi-
naiaknál nem kevésbbé, mint Peru lakóinál, szóval az 
egész világon. 

Özséb, caesareai püspök, ki Krisztus után 340-ben 
halt meg,,Evangéliumi Bizonylatok' (Demonstr. Evangehca) 
czimü munkájában egy Aristobul nevü, Aristoteles iskolá-
jához tartozó bölcsészt idéz, ki viszont Homer- s Hesiodra 
hivatkozva bebizonyítja, hogy a népek minden időben, ki-
vétel nélkül mély tiszteletet tanúsítottak a hetedik nap iránt. 
Homer ') szerinte ugyanis ezt mondja : „A hetedik nap szent 
nap, mely a föld kerekségét megvilágositá" ; mig Hesiodnak 
e szavak tulajdonittatnak : „A hetedik nap szent nap". 

Phönicia lakospi minden hetedik napon áldoztak iste-
neiknek. A brittaniai pogány népeknek papjai is a hetedik 
napot szentelék. Egy régi, chinai, ,Y-Kingí czimü könyv-
ben, melynek szerzője jóval Confucius 2) előtt élt, e törvényt 
találjuk felállítva : „Minden hetedik napon Tien (az isten-
ség nevét) tiszteljed" ; sSu-Husien évkönyveiben azt olvas-
suk, hogy a császárok minden hetedik napon a főisten-
nek áldoztak. 

Josephus Flavius történetíró (+. 93 Kr. után), ki oly 
jártas az ókor történetében, hogy bizonyságtétele egymaga 
is döntő lehetne, ezelőtt 1800 esztendővel megírta, misze-
rint „a hétnek használata s a hetedik napnak megszentelése 
majdnem minden népnél található." 

Ezek után nem fogja többé kétségbe vonni senki sem, 
hogy az időnek ezen nevezetes felosztása, amily ősrégi, époly 
általános is. Ennek oka pedig az, hogy maga a Teremtő 
mindjárt a világnak teremtésekor rendelte ezt igy. A szent-
irás szerint ugyanis Isten hat napon teremtette a világot, a 

') Homer a legrégibb görög költő, körülbelül a Kr. e. 9. század-
ban ; Hesiod valamivel későbben élt. 2 j Confucius Kr. e. 550. körül élt. 

hetedik napon pedig megnyngvék minden munkájától, me-
lyet véghez vitt vala (Mózes I, 2, 2.) ; ugy hogy ezen ünne-
pélyes példa, ezen isteni rendelés magyarázza meg nekünk 
ama nevezetes tüneményt, melyet Laplace és Josephus Fla-
vius csodálkozva említenek. Igy látjuk, hogy a hétnek em-
lékezete visszanyúl az emberi nem bölcsőjéig, alászállva 
minden időken s népeken keresztül egészen mihozzánk, s 
uralkodván még ma is az egész világon. 

Valamint, midőn e szokás eredetét fürkészszük, vissza 
kell, a régmúlt idők homályán keresztül, egészen Istenhez 
mennünk ; igy másrészt, ha általános s megmásithatlan vol-
tát megmagyarázni akarjuk, le kell szállanunk egészen azon 
törvényekig, melyek az egyénnek és az egész nagy emberi 
társadalomnak körülményeit, belállapotát rendezek, sakkor 
azt látandjuk, hogy Isten, midőn a természeti törvény után, 
mely alatt az első emberek éltek volt, a tételes törvényt 
adta, melynek hirdetője s magyarázója Mózes volt; — hogy 
midőn isteni ujjával két kőtáblára véste azon tízparancsola-
tot, mely a természetnek s a lelkiismeretnek megváltozhat-
lan törvényeit magában foglalja s köztudomásra hozza, — 
hogy akkor mind e törvények közt az is helyet talált, mely 
a hetedik nap megszenteléséről szól s mely az embernek 
Isten, felebarátja s saját maga iránti kötelmeivel oly szo-
ros összefüggésben áll. 

S pedig mily ünnepélyesen igtattatott be oda ! „Meg-
emlékezzél" — igy szól az Ur, (Móz. II, 20, 8 — 10.), jeléül 
annak, hogy itten nem uj törvényről vagyon szó, hanem egy 
ősrégiről, melynek nem szabad a feledés homályába sülyed-
nie, s melyet azért ismét emlékezetünkbe hoz, — „Megem-
lékezzél, hogy a szombatnapot megszenteljed. Hat nap mun-
kálkodjál, és tedd meg minden dolgaidat. A hetedik napon 
pedig a te Uradnak Istenednek szombata vagyon, ne tégy ak-
kor semmi dolgot, se te, se fiad és leányod, se szolgád és szol-
gálód, se a jövevény, ki kapudon belül vagyon." 

Igy szóla Isten a Sinay hegy tetején, mig a nép, hall-
ván a mennydörgést s harsona-zengést s látva a villámlá-
sokat és füstölgő hegyet, megrettenve s félelemmel megré-
mülve, arczára borulna. S hogy e törvény, melyen az egész 
vallás alapul, annál ünnepélyesb szentesítéssel birjon, mely-
ben egyúttal azon vészes, halálthozó következményeknek 
hü képe is állittassék szemeink elé, melyek e törvénynek 
megsértéséből származnak, azért azt rendelé az Ur, hogy a 
mely zsidó azt megfertőzteti, halállal büntettessék meg ; a ki 
dolgozik e napon, irtassék ki lelke az ő népe közöl. (Móz. II. 
31, 14.) S igy volt az azon egész időn át, melyet az Isten 
népe a pusztában töltött. 

Isten s a természetnek eme törvényét az Egyház is át-
vette, de nem mint a félelem, hanem mint a szeretetnek tör-
vényét, s mint olyant hirdeti is. Hiszen mi felelhetne meg 
jobban a kereszténység szellemének, mint ezen olyannyira 
jótékony törvény, melyet Isten legfőbb bölcseségében s vég-
hetlen jóságában adott az embereknek, melynek ren-
deltetése az, hogy a halandónak nehéz munkája s fáradal-
mai közepette pihenést nyújtson, s mely mintegy igy szól 
hozzánk : ,Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és 
terhelv^ vagytok és én megnyugtatlak titeket !' Csakhogy 
a szombat, a pihenésnek napja, a kereszténységben s jámbor 
keresztény szólásmód szerint az Ur napjává lön, oly okból, 

22* 
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mely a megváltás történetéből eléggé ismeretes ; s azóta pi-
hennek a keresztény népek vasárnapon, az Ur napján, s 
nincs a földön keresztény nép, akár katholikus hitvallású 
legyen az, akár nem, mely e napot nem mint az ajtatos, val-
lásos nyugalom napját ülné s szentelné meg. 

II. A vasárnapnak jelentősége vallási szempontból. 

Forditsuk immár figyelmünket magára a vasárnapra, 
s akkor azt tapasztalandjuk, hogy, bármely oldalról tekint-
sük is, elsőrangú, főfontosságu intézmény, mely mint ilyen 
egyik legégetőbb szükségletünknek kielégítését magában 
foglalja s egyúttal egyikét képezi a leghathatósabb gyakor-
lati eszközöknek, melyeknek alkalmazása által valamely 
nemzetnek erkölcsi megjavulását foganatosíthatjuk. 

Nézzük a vasárnapot mindenek előtt a vallás szem-
pontjából. E szempontból világos, hogy már az egy vasár-
nap, gyakorlatilag szólva, valamely népnek összes vallását 
magában foglalja. Vasárnap nélkül nincs vallás, ez kétség-
bevonhatlan tétel. Avagy melyik napot tartották volna fel 
az emberek, az Isten iránti tiszteletnek külső tények általi 
nyilvánítása számára, ha nem a vasárnapot ? Mikor lépnek 
ki az emberek házaikból, mikor egyesülnek a templomok-
ban a Í ajtatoskodás ténykedéseire, ha nem vasárnapon? Hol 
ismerkednek meg a hit igazságaival, hol beszélnek nekik 
Istenről, halhatatlan lelkökről, kötelességeikről, az örök 
életről s azon csalhatlan reményekről, melyeket a hit nyújt, 
ha nem vasárnapon ? A vasárnapot elnyomni annyit tesz, 
mint tettleg a vallást is elnyomni, mert ezáltal ennek isme-
rete s gyakorlata nyomatik el ; — annyit tesz, mint amúgy 
mellesleg az atheismus tanait vallani, mint a z o n nézetet 
nyilvánitani, hogy nincs Isten. Ezért is látjuk, hogy a va-
sárnap megszentelésének csökkenésével a vallásosságnak s 
hitnek csökkenése mindig lépést tartott, ugy hogy a vasár-
napnak megtartása vagy meg nem tartása tökéletesen meg-
bízható hévmérőül szolgálhat bárkinek, aki aziránt érdek-
lődik: mennyi vallásosság honol még kortársaink sziveiben, 
illetőleg mennyi pusztitást tett már köztük a hitetlenség, az 
istentagadás. 

De épezért a társadalomnak is épannyi szüksége van 
a vasárnapra, mint magára a vallásra. E kettőt nem lehet 
egymástól elválasztani ; nem két, egymástól különböző, ha-
nem csak egyetlenegy kérdés ez, melyre az egyedül gyakor-
lati válasz, mint már fentebb mondók az, hogy a vasárnap 
a vallást magában foglalja. Ha ki akarod vetkőztetni a né-
peket minden vallásosságból; ha azt akarod, hogy se Isten-
ben, se semmiben ne higyjenek, ha mindebben nem látsz 
veszélyt a társadalomra nézve, ha még a Commune-nek 
véres iszonyai sem világositottak fel aziránt, mire nem ké-
pes egy az anyagelviség s istentagadás tévelyei által elron-
tott nép, akkor egyszerű eszközt tudok Neked tanácsolni : 
nyomd el a vasárnapot, sietesd vagy legalább ne akadályozd 
azt a mozgalmat, mely mindenütt annak elnyomását czé-
lozza, s a vasárnappal együtt nem sokára a vallásosságnak 
legutolsó nyomait is eltűnni látandod. Ha azonban józanul 
belátod, mik alapjaiban megingatott társadalmunknak leg-
fontosabb érdekei, s ha ennélfogva feléred eszeddel, amint 
ellenségeid is felérik, hogy a vallás a társadalmi rendnek 
legerősebb talpköve, akkor ugyané perczben azt is be fogod 

látni, hogy mindaz, mit oly súlyosan beteg társadalomnak 
meggyógyitására netalán tenni szándékozol, minő a mienk, 
csak felületes munka marad, mely egy napig sem tart, mind-
addig, mignem a vallást s a hitet ismét felélesztened sikerült, 
azaz, mignem a vasárnapot régi érvényére segitetted. A va-
sárnap a társadalomnak újjászületése, a vallásosságnak újra 
meghonosítása által. 

III. A vasárnapnak a közerkölcsiségre gyakorolt befolyása 
általában. 

Ha már most a vasárnapot különösen azon befolyás 
szempontjából tekintjük, melyet a közerkölcsösségre gya-
korol, akkor szükséges volta s jótékony, áldásos hatása itt 
is szembentünő lesz. Midőn ugyanis a közerkölcsösségről 
s a jó erkölcsökről beszélünk, korunk nagy, sajgó sebét 
érintjük. Avagy miről nem hangzik az általános panasz ? . . . 
„Elveszünk" — igy hangzik az mindenfelül, „mert nem 
létezik többé elvhüség, sem vallási, sem erkölcsi téren." S ez 
valóban igy is van. De miért nincs többé, s hogy követelhe-
ted azt oly néptől, mely közt a vasárnapot s ezzel együtt az 
emberek kegyeletes, jámbor szokásait megsemmisítették; 
oly néptől, melyet templomaiból kicsaltak, hogy a gonosz-
ság helyeire sodorják ; oly néptől, melylyel elhitették, hogy 
itt e földön semmit sem kell keresni, mint az é lvet . . . ? Ter-
mészetesen, hogy akkor a nagy tömeg is csak élvezni akar, 
a maga mondja szerint, durván s otrombán, s akkor aztán 
oly nemzedéket kapunk, a minőt most uton útfélen látunk. 

(Folyt, köv.) 

E9-YÏÏÂZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, sept. 10. L u t h e r a n u s k a l á s z a t , azaz 

kalászat lutheránus beszédekből, tartva a legujabbi convent 
alkalmával valóságos lutheránusok, és ékes koszorúba fűzve 
egy valóságos buzgó pápista által Ne félj semmit szi-
ves olvasó, nem könyvczim ez, ilyent a szerkesztő ur talán 
nem is itt adna ki, hanem az ,Értesitöí-ben, én pedig azért 
is itt akarok irni, s azért a fentebbi néhány sor csakis egy 
ártatlan pesti levélnek czime, melyben előadandom mind-
azt, mit szeretve tisztelt atyánkfiainak egyike másika a fent-
jelzett alkalommal ránk nézve előnyö3t, következőleg álta-
lunk utiliter acceptálandót mondott és szólt, mert denique : 
miért ne tiszteinők az okos beszédet, bárhol találjuk is azt. 

Kezdjük Pulszky Ferenczen, a nagy férfiún, ki a szept. 
3-i ülésben egyenesen azt mondta, hogy : ,elvész az iskola, 
mihelyt az egyház leveszi róla kezé t . . . . ' Hogy mondta, az 
tény, hogy bizonyos specificus protestaus értelemben mondta, 
azt sem tagadjuk ; s ezért e szavakból csakis ezt a conse-
quentiát vonjuk, hogy ha a nagyrőczei iskola az illető ,egy-
ház' nélkül fenn sem állhatott, ergo annak bűneiért ez az 
egyház is felelős ; mely felelősségi teher súlyosabb, ha az az 
egyház az ,autonomia' keretén belül tehetett valamit s nem 
tette ; mert akkor vétkes hanyagság vagy egyenes roszaka-
rat forog fenn ; — de mely felelősségi teher valamivel csök-
ken, ha az ,egyház' merő gyengéd tekintetből az autonomiára 
nem tehetett semmit ; csakhogy akkor ezt az egész ,auto-
nómiát' kellene kissé szemügyre venni, mint amely a fenforgó 
ügyben az államellenes üzelmeknek védtöltésévé, sánczává 
nőtte ki magát. 
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Jól mondá ezért Péchy Tamás ugyanezen ülésben (,M. 
P.1 202.) miszerint ,a magyar törvényhozás eddig mindig a 
szabadság terén állott, de ha azt fogja látni, hogy a tág 
körű autonomia ártalmára van az államnak, akkor kényte-
len lesz ez iránytól eltérni — itt kettőt kérünk figyelembe 
venni: 1-ör, hogy az állam, protestáns embernek vallomása 
szerint, mindig szabadelvű volt a protestánsok iránt, miáltal 
a különfélé lamentatiók annak tüntettetnek fel, amik : alap-
talan szószaporitásoknak, hogy ne mondjuk, valótlanságok-
nak s 2-or, hogy nem a katholikus egyház, hanem a protes-
táns ekklézsia az, mely szabadságával visszaélvén, az álla-
mot önvédelmi helyzetbe szorítja, mire adandó alkalommal 
jó lesz reflectálnunk. 

,Stolz liebe ich den Spanier' — ha nem csalódunk, 
Schiller mondatja valamelyik hősével; ámbár megvalljuk, 
hogy nem vagyunk oly heves germanophilek mint Hodzsa 
Sándor, turóczmegyei esperes ur, ki egy Magyarország fő-
városában, nyilvánosan tartott, egyházi hivatalos főgyülésen 
elsőben tótul, s aztán plane németül szónokolt tehát 
,stolz liebe ich den Spaniere szavak jutáuak eszünkbe, mi-
dőn Geduly superintendens urnák e büszke nyilatkozatát 
olvastuk, hogy : ,a kormány nem disponál a szuperintendens-
sel1 és hogy ily vizsgálatot megejteni, mint a minőre ő volt 
kormányilag felszólitva ,nem fért volna még a superintendensi 
állás morális tekintélyével1 . . . . Nem tudjuk, minő képet vág-
hatott Czékus superintendens, midőn ftű collegája ilyenképen 
feléje beszélt, annyit azonban megvallunk, hogy ámbár mine-
künk is meglehetős magas fogalmunk van az egyház sza-
badságáról, azért még sem látjuk át, miért ütköznék egy 
magasabb állású egyházi személynek tekintélyébe, ha a 
kormány által felkérve egy joghatósága alatt álló tudomá-
nyos intézetnek szelleme iránt saját hivatala körén belül 
vizsgálatot indit ? . . . . Hogy Geduly superintendens ur na-
gyobb szolgálatot tesz vala az autonomia ügyének, ha a fel-
szólításnak enged, az az ő dolga ; a mi dolgunk pedig az, 
hogy köszönetet szavazzunk neki azon argumentumért, me-
lyet eljárása által kezünkhez szolgáltatott, hogy mint már 
többször mondók, az autonómiának természetében fekszik, 
miszerint ilyetén államellenes üzelmek, nem csak keletkez-
hetnek, de még türetnek, sőt pártoltatnak is, midőn még ily 
magasállásu egyházi személy, mint egy superintendens sem 
bir annyi tekintélylyel, s a meglevőt is komolyan félti, ha-
hogy bizonyos forradalmi mozzanatokat észrevenni merne. 

Csudáljuk azonban, hogy Geduly superintendens ur-
nák azon expediens nem jutott eszébe, mely által lelkisme-
retének s tekintélyének teljesen épségben való megtartása 
mellett, mégis azt tehette volna, mit a kormány kívánt ; ugy 
t. i., hogy akként veszi a dolgot, miszerint király ő felsége, 
mint Summus Episcopus egyházilag parancsolja a vizsgálat 
megindítását. . . . Ez tiszta protestáns theoria, melyet az 
urak saját magokra sokkal több joggal, sőt ez esetben talán 
kötelességszerüleg is alkalmazhattak volna, mint amennyi-
vel mindig ránk erőszakolni szeretik — szeretnénk egy kis 
következetességet látni. 

A lutheránus conventnek története még nincsen befe-
jezve ; ha még valami érdekest találok benne, majd szolgá-
lok vele; addig azonban tökéletesen osztom báró Prónay 
Dezső nézetét, ki őszintén sajnálta, ,hogy a dunáninneni 

egyházkerület miatt nem lehetett egyhangú határozatot 
hozni ezen fontos ügyben, melyben a hazafiatlanság vádját 
magukról nyiltan visszautasíthatták volna (igy tehát nem 
utasíthatják vissza) s a magyar müveit közvélemény eddigi 
jó véleményét tovább is fentarthatták volna1, — tehát ezt 
sem sikerült fentartani — quod erat demonstrandum ! = 

Selmeczbánya. H g p r i m á s 0 E m j á n a k f ő -
p á s z t o r i l á t o g a t á s a . (Vége.) Következő nap, azaz aug. 
31-én Ó Emja a sekrestyén át körmenetileg a templomba vo-
nulván, a kerületi papság segédlete mellett sz. misét mondott. 
Ennek végeztével Boltizár József, prép.-pleb. ur ő nsga lépvén 
szószékre, tót nyelven tartott sz. beszédet, melyben hiven 
bizonyitgatá az élő hit szükségességét, amivel, hogy bírjunk, 
okvetlenül szükségünk van Isten malasztjára, melyet a sz. 
Lélek kiválólag a bérmálás szentségében áraszt teljes bő-
ségben a megkereszteltre, miután ez a töredelem s oltári 
szentség méltó felvétele által magát már kellőleg előkészí-
tette volna. Erre ecseteié a bérmálás erejét, s midőn hiveit 
a kellő rend megtartására újból figyelmeztette, s velők a 
hitet, reményt s szeretetet felindította volna, lelépett a szó-
székről, hogy 0 Fömagasságának a bérmálás szentségének 
kiszolgáltatásánál segédkezzék. Mint tegnap ugy ma is 9 
órától 12-ig bérmált az apostolok szellemével megáldott fő-
pásztor, s 1008-at (összesen 2021-et erősitett meg a hitben 
s avatott fel üdvözítő egyházunk küzdnökeivé. 12 óra után 
a páli sz. Vinczéről nevezett apáczák vezetésére bizott zár-
dát közvetlen figyelmére méltatni, s magas látogatásával a 
városi közönség érdekeltségét ezen nagy hasznú és horderejű 
intézet iránt újból felkölteni, valamint a gyermeknevelés 
nehéz munkájával foglalkozó tiszt, testvéreknek egyrészt 
jutalmat, másrészt nehéz hivatásuk teljesítésére ujabb ösz-
tönt nyújtani méltóztatott. — Délutáni 1 órakor tartatott a 
díszebéd, melyen a kerület papjain kívül, a várost, bánya-
kincstárt, bányaakademiát, törvényszéket, más intézeteket 
s a polgárságot is szép számban láttuk képviseltetni. A pohár-
köszöntések ez alkalommal is egymást érték. Nevezetesen a 
kerületi papság érzületét főt. Szentinger Ferencz kerületi 
alesperes ur tolmácsolá ; ezután a városi hatóság főjegyzője, 
s a selmeczi m. kir. törvényszék elnöke s mások emeltek 
poharat, kik részint a Herczeg-Primásnak a haza és egyház 
körüli bokros érdemeit, — részint annak bámulatraméltó 
kitartását magasztalák, kivánva, hogy az ég Ura O Emját 
még számos éveken át éltesse. O Emja mint tegnap ugy ma 
is először a m. király s királyné ő felségeikre emelé poha-
rát ; megemlékezett továbbá a városi kegyuraságról, mely 
kegyúri tisztének teljesítésében ritka pontossággal szokott 
eljárni ; végre a selmeczbánya-kerületi papság működésével 
való megelégedésének adott kifejezést; a mit sokszoros „él-
jen" követett. — A vidor kedélyhangulatban elköltött disz-
ebéd után fogadá O Emja a tisztelgő egyházi és világi tes-
tületeket, hogy ezek hálanyilatkozatát s Isten hozzádját el-
fogadja. Ennek elmultával 0 Emja kirándult a közel kál-
váriára, mely nagyszerűsége- s magasztosságára nézve or-
szágszerte ritkítja párját. De az öröm, mely két napon át 
nagyobb mérvben hevité kebleinket szomorra változott, 
mert elérkezett az idő, midőn forrón szeretett főpásztorunk-
tól bucsut kellett vennünk. September 1-én kora reggel útra 
kelt az Ur felkentje, de a hűséges ragaszkodás s fiúi szere-
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tet, mely az érkező fogadtatásánál tettekben nyilvánult, 
utat tört magának ez alkalommal is, mert fényes bandérium, 
s a küldöttségeket vivő 12 diszkocsi kiséré el a magas 
távozót egészen Selmeez határáig, hol sz. k. városunk mélt. 
főispánja a lakosság legmélyebb köszönetét még egyszer tol» 
mácsolta, s a pillanat fontosságától teljesen áthatva mondott 
a biboros főpapnak őszinte „Isten hozzád"-ot. A magas ven-
dég eltávozott ugyan körünkből, de daczára a városunkban 
töltött rövid időtartamnak felejthetlen nyomokat hagyott 
maga után ; ugy is az áldott szivü főpap bőkezűsége s 
magaslelküsége megható téuyekben nyilvánult az által, 
hogy a helybeli prép.-pleb. ur kezébe 552 fr t . o. é. tett le 
oly czélból, hogy ebből 100 frt . aselm. gyermekbarátok egy-
letének, 100 frt . a helyb. irgalm. nénék gondozása alatt álló 
leánynövelde és iskolaházak javitására, 100 frt . a szegény 
bányamunkások iskolás gyermekeinek felsegélésére ; 100 
frt . a tűzoltók egyletének ; 50 frt . a polgári dalárdának, 50 
frt . a bánya-zenekarnak; 30 az egyházi zenészeknek, s 22 
f r t . a templom szolgáinak kézbesítsen az átvevő. — Fogadja 
O Emja hálás köszönetünket, városunkkal éreztetett áldo-
zatkészsége s bőkezűségéért, s mi nem szűnünk meg buzgón 
imádkozni, hogy a biboros főpap az évek hoszu során át legyen 
oszlopul az Ur Isten templomában, feltartóztatván a ve-
szélyt, mely ezen válságos időkben egyházat és országot 
egyaránt fenyegeti. 

Erdély, sept. 5. A z e v a n g é l i k u s o k e g y e t e -
m e s c o n v e n t j e . Néhány hónapja már,hogy a nemzeti köz-
véleményt méltó izgatottságban tar t ják a protestáns gyrnna-
siumok hazaellenes üzelmei, méltó izgatottságban mondunk, 
mert hiszen ha felháborodik a nemzeti érzület egyeseknek a 
haza ellen elkövetett bűntettei felett, vagy ha jogos vissza-
torlásban részesülnek idegenek, kik a nemzet nevét gyaláz-
zák, mennyivel méltóbb a felháborodás, ha a hazaellenes 
bün épen azok által követtetik el, kik mindig azt kürtölik 
a világnak, hogy a magyar nemzetiséget, alkotmányt stb. 
ők mentették meg, mint ezt protestáns atyánkfiai magokról 
állitják. 

A nemzet jogosan megvárhatta volna, hogy a kormány 
által elrendelt vizsgálatnak a protestánsok minden tekintet-
ben eleget tesznek és igy a bűnösök megbüntetésével meg-
nyugtatják az aggódó hazafiúi kebleket; de ime havak mul-
tak el és még ma is csak annyit constatálhatunk, hogy mi-
után a kerületi gyűlések egy részén a hazaellenes protestáns 
irány győzedelmeskedett, amennyiben még a vizsgálat is 
megtagadtatott, nevezetesen a turócz-sz.-mártoni gymna-
siumra nézve, most egyetemes convent gyűlt össze tanács-
kozandó afelett, végrehajtassék-e a vizsgálat, vagy sem ? 
elég tétessék-e a jogos nemzeti várakozásnak, vagy pedig 
mint a kerületi gyűlések, ugy az egyetemes convent is, da-
czoljon-e a magyar nemzettel és megengedje-e folytatni azon 
hazaellenes törekvést, melynek fészkeit a protestáns tót 
gymnasiumok képezik ? 

Mit fog a convent határozni, mit nem ? azt előlegesen 
meghatározni nem vagyunk képesek, de kérdezzük, hogy 
hazafiúi szempontból, nem von-e sötét árnyat a protestan-
tismusra már maga a tény, hogy ily kérdések felett hatá-
roznia kell? nem szükségképen kétes szinben tűnik-e fel 
ama hazafiúság, melyet ők annyira hangoztatnak ? és mégis 

daczára emez előttünk fekvő ténynek akadnak lapok, me-
lyek a katholikusok ellenében a protestáns hazafiságra 
appellálnak, ennek magasztalására dicshymnusokat zenge-
deznek, sőt több évi tapasztalat azt is tanusitja, hogy mig a 
kormány részéről a protestánsok minden kigondolható kegy-
ben részesittettek, addig a katholikusok elnyomatnak, jo -
gaikban folytonosan sértetnek, 

r 

Epen ez utóbbi szempont méltán idézi emlékünkbe a 
gondolatot, anélkül, hogy a most gyűlésező evangelikus con-
vent határozatának praejudicalni akarnánk ; mondjuk, hogy 
a kormány eddigi eljárása méltán ébreszti bennünk ama 
gondolatot, váljon mit fog tenni azon esetben, ha a convent 
netalán megtagadná a kormány részéről követelt vizsgála-
tot ? mert mi megvalljuk, hogy az előzmények után legke-
vésbé sem tápláljuk ama vérmes reményt, hogy a convent 
a kormány mindenesetre jogos követelésének megfeleljen, 
sőt el lehetünk készülve, hogy a bécsi és linczi békekötés, 
nemkülönben az 1790/1-iki törvények, mint minden protes-
táns gyűlésben, ugy itt is a főszerepet fogják játszani és 
nem lehetetlen, hogy ez alapon oly határozat fog létrejönni, 
mely bennünket ugyan nem fog meglepni, de hogy mikép 
lehet azt megegyeztetni az annyira hánytorgatott hazafiság-
gal, azt mondja meg Ballagi Mór. 

Ami felfogásunk szerint ez esetben a kormánynak kö-
telessége az lenne, hogy a vizsgálatot, annyi tapasztalt sü-
kertelen engedékenység után, önmaga vegye kezébe ; csak 
az a kérdés, lesz-e hozzá elég bátorsága. Hiszen nem katho-
likusok, hanem protestánsokról van szó ! Távol legyen tő-
lünk, hogy mi e nyilatkozat által bárkinek is szerzett jogait 
csorbittatni óhajtanók ; ha mi e kérdésben a kormány köz-
vetlen vizsgálatát követeljük azon esetben, ha a conventnek 
eszébe jutna tagadólag válaszolni a kormány felszólítására, 
semmivel sem kivánunk többet, mint amit a kormány csak 
kevéssel ezelőtt tett nálunk Erdélyben a katholikusokkal, 
sőt ez sokkal kevesebb. 

Mi erdélyi katholikusok szintén birunk autonómiá-
val, melynek kellene annyira érvénynyel birni, mint bir 
a protestáns autonomia és mégis mi történik ? A kormány, 
daczára az autonómiának, daczára annak, hogy hazaellenes 
üzelmekről szó sem volt, egyszerűen azért, mert a papi kor-
mányzás állítólag nem volt helyes, feljogositva érezte ma-
gát katholikus árvaintézetbe egy protestánst küldeni meg-
vizsgálásra. Ha ez történhetik katholikus intézettel, miért 
nem történhetnék ugyanaz protestáns intézetnél és pedig 
annyival inkább, mert itt nem egy intézet, hanem a haza 
ellen elkövetett bűnökről van szó, melyek méltán megér-
demlik, hogy büntettessenek még akkor is, ha azokat pro-
testánsok követik el; jogosau elvárjuk tehát a kormánytól, 
hogy a convent tagadó válasza esetében azon bátorsággal 
fog fellépni, melyet a haza ügye megérdemel és biztosithat-
juk, hogy ez esetben sokkal nagyobb elismerést fog kivivni, 
mint kivívott az erdélyi comissió által. $ 

Berlin. M é g i s c s a k C a n o s s a l e s z a v é g e , 
ez oly igazság, melyet lassan lassan még a porosz félhiva-
talos lapok is sejteni s érezni kezdik, valahányszor a kor-
mánynak egy-egy ,hátrafelé concentratióját' kénytelenek 
közhirré tenni. Ily hátrafelé concentratio pedig az, midőn a 
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kormány kijelenti, miszerint a polgári házasság végleges 
szervezése után a papoknak bizonyos papi functiókérti meg-
büntetését abban hagyni fogja; azaz a bölcs kormány immár 
bekezdi látni, hogy eddigi felfüggesztési, bebörtönözési s 
számüzési rendszerével felsült ; a katholikusok legyőzhetle-
nek s a kormányi zaklatásoknak eddigi összes eredménye 
csak az, hogy másfél ezer pap bezárva lévén, a házassági 
s ezekből folyó magánjogi ügyekben immár roppant zavar 
uralkodni kezd. De ha valahol, ugy e téren kell vala a kor-
mánynak győznie, hahogy állammindenhatósági elméletét 
keresztülvinni akarta; s miután már most belátja, hogy ez 
nem sikerült, a polgári házasság behozatalával álczázza 
visszavonulását, a többiben pedig lemond ama merész tervé-
ről, a májusi törvényeket egész terjedelmökben keresz-
tül vihetni. 

Ez rövid értelme ama berlini levelezésnek, melyet 
épen ma a félhivatalos ,Bresl. Ztg.'-ban találunk s mely 
többi közt ezeket mondja: ,Itteni lapok a maga idején bizo-
nyos megelégedettséggel jelzék azon, (azóta már ismét va-
lótlannak bizonyult) hirt, miszerint a poseni megyének alsó 
papsága közt egy neme az antiultramontán mozgalomnak 
keletkezett volna, mely azonban, mint ottani lapok jelentik 
csak arra szoritkozik, hogy a kormánynyal szemben modus 
vivendi kerestessék, mely által az alsó papságnak az egy-
házi ténykedéseknek elvégzése addig is lehetővé tétessék, 
mig az érseki szék üresen áll. Oly kérdés ez, mely már 
gyakrabban, széles körökben s behatóan tárgyaltatott, s 
melynek fontos voltát a kormány nagyonis méltányolja. A 
püspökök ellen foganatosított rendszabályok kevésbbé érin-
tik a katholikusok nagy többségét, mint azok, melyek az 
alsóbbrendű papság ellen irányulnak ; — (ez már csak azért 
sem áll, mert ez utóbbiak amazoknak következményei, me-
lyek nélkül ezek sem léteznének ; szerk.) melyek által vala-
mint az egyénnek, ugy a községeknek is vallási szükségletei 
nem ritkán fájón érezhető megkárosodást szenvednek. Az 
egész küzdelemben sokkal kevésbbé érezuők a tömegnek su-
lyát, (tehát mégis csak érezni azt ? !) hahogy a kormány 
annak érdekeit jobban kímélné. Oly nézet az, melyet még 
józan katholikusok is ismételten nyilvánítottak előttünk, 
kik velüuk együtt azt hiszik, hogy a májusi törvényeknek 
gyengédebb alkalmazása, ha meg nem tudná is nyerni az 
alsó clerust, legalább üdvös befolyást gyakorolna rá. Azt 
hiszszük, hogy az ultramontán sajtónak s néhány hevesvérű 
fiatal papnak minden lármája (Geschrei) daczára is igen 
előnyös sakkhúzás lenne a kormány részéről, hahogy megki-
sérlené az alsó elerusnak érdekeit a püspökökéitől elválasztani 
s csakis ez utóbbiakat minden törvénysértésért felelősekké 
tenni. Egyébiránt figyelembe veendő, hogy oktober l-jétől 
kezdve, midőn t. i. a polgári házasságról s a polg. állomány-
lajstromokról szóló törvény hatályba lép, sok súrlódási alka-
lom is elenyészik, amennyiben a kormány, illető helyen nyert 
felvilágosításaink szerint nem szándékozik ezen időpont után 
oly papi ténykedéseket, melyek a törvényt egyenesen meg nem 
sértik, bármiképen megakadályozni vagy épen megbüntetni.' 

Ez ugyan visszavonulás in optima forma. Ide még az 
is tartozik, hogy a kormány legújabban a kobleuzi tarto-
mányi elnökség utján kijelentette, miszerint a májusi tör-
vények nem t i l t ják, hogy a káplán, plébánosa halála 

után mindazon papi ténykedéseket folytassa, melyeket an-
nak életében végezni szokott s egy másik a poseni ,megyei 
igazgatóhoz' intézett leirat kijelenti, hogy a ,csendes misé-
zés' nem tartozik a tiltott ténykedések k ö z é . . . . Csakhogy 
e két dolog miatt már egy pár száz pap be van zárva s né-
hány százezer tallérnyi birság fizettetett már érte. Hol van 
itt a józanság, a következetesség, az igazság, a becsület ? 

Lengyel tartományunkban is érdekes eset adta elő ma-
gát. Van a poseni megyében egy Xions nevü hely, melynek 
plébánosa nem régen meghalt. A protestáns patrónus, valami 
Kennemann erre egy ókatholikus vagy miféle hitű papot, 
bizonyos Kubeczalcot praesentált, kit a kormány ki is neve-
zett s zsandárok által installáltatott. A nép azonban sem a 
templomba, sem a plébániaiakba be nem eresztette, ugy hogy 
mindkettőt fejszékkel feltörni kellett ; szegény Kubeczak 
nem is végezhetett semmi functiót, mert a nép őt mint a bél-
poklost kerülte, s midőn végre, hogy csak valamit tegyen, 
egy meghalt kis gyermeket erővel hozatott a plébániára, 
hogy szülei akarata ellen eltemesse, akkor ,hivei' oly ellen-
séges állást kezdtek ő irányában elfoglalni, hogy jónak 
látta végképen eltűnni. 

Persze, hogy a birói vizsgálat most erősen foly azon 
,renitensek' ellen, kiknek egy, a püspök ellenére a protes-
táns patrónus s szintily vallású kormány által rájok tuk-
mált apostata ,lelkész' nem kell ; de már nem egy liberális 
lap is ugy találja, hogy jó lesz a dolgot abban hagyni, s az 
ilyféle zaklatásoknak véget vetni. Denique ugy látszik, hogy 
a fák nem fognak már az égbe nőni, s ,az alclerus érdekeit 
elválasztani a püspökéitől', még sem oly könnyű dolog. 

London. A k a t h o l i k u s e g y e t e m . Augustus 
utolsó vasárnapján az angolhoni püspököknek katholikus egye-
temünkre vonatkozó közös pásztorlevele olvastatott fel összes 
templomainkban. Az uj egyetem, mint tudva van,Kensington-
ban lesz, magára a körlevélre vonatkozólag ma csak néhány 
előleges megjegyzést koezkáztatok. Angol katholikusaink 
ezen ügyben sokkal erélyesebben s ennélfogva sokkal több 
eredménynyel jár tak el, mint a francziák, kik szintén 
már régibb idők óta egy Lilieben alapítandó, kath. egye-
temnek tervével foglalkoznak, hanem e tervet máig sem 
tudták végrehajtani, minek oka azonban nem az ő hanyag-
ságukban, hanem a népképviseletnek azon immár tagadha-
tatlan képtelenségében rejlik, az országot józan reformok 
alapján ujjá rendezni s jövőjét ekként biztosítani. 

Visszatérve honi katholikusainknak ez ügyben kifej-
tett tevékenységére csak annyit mondunk, hogy egy kath. 
egyetemnek terve nálunk későbben merült fel, mint F ran-
cziaországban, s hogy eleinte számos akadályokba ütközött. 
Ez akadályok azonban az angol népjellemnek szívósságával 
leküzdettek, s pedig oly hamar s oly alaposan, hogy az uj 
egyetemnek első rectora, msgr. Capel már junius 23-kán, 
Lilieben, a franczia katholikusoknak színe-java előtt kije-
lenthette, hogy az angol katholikusok egyetemöket még ez 
esztendőben megnyitandják, ha mindjárt csak egyetlenegy 
tanuló is találkoznék. S igy meg is történt, s az eddig tör-
tént jelentkezések azon reményre jogosítanak fel, hogy az 
egyetem szép s dicső jövőnek nézhet bizvást elébe. 

A most már kibocsátott tandrendben a vallástan, vagy 
jobban mondva, a vallásnak tudománya áll első helyen. 
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Nem is volt régen idő, melyben a müveit világira nézve oly 
égető szükség leendett, vallása tanaiban jól tájékoztatva 
lenni, mint épen most. Az angolhoni katholikusok egy ön-
álló kis testületet képeznek, mely boldognak érzi magát, 
hogy hazájának szabadelvű alkotmánya alatt, legalább 
eddig, vallását minden ,törvényes' szaklatástól menten 
gyakorolhatja ; mi közben protestáns polgártársaik szemei 
folytonosan rájok irányozvák, azon reményben, hogy a 
pápista vallásra vonatkozó, s a protestáns theologiának 
egyik fontos, kiegészitő részét képző, mindama bizonyos 
rágalmak, hazugságok s ferdítések végre valahára bebi-
zonyulni fognak. A hittan után a tantervben a bölcsé-
szet következik; mert az egyház az igazi bölcsészetben a 
theologiának nővérét látja, s védelmet keres nála a tév-
utakra került emberi észnek álbölcselete ellen. Továbbá 
ezen czim alatt. ,Nyelv- s irodalomtörténet' angol, franczia 
német, görög, latin s héber nyelvészet adatik elő ; ez utóbbi 
számára már külön ösztöndíj is létezik, melyet msgr. Thomp-
son, hexhami kanonok állapított. A többi felolvasás a föld-
tan, történelem s számtanra terjed; az orvosi kar legott fog 
az egyetemhez csatoltatni, mihelyt a katholikus maltai lo-
vagok kensingtoni kórházukat megnyitandották. 

VEGYESEK. 
— „Haynald Lajos érsek ur ő excellenti áj a, irja a ,Sza-

badkai szeptember 20-kán városunkban bérmálni fog s ez 
alkalommal az apácza-zárdát is felszentelendi. Az eddigi 
készületekből Ítélve, a nagynevű érsek fogadtatása 55 ezeret 
haladó katholikus lakosságú városunkhoz illő leend." 

— A braziliai viszályok dolgában minden a régi álla-
potban van. A parai s pernambucói püspökök évekre be van-
nak börtönözve s a szabadkőművesek kiközösítve marad-
nak. Az alsó papság feltétlenül engedelmeskedik bezárt püs-
pökeinek, nem keresztel meg semmiféle gyermeket, melyhez 
mint keresztapát szabadkőművest hivtak, nem temeti a 
meghalt szabadkőműveseket, házasságaikat nem áldja meg, 
sat. sat. A pernambuco-olindai püspök börtönéből pásztor-
levelet bocsátott ki, melyben megyéjét Jézus szent szivének 
felajánlja. Kormányi körökben hallomás szerint, Reinkens-
féle ,püspököt' keresnek Brazília számára. 

— A ,Köln. Ztg.1 tiz levelet közöl, melyet a nem régen 
meghalálozott Theiner A. atya különféle időben Friedrich, 
müncheni tanárhoz intézett. Ha e levelek hitelesek, akkor 
igen szomorú világot vetnek Theiner jellemére. Hasonlóan 
az ,Augsb. Ällg. Ztg.1-nak hirhedt zsinati leveleihez, e leve-
lek is gyűlölettel telvék a pápa, a vaticáni zsinat, s a több-
ségnek tagjai ellen, máskülönben pedig magasztalják Döl-
linger fellépését, nemcsak a zsinat előtt és alatt, hanem az 
után is. Ami pedig ezen leveleket leginkább jellemzi, illető-
leg megbélyegzi, az azon vakdüh a jezsuiták ellen, s azon 
káröröm a társulatnak zaklattatása felett, melyet azoknak 
minden sora lehel. E levelek, ismételjük: ha hitelesek, igen 
jellemtelen s gyáva embernek tüntetik fel Theinert, ki 
mindazt, mit Rómában mondani nem mert, ezen epés, hazug 
pamphletekbe önté, s igen furcsa ,jó barát '-nak Friedrichet, 
ki azokat közrebocsátja. 

— A ,Journ. de FI.' nem régen érdekes adatokat ho-
zott azon pénzügyi hanyatlásról, mely az ,egyesült' Olasz-
országban a ,szabadság' aeráját jelzi. E szerint 1861. egy-
egy olasz állampolgár fizetett 25 lira adót, ma fizet három-
szor annyit, t. i. 74 lirát. 1861-ben valamennyi olasz-
államnak kiadása összesen 571 millióra rúgott, mig a mai 
állam évenkint egy milliárddal többet költ, ugyanis 1528 
milliót, — ma a deficit majdnem ötödfél milliárd, azaz 
4,394,995,371 lira, az összes államadósság több mint tiz 
milliárd, számszerint 10,832,374,122 lira. 

Megjegyzendő, hogy ott már nincs semmi elconfiscáln 
való papi jószág ! 

— A svajczi Piusegylet Sachselnban tartotta e hó ele-
jén ezidei nagygyűlését. Az elnök Scherer Tivadar gróf, 
megnyitó beszédében a helyzet ecsetelésére ezeket mondta : 
„Valljuk meg őszintén : eddig mi vagyunk a megverettek, 
de azért még nem vagyunk leverve. Gyakran ugyan oly 
körülmények közt forgunk, hogy az őskor hitvallóinak 
harczmodorához folyamodnunk kell, midőn az állammal 
szemben azt hangoztatjuk: „Non possumusl" De vannak 
oly körülmények is, midőn azt mondjuk : possumus — s ez 
akkor van, midőn arról van szó, hogy igaz ügyünket szóval 
s tettel védelmezzük, hogy a keresztény felebaráti szeretet 
müveit gyakoroljuk, hogy hitünkért, csalatkozhatlan egy-
házunkért és hazánkért feláldozzuk magunkat." 

Az egybegyűlteket Dillier, püspöki biztos és plébános 
az obwaldeni nép és hatóság nevében szives üdvözlettel fo-
gadta, a franczianyelvü svajcziak nevében pedig Folletête, 
a juravidékiek bátor vezére, ügyvéd s a nagytanács tagja. 
A gyűlés megnyitása után először is hódoló s üdvözlő táv-
iratok menesztettek a szentatyához, a volt svajczi nun-
tius, msgr. Agnozzihoz s a svajczi püspökökhez. Az egyes 
értekezéseknek tárgyait a svajczi katholikusoknak az 
uj alkotmány alatti helyzete, a svajczi tanügy, a szabad 
kath. egyetemnek alapítása, a juravidéki helyzet sat. ké-
pezte. A szónokok közül említjük Folletête, Schorderet ka-
nonok, Miudenberger, Kaiser s Wircz kormánytanácsos ne-
veit. A gyűlésnek fénypontját Lachat püspöknek megérke-
zése képezte, ki roppant lelkesedéssel fogadtatva, nagy ha-
tású beszédet intézett a gyűléshez. Ranftba, ,von der Flüe' 
elnevezésű bold. Miklós remetének lakához közös zarándok-
lat is tartatott, mely alkalommal a ,hontalanok' forrón 
imádkoztak a honért s az egyházért : vajha a Mindenható 
mindkettejöknek visszaadná az oly régóta nélkülözött, szent 
és üdvös békét s nyugalmat. 

— Hefele püspök, ki jelenleg Baden-Badenben a für-
dőt használja, egy különösen ezen ügyben hozzá küldött ma-
gasabb badeni államhivatalnok előtt kijelentette, miszerint a 
freiburgi érsekséget semmi szin alatt sem fogadná el. — A 
heidelbergi protestáns hittani kar lassanként elalszik. Ez 
idén a tanárok száma nagyobb, mint a hallgatóké, pedig 
Heidelberg mint egyetem a hitetlenségnek s mint város a 
,protestáns' egyletnek egyik főfészke. — Legújabban ismét 
egy svajczi ókatholikus lelkész a baptistákhoz tért át, hogy 
ott mint lelkész működjék ; mert ezek többet fizetnek. A 
svajczi szabadkőműveseknek határozott malheurjök van 
mindenünnen összeszedett állami lelkészeikkel. 

— Egy római lapban ezeket olvassuk: „A ,Liberté alig 
várja, hogy Sella ismét pénzügyministerré legyen. S igaza 
van, ha Sellát szereti, mert a zsidók érdekeit még egy mi-
nister^sem szolgálta oly kitűnően, mint ugyancsak Sella ő 
exja. Ö hozta be a papírpénznek kényszerforgalmát s ezzel az 
agiót, mely a zsidókat gazdagokká tette; ő adta el az állam-
jószágokat, melyek manap legnagyobbrészt zsidókezekben 
vannak, ő vetette ki az ingatlan földbirtokra ama bor-
zasztó adót, mely a jövedelemnek 43 száztóliját teszi ki, 
mig a papírokkal üzérkedő zsidó csak a ,richezza mobile' 
után járó 13 percentet fizeti". — Tout comme chez nous. 

— Az angol szabadkőműveseket nagy csapást érte: 
nagymesterük, Ripon őrgróf nem csak kilépett a rendből, 
hanem egyúttal visszatért a katholikus egyház kebelébe is. 
Az őrgróf, ki igen gazdag ember, amennyiben évi jövedelmei 
500,000 ftra rúgnak, politikailag is fontos egyéniség, s a 
Gladstone-ministerium alatt a legfőbb államtanácsnak elnöke 
volt. Az angol aristocratiának legbefolyásosabb tagjai már 
most katholikusok. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Amerikai állapotok ,ázsiai' viszonyaink 
között. 

(Folytatás.) 

„Nem mondok túlsókat, ha azt állitom : te-
kintve a kath. országokbóli kivándorlást és Eszak-
amerikának népességét, a katholikusoknak arány-
lag mintegy 12 milliót kellene tenniök. E katholi-
kusoknak tehát kevesebb mint fele (5 mill.) marad 
az egyházhoz hu, csatlakozik valamely plébániá-
hoz, járul a szentségekhez, szóval : katholikus mó-
don él és hal is meg. Több mint fele fordit az egy-
háznak hátat, és vagy alakilag pártol el tőle, át-
csapva más felekezetnek táborába, vagy minden 
vallásból teljesen kivetkőzik, ökrök és szamarak 
módjára élvén, melyek az Istent nem ismerik" — 
ezt mondók múltkori czikkünkben, ma pedig azt 
kérdezzük: h,onnan magyarázandó ezen elpártolás 
Amerikában ? 

Az igen jeles Kist ez okokat hozza fel. 
1. Sokan vándorolnak ki az u j világba, kiket 

a szabadosság gőze kábitván el, szülőföldjük viszo-
nyaival és intézményeivel teljesen elégületlenek 
lettek, és kik Amerikát oly térnek képzelik, hol 
minden — természetesen : rosz — szabad, hol nem 
várnak rájok kötelmek, hol minden korlát, tehát a 
religio korlátja is ledöntve hever. Ezek hazájoktól 
megválva, megválnak a religiótól is, és — Vogt 
Károly majmai közé mennek. 

2. A legtöbb kivándorlónak Amerikában van-
nak ismerősei, rokonai, barátjai, vagy legalább bi-
zonyos házakhoz, családokhoz intézett ajánló leve-
lei. Jő az ilyen határozottan kath. házba, hol az ős 
keresztények feddhetlensége-, hithűsége- és áldozat-
készségével találkozik, hol éltető kath. leget szí be, 
akkor az egyház részére mindjárt az első napokban 

megnyeretik ; ellenben, ha e szegény oly családba 
kerül, hol semmi ker. jelt nem lát. hol a religio s 
egyház a leglealázóbb megjegyzéseknek van kitéve, 
hol csak kereset- és nyereségről van szó, hol ocs-
mány képek lógnak a falakon, és minden szentet a 
s;' rba tipró újságok hevernek az asztalokon : az 
ityTen rendesen az egyházra nézve elvész. 

í 3. Amerikában a templomra és szükségleteire, 
a: isteni szolgálat — s az áldozárokra az állami 
v.igy községi pénztárból mi sem adatik. Alapítvá-
nyok még ekkorig alig vannak. Ha tehát a katho 
iíKusok valamely helyen isteni szolgálatot óhajta-
nak tartani, először templomot, plebánia-lakot kell 
épiteniök, és mindakettőt felszerelniük. Plébáno-
suknak 800 dollárnyi évi fizetést tartoznak adni. 
Kell továbbá, ha gyermekeik szivében a kath. hitet 
megőrizni akarják, felekezeti iskolát emelniök, és a 
tanitónak rendesen 600 dollárnyi évi dijt juttat-
niok. A nagy plébániákban árva-és kórházat is kell 
létrehozniok a püspöki vagyis székesegyház és püs-
pöki lak felépitésére adakozniok ; kathedratikumot 
fizetniök, azaz: a püspök, általános helynök, iroda-
igazgatója és titkára eltartására bizonyos összeget 
adniok, sőt a papnövelde fentartására is adózniok. 
Ezek roppant kiadások, súlyos áldozatok ! Nálunk 
ezt tenni a lehetetlenséggel határos lenne ; a mi 
katholikusaink legnagyobb része, ha templom-, 
iskola-, plébániaiakról szó vagyon, csak plébáno-
sára néz és adakozni épen nem szeret. Három év 
előtt két svajezi irgalmasnéne fordult meg nálam; 
kik előtt, midőn afölötti csudálkozásomat fejeztem 
ki, hogy Franczia- és Németországban hogyan ké-
pesek CS <rl k némileg jelentékenyebb községek az 
iskola- és betegápolással foglalkozó 2—3 irgalmas 
nővért hozni be, azt felelte, hogy az emiitettem or-
szágokban a világiak adakoznak hasonló czélokra, 
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nálunk pedig csaknem kizárólag a papok ; ott váll-
vetve működnek az erők, nálunk pedig szétforgá-
csolva vannak. Alig hiszem, hogy e földre nézve 
forróbb óhajom lehetne ; mint plébániám körébe 
2 — 3 irgalmasnénét, a csendes jótékonyság és bá-
mulatos önfeláldozásnak e nemes lelkeit hozhatni 
be. De fog-e valaha oly égő kivánságom teljesülni ? 
Fájdalmasan esik azt tapasztalnom, hogy a fen-
tebbi nővér szavai nagyon is igazak. Azonban, ha 
lenne 800 dollárnyi jövedelmem, természetesen nem 
Amerikában, hol minden méreg drága, hanem i t t : 
ugy ohajom a liberálisok ujjongó örömére, már 
talán teljesedésbe is ment volna. De ki tudja, hogy 
2000 ft. évijövedelem mellett gondolnék-e a sze-
gény nénikékre?! . . . No, ha majd behozzák ide 
,Amerikát\ és nekem 800 dollárnyi dijt decretál-
nak — de honnan ? az már a népboldogitók dolga ; 
majd kitűnik akkor, volt-e kivánságom csupán 
inanis velleitas, vagy magyar férfiúhoz, kath. ál-
dozárhoz illő szilárd törekvés! Tehát, vederemo . . . 
Ha tehát olyan magyarféle természetű, adakozni 
épen nem szerető kivándorló vetődik Amerikába, 
és ott a pew-rent (templom-szék-dij), box (percsely), 
kathedratikum, székesegyházi, papnőveldei, iskolai, 
árva- és kórházi járadékoknak egész litániáját so-
rolják fel előtte, haja az ég felé mered, feje szédülni 
kezd, homlokára a szorongó izzadság cseppjei ülnek 
ki, ső felsóhajt: „Ah! ez igenis drágaczikk. Fázom 
én az ilyen religiótól, és lelkem ügyét inkább csak 
egyedül az Istennel fogom elintézni, mint ilyen ször-
nyű adókat elvállalni. Hisz, odahaza sem szerettem 
fizetni az adót — az országnak ; és itt még a papok 
számára is adjak, kik otthon inkább nekem juttat-
tak?!" . . . Es ilyenek nagy számmal vesznek el. 

4. Amerika a legkülönfélébb és legbadarabb 
felekezetek hazája. Hogy Rüttimann után csak a 
legnevezetesebb denominátiókat (a felekezetek ott 
igy neveztetnek) einlitsük fel, vannak: episkopáli-
sok, presbyteriánok, methodisták az ő hirhedt 
camp-meetingjeikkel, hollandi reformátusok, luthe-
ránusok, congregationalisták, baptisták, quäkerek, 
mormonok, sat. sat. E különféleség, miként azt ná-
lunk is vérző szivvel látjuk, hitközönyt szül, s e 
hitközöny az egyesült államoknak fő betegsége. 
Igen gyakran lehet Amerikában az ilyen nyilatko-
zatokat hallani : „Mi mind csak egy Istent hiszünk ; 
a köztünk válaszfalat képző különbségek épen nem 
lényegesek, hanem csak mellékes dolgokra vonat-
koznak ; a fődolog: ,élj igazán éshigy, amit akarsz 
hiszen a zsidók, mormonok, chakerek (tánczolók, 

kiknek isteni tiszteletéhez kiválólag a táncz tarto-
zik), methodisták. episkopálisok, sat. mind üdvö-
zülni kivánnak; nekünk nincs időnk dogmatika-, 
symbolikával és egyháztörténettel foglalkoznunk", 
és igy történik, hogy sokan ma mormonok, holnap 
lutheránusok, holnapután methodisták, általában 
véve pedig — semmi. (Folyt, köv.) 

A vasárnapi pihenés s a vasárnapnak megszentelése. 
(Folytatás.) 

Fájdalom, a jó erkölcsök eltűnnek, valamint a hit ia : 
s annak igy kell lennie, mert a jó erkölcsök s a hit közt 
szétbonthatlan kapocs létezik ; hit nélkül erkölcsös elvek-
ről szó sem lehet. Innen van az, hogy az erkölcsös ön-
tudat annyira sülyedt miköztünk, s hogy a közlelkismeret 
nem kevésbbé, mint az egyénnek erkölcsisége ezer sebből 
vérzik. Korunknak talán legvészesebb tévelye az, mely nem 
csak a tanuló s gondolkodó elmék, hanem még azon borzasz-
tóan következetes logicus számára is, kit ,»ié^l"nek hivnak, 
az úgynevezett ,független morál1-1 létesité, mely az erköl-
csösséget el akarja választani attól, mi egyedüli forrása, 
alapja s támasza: a hittől, a vallástól, Istentől. Azonban 
vallást s hitet valamely nép kebeléből kiirtani s aztán mégis, 
azt hinni, hogy sikerülend annak szenvedélyeit s bűnös haj-
lamait megfékezni, az merő esztelenség; mert épannyi tért, 
amennyit a vallást veszt a nép szivében, épannyit vesztenek 
a jó erkölcsök is : ez tény, melyet nem lenne szabad szem 
elöl téveszteni. 

Kevés fáradság is kell hozzá, hogy a tényezőknek ezen 
összefüggését kellőleg felfoghassuk. 

Nézz csak oda, mit jelent a vasárnap ott, ahol még lel-
kiismeretesen megtartják: nézd e boldog s vidám embere-
ket, hogy mennek, apa, anya s gyermekek együtt a tem-
plomba, hogy a hétnek nehéz fáradalmaitól kipihenve, gon-
dolataikat ég felé meneszszék s lelkök számára üdvösséges 
erősitést nyerjenek. Amit Isten házában látnak, amit ott 
hallanak, mindaz lelki megnyugvást, vigaszt, uj szellemi 
életet nyújt nekik! — eltöltve jó s üdvösséges gondolatok-
kal, ismét egyszer saját magokra s lelkök halhatatlanságára 
figyelmeztetve, kötelességeik iránt felvilágosítva, s felbáto-
rítva, hogy a jót tegyék s a roszat kerüljék, — igy térnek 
vissza e szent helyről szerény hajlékukba ; elméjök megnyílt 
a vallásnak erősítő Ígéretei s édes reményei, szivök az erény 
érzeményei előtt, boldogabbakká, bátrabbakká, jobbakká let-
tek. S már most azt kérdem : váljon nem fékező hatalom-e ezen 
befolyás, melyst a vallás ez emberekre gyakorol; váljon e be-
folyásnál képzelhető-e nyomatékosabb, vagy képzelhető-e 
csak vele hasonerejü rugó,mely a népet becsületre,illedelemre, 
tiszta, erkölcsös magaviseletre készthetné? Mondjátok meg 
nekem, ti erkölcstanitók, tudtok-e ennél hatásosabb eszközt 
a jó erkölcsöknek s igazi műveltségnek a népek közti meg-
honosítására ? Valóban, a vasárnap nem csak a hitet fog-
lalja magában, hanem azon szokásos jó cselekedetek által, 
melyekre az embernek alkalmat s lendületet ad, s melyek 
mellett semmiféle rendetlenség, tehát a mértéktelenség sem 
fér meg, — ezáltal a közerkölosösségnek hathatósan működő 
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iskolájává, következőleg egy kitÜDŐen civilizáló intéz-
ménynyé lőn. 

IV. A vasárnapnak megszentelése mint a szeplőtelen családi 
szellemnek hathatós védje. 

Helyezkedjünk immár a családnak s a családi szel-
lemnek álláspontjára. Minden ember tudja, mennyit veszi-
tünk a családi szellemnek folytonos apadása által, mennyit 
veszt különösen a munkás ember, a nép embere; mert őt 
nem kevésbbé, mint az egész világot a családi tűzhelynek 
erkölcsnemesitő befolyása teszi műveltté, polgárisulttá. 
Eszközöld ki, hogy a munkás otthon maradjon, családi 
tűzhelye, gyermekei s azoknak anyja mellett, s épezáltal ki-
vontad azon káros befolyásoknak vészes bünköréböl, melyek 
elrontják, tönkreteszik őt; visszaadtad őt mindazon jó ösz-
tönöknek, melyek a tisztességes munkás s polgári csalá-
dokban annyi dicső erényeknek kiapadhatlan kutforrását 
képezik. 

Avagy mi lenne képesebb magát a családot, s a szep-
lőtelen családi szellemet inkább fentartani, mint csak a 
vasárnap? Hétköznapon a városbeli munkásember nem ke-
vésbbé mint a falubeli földművelő azon szigorú, parancsoló 
követelések által, melyeket a műhely vagy darab földje in-
téznek hozzá, az egész napon át távol tartatik csaladjától ; 
alig hogy reggel s estve egynehány perezre láthatja nejét s 
gyermekeit ; korán reggel indul a munka után, s későn 
estve, midőn halálfáradtan hazatér, csakhamar lefekszik, 
hogy másnap reggel nehéz munkáját ismét elölről kezdje. 
Mikor legyen tehát magáé s családjáé? mikor legyen atya 
s férj ? mikor örüljön e kettős hivatása után jaró kötelessé-
geknek ? Mikor lehetséges mindez az egy vasárnapon kivül, 
midőn a munkának bilincsei leoldvák s a munkás is szabad-
nak érzi magát? Oh te, a keresztény népnek vasárnapja, 
mennyi édes s jótékony örömet nem nyújtasz neki ! Avagy 
nem érezzük-e mindnyájan, hogy a munkásnak boldogsága, 
de igazi erkölcsössége is épen ettől tételeztetik fel ? S ime, 
a vasárnapnak elnyomása épen e boldogító s erkölcsneme-
sitő családi örömöktől fosztja meg öt. A család s a családi 
örömök tűnnek el ott, hol ama szent nap s annak szent tény-
kedései eltűntek. Ha tehát a népet el akarod vonni a kívül-
ről származó, káros s üdvtelen, lázitó befolyások alól, ha 
vissza akarod vezetni a családi tűzhely mellé s annak tisz-
tességes s tiszta örömeihez, akkor bird rá, hogy a vasárna-
pot ismét keresztény módon megülje. A vasárnapnak meg-
szentelése az, mi a családot, az erkölcsök tisztaságát s az 
egész vallást fentartja s biztosítja. 

V. A vasárnap megszentségtelenitésének következményei, ki-
mutatva azon szomorú következményekben, melyeket a ven-
dégházaknak, mindig nagyobb mérveket öltő látogatása maga 

titán von. 
Mire jut az oly nép, mely a vasárnapot nem tartja 

többé tiszteletben ? Templomai üresek s korcsmái telvék, ez 
a vasárnap megszentségtelenitésének elmaradhatlan követ-
kezménye. Midőn a keresztény vasárnapot megsemmisíted, 
ugyanakkora korcsma uralmának alapját veted meg. S mily 
káros következmények nem háramlanak az iparosra, a föld-
müvelőre, az egész népre a korcsmai erkölcsök s szokások 
elsajátítása által? Ez oly kérdés, mely valóban megér-

demli, hogy beható figyelemmel részletesben gondolkoz-
zunk felette. 

Röviden is ezt mondjuk : minden csapások közt, me-
lyek a népet érhetik, ez a legnagyobb ; — mi több : a korcs-
mázáshoz hasonlitva a többi, időről időre felmerülni szokott 
csapás, mint például a munkabérnek csökkenése, a mun-
kának teljes szünetelése, sőt még a betegségek is szóba sem 
jöhetnek. 

Mert ugyanis : itt mindenek előtt a népnek egészsége, 
következőleg az egész nemzetnek vére, mely épen a népben 
ujul meg folytonosan, — ez forog veszélyben ; a korcsmázás 
halálos, gyógyithatlan sebeket üt rajta ! A szegény- s kór-
házi orvosok összhangzólag állítják s bizonyítgatják, hogy 
az iszákosság folytonosan a legborzasztóbb betegségeknek 
kútforrása a nép közt. Descieux orvos, ki negyven esztendeig 
működött a munkás osztály közt ,A társadalom közerkölcsös-
ségi állapotának befolyása a közegészségügyre'' czimü mun-
kájában azt mondja, hogy a közép-osztálybeli emberek be-
tegségeinek három ötödrésze a korcsmában szereztetik ! S 
ezek borzasztó s annál súlyosabb betegségek, minthogy igen 
gyakran apáról fiúra szállnak s az egész családot nyava-
lyássá, nyomorékká teszik. 

Nem csekélyebb mérvekben, mint egészsége és élete, 
a népnek jó erkölcsei is rontatnak el a korcsmázás bűne ál-
tal. Tudvalevő dolog, hogy kevés bűn van, mely oly kemény 
zsarnokságot gyakorolna szerencsétlen rabszolgái felett, 
mint az iszákosság. Semmi sem válik könnyebben szenve-
délylyé, s ebből valóságos dühhé, mint ez a bűn s midőn az 
ember már egyszer ennyire jutott, akkor többé hiábavaló 
minden kísérlet vele okosan szóba állni. Nem gondolkodik 
többé, nem számit többé, nem kérdezi többé, mi legyen be-
lőle ; semmi sem képes visszatartóztatni őt, iszik s eliszsza 
pénzét; iszik vasárnapon, iszik hétfőn, iszik, ha lehet még 
kedden is ; s igy tesz nemcsak a nőtelen munkás, hanem a 
nős, a családapa is. Szüleitől rá maradt öröksége, ha volt ; 
saját, megtakarított fillérei, heti bére, kenyere s családjának 
kenyere is — mind mind elvész, s lelkiismeretének csakha-
mar borba belefojtott hangja durva érzéketlenségnek enged 
helyt, mig a szerencsétlen ember a testi s lelki elvadulásnak 
áldozatul esik. Ilyenek közönségesen a korcsmázók, ilye-
nekké kell, hogy váljanak. S még ez sem a legutolsó, leg-
alantibb fok, gyakran még ennél is mélyebbre sülyednek. 

Ily körülmények közt nem létezik aztán többé család; 
helyét a fékvesztett kicsapongás foglalja el; avagy ha vala-
melyiknek törvényes s tisztességes neje van, minő lehet sze-
génynek sorsa ! Elhagyatottan ül otthon, magára hagyatva 
sóhajaival s könyeivel, magára nyomorával s éhező, sirán-
kozó gyermekeivel ! S ha aztán iszákos férje haza jön, ál-
lattá lerészegedve, haragosan, veszekedő, kiállhatatlan kedv-
ben, minő jelenetek nem játszódnak le akkor, mennyi bán-
talmazást s durvaságot nem kell az olyan szegény nőnek el-
tűrnie, melynek élete itt a földön egy hoszu, kinteljes pokol ! 

Felesleges különösen említeni, miszerint a korcsma a 
vallásra nézve époly veszélyes s vészthozó mint az erköl-
csösségre nézve. Avagy mifélék lehetnének azok a jámbor, 
vallásos szokások, melyek egy tető alatt férnének meg a 
részegeskedéssel, melyeket a korcsmárosnak kancsói s a kor-
hely-pajtások közt elsajátítani s gyakorolni lehetne? Val-
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jon a templom versenyre kelhet-e a korcsmával ? A tem-
plomban az egyház mindazon gonoaz ösztönöket kárhoztatja 
s elnyomni iparkodik, melyek a korcsmában tápot, eiőmoz-
ditást s mennél nagyobb kifejlődésre szabad tért találnak; 
a korcsmában pedig áll az istentelenségnek trónja, itt a val-
lás s annak szolgái, ügyei s érdekei élesebben s sűrűbben 
rágalmaztatuak, gunyoltatnak, mint bárhol másutt. Innen 
van, hogy mindazon derék, buzgó papok, kik a népnek er-
kölcsössé tételét éltök feladatául tűzték ki magoknak, eb-
beli kérdésemre azt válaszolták, hogy egyike a legnagyobb 
akadályoknak, mely a munkás-osztálybeli fiatal embereket 
vallási kötelmeiknek teljesitésében gátolja, a városokban 
csakúgy mint falun, a korcsmáknak látogatása. Ha a fér-
fiakat s fiatalokat ki akarod űzni a templomból, a legjobb 
eszköz erre az, mentől több korcsmát nyitni, s a régiek mellé 
még ujakat állítani. 

De ez még nem minden; napjainkban a korcsma még 
egyéb tekintetekben is veszélyes; mert a korcsma azon hely, 
melyen a néprontó demagógia tanai a legtöbb s legfogéko-
nyabb hivőt találják. Oda járnak a legroszabb lapok, me-
lyek a népet még jobban megmérgezik, mint ama sok ha-
szontalan ital, melylyel ott elárasztják; ott szerepelnek ok-
talan szószaporitással a különféle gyanús utczai hősök, ott 
ama falusi szónokok, kik manap annyi vészes eredmény-
nyel hirdetik lázitó, felforgató elméleteiket, a legoktalanabb, 
de épezért mohón meghallgatott rágalmaikat a tudatlan, s 
épezért annál hiszékenyebb nép közt. A korcsmai gyüleke-
zet csakhamar zárt társasággá, clubbá válik, melyben a vá-
lasztások terveztetnek s döntetnek el, a társadalomellenes 
programmok állíttatnak fel s hívek gyűjtetnek számokra; 
— szóval alig képzelhető hely, hol manap a demagógiának 
ügyei buzgóbban s hathatósban mozdittatnának elő, mint a 
korcsmában. 

Ilyen a korcsma ; s nemcsak itt vagy ott vagy kivétel-
képen, hanem mindenütt ; sőt, majdnem azt merjük mon-
dani : ilyennek kell lennie a korcsmának, természeténél 
fogva. Ezek azon veszélyek, azon erkölcsi megtámadtatá-
sok, melyeknek mindenki, aki oda jár, szükségképen s elhá-
rithatlanul kiteszi magát; azt lehetne mondani : nem jár a 
korcsmába büntetlenül senki sem. S midőn a korcsmázás 
majd csak egyszer általános szokássá vált valamely nép 
közt, akkor mindenféle testi s lelki, erkölcsi s társadalmi 
romlás előtt kivan nyitva a tág kapu, egyengetve a széles ut. 

Ott a példa Francziaországban. Hadd szóljanak a meg-
döbbentő számok. 

„Az utolsó összeiratás", mondja Montalembert gróf 
már 1848-ban megjelent, hires értekezésében a vasárnapi 
törvényről, — „az utolsó összeiratás kiderítette, miszerint 
Francziaországban 332000 korcsma van. Tudok egy várost, 
melyben 1789-ben még csak 20 vendégház volt, s ma van, 
a kávéházakon kivül 283." 

332000 vendégház csak az egy Francziaországban, s 
a régebbi 20 korcsma helyett 1848-ban 283! 

Igy volt az már 1848-ban ; manap túlzás nélkül azt le-
het mondani, hogy az említett országban legalább is 400000 
korcsma van. Már 1861-ben azon személyeknek száma, kik 
italméréssel foglalkoztak, az akkori népszámlálás szerint, 
közel egy millióra rúgott; s azóta az iparnak ezen neme, 

főleg a császárság utolsó éveiben még nagyobb mérveket 
vőn azon roppant könnyüség, — mondhatnók könnyelműség 
által, melylyel a kerületi hatóságok, legfelsőbb helyről ér-
kezett rendelet szerint, még az illető községeknek tiltako-
zásai ellenére is az italmérési engedélyt megadták. Innen 
van, hogy tudok várost, melynek 2500 lakója és 50 vendég-
lője; mást, melyben 1140 lakó mellett 25 vendéglő, egy 
harmadikat, melyben 3197 lakó mellett 52 korcsma, s egy 
negyediket, hol 1136 lakó és 22 korcsma van ! S igy százá-
val elő tudnám sorolni a kis városoknak s falvaknak ne-
veit, melyekben 1500, 1000, 500 lakó mellett 3, 10, 15, 20, 
25 korcsma van. Igy aztán megmagyarázható is, miként 
lehet az egész országban 400000 ; sőt tudok egy városkát, 
melynek némely utczájában annyi korcsma van, ahány ház, 
s mindegyik — jó üzletet csinál. 

Ennek szomorú következményei aztán természetesen 
a falun is mutatkoznak. Általános ott is az erkölcsi érzület-
nek megsemmisülése, a lelkismeretnek eltompulása, az er-
kölcsöknek botrányos romlása. Azt lehetne mondani, hogy 
még az erkölcstannak legfontosabb pontjaira vonatkozólag a 
jó- s roszróli fogalmak nem is léteznek többé. Valami un-
dok, mélyen gyökerező önzés, karöltve a legaljasabb anyag-
elviséggel ragadja el magával a sziveket. Az olyan gyer-
mekekben, kik ezen elvnek folytonos hangoztatása mellett 
neveltetnek, hogy ,csak a pénz ér valamit e világon' — ily 
gyermekekben még a természet hangja is elnémul ; kihal 
bennök a szüleik iránti fiúi szeretet és tisztelet, ki azon kö-
telességérzet, mely arra késztené őket, hogy szüleiknek t á -
masza s segítsége legyenek; nem bánják, ha ezek a legszük-
ségesebbet is nélkülözni kénytelenek, s ha szerencsétlensé-
gükre az agg kornak s a legvégső nyomornak súlya alatt 
segélyért folyamodnak hozzájok, akkor kész a meghasonlás. 
Alig hogy az öreg atyát, az élemedett anyját még megtűrik 
a házban, s ha ki sem teszik is az utczára, ugy legalább 
éltök végnapjait számtalan zaklatás által a legvégsőre ke-
seritik el. Vannak vidékek, melyeken mindez a mindennapi 
dolgokhoz tartozik. 

Mindezek után, hogy keresnél ily szivben, melyből a 
legtermészetesb érzések is kihaltak, — hogy keresnél abban 
hazafias erényeket? Nem tudják ezek az emberek többé, mi 
ez: a haza; csak saját önérdekük iránt van fogékonyságuk, 
csak azt értik, becsülik, méltányolják, ami ezzel összefüg-
gésben van. Legkisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy a 
közjóért is tegyenek valamit, annak szenteljék tevékenysé-
göket. Nem bánják ezek, boldog s erős-e a haza vagy sem, 
csak üzletök ne akadjon fenn, jövedelmi forrásaik ne dugul-
janak be, a többivel ők nem törődnek. Az ujabbkori törté-
net eri'e nem egy szomorú, megszégyenítő példát szolgáltat. 

Rontsátok el a népet, alacsonyítsátok le, s aztán lássá-
tok, mivé válik ! 

S most nézzük a városokat. A statistikai összeállítások 
borzasztó adatokat hoznak napfényre. 

Rouen városában a boron és sörön kivïd évenkint Öt 
millió liter pálinka fogyasztatik el. Amiens városában na-
ponkint 80,000 (nyolczvanezer) pohárka pálinka kel el. Ez 
pénzben 4000 frankot, azaz 7000 font hus vagy 24,242 font 
kenyérnek árát teszi ki. 

A ki ezen adatokat összeállította, Jules Simon, Thiers 
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alatt közoktatásügyi minister s az u. n. Internationalénak 
tagja, oly ember, ki a legszélsőbb bali szabadelvű előtt is 
bizonyára minden gyanú felett áll. Pedig ezen adatok 
,Z'Ouvrier' (A munkás) czimü könyvéből meritvék ; melyben 
még többi közt ezeket is mondja: „Midőn a munkás szombat 
este a heti bért kapja, megsem várja a vasárnapot, hanem 
legott a korcsmába rohan, s ott marad vasárnapon, néha 
még hétfőn át is. A fizetés napján s utána a kicsapongásnak 
eme bünbarlangjai zsúfolásig megtöltvék". (Folyt, köv.) 

EG-IHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, September 15. M a g y a r p r o n u n c i a m e n t o 

O l a s z o r s z á g b ó l . A modern felfogás szerint a „politika 
csak az exigentiák tudománya", és ugy nélkülöz minden er-
kölcsiséget, sem indoka, sem végczélja nem foglal magában 
moralitást, minek minden egyes ember tetteiben foglaltatni 
kell, hogy azok a társadalom jólétét előmozdítsák, s ha a 
modern politikában itt-ott foglaltatik is erkölcsiség, ha itt-
ott előmozdítja is az erkölcsösséget, az csak véletlenség, 
vagy opportunitás, a mi, ha megszűnik, a politika is leveti 
álarczát, és lesz az, aminek modern felfogás szerint lenni 
kell, hitetlen, erkölcstelen. 

E nézetet mi nem osztjuk, nem oszthatjuk, a politiká-
ban épen ugy, mint bármely más egyéni tettben az erkölcsi 
rugót keressük, melyet ha nem találunk, elitéljük azt, ellene 
minden erőnkből tiltakozunk. A politikáról táplált eme fel-
fogásunk okozza, hogy e helyen mi is megemlékezünk Kos-
suth legújabb leveléről, annyival is inkább, mert oly pon-
tot is érint, mely bennünket, katholikusokat közelebbről is 
érdekel. 

Forradalmi embertől csakis forradalmi nyilatkozat 
várható. Kossuth forradalmat idézett elő, a forradalom tette 
öt nagygyá, bukásából csakis forradalom által emelkedhét-
nék ismét fel. Ez fejti meg, hogy nyilatkozatai ma is, midőn 
a fejedelem és nemzet közt a jogos és törvényes kiegyezés 
már hét éve, hogy létre jött, midőn a fejedelem esküvel 
biztosította a nemzetet jogairól,— mondjuk ez fejti meg, hogy 
Kossuth nyilatkozatai ma is forradalmiak, oda törekvők, 
hogy a törvényes kiegyezés felforgattassék, megsemmisít-
tessék. Ez az ö bűne legújabb levelében is, mert erkölcste-
len az eszköz, erkölcstelen a végczél, melyet kitűzött és ezt 
el nem Ítélni, ez ellen nem tiltakozni nem lehet. Ide jutnak 
mind azok, kik a politikából az erkölcsiséget kizárják, kik 
előtt az nem egyéb, mint az exigentiák tudománya, pedig a 
liberalismus napjainkban ugyanezt hirdeti ; az erkölcsi mo-
mentum előtte semmi ; ezért látjuk napjainkban a forradal-
makat, miként lesznek permanensekké, miként tépetnek 
szét a sz. Háromság nevében kötött szerződések, békeegyez-
mények, hogy a ténta még alig száradt meg az okmányon, 
máris a széttépés veszélye fenyegeti. 

Hol van az a nemzet, mely elvesztve a szerződések, 
egyezkedések szentsége iránti érzékét, magát fentartani, 
vagy épen előhaladni képes lenne? Csak állandó, szilárd 
viszonyok képesek, ugy a szellemi, mint az anyagi haladást, 
és igy a jólétet biztositani valamely nemzetben; irtsuk ki a 
nemzet öntudatából a kötelesség érzetét a szerződések meg-
tartása iránt, oltsuk be, vagy engedjük meg egyes bukott 
nagyságok által saját nagyravágyásuk kielégítésére beol-

tatin a tudatot, hogy nem erkölcstelen, sőt szabad a szerző-
déseket erőszakkal felbontani, a felbontásra forradalmat 
előidézni : ugy csak rövid időn is a leganarchicusabb álla-
potnak leszünk tanúi. De ha ide jutni nem akarunk, ugy a 
Kossuthféle pronunciamentók irányát, szellemét el kell Ítél-
nünk, az ellen tiltakoznunk és annak terjedését megaka-
dályoznunk. 

A monsummanói pronunciamentónak ez általános iránya 
mellett ki kell még emelnünk egy másik momentumot is. 
Kossuth t. i. mint liberális politikus megtámadja a jelenlegi 
kormányt, mivel az a polgári házasságról szóló törvényja-
vaslatot a napirendről levétette, és a többi közt következő-
leg nyilatkozik: „mondják — ugy mond — egy biboros egy-
házi főúr azzal fenyegetőzött Bécsben, hogy vagy el kell 
hallgatni a polgári házassággal, vagy a papság szava, pénze, 
befolyása az ellenzéknek mérleg-tálczájába ömlik a jövő vá-
lasztásoknál, és akkor jaj neked közös ügy, — igy volt-e 
nem tudom". 

Ismeretlenek előttünk az indokok, melyek a jelenlegi 
kormányt azon bölcs elhatározásra vezették, hogy egy már 
napirendre kitűzött törvényjavaslatot a tárgyalás alól el-
vont, de annyi világos előttünk, hogy bármi indok vezette 
légyen ebben — sokkal több politikát árult el, mint mi-
nővel Kossuth dicsekedhetik. Az 1848-ki törvények szer-
zője, mint nyilatkozatából látszik, valamint a nemzet és fe-
jedelme közt kötött szei-ződést nem tartja tiszteletben, ugy 
nem tartja tiszteletben a kath. egyház tanait ssm, hanem 
amavval együtt, ezt is fel akarja forgatni. Ha ö közénk 
jönne, ha az ö álmai teljesednének, ugy az általa alkotott 
dicsőséges egyházpolitika mellett, melynek értelmében a 
katholikusok törvényen kivül helyeztettek, ma már boldo-
gítva lenne a katholikus nép polgári házassággal is. Politika 
ez ? ez a Kossuth, ki erkölcstelen politikájának a népet 
meg akarja nyerni, ennek épen azt akarja adni, a mitől 
legjobban irtózik, még pedig minő kétségtelen argumen-
tummal ! 

„Mondják, hogy egy biboros főpap ijesztgette a bécsi 
kormányt"— e szavak, látszólag a magyar kormány, valóság-
ban pedig a kath. püspöki kar ellen vannak intézve. Kos-
suth a nép előtt a kath. püspöki kar takar ja bevádolni, hogy 
az a német kormánynyal a szabadság ellen összeesküszik, 
mert a polgári házasságot annak közbejöttével akadályozza 
meg, a néppel tehát meg akarja gyülöltetni a kath. püspöki 
kart, ez is politika ? De hát minő argumentum az a mond-
ják ' , mire maga Kossuth azt mondja, hogy ,nem tudja, vál-
jon igaz-e' ? Ha nem tudja, hogy igaz-e és bizonyítékul 
mégis hivatkozik rá, ugy minek jellemezzük eljárását ? Kos-
suthról is sokat mondtunk, de mit szólná hozzá, ha mind-
azokra ugy hivatkoznánk, hogy ,mondják' ! Nekünk ugy 
látszik, hogy Kossuth agyára az olaszországi levegő gyen-
gitőleg hatott, mert különben nem élne hasonló argumen-
tummal, és nem tenné ki gyűlöletnek a kath. papságot, jól 
tudva, hogy Magyarországon minden uralkodó politikai párt 
csak azáltal lehet uralkodóvá és tarthatja fenn uralmát, ha, 
és a meddig a kath. papság támogatja, hogy pedig Kossuthot 
eddig sem támogatta, és ezután még kevésbbé fogja támo-
gatni, az épen oly bizonyos, mint a mily megfoghatatlan, 
hogy ily pronunciamentók még napvilágot is láthatnak, ê 
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A szepesi megyéből. Az uj p ü s p ö k u r u a k 
m e g é r k e z é s e . Mint midőn a hoszu rideg télnek elmultá-
val a reményteljes kikelet öltöztet az öröm szineibe hegye-
ket s völgyeket, igy ünneple most örömnapokat a haza szé-
lén fekvő megyénk is. Hoszu elárvultság után kegyes, sze-
retve fogadott főpásztort adott volt nekünk a Gondviselés ; 
de alig, hogy fiait mind megismerhette, nemes atyai indula-
tait mindnyájunkkal éreztethette volna, már ismét elra-
gadtatott tőlünk, hogy még előkelőbb széken érvényesítse 
magas tehetségeit az egyháznak s hazának hűséges szolgá-
latában, s ismét elárvultan álltunk, e kesergő kérdéssel a j -
kainkon : „Ki fogja nékünk Samassa Józsefet pótolni?" 

S váljon kaphattunk volna-e e kérdésre kellemesb, 
megnyugtatóbb s minden tekintetben szebb reményekre fel-
jogosító választ, mint azt, melyet tőlünk eltávozott, volt 
főpásztorunknak kedves rokonában, ftdő Gsászka György ő 
Méltóságának személyében nyertünk, kit erős meggyőző-
désünk szerint, nagynevű elődjéhez nemcsak a vérnek, ha-
nem az azonos törekvéseknek, a szellemi válrokonságnak rr 
gyémánt kötelékei is fűznek, s ki mint Samassa József O Exja 
kegyeletes emlékének teljesjogu örököse már ebben is a cap-
tatio benevolentiae-nek egy sokat nyomó zálogát bírta szi-
vünkben. 

Ily érzületektől áthatva, hogy ne rebegtünk volna 
őszinte ,Isten hozott'-ot, midőn uj főpásztorunk 0 Méltó-
sága a mult hó 29-én közénk érkezett, s mindjárt első fel-
lépése által mindnyájunkra a legkedvezőbb benyomást tette. 
Az egész lényén elözönlő szerénység most is ugyan azt kí-
vánta, hogy ide való bevonulása a lehető legnagyobb csend-
ben történjék meg, szivünk vonzalma azonban egy kis ke-
gyeletes engedetlenségre ragadott mindnyájunkat, s meg 
nem állhattuk, hogy közénk érkező atyánkat Szepes-Ola-
sziban, majd Szepesváralján s Szepeshelyen a lehető legna-
gyobb szívességgel, mondhatom lelkesedéssel ne fogadjuk. 
Mindenütt diadalkapuk, a hatóságok, a papság s egyéb elő-
kelő osztálybeliek téstületileg s a hivő népnek ezrekre menő 
sokasága várták a mlgos főpapot, ki a hozzá intézett alkalmi 
szózatokra, mint például Olasziban a polgármester úréra 
mindenütt talpraesett, nagy figyelmet költött s kitörő lelke-
sedéssel fogadott rögtönzésekkel felelt. 

Tökéletesen méltányolva t. szerkesztő urnák hozzám 
intézett bizalmas felszólítását, miszerint a fogadtatás al-
kalmi ünnepélyességeiről becses lapját tudósítsam, ebbeli 
szivesen vállalt kötelességemnek legjobban azáltal vélek 
eleget tehetni, ha tüzetesen a székfoglalás egyházi s polgári 
ünnepélyességeire térvén át, constatálom, miszerint azoknak 
kegyeletes s kellemes emléke soká álland fenn sziveinkben, 
oly lélekemelőkké, oly kedvesekké tudá azokat tenni uj fő-
pásztorunknak ihletett főpapi fellépése egyrészt, nyájas, 
megnyerő, igazán atyai modora másrészt. Szavai, melyeket 
hozzánk intézett s gyönyörű ékesszólásu pásztorlevelei, me-
lyekkel beköszöntött, méltók, hogy mint megannyi tűzosz-
lopok jelzék azon utat, melyen a keresztény tökély felé ha-
ladnunk vallási kötelességünk, s ama gyönyörű szavak, me-
lyeket a papi hivatás méltóságáról s magasztos voltáról, a 
tudományos szellemnek ápolásáról, a tanítói kötelmeknek 
templom- s iskolában való, egyaránt buzgó teljesítéséről, s 
la feddheten életmód becses s szükséges voltáról ejtett, mint 

megannyi tüzcsepp hullottak alá sziveinkre, s tudom, meg 
vagyok győződve róla, hogy nincs köztünk, ki a szószék 
alól maradandó emléket ne vitt volna magával haza. 

De nem csak a papokra vonatkozólag mondom ezt ; — 
midőn a néphez szólt 3 valódi ap. ékesszólással a jó példa s 
az igazán keresztény nevelésnek értékét, avagy a keresz-
tény hitéletnek már e földöni örömét s túlvilági jutalmait 
ragyogó színekben ecsetelte, akkor nem egy szemet láttam 
könyekbe lábbadni, jeléül annak, hogy a buzgó magvetőnek 
munkája nem volt hiábavaló. 

S igy zárom soraimat azon, igazi meggyőződést kife-
jező reményteljes kívánattal, hogy azon magasztos várako-
zások, melyekkel az apostoli király s a katholikus egyház-
nak legfőbb feje, a római pápa ö Szentsége megyénknek uj 
föpásztorául ftdő Császka György ő méltóságát nevezték ki, 
teljesedésbe menni, sőt fölülmulatni fognak. Ő Méltóságának 
jelleme, szive, magas műveltsége, őszinte jámborsága s buz-
gósága valamint egész külső, ránk oly véghetlenül jó be-
nyomást tett fellépése, biztos zálogát képezik annak; — 
adja Isten, hogy kormányzata hoszu, boldog s áldástel-
jes legyen. ? 

Berlin. A k a t h o l i k u s s z e n t m e n e t e k n e k 
e l t i l t á s a régóta képezi kormányunk egyik titkos oháját, 
csakhogy, tekintve a katholikusoknak ily alkalmakkor való 
mindig szigorúan törvényes magatartását s a szentmenetek-
nek eddig törvényesen megengedett és biztosított voltát, ne-
héz volt e tekintetben valamit tenni. A kormány ennélfogva 
legújabban azt a rendszert követi, hogy részint arról gon-
doskodik, hogy a katholikusok ily alkalmakkor bizonyos 
zaklatások által a törvényszabta vagy megengedte határon 
tul ragadtassanak, részint ráfogja azokra, hogy szentmene-
teik a közlekedést zavarják, erkölcsi kicsapongásokra alkal-
mat szolgáltatnak sat., sat., ugy hogy már most odáig vitte 
a dolgot, miszerint számos költött ,baj, illetlenség' sat. alap-
ján most már oly törvényjavaslatot fog a képviselőház elé 
terjeszthetni, mely a katholikus járdalatokat egyszer 3 min-
denkorra eltiltja. 

Hogy ez tervben van, jelenté a félhivatalos ,PrOvinzial-
Correspondenz'-nek legutolsó száma, midőn többi közt eze-
ket mondja: „Az utóbbi időkben számos panasz érkezett az 
illető kormányi közegekhez, a felett, miszerint egyházi jár -
dalatok s bucsumenetek alkalmával számos illetlenség s ki-
hágás adja elő magát". Erre azt mondjuk, mit már fentebb 
emiitettünk, miszerint a legutolsó három esztendőben, amióta 
t. i. a ,culturkampf- tart, a katholikusoknak igen gyakran 
alkalmuk volt a felett panaszkodni, hogy egyházi járdala-
taikban bizonyos más- vagy semmihitü egyének által zak-
lattattak s bántalmaztattak, minek következménye aztán 
néha fájdalom az volt, hogy viszont hitfeleink e bántalma-
zások visszatorlásában oly tettekre ragadtatták magokat, 
melyek ugyan magokban véve nem nagyobb ,illetlenségek', 
mintázok, melyek máskor is, nagyobb csődületek alkalmával 
előfordulni szoktak, de melyek ellenségeinknek most mégis 
igen kedves alkalmul szolgálunk, ellenünk 3 vallásos, szent 
szokásaink ellen a hadjáratot megindítani, nevezetesen a 
processiókat, mi ma már csak idő kérdése, megtiltani. Még 
nevetségesebb a másik érv a processiók ellen, hogy t. i. azok 
a közlekedést akadályozzák ; mert bátran azt lehet mon-
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dani, hogy nincs az a szentmenet, mely annyira s oly hoszu 
időre szakasztaná meg a nyilvános közlekedést, mint az 
például történik, midőn egy pár ezred hadigyakorlatokra 
vonul ki s végig a városon, mint ez itt naponkint a város-
nak nem egy, hanem egyszerre több részében is történik. 
Egyébiránt már régen elszoktunk attól, hogy azt higyjük, 
miszerint ellenségeink érveik igazságáról meggyőződve van-
nak : — akarják tenni, teszik is ; — akarnak minket zak-
latni, üldözni, ha lehet kiirtani ; van hozzá való hatalmok is, 
legalább a két elsőre, tehát megteszik ; az ,érvek', melyek-
kel előhozakodnak csak gúnyból, legjobb esetben szemfény-
vesztésül hozatnak elő, s ha azokra reflectálunk, csak azért 
teszszük, hogy hiábavalóságukat feltüntessük. 

A külföldi papoknak kiutasítása mindig nagyobb mér-
veket ölt, s a lapok e tekintetben oly esetekről tesznek je -
lentést, melyek arról látszanak tanúbizonyságot tenni, hogy 
a mai Poroszország, a ,jó erkölcsök s az isteni félelem' e bi-
rodalmában nagyobb önkény uralkodik, mint a középkori 
Törökországban. E napokban ismét Wiesbadenból két f ran-
czia papot utasitottak ki, kik ott a fürdőt használták, egé-
szen polgári ruhában jártak, senkivel sem közlekedtek s 
semmiféle papi functiót végeztek. Hasonlólag Homburgból 
egy angol püspököt utasitottak ki, egy siléziai gyógyhely-
ből pedig egy magyar papot, mint mondják kegyesrendi 
tanárt Budapestről, ki szintén legkisebb okot sem adott 
gyanúra, amennyiben az odavaló papokkal nem is közleke-
dett. Ox-oszországgal szemben az európai hatalmak már ré-
gen lemondtak róla, hogy hasonló esetekben elégtételt kér-
jenek ; de Poroszország mindeddig a civilizált államok közé 
számíttatott, ugy hogy épen nem csudálkoznánk, ha a nem-
sokára összeülendő képviselőháznak valamelyik tagja inter-
p e l l a t e intézne a birodalmi kanczellárhoz, megtudandó 
tőle, mit szándékozik tenni, ha a külföld repressaliákhoz 
nyul s egy szép reggelen valamennyi künlevő porosz hon-
polgárt hazaküldi nekünk. 

Mily szomorú viszonyok uralkodhatnak a protestáns 
egyházon belül, kiderül az itteni consistoriumnak legujabbi 
,hitmozgalmi' kimutatásából, mely szerint tavai csak itt 
Berlinben 936 személy lépett ki a protestáns államegyház-
ból, kik közül 12-en katholikusokká, 8-an baptistákká, 12-en 
zsidókká lettek, 10-en az u. n. ,szabad község'-be léptek és 
894 minden vallás nélkül maradt ! ! — 

Pozen. K u b e c z a k n a k k i k ö z ö s í t é s e nagy 
feltűnést okoz az egész megyében, sőt még messze is annak 
határain kivül ; s a legközelebbi következménye az lesz, 
hogy a kormány Rzezniewsky prépostot, ki a nagy kiközö-
sítést kimondta, két okból űzőbe veendi, először azért, hogy 
valakit ,az állam törvényei ellenére' kiközösíteni mert, s 
másodszor, hogy megtudja tőle, mit már oly régen tudni 
szeretne : kicsoda jelenleg a pozen-gneseni megyének egy-
házilag rendelt titkos vezetője, kinek megbízásából a kikö-
zösítést végrehajtotta. 

A tény maga f. hó 6-án ment végbe, a jarocini plébá-
niatemplomban, melynek szószékéről a kiközösítést maga a 
prépost a következő szavakkal hirdette ki : 

„Kubeczak, félsz, pap, eddig boreki káplán, a római 
katholikus egyház minden törvényeinek teljes megvetésével 
tolakodott a xionsi plébániába, s ott oly joghatóságot bitorol, 

melyet csak a püspöktől nyerhetett volna, miáltal eo ipso a 
latae sententiae kiközösitést magára vonta. Már akkor, mi-
dőn ott az egyházi törvények ellenére bevezettetett, emiitet-
tem azon egyházi büntetéseket, melyeknek ezen ténye által 
magát kitette. A javithatlan ! Ahelyett, hogy töredelmes 
szívvel bocsánatért esdene az Úrhoz, botrányos szemérmet-
lenséggel szentségtöréseket követ el, miséz s oly papi tény-
kedéseket végez, melyeket végezni csak az igazhitű papok-
nak szabad." 

„Hogy tehát a híveket megóvjam azon lelki kártól, 
melyet szenvednének, hahogy általa elcsábíttatva, szentség-
törő isteni tiszteletén megjelennének s kezeiből a szentsége-
ket vennék, — ezért, az Atya, Fiu s Szentlélek Istennek, 
sz. Péter, Pál s minden szentek tanukul hivása mellett, fel-
hatalmazva az egyházi joghatóság által s az apostoli delegá-
tusnak nevében, kimondom Kubeczak Mihály papra a nagy 
kiközösítést, kijelentem, miszerint a római-katholikus egy-
ház kebeléből ki van zárva, s mindazon jogok- s szabadal-
maktól megfosztva, melyek annak szolgáit megilletik" 

Ezek után Rzezniewsky, ki egyúttal az ottani kerü-
letnek esperese is, eloltván az addig kezében tartott gyer-
tyát, darabokra törte s a templom közepére oda dobta. Egy-
úttal pedig arra intette a jelenlevő népet, hogy csendesen 
viselje s ne ragadtassa magát semmiféle törvénytelenségre 
vagy rendbontásra, mit a hívek, hangos zokogás közt meg 
is Ígértek. 

Mi történik jelenleg a xionsi templomban, melybe Ku-
beczak szeutségtörőleg betolakodott, azt senki sem tudja, mert 
a katholikusok feléje sem néznek ; hanem minden egyházi 
ténykedésre a wlosciejowski leányegyházat használják, mely 
mellett az isteni szolgálatot a xionsi volt káplán végzi. A 
kerületi főnök minden követ megmozdít, hogy e fiók-egy-
ház bezárassék, mi azonban nem megy oly könnyen ; mert 
annak kegyura Niegolewski lovag, országos s birodalmi 
képviselő, széles összeköttetésekkel s nagy befolyással bír. 
Addig azonban a zsandárok minden egyesnek nevét jegyzik 
fel, aki Wlosciejowsk-ba megy templomba vagy a paphoz, 
s azzal ijesztgetik a népet, hogy nagy pénzbírság vettetik 
ki majd mindenkire, a ki nem ismeri el Kubeczakot s nem 
megy a xionsi templomba. A katholikusok közt azonban 
nagy összetartás uralkodik, olyannyira, hogy valahányszor, 
mi már többször történt, a rendőrség valamely temetés al-
kalmával az azzal menőket arra akarja kényszeríteni, 
hogy a halottat Kubeczakhoz vigyék beszentelés végett, va-
lamennyien ott hagyják a koporsót az utcza közepén, a t. 
cz. rendőrség rendelkezésére. Csak ily hithű néppel lehet a 
zsarnokok ellenében diadalmaskodni. 

Brüssel. S z é p g y ő z e l m e t arattak a katholiku-
sok legújabban, amennyiben egy eddig ultraliberalis válasz-
tókerület, az ostendei, szeptember elején először, mióta ön-
álló országgá lettünk katholikus képviselőt választott a 
felsőházba, du Bus grófot, a katholikus conservativ párt 
egyik kitűnő tagját. Ezen választás joggal nagy feltűnést 
okozott ; mert oly állást ragadott el a liberálisoktól, melyet 
eddig hozzáférhetlennek tartottak. Du Bus 17 szavazatnyi 
többséggel választatott meg ellenjelöltje ellen, mely többsé-
get csak a katholikus pártnak tömör, testületi fellépésének 
köszönhetett, mely oly erélyesen szervezte e választó-kerü-
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letet, hogy az hoszabb időkre a kath. párt számára bizto-
sítottnak látszik. 

A liberális sajtó, mint képzelhetni, magán kivül van ; 
mert a gróf jelöltségi programmjában határozottan a ke-
resztény conservativismusnak alapjára állott. Igy többi közt 
az elemi tanításra vonatkozólag kijelentette, miszerint az 
1848-iki törvénynek tisztelője s heves védője lesz, mely fel-
tétlen tanszabadságot rendel még nem állami iskolák szá-
mára is, s az egyedüli eszköz jótékony versenynek előidé-
zésére, mely egyúttal alkalmat s lehetőséget nyújt a család-
apáknak azon iskolát választani, melyhez vallási s erkölcs-
tani tekintetben legtöbb bizalmuk van. A közös temetők 
kérdésére vonatkozólag azt mondta az uj senator: „Oly mó-
don akarom e kérdést megoldatni, mely a katholikusok jogos 
követelményeinek megfelel" ; — mely nyilatkozat annál fel-
tűnőbb s figyelemre méltóbb Ostendében, hol a liberális, 
szabadkőműves polgármester, Van Iseghen már évek óta a 
legnagyobb botrányokat nem csak tűri, hanem maga is részt-
vesz bennök ,polgári temetkezések' s a katholikus temető-
nek megszentségtelenitése, közössé tétele által annak daczára, 
hogy minden felekezetnek megvan a maga külön temetője, 
mely felekezetinek marad, osak a katholikusoké a közös. 

Érdekes a liberális lapoknak ezen, nekik nagyon is nem 
tetsző választás feletti jajveszéklését olvasni. Az ,Echo clu 
Parlament' ezeket mondja : „Hiába tagadnók, hogy a cleri-
calismus mindkét Flandriában roppant haladást tesz, még 
az ostendei választókerület is, melyben ezelőtt néhány száz 
főnyi többséggel rendelkeztünk, legújabban elesett." A libe-
ralismus tehát már nem csak a wallonfaju, hanem a flandriai 
részekben is kihaló félben van, mi onnan magyarázandó, 
hogy a választó nép végre valahára a liberális álcza mögé 
tekintett, s az ott rejtőzködő zsarnokot s rendőrkémet fel-
ismerte. 

Még egy nevezetes újság jelentendő Belgiumból. Au-
gustus elején valamennyi conservativ egyletnek elnöke con-
gressu8t tartott itt Brüsselben, melyen a következő határo-
zatok hozattak: 1) Brüssel fővárosának minden negyedében 
külön conservativ egylet alapittassék s 2) a wallonfaju tar-
tományokban erélyes agitatio folytattassék ; mert a ver-
viersi választás, mely hasonló módon lefolyt, mint legújab-
ban az ostendei, azt mutatta, hogy e tartományokban a con-
versativ eszmék szép kilátással birnak. 

VEGYESEK. 
— Egri érsek ő nagyméltósága a disznósdi tüzkárosul-

tak felsegélyezésére 300 forintot adományozott. 
— Münchenben most egy magyar művésznek már a 

bécsi világtárlaton is kiállított remek domborművét csu-
dálja a közönség, mely Jeruzsálem városát s környékét a 
legnagyobb hűsséggel ábrázolja, 1: 500-hozi arányban. A 
művészt Illés Istvánnak hívják, mesterségére nézve könyv-
kötő, ki Jeruzsálemben letelepedett, s a most közszemlére 
kitett müvet szabad óráiban bádogból készitette. Szemtanuk 
mondják, hogy a mü megtekintésének élvezetét nagyban 
emeli Illésnek értelmes magyarázata, mely arról tesz bizony-
ságot, hogy nemcsak ügyes, de müveit ember is. Szép ajánló 
levelekkel bir Ratisbonne atyától. Útitársa, ki őt a magya-
rázásban felváltani szokta, Pohde nevü asztalossegéd, ki, 
miután a félvilágot beutazta volna, tett tapasztalatait ily 
czimü könyvben bocsátotta közre : „Reisen in Europa, 
Nordafrika, Asien und Westindien, Dresden, 1872," s most 
Illés mellett mint jeruzsálemi cicerone működik. 

— Két érdekes kis lutheránus adomával szolgálunk, 
mindkettő az ág.-hitv. evang. bányakerületi superintenden-
tia aug. 29. tartott évi közgyűlésén jutott szóba, hiteles le-
írásuk pedig a ,Pr. E. S 1. L.1 26-dik számában található. 

Tehát 1-ör : Az ó-pazuai község, volt lelkésze halála 

után nem ugy akarván utódot választani, amint azt az egy-
házi törvények s visitatiók rendelik, az illető esperes két 
izben a világi hatósághoz fordult, a választást ,a hatóság 
utján megakadályoztatta', s szintén a hatóság ,készségesen 
felajánlott segítségével' administratort rendelt a rendetlen-
kedő községbe. . . . 

Kérdjük : váljon hasonló esetben, katholikus község-
gel szemben az ,állam' nem ,hitfelekezetnélküli' lett volna-e 
s ,elválasztva' az egyháztól . . . . ? 

A másik adoma, melyről maga az idézett lap mondja, 
hogy ,nem kevésbé érdekes' mint az első, a franzfeldi egy-
ház ügye. Hadd szóljon kutforrásunk : „Ebben tudniillik, 
mint majdnem egészen tisztán evangyelmi hivekből álló gyü-
lekezetben, magok a hívek emelték saját költségökön isko-
láikat, bár a községi pénztárba beadott összegeken, magok 
fizették (természetesen a ,községi pénztárba beadott össze-
geken'. Szerk.) felekezeti iskoláik tanítóit s általában egész 
iskolájuk minden ügye az ő ügyök volt" . . . 

Itt tehát, a lutheranico-diplomaticus szócsavarást egye-
nes magyarságra leforditva, alighanem oly községről van szó, 
melyben a számszerint többségben levő protestánsok azt te-
szik, amit különben sokhely t ott is tenni szoktak, hol kisebb-
ségben vannak: magokhoz ragadták a község vagyonát s a 
többi felekezetek .türelmes' elnyomásával a magok czéljaira 
fordították azt. 

Történt pedig ezen időben, hogy a cultusministerium 
f. é. m áj us hó 27-kéről kelt, 3763 sz. leirattal e kedves kis 
iskolát községinek rendelte. E felett most már természetesen 
nagy a kerületnek megszomorodása s a sérelmeknek siral-
mas emlegetése, többféle panaszos feliratok s a protestáns 
egyház autonomiai védpaizsának sürgős segítségül hivása 
mellett; mivelhogy illető helyen nem vették figyelembe, 
hogy a franzfeldi község nem tulnyomólag ,katólikus\ mely 
esetben a ministeriumnak eljárása minden bizonynyal töké-
letesen helyén leendett, hanem ,evangyelmi\ mi nagyot vál-
toztat a dolgon. 

Hanem azért e kifejezés : „a községi pénztárba beadott 
pénzeken" mégis csak nagyszerű a maga egyszerűségében ! 

— Az ujprotestansok, épen most Reinkens ,püspök' 
jelenlétében elkövetett congressusának előértekezletén Tat-
scheloff orosz pópa azon ,gyors terjedésről' beszélt, melynek 
az ,ókatholicismus' Oroszországnak ,belső részeiben' (a kal-
mükök közt) örvend. Az első ülésből, mely szept. 6-án tar-
tatott, jelentjük, hogy Schulte elnökké, Petri s Huber alel-
nökökké választattak. Elnök jelenti, hogy két bizottság 
küldetett ki, az angol, illetőleg a görög egyházhozi viszo-
nyoknak tanulmányozására. Tudatja továbbá a gyűléssel, 
miszerint Döllinger kívánatára a különféle keresztény fele-
kezetek értekezletet fognak tartani, s pedig Bonnban szept. 
14-én, hogy a fenforgó dogmatikai eltérések felett egyez-
kedés történjék. Ezen értekezletre Döllinger az anglikán, 
evangelikus, görög s ujprotestans felekezeteknek kiváló 
egyéniségeit személyesen meghitta. Jelenti végre, mint ta-
vai, hogy az ókatholicismus ,roppantul' terjedt s hogy a 
harlemi s lincolni püspökök meg nem jelenhetésök miatt 
szokás szerint sajnálatukat fejezik ki. 

Következtek a resolutiók, melyekben az ujprotestan-
sok részletigényeket emelnek az egyházi javakra s a java-
dalmak felosztását a híveknek létszámához képest követelik, 
mely utóbbi a vatikáni zsinat feletti általános szavazás utján 
megtudandó lenne, mire nézve az ujprotestans congressus 
kijelenti, hogy az államnak joga van, e szavazást mindenütt 
megindítani, hol az ujprotestansoknak jogai megsértetnek 

Szerkesztői üzenetek. 
Vedröd. Kérem a czikknek mihamarabbi folytatását, nehogy köz-

lését meg kelljen szakitanom. 

Folytatás a mellékleten. 



Melléklet a ,3Religior> 23. számához. 1874. szeptember 16-án. 

IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Bírálatok s ismertetések. 

Györ megye és város egyetemes leírása. A magyar 
orvosok és természetvizsgálók 1874-ben Győr városában tar-
tott XVII-dik nagygyűlésének emlékül nyújtja mlgos s főtisz-
telendő Dr. Kruesz Krizosztom, a pannonhalmi sz. Benedek-
rend főapátja, sz. István-rend lovagkeresztese, a magyar or-
vosok s természetvizsgálók 17. nagygyűlésének elnöke ; szerk. 
Fehér Ipoly, pannonhalmi benczés tanár, a m. orv. s term.-
vizsg. 17. nagygyűlésének titkára. Budapest, 1874. Franklin-
társulat nyomdája ; nagy 8-adr. VU és 674 ; a mlgos főapát 
s bold. gr. Viczay Héder, volt győrmegyei főispánnak arcz-
képeivel, valamint Győrmegye régészeti, Árpádkori s jelen tér-
képeivel. 

(ísi, szép szokása a tudományos világnak, mely eredetét 
alighanem a zárdák szorgalmas lakóinak köszöni, bizonyos 
kiváló mozzanatokat egyegy tudományos, alkalomszerű mun-
kának kiadása által az utókor számára megörökiteni. E szép 
szokáshoz hiven pannonhalmi főapát ő mlga a bölcs vezetése 
alatt virágzó rendnek egyik tudós tagját bizta meg e jelen 
egyediratnak szerkesztésével, melynek terjedelme méltán 
vetélkedik tartalma belbecsével. 

A három részben Győrmegye természeti (1—160 1.), 
társadalmi (161—356 1.) és történeti (357—670 1.) viszonyait 
felkaroló monographia kizárólag benczés rendtagok s győr-
megyei egyházi s világi irók s tudósok tollából került ki ; hogy 
az egésznek tömötten dus tartalmáról csak némi fogalmat is 
nyujtsunk a t. olvasónak, hadd álljanak itt az egyes részletek-
nek főbb czimjei. Az első rész (,Természeti viszonyok') a 
megye földrajzi ismertetése után annak domborzati (hegy-
rajzi), földtani, vizrajzi viszonyait, éghajlatát, (a mlgos főapát 
tollából,) virányát és állatvilágát tárgyalja ; — a második 
résznek (,Társadalmi viszonyok') pontjai a következők: 1) 
Terület és igazgatás, 2) Néprajzi ismertetés, 3) Szellemi 
műveltség, s pedig : egyházi ügy (kiterjedve minden feleke-
zetre, igen érdekes értekezésekkel a győri püspökség egyház-
hatósági területéről, Holdházy Jánostól s a pannonhalmi fő-
apátság elkülönzött egyházkerületéről dr. Fuchs Bonifácztól), 
tanügy, könyvtárak, színészet, zenészet, mivelődési egyletek, 
irodalom. 4) anyagi műveltség, 5) egészségügy. A harmadik 
rész (,Történeti viszonyok') a megye őskori, ókori s középkori 
régészetével, valamint egyéb műemlékeivel, politikai s egyházi 
történelmével foglalkozik, végén pedig számos érdekes adatot 
szolgáltat a megyében született, vagy működött közszerep-
lésü férfiak életrajzához s Győr, Pannonhalma és Hédervár 
helyrajzát hozza, mely utolsó czikk, ugy mint a föld- s viz-
rajzi, nem különben a domborzati ismertetések a tudós szer-
kesztő tollából került ki. 

A ki az efféle monographiáknak becsét kellőleg méltá-
nyolni képes, s tudja, mennyi történik e téren más nemzetek, 
például a szomszéd németeknél ; a kinek továbbá az előttünk 
fekvő munkának csak futólagos átlapozgatása is fogalmat 
szerzett arról, mily gondosan iparkodtak az .egyes irók az 
osztályrészül kapott tárgyakat minden oldalról feldolgozni, 
ha mindjárt, a szerkesztői előszó egy megjegyzése szerint, 
,nem lehetett is az egyes szerzők egyéniségének elütő voná-
sait teljesen elmosni', az velünk együtt tiszteletteljes' köszö-
netet szavazand a ftő pannonhalmi főapát ő méltóságának 
azon nemes bőkezűségéért, melylyel a jeles eszmét, a mű kia-
dásának összes költségeit megajánlva, gyakorlatilag létesité, 
s azon szerencsés tapintatért, melylyel a szerkesztés nehéz s 
kényes fáradalmait ily gyakorlott kezekre bizta. = 

Ausgewählte Volkspredigten, verfasstvonDr. Georg 
Huiler, Domcapitular und geistl. Rath in Würzburg, s a t . 
Herausgegeben von Joseph Huiler, Pfarrer. 3 Bde. Augsb. 
1871—1873. 

Huiler a népmissióknak a würzburgi megyében meg-
alapítója, mint népszerű s mégis mély gondolkozású hitszónok 
jól érdemelt hírnévnek örvend. Három kötetben hitszónok-
latainak szintannyi évfolyama foglaltatik, azon különbséggel, 
hogy mig az I. s II. kötet az egész egyházi évkörre, vasár- s 
ünnepnapokra egyiránt terjed, ugy hogy minden egyes kötet 
egy külön-külön évfolyamot képviselvén, az olvasó minden ily 
napra k é t - k é t hitszónoklatot talál azokban — addig a III. 
kötet 63, kizárólagosan ünnepi predikácziót hoz, köztük 49-et 
melyeknek tárgya a Bold. Szűz, oly vegyes s változatos tartal-
mút, hogy e kötet m á j u s h a v i hitszónokoknak valóságos 
bányául szolgálhat. Mind a három kötet egyébiránt nem csak 
a nyilvános ünnepeket, festa fori, veszi tekintetben, hanem a 
tisztán egyháziakat, festa chori is, mint péld. sz. József, ker. 
sz. János, sz. Lőrincz, vagy sarlós Boldogasszony napját 
is s a t . 

Mint az imádság s a tudomány embere, Huiler hitszó-
noklataiba is az igazi jámborság szellemét tudá önteni, mig 
azokat alakilag minden népszerüségök mellett, vagy talán 
épen mivel igazán népszerűek, tiszta gondolkozásmód, alapos 
psychologiai ismeret s nyelvészeti tökély jellemzi. Az egyes 
szónoklatoknak vezérszava majd az illető nap evangéliumából 
majd a szent leczkéből, néha szabadon is választva. Az egyes 
beszédek nem túlságosan hoszak s ritkán terjednek egy 
nyomatott féliven tul. A három kötetnek kiállítása, a mérsé-
kelt árnak megfelelőleg eléggé csinos. 

Ez árt illetőleg megjegyzendő, hogy minden kötet külön 
is kapható, az I. s II. 1 fr. 60 kr. a III. 1 fr. 50 kr. Az egyes 
8-adrétü köteteknek terjedelme 19, 19 és 24 iv, minden egyes 
kötet kimerítő tartalomjegyzéket hoz. (L.) 

Simar, Das Gewissen und die Gewissensfreiheit. 
10 Vorträge, Herder, Freiburg im Breisgau, 1874. (Vége.) 

Legtöbbet foglalkozik szerző a lelkiismeret szabadsá-
gával. Lelkiismeretünk nem olyan értelemben szabad, mint 
az akarat, mely az önelhatározás tehetsége. Ez utóbbit tevé-
kenységében indokok és czélok vezérlik; ezek hatalmas befo-
lyást gyakorolhatnak ugyan az önelhatározásra, de nem kény-
szerithetik ezt; az elhatározás maga lényegileg az akarat müve, 
legyen ez akár ellenkezésben, akár összhangzásban az isteni 
törvénynyel, ahol nincsen elhatározás, ott az akarat mint aka-
rat nem működik. Egészen más természetű a lelkiismereti sza-
badság ; a lelkiismeret ugyanis az erkölcsi törvényt állítja lel-
künk elé, melyen változtatni nem szabad, és mely engedel-
mességet követel. Lelkiismereti szabadságról azért csak nem-
leges értelemben lehet szó, mely abban áll, hogy a lelkiisme-
ret függetlenül és akadálytalanul teljesíthesse hivatását. 
Mindaz, mi lelkiismeretünk hivatásszerű működését belsőleg 
vagy külsőleg akadályozza, egyszersmind a lelkiismereti sza-
badságot is sérti. Ezekből láthatjuk, hogy a lelkiismereti sza-
badság egyértelmű az akarat erkölcsi szabadságával, mert 
épen a lelkiismeret képezi az erkölcsiség lényegét. Valamint 
a bűn az, mely rablánczokra veri a lelkiismeretet a sz. írás 
szavai szerint ; ..Qui facit peccatum, servus estpeccati" ; épen 
az igazság a lelkiismereti szabadság megmentője ; a teljes 
igazságot pedig a kereszténység hozta a világra. „Ha ti meg-
maradtok az én beszédemben, bizonynyal tanítványaim lesz-
tek. És megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít 

h) 
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titeket. . . Ha a Fiu titeket megszabadít, valóbau szabadok 
lesztek." Ján. 8, 31. 32. 36. A lelkiismeret jogosan nem kí-
vánhat más szabadságot, mint azt, hogy Isten akaratát felis-
mervén és teljesítvén, az erkölcsi világrendet megvalósíthassa. 
Ezekből kitűnik a liberalismus nagy tévedése, midőn korlát-
lan azabadságot követelvén, a lelkiismeretet az ist. tekintély 
alól felszabadítani akarja. „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." Syll. prop. 3. Az álli-
beralismus nem a lelkiismeret javára, hanem annak kárára 
kiván szabadságot, mivel a lelkiismeret feltétlenül paran-
csolja, hogy az erkölcsi törvényben nyilatkozó isteni akarat-
nak hódoljunk. Az Isten iránti engedelmesség lelkiismeretünk 
alaptevékenysége. Ezen engedelmességet nemcsak belsőleg, 
hanem külső tett által is tanúsítani kell, és épen ezen alap-
szik a lelkiismeret külső szabadsága, hogy tudniillik minden-
kor annak sugallata szerint cselekedhessünk és soha se kény-
szeríttessünk lelkiismeretünk ellen cselekedni. Az egyház fel-
adata szerint az igazság legfőbb és legbiztosabb őre, és mint-
hogy az igazság felszabadítja lelkiismeretünket, kitűnik, hogy 
az egyház már magasztos feladatánál fogva a lelkiismereti 
szabadság legnagyobb védője. Másrészről az egyház, mint az 
igazság csalhatlan magyarázója, a lehetséges és valóságos lel-
kiismereti tévedésekkel szemközt kijelöli azon határokat, me-
lyeken tul a lelkiismeret isteni tekintélyre már többé nem hi-
vatkozhatik, elhárítván igy a tévedés és belső szolgaság ve-
szélyeit. 

A külső lelkiismereti szabadság biztosítása az állam ál-
tal teszi az állami lelkiismeret-szabadságot, midőn tudniillik 
az állami hatalom elidegenithetlen és sérthetlen jognak te-
kinti a lelkiismereti szabadságot, melyet védelme alá vesz. Az 
állam nem alapithatja meg e szabadságot, hanem mint az 
emberi természettel veleszületett jogot felteszi azt és ígéri, 
hogy minden megtámadtatás ellen védeni fogja. Az állami 
lelkiismeret-szabadság ellentéte a lelkiismereti kényszer. Ez 
szükséges kifolyása a pogány állameszmének a görögöknél és 
rómaiaknál, mely szerint az állam foglalta el a lelkiismeret 
helyét ; az állani törvénye a külső és belső élet legfőbb sza-
bálya volt. A modern pantheismus megújította ezen pogány 
állameszmét és a lelkiismereti szabadságot a legnagyobb ve-
szélyekkel fenyegeti. 

Utoljára targyalja sz. az úgynevezett vallásszabadságot 
mely a lelkiismereti szabadsag csak egy részét képezi. Vala-
mint igeiüegcs értelemben lelkiismereti szabadságról nem le-
het szó, époly kevéssé vallásszabadságról ; ugyanis nem áll 
hatalmunkban, tetszés szerint valamely hitfelekezetet kivá-
lasztani, hanem az igaz hitet kell vallanunk és követnünk, 
„Én vagyok az ut, az igazság és az élet. Senki sem jő az 
Atyához, hanem csak énáltalam . . . Minden hatalom nekem 
adatott mennyben és a földön. Elmenvén, tanítsatok minden 
nemzeteket, megkeresztelvén őket az Atyának és Fiúnak és 
Szentléleknek nevében ; tanítván őket megtartani mind, a 
miket parancsoltam nektek ; és ime én veletek vagyok min-
dennap a világ végezeteig." Ján. 14, 16; Máté 28, 18—20. 
Szerző azért teljes joggal mondja : „Az egyház csak azon egy 
Krisztust az emberiség legfőbb urának és királyának tekinti, 
ki miérettünk a keresztfán meghalt ; az egyház csak azon egy 
igazságot és isteni törvényt ismeri, melyet ő maga Krisztustól 
és a Szentlélektől kapott. Lehetnek ugyan fontos okok, me-
lyeknél fogva kath. fejedelmek is különféle ker. hitfelekeze-
teknek szabadvallásgyakorlatot és politikai egyenjogúságot 
biztosítanak, és az egyház ezt nem kárhoztatja ; de a hitága-
zati egyenjogúságot, a tulajdonképeni indifferentismust soha 
sem fogja elismerni ; valamint azt sem, hogy a kath. vallás-
egység mellőzése minden körülmény közt jogosult, vagy hogy 
az állam és egyház teljes szétszakítása legjobb és az egyház 
javára legüdvösebb rendszer ; mert ez annyi volna, mint a 
keresztény állameszméről végképen lemondani. Sz. igen ajál-
liató munkáját sz. Ágoston szavaival végzi, melyek a harezoló 

egyház szándékát igen szépen fejezik ki: „Haec vobis dicendo 
et ad hoc bonum pacis et unitatis et caritatis vos compel-
lendo, inimici vobis facti sumus ; et mandatis, quia occidetis 
nos, qui veritatem vobis dicimus, et in errore vos perire 
quantum possumus non permittimus. Vindicet nos Deus de 
vobis, ut ipsum errorem vestrum in vobis occidat, et nobiscum 
de veritate gaudeatis." Ep. 105. n. 17. f 

A magyarhoni tótok katholikus irodalma.*) 
A tót katholikus irodalomnak legfontosabb tényezője a 

Sz. Adalbert-társulat, melynek a Sz. István-társulattal egyenlő 
czélja van ; t. i. katholikus szellemben irt könyvek kiadása. 
A társulat fönáll 1870 óta; székhelye Nagyszombat; kiad-
ványai a következők : 

S p o l o k sv. V o j t e c h a , zalozeny a do zivota uve-
deny dna 14. septembra r. P. 1870. (Sz. Adalbert társulata, 
megalapítva és életbe léptetve 1870-ki September 14-én.) 
Ára 45 kr. 

P ú t n í k s v ü t o v o j t e s s k y , obrázkovy kalendár 
pre katolickych Slovákov v Uhorsku . . Redaktor Juraj Slotta. 
1872. (Sz. Adalbert társulati V á n d o r , képes naptár a ma-
gvarországi katholikus tótok számára. Szerkesztő : Slotta 
György. 1872.) Ára 60 kr. 

V e l i k y b i b l i c k y d e j e p i s pre vyssic triedy ná-
rodních skôl a pre lud. (Nagy bibliai történelem, a népisko-
lák felsőbb osztályai s a nép számára.) Ára 66 kr. 

Z r k a d l o u c e n i a k a t h o l í c k é h o vo sv. obra-
doch. Spisal H. Himioben, poslovencil F. R. Osvald. 1873. 
Diel I. (A kath. tanításnak tüköré, irta Himioben, fordit. 
Osvald. 1873.) Ára tiO kr. 

Megjelent továbbá ezen társulat kiadásában a „Pútník" 
(Vándor)-nak II. s III. évfolyama s a következő kitűnően szer-
kesztett népiskolai könyvek : 

A b e c e d á r , . . . . Spisal Jozef Zelliger. (Abéczé-könyv, 
irta Zelliger Jósef.) Ára 18 kr. 

P r v a C i t a n k a . . . Spracoval GabrielZaymus. 187'2. 
(Első olvasókönyv, szerkesztette Zaymus Gábor. 1872.) Ára 
18 kr. 

N a u c n á C i t a n k a pre druhú triedu . . . Sostavil 
Gábriel Zaymus. 1872. (Oktató olvasókönyv a második osztály 
szám. Szerkeszté Zaymus Gábor) ára 25 kr. 

N a u c n á Ő í t a n k a pretretiu triedu . . . Sostavil ten 
isty. (Oktató olvasókönyv III. oszt számára. Ugyanattól.) 
Ára 48 kr. 

Ú s t a v o p i s cili uauka o právach a povinnostach ob-
canskych pre pociatocné, opakovacie a mestanské skoly, 
ucitelské prípravovny a pre pospolity lúd v Uhorsku. Spisal 
ten isty. 1872. (Alkotmánytan, vagyis a polgári jogok és kö-
telességekről szóló tan kezdő, ismétlő és polgári iskolák, ta-
nitó-képezdék, s a köznép számára Magyarországban. Ugyan-
attól. 1872) Ara 30 kr. 

M a l y b i b l i c k y d e j e p i s s obrázkami pre nizsic 
triedy národnich skôl. 1872. (Kis bibliai történelem képekkel 
a népiskolák alsóbb osztályai számára. ) Ára 20 kr. 

S t e n n y A b e c e d á r na 12 velikych tabuliach. (Fali 
táblák 12 nagyrétü lapon.) 

A sz. Adalbert társulaton kivül még két egylet létezik, 
mely a kath. tót irodalom fejlesztését tűzte ki czéljául ; ezek 
a pesti s esztergomi tót egyházirodalmi iskolák. Mielőtt az 
egyes írók műveit elősorolnám, ezeknek kiadványait kell 
megemlítenem. 

A pesti növendékek által kiadatott : 
G o f f i n e , P o u c u j ú c a k n i h a . . . (Goffine, ok-

*) Ügyrokoni bizalomnak tett felszólításunkra teljesen megbizható 
helyről a következő irodalmi szemlét kaptuk, melyet annál szivesebben 
közlünk, minthogy meg vagyunk győződve, miszerint t. olvasóink előtt 
bármely mozzanat a kath irodalom terén, főleg pedig a honi testvérnem-
zetek közt, egyformán érdekes. A tót helyesírás ellen itt ott netán elkö-
vetett hibákat e nyelvben való járatlanságunknak méltóztassanak a szak-
értők betudni. 
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tató könyv . . . ) Két kiadást ért, a második 1865-ben ke-
rült ki sajtó alól. 

S c b l ö r A., Jezis rnoja ziadost., Kat. modliaca knizka. 
(Jézus az én kívánságom, kath. imakönyv.) Elfogyott. 

D a n l á s k y . . . Slavnej Královnej Nebeskej . . . na 
pamiatku. 1854. dna 8. Prosinca. 1856. (A szeretet adója — 
az egek dicső királynéjának — az 1854-ki deczember 8-iká-
nak emlékére. 1856.) Ara 15 kr. 

C o n s c i e n c e J. Sbierkanybranych spisov. I. a II. sv. 
1862. (C. válogatott müveinek gyűjteménye. Két kötet 186_.) 
ára kötetenkint 50 kr. 

M u n k a y J., D e j e p i s u m u c e n i a a smrti P. n. 
Jezisa Krista. 1863. (A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenve-
désének és halálának története.) ára 30 kr. 

S c h m i e d K r i s t ó f . Velkonocné vajca. (Húsvéti to-
jások.) ára 10 kr. — Dvaja bratia. 1874. (Két testvér, 1874.) 
ára 35 kr. 

Az esztergomi növendékek által kiadatott : 
C l e r i c u s L . V y c h o v a . 1867. (Nevelés) ára 80 kr. 
S c h m i d t J. V y k l a d . Deharbe-ovho mai. katechis-

musa. 1873. (A Deharbe-féle kis káté magyarázata.) ára 1 ft. 
Kaphatók e könyvek az illető társulatoknál ; az iskolai 

könyvek bekötve. 

Irodalmi hireh. 
— Megjelent első rangú történetbuvárunk, Knauz Nán-

dor, eszterg. kanonok s magy. tud. akadémiai rendes tagnak 
egy ujabb monumentális müve ily czim alatt. „Monumenta 
Ecclesiae Strigoniensis." Jussu et sumtibus Eminentissimi 
et Reverendissimi D. Joannis Cardinalis Simor etc. Ordine 
chronologico disposuit, dissertationibus et notis illustravit 
Ferdinandus Knauz etc. Tomus I. Cum 6. Tabulis lithogra-
phicis et 16. Sigillis ligno incisis. Strigonii 1874. Typis Aeg. 
Horák. — A csinosan kiállított negyedrét nagyságú, tekinté-
lyes kötet (I—XLVIII és 688 lappal s függelékül 6. táblával) 
tartalmaz remek értekezéseken s meglepő bevitatásokon kivül 
792 részint kiadatlan részint javított s itészetileg behatóan 
méltatott okmányt a 979—1273 évekből. Hogy a czimben e 
szó „Strigoniensis" a körülbelül 5—6 kötetre terjedendő mü 
érdekességét korántsem szorítja szűkebb körre, könnyen be 
fogja látni, ki a régi „Ecclesia Strigoniensisre" azon századok 
viszonyai között s annak akkor országos egyházi s világi sze-
repére gondol vissza. A Bibornok Herczeg-primás, a tudo-
mány s szépmüvészetek e valódi maecenásának költségén ki-
adott s a rendes kereskedelmi forgalomtól elzárt mü példá-
nyaiból, ő Eminentiája kegyes ajándokakép a tudós szerző 
mégis több példány birtokába jutott, melyekből még mintegy 
100 példány, 10 forintjával, Esztergomban a szerzőnél meg-
rendelhető. (Dr. B.) 

— Az egri,Elemi tanügy' legujabbi számábau a következő 
nyilatkozatot hozza, mely múltkori, a „N e v e l é s z e t " - re 
vonatkozó hírünket már most kiegészíti : 

„Nyilatkozat. Fontos okok miatt czélszerünek véltük 
a „Nevelészeta-et az „Elemi Tanügy"-gyel egyesíteni. Remél-
jük, hogy t cz. olvasóink ezzel meg fognak elégedni : mert 
terjedelmesebb és tartalomdúsabb lappal szolgálunk, anélkül, 
hogy az előfizetési dij változnék. Ha visszatekintünk a „Neve-
lészet" közel egy éves pályájára, megnyugvásunkra szolgál az, 
hogy Isten segélyével sikerült neki az általa indítványozott 
„Kath. népnevelők országos egyleté"-nek eszméjét illetékes kö-
rökben annyira népszerűvé tenni, hogy az országos egylet 
megalakítása már csak idő kérdése. Elveink változhatatlanok. 
Tollúnkkal eddigi elveink szerint iparkodunk szolgálni egy-
házunknak és hazánknak. Magunkat t. cz. olvasóink szíves 
akaratába ajánlva, maradtunk tisztelettel, Pátka, augusz-
tus 31. Dr. Seidel Pál." — Igy tehát a kath. tanügyi irodalom 
Egerben volna központosítva, és utóbbi számunkban kifejezett 
óhajunknak teljesedéséhez egy lépéssel közelebb állnánk. Vál-
jon a még hátralévő lépés meg fog-e tétetni ? 

— A „Hunyadi Mátyás" intézet gyorssajtói alól a kö-
vetkező érdekes füzetke került ki : Néhány szó törvényho-
zásunk szelleméről s a hazai katholikusok közeli teen-
dőiről. Ajánlva a hazai kath. papság- s híveknek. A füzetke 
kapható Sartori K. könyvkereskedésében. Ára helyben 8 kr : 
postán vidékre küldve 10 kr. Ajánljuk t. olvasóink figyelmébe. 

— E napokban egy 16 lapnyi, nagy 8-adrétü füzet ke-
rült ki a , H u n y a d i M á t y á s ' sajtóiból, mint Sartori Ká-
roly bizománya, melynek tartalma, midőn mint beszéd elmon-
datott, meglehetős üszköt dobott az ellenség táborába. A fü-
zetnek czime ez ; ,E g y h á z i beszéd, melyet sz. István király 
ünnepére szerkesztett és a székesfehérvári főtemplomban 
1874-i aug. 20-án tartott Z i m á n d y I g n á c z törökbálinti 
h. pleb s a t . ára 30 kr. (A tiszta jövedelem az odavaló 
templomnak folyamatban levő kijavíttatására fordittatik). 
Nemcsak mint a szent Istvánnapi irodalomnak egyik becses, 
kiegészítő részét, hanem mint jelen állapotainknak beható bírá-
latát is ajánljuk t. olvasóinknak figyelmébe. 

— Korszerű böjti beszédek, irta és a pécsi székesegyházban 
elmondotta R é z b á n y a i N e p . J á n - o s árvaházi igazgató 
s a t . Pécs 1873 (74), n. 8. r. 61 1. ára 1 ft. Megrendelhetők 
levelezési lapon vagy postai utalványnyal ft. Mendlik Ágoston, 
esperes-plebános urnái Pécsett. A szállítás ingyen történik, 
mi a füzetnek, különben tán kissé magasra szabott árát 
némileg csökkenti. Az egyes beszédek csinosak, gördülékeny 
nyelvezetüek ; sok tekintetben korszerűeknek is mondhatók, s 
mint igen élvezetes olvasmány figyelemre méltó példányképek 
gyanánt szolgálhatnak azoknak, kiknek hasonirányu szónok-
latokra készülniök kell. 

— Hogy azon tiszteletteljes nemtetszés, melylyel mult 
számunkban a közkönyvtárakra s a t . vonatkozó miniszteri 
leiratot fogadni bátorkodtunk, szélesebb körökben is visz-
hangra talált, mutatja a ,Magyar Állam' 206. számában ily 
czim alatt : „Egy uj ,meghagyatik'alkalmából" f. hó 11-én 
megjelent czikknek következő részlete: „Szép és üdvös eszme, 
melynek létesítése végett az idézett min. rendelet kiadatott, 
de az e s z k ö z ö k ö n meglátszik a szabadkőmüvesi befolyás 
hatása. Innen az eszmezavar is, mely az egészen keresztül 
vonul. Közkönyvtárakról stb. szól s az egyházi törvényható-
ságokhoz m e g h a g y á s i rendeleteket küld a miniszter nr-
Ha közkönyvtárak stb. alatt modern értelemben vett á l l a m i 
gyűjteményeket ért, fölösleges volt az egyházi törvényhatósá-
gokhoz meghagyási rendeleteket küldeni, mert egyházi tör-
vényhatóság alatt tudtommal állami könyvtárak s egyéb gyűj-
temények nem léteznek ; ha pedig közkönyvtárak stb. alatt 
nem egyedül állami, hanem egyéb p. felekezeti jellegű, de 
közhasználatra szánt nyilvános közkönyvtárakat s gyűjtemé-
nyeket értett : akkor a miniszter urnák m e g h a g y n i nem 
volt j o g a , hanem szívélyesen f e l k é r n i volt k ö t e l e s -
s é g e az egyházi törvényhatóságokat, hogy Pulszky urat 
„nagy horderejű működésében kellő előzékenységgel és haza-
fiúi buzgalommal támogatni s minden irányban kezeire járni 
hazafias kötelességöknek (!) ismerjék." 

— A nagyváradi róm.-kath népiskolának ötödik érte-
sitvénye az 1874. tanév végén ily czim alatt ,Koraérett ifjú-
ság' igen érdekes, tanulságos, s szép, alapos készültséggel irt 
dolgozatot hoz t. Oó Mihály néptanító ur tollából, melyben a 
manap divó nevelészeti rendszernek hiányai, ferde kinövései s 
káros következményei behatóan ecseteltetnek, illetőleg korbá-
csoltatnak. 

— Deutscher Hausschatz in Wort und Bild. Erster 
Jahrgang. Von Oktober 1874 bis Oktober 1875. Verantw. 
Red. Venanz Müller. Druck und Verlag von Fr. Pustet in 
Regensburg, New-York und Cincinnati. 

Tustet Regensburgban, a világhírű katholikus kiadó 
sokat igérő vállalatot indított meg. Már két év óta megjelenő 
,Deutscher Hausschatz in Wort und Bild' czimü évkönyvét ez 
ősztől kezdve mint hetilapot adja ki, a ,Gartenlaube', ,111. 
Familienjournal' sat. alakjában, természetesen tisztán keresz-
tény szellemben, miáltal a fentemiitett szabadkőműves, egy-
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ház- s vallás ellenes folyóiratok ellen jótékony versenyt tá-
maszthatni remél, és, mint reméljük és kívánjuk, támasztaná is. 

A Pustet által inditott e vállalat igen korszerű s csak-
ugyan hézagpótló, amennyiben az eddig egyedül fenállott, 
einsiedelni, Benzinger-féle ,Alte und Neue Welt' egymaga nem 
volt képes a németül olvasó katholikus világnak, minden a 
szépirodalmi olvasmányhoz intéztetni szokott igényeit kielé-
gíteni. A becsületes verseny itt is sokat lenditend az ügyen. 
Benzinger, az ,A. u. N. Welt' kiadója már is hirdeti, hogy 
lapja ezentúl szintén évenkinti 48 számban jelenend meg, ne-
gyedévi 2 frankért, mig a ,Deutscher Hausschatz' évenkint 52 
számot ad, Ausztriában negyedévenkinti 1 frt 21 krért. E 
mellett mindakét vállalatnál a füzetenkinti kiadásra is fogad-
tatik előfizetés, az ,A. u. N. W.' 16 füzetet ad évenkinti 8 
frankért ; a , D. Hausschatz' szintannyit körülbelül ötödíél 
forinton. Megjegyzendő, hogy az utóbbinak alakja jóval na-
gyobb amazénáL 

A , Deutscher Hausschatz1 szerkesztését Müller Venanz 
vállalta el, aki eddig az ,Alte u. N. Welt'-et szerkesztette. Az 
uj lapnak tartalma, az előttünk fekvő első szám szerint Ítélve, 
változatos s érdekes lesz. Többi közt egy még folytatandó re-
gény s beszély mellett egy rövidebb elbeszélést is hoz Jókai 
után fordítva. Vannak ezenkívül költemények, életrajzok (a 
szentatyának egy autographja) közhasznú s népszerűen tudo-
mányos értekezések, talányok s a t . , a szentatyának s Mal-
lincrodtnak arczképe, s még két, nem kevésbbé sikerült gen-
rekép. Ajánljuk ezen igen szép kiállítású s valóban olcsó uj 
vállalatot mindazon t. olvasóinknak figyelmébe, ki német bel-
letristikus olvasmányt vagy magok óhajtanak, vagy másoknak 
ajánlani akarnak. f 
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Amerikai állapotok ,ázsiai' viszonyaink 
között. 

(Folytatás.) 

5. A sajtó a vallásegyházi téren borzasztó rom-
bolásokat visz véghez. Itt , vádló nem találkozván, 
nyomtatni mindent, de mindent szabad. Az alkot-
mány szerint ugyan minden felekezet megsértésé-
nek törvényesen kellene megbüntettetnie; azonban 
panaszt senki sem emel, mert a yankeek minden 
téren „szabad ver.seny"-nyel küzdenek. Törvényes 
eljárás Amerikában nem is vezetne semmihez, mert 
a törvényszékek a legkülönfélébb elemekből össze-
állitvák. Itt minden denominatiónak megvannak 
a maga lapjai, melyek a bábeli zavarnak legtar-
kább vegyülékét viszik a piaezra, s a legkülönfé-
lébb szellemben és irányban működnek. Kist Ame-
rikának correct kath. irányú lapjairól igen elisme-
rőleg nyilatkozik, hozzá tevén, hogy a katholikusok 
semmi áron sem támogatnak oly lapot, mely a val-
lásegyházi téren u. n. felvilágosodott, vagyis liberális 
katholikus irányt követ. Igy Brooklynben 1870-ben 
egy hetilap jelent meg eme czim alatt : „Weekly 
Register and Catholic Chronicle", mely à la Döl-
linger et compagnie a pápai tévmentesség dogma-
tizálása és a péterfillér ellen nyilatkozott, s az isten-
telen államiskolákat vette atyai, bölcs pártfogása 
alá. De a liberális nótának az lett a megérdemlett 
vége, hogy e lap csupán 6, mondd hat számig vi-
hette, s azután szépecskén elaludt, mert Ameriká-
nak jeles katholikusai ugyancsak hamar felébredtek. 

Ha már a kivándorlott katholikusnak kezeibe 
protestáns újságok kerülnek, vagy inkább a szem-
telen colporteurök által reá tukmáltatnak ; s ha ott 
az a különben is, se hideg se meleg katholikus az ő 
hitét és egyházát a legundoritóbb színekkel festve 

látja : bizony nem csuda, hogy eltántorodik, annál 
is inkább, mert prot. módon hinni is, élni is igen 
könnyű. Mert mit is kell hinnie a protestánsnak? 
azt, a mit akar; és ha mit sem akar h i n n i ? . . . hát 
mit sem hisz, s a mellett mégis jámbor képű pro-
testáns marad, mint azt nálunk is sok példa mutatja. 

6. A sajtóval karöltve jár a szinház, mely is a 
sajtó-termékeket dramatikailag adja elő. Ez, kar-
öltve az érzékiséget csiklandoztató zenével és festé-
szettel, sokat, igen sokat tántorit el a keresztény-
ségtől, melynek vallása és gyakorlata hősies önfel-
áldozást és lelkierőt, Istenhez emelt lelket és tiszta 
szivet kiván. 

7. Amerika a vegyes házasságok eldoradója ; a 
vegyes házasság pedig a családi békének sirja, az 
indifferentismus szülő oka, sőt a religiónak, főleg a 
gyermekek vallásos nevelésének gyilkosa, 

8. Az amerikai fiatalság igen korán lesz eman-
cipálva. Alig, hogy a gyermek az iskolából kilép, 
máris valamely üzletbe lép be, hol azonnal fizetést 
kap. Ott a fiúból nem lesz fizető inas, hanem fize-
tett legény, ki az első időkben ugyan taníttatik, de 
egyszersmind megfelelő dijban is részesittetik. Ha 
már most a tul-okos fiu szüleivel összeütközik; a 
mi gyakran történik, eltávozik az apai házból, ma-
gának valami boarding-house-ban (étház) szállást 
vesz és a féktelen élet mocsáraiba téved. Ha pedig 
a szülők sarkában vannak, más county-ba (kerület), 
vagy államba megy át, s igy játszsza ki szüleinek 
figyelmét. Az ilyennek aztán nem kell religio, me-
lyet egyébiránt nem épen ritkán a divatos ameri-
kai lélekvásárlóknak néhány dollárért el is ad. 

9. Amerikában egész légiója van a titkos tár-
sulatoknak, páholyoknak, red-men-ek (vörösek), fel-
low ok, hurugari-k és más, hol szép, hol csúnya 
elnevezésű „testvéreknek", kik a humanitás csábitó 
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czége alatt valóságos lélekvásárlást visznek végbe. 
Számuk 1870-ben 468,455-re rúgott. Ezek azonban 
csak a „fratres conscript,ift, kiknek humánus zsold-
jában legalább is egy millió felvilágosodott szolgál. 
E minden tekintetben káros, az éji homályban lap-
pangó rend a vallásos téren valóban ragadós dög-
vész, mely ellen a katholikusnak nincs más védve, 
más orvosa és gyógyszere, mint az igazság osz-
lopához és erősségéhez — a kath. egyházhoz való 
hfí, tántorithatlan ragaszkodás. 

10. A katholicismus ellenségei közé tartozik, 
végre a községi iskolák rendszere, melyről azonban 
tüzetesen szólni majd jövőre fogunk. Addig is meg-
jegyezzük, hogy az amerikai püspöki kar a katho-
likus hiveket világi és szerzetes papjai által mitől 
sem óvja annyira, mint a szabadkőművesek alatto-
mos leskelődésétől, a második sorban az államisko-
láktól, a harmadik sorban pedig a vegyes házas-
ságtól. 

Megvan nálunk ez már mindahárom, és ugyan-
csak boldogítja szegény hazámat, ut figura docet. 
I t t van már ázsiai állapotaink közt az amerikai 
életnek árnyoldala; be akarják még hozni a fény-
oldalát is. Es melyik az ? . . . a virágzó üzlet, a dol-
lár-mill iók?. . . Nem; hanem a kath. egyházzali 
nem törődés, souverain ignorálása azon isteni intéz-
ménynek, mely a magyart az ázsiai pogányságból 
kiemelve Európa civilizált nemzeteinek sorába vette 
fel, és több mint nyoloz hoszu századon át az őtet 
elnyeléssel fenyegető idegen elemek között fen-
tartotta. 

De szóljunk egészen világosan. 
Tagadhatlan, hogy szláv ajkú testvéreink irán-

tunk fagyos idegenséggel viseltetnek. Nem akarom 
taglalni e laza viszony létrejöttének számos ténye-
zőjét; de azon egyet nem hallgathatom el, hogy fő-
leg a kath. horvát és dalmát épen nem csinál titkot 
abból, miszerint a kilátásba helyzett kötelező pol-
gári házasság sérti az ő vallásos érzetét, s ő, ha ez 
a gyönyörűséges és a szegény emberre nézve kü-
lönben is méregdrága uj-amerikai czikk nálunk is 
behoz atik, annál inkább fogja vonzatva érezni ma-
gát az északi nyelvrokon colossus felé, mely, ha a 
kath. egyház iránt nyilt ellenszenvvel viseltetik is? 
de a kereszténység isteni épületének alapját holmi 
polgári házasság és közös iskolaféle forradalmi kí-
sérletekkel nem rengeti, nem ingatja meg. 

Azért is videant consules, és a fenálló rend 
ellenségeitől magukat zsákutczába szoríttatni, s ide-
gen ajkú kath. testvéreinket, az összhazának egyen-

jogositott polgárait, akatholikus, sőt keresztényte-
len intézmények által tőlünk még nagyobb mérték-
ben elidegenittetni ne engedjék. 

A szláv elemeket a dynastiához és hozzánk a 
százados jogokon kivül, vagy inkább e jogok alapján 
a kath. hitegység benső kapcsa fűzi; az okos poli-
tika is tehát azt követeli, hogy e kapocs teljes ép-
ségében tartassék fenn. Ez lebegett, akarjuk hin-
ni, a miniszter elnök ur szemei előtt, midőn a po-
litikátlan és kereszténytelen polgári házasságnak 
tárgyalását a napirendről levéteté. Bár fejtene ki 
tartós és arra is kiható nemes erélyt, miszerint a 
hasonlag politika- és keresztényellenes s az ország-
nak haszontalan sok költséget okozó közös iskolát 
is beszüntetné. 

Igy hazánkból nem lenne ugyan Ujamerika ; 
de lenne, és adja a nemzetek élete fölött virrasztó 
isteni Gondviselés, hogy legyen is — Washington 
Amerikája ! . . . (Váge kav.) 

A vasárnapi pihenés s a vasárnapnak megszentelése. 
(Folytatás.) 

Természetes, hogy a gyermekek apáikat, a tanonczok 
pedig a mesterlegényeket utánozzák, s nem is tartozik a 
ritkaságok közé, hogy a rendőrség 12 —15 éves részegeket 
szed fel az utczán. 

Még a nők sem menttek ezen vészes szenvedélytől. 
Vannak városok, melyekben a részegeskedő nők száma a 
férfiakénak felét éri el. Még egy kis ,haladás' e téren s nem 
lesz többé okuk az asszonyoknak, e tekintetben a férfiakra 
irigykedni, s erre nézve Páris városa, mint sok egyébben 
is a civilisatio élén halad, mint ezt a városnak magatartása 
legújabban megmutatta, midőn a porosz hadsereg azt ostrom 
alatt tartotta. A kávémérések s korcsmák mindig tultömve 
voltak tivornyázókkal, s mig az ellenség mindig tovább s 
tovább haladt, addig oda benn a bün helyei a dőzsölőknek 
vad, erkölcstelen énekeiktől hangzottak vissza. 

Különösen a párisi nemzetőrségről a ,Revue des Deux-
Mondes' ezeket mondja: „Rendesdolog, hogy a nemzetőrök-
nek legnagyobbrésze minden engedély nélkül eltávozik a 
kijelölt helyről, s hogy a sássióaljnak legalább fele holtrészeg. 
Verekedések a napirendhez tartoznak. A bornak mérték 
nélküli élvezete azonban ezen embereket nemcsak testileg 
teszi tönkre, hanem erkölcseiket is visszahozhatlanul rontja 
el. A szigorú fegyelmi szabályzat ugyan meg van a papí-
ron ; de a tisztek már régen letettek azon reményről, hogy 
azt valaha sikerülend a tömeg közt érvényesíthetni.'1 

Igaz-e, hogy ez irtózatos bajnak hatása még a rendes 
hadseregre is kiterjed, — akár hazulról magokkal hozták, 
akár csak mint besorozott katonák sajátították legyen azt 
el a mi fiatalaink ? Igaz-e, hogy a bor s a különféle szeszek 
oly erkölcsi pusztítást tesznek, közembereink közt nem ke-
vésbbé, mint tisztjeink közt, mely előtt lehetetlen szemet 
hunyni ? Igaz-e, hogy a kávé- s a vendégház nagyrészt 
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okai a franczia nép legújabb nemzeti szerencsétlenségének ; 
mert azok a közembereket fegyelmezetlenekké, a tiszteket 
pedig tudatlanokká tették ? 

Oly kérdések ezek, melyek bizonyára méltók, hogy 
fontolóra vétessenek minden országban, mely jövője iránt 
aggódik, vagy legalább némi hazafiúi érdekkel viseltetik. 

Mindezekből, mint a köztapasztalat által kétségte-
lenné lett tényekből ezen inegtámadhatlan, tagadhatlan igaz-
ság következik : ha a vasárnap megszentelése, mint eddig, 
ugy ezentúl is hasonló arányokban csöickenni fog; ha a nép 
a vasárnapot ezentúl sem fogja, mint a vallás szentesitette 
pihenésnek napját a hét többi napjaitól megkülönböztetni, 
akkor meg lehetünk győződve arról, hogy a nemzet erköl-
cseinek végképeni elromlása után a megsemmisített jó er-
kölcsnek helyébe szükségképen a rendetlenség s minden-
nemű romlás lépend. S miután a munkát, akarva, vagy sem, 
de meg kell időről időre 3zakitani, s pedig aránylag megle-
hetősen rövid időközökben : — tudjátok mi lesz a vége, ha 
majd a vasárnap végképen eltűnt ? A rendes, törvényes és 
jótékony pihenés helyebe, mint azt Isten s a százados ha-
gyomány elrendelte, a rendetlen s erkölcsrontó szünetelés 
lépend, ama szomorú ,blauer Montag\ mindazon kicsapon-
gásokkai, melyeket előidézni szokott. Mennél elhagyatottab-
bak a templomok, a népnek imahelyei, annál tömegesebben 
fog a szegény nép oda tódulni, hol azokat találja, kik a vasár-
nappal mitsem törődnek : a tivornya, a kicsapongás, az iszá-
kosság bünbarlangjaiba, melyekben a szegény munkás tönkre 
teszi magát. De ha a népet a régi, jó s tisztességes erköl-
csökhez s erényekhez visszavezetni akarjátok, akkor szok-
tassátok rá, hogy a vasárnapot ismét megszentelje, mi 
egyedül képes, azokat, kik még állanak, fentartani, az elbu-
kottakat pedig ismét felemelni. 

VI. A vasárnapi pihenés mint as ember testi jólétének 
feltétele. 

A vasárnapuak megszentelése az egész embernek át-
alakítását s uj életre ébredését eredményezi — a természet-
szerinti rendben nem kevésbbé, mint a természetfelettiben, 
anyagilag nem kevésbbé, mint szellemileg, a testre nézve 
nem kevésbbé, mint a lélekre nézve. Az Ur napjának hiv-
ják ; de épannyi joggal az ember, különösen a nép napjának 
is hivhatnák. Mily bölcs s előrelátó, isteni egy törvény az, 
mily mélyen megfontolva Az által, aki hozta, s aki az em-
bert oly jól ismeri — hiszen teremté őt, amiért is kisebb na-
gyobb szükségleteit oly csudásan összhangzó rendszerbe hozta! 

Isten akarja, hogy az ember dolgozzék ; a munka ad 
neki méltóságot, de a munka egyúttal szigorú próba is rá 
nézve, melyet becsülettel ki kell állani. De Isten a pihenést 
is rendelte, melyre természetünknek s korlátolt, véges erőnk-
nek szüksége van ; s innen következik, hogy az embernek 
joga a pihenésre megfelel azou kötelességének, mely őt a mun-
kára szoritja. Nehogy azonban ily fontos s közérdekű ügy-
ben a kicsapongó szenvedély s szeszély érvényesítse magát ; 
azért a pihenés isteni törvény által szabályoztatott, mely a 
világ s az ember teremtésével egykorú, s melynek alapos s 
figyelmes megszemlélése s a benne rejlő számtalan jótéte-
mény felismerése lehetetlen, hogy őszinte csudálatra ne ra-
gadjon minket. „A tietek a világ" — igy szóla a Minden-

ható az emberekhez — hóditsátok meg azt, műveljétek 
munkátok által, de ne tegyjétek a munkát földig sújtó, ne-
héz, elállatiasitó járommá a munkás ember számára, ki te-
remtményem és gyermekem. Azt akarom, hogy bizonyos 
általam meghatározandó napokon saját magáé legyen, s 
megtiltom mindenkinek, bárki legyen is, hogy még e napo-
kon is zaklassa, munkához lánczolja, hanem azt parancso-
lom, hogy e napokon lélekzetet vegyen s pihenjen." 

Ez a vasárnap törvénye. Oly bölcs törvény ez, hogy 
nem egy hitetlen tudós kénytelen volt azt dicsérni, ha érett 
megfontolás utján annak felismerésére jutott, miszerint va-
lóban jótékony, áldásos törvény ez, valóban szabadelvű s a 
szabádságot nevezetesen előmozditó ; miszerint egyedül e 
törvény az, mely a munkás népet az önzés s telhetetlenség 
általi kizsákmányoltatás ellen biztosítja. S valamint e fér-
fiak, habár különben hitetlenek is, ily érett megfontolás után 
a vasárnap törvényét helyeselték ; ugy sajnálták annak el-
euyésztét, s visszaállítását sürgősen követelték, mert kivá-
lólag democraticus, népszerű s a népre kiszámithatlanul ál-
dást hozó intézményt láttak benne. 

Tény, hogy természetünk nem tűri a folytonos s sza-
kadatlan munkát ; nem képes elviselni azt, időnek előtte 
kimeríti magát s elvész. „Nem a kövek erőssége az én erőm, 
s tiem rézből van az én testem" mondja Jób (6, 12.) Azért 
munkaszünetre van szüksége az embernek s pihenésre, mely 
erejét mintegy megujitva, képessé teszi őt arra, hogy napi 
munkáját haszonnal s eredménynyel ismét felvehesse. Mint-
hogy tehát az embernek az időről időre való pihenés ily szigo-
rúan s okvetlenül szükséges, innen következik, hogy e pihenés 
természeti s isteni törvényen alapszik. S e szükség s annak 
érzete oly fontos az emberi életben, e törvény oly lényeges, 
hogy Isten az ő legmagasabb bölcseségében s jóságában 
nem érhette be azzal, hogy mindezeket a halandók önké-
nyére s szeszélyére bizza ; hanem ellenkezőleg, maga akarta, 
mint már fentebb emiitők, rendezni, s oly kitűnő módon 
tette azt, olyannyira megfelelőleg a muuka s kereset tör-
vényeinek, hogy az általa megállapított mérték, a munka 
s pihenés közti arány minden népek s minden idők szá-
mára tökéletesen kielégítőnek mutatkozott, olyképen, hogy 
az emberi társadalomnak legáltalánosabb törvényévé vált, 
oly jeles, felülmulhatlan bölcseségü törvénynyé, hogy az 
újkornak nem egy irója s nemzetgazdásza, kik azt a legkü-
lönbfélébb, egymástól gyakran igen eltérő szempontból te-
kintették s vizsgálták, mégis egyértelmű csudálkozással nyi-
latkoznak felőle. 

„Tapasztalásból tudjuk" — mondja Chateaubriand, — 
„hogy az ötödik nap, mint pihenési nap igen közel fek-
szik a munka kezdetéhez, s a tizedik igen távol attól. 
Azért is a rémuralom (a franczia forradalom idejében), 
mely különben mindent kivitt Francziaországban, amit 
akar t , nem volt képes a földművelőt arra kényszerí-
teni, hogy a decade-ot (minden tizedik napot mint a mun-
kaszünet napját) megtartsa ; mert az emberi erőknek, 
sőt, mint a tapasztalás mutatta, még az állatok erejének 
is elégtelensége lehetlenné tette azt. A szarvasmarha nem 
dolgozhat kilencz napig egymásután, a hatnapi munka 
olyannyira kimeriti, hogy pihenésre van szüksége. Igy 
történt, hogy a pillanatnyira trónfosztott hét uralmát 
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csakhamar visszanyerte. Isten müve s rendelete ellen dia-
dalmaskodni lehetetlen." 

Proudhon a socialista, oly férfi, kit bizony senki sem 
fog gyanúba venni, mintha valamely vallás, vagy egyálta-
lában a vallásosság iránt részrehajló lenne, hasonló szellem-
ben nyilatkozik mint a katholikus Chateaubriand, s bámu-
latos bölcseségüuek mondja e törvényt, mely oly helyesen 
meg tudá állapítani amaz egyensúlyt, melynek az emberi 
erők terjedelménél fogva a munka s a pihenés közt fenálla-
nia kell. „Rövidítsétek meg, — igy mond — a hetet egy 
nappal s a munka sokkal csekélyebbé lön, semhogy közte s 
a pihenés közt a kellő arány léteznék, hosszabbitsátok any-
nyival, s tulcsaptok a munka igazságos mértékén. Igtassá-
tok be egy fél napi pihenést minden harmadik munkanap 
után s tapasztalni fogjátok, hogy az időnek ezen megszakí-
tása roppant időveszteséggel s a kellő aránynak káros el-
rontásával j á r . . . . Engedjetek tizenkét napi munka után 48 
órányi pihenést s az eredmény az lesz, hogy az embert, mi-
után a túlságos munka által kimerítettétek, a hoszadalmas 
semmittevés által megöli tek. . . . Hogy Mózes az arany kö-
zéputat oly szépen s helyesen feltalálta ? . . . " 

Ez utóbbi kérdésre könnyen válaszolhatunk : nem Mó-
zes, nem a halandó ember, bárki legyen is az, találta fel 
ezt ; hanem Az, akinek ihlete, sugalmazása folytán cseleke-
dett az ember, — Az, aki, mivel az embert teremté, szük-
ségleteit is tökéletesen ismeri. Lázadjatok csak fel ezen tör-
vények s ezen szükségletek ellen ; kényszeritsétek az em-
bert, hogy folytonos, a természet rendelte pihenés által meg 
nem szakított munkában erejének határait túllépje, s me-
rényletetek büntetését nemsokára ugyanezen erőknek vég-
képeni kimerültségében, az egész fajnak elsatnyulásában 
fogjátok lelni. A vasárnapnak megtartása tehát azonos az 
embernek, testi erejének, egészségének, életének fentartásával ; 
— ez oly igazság, melynek felismerése Angolhonnak egyik 
legkitűnőbb orvosát, Farr tudort ezen nyilatkozatra birta : 
„A vasárnapnak fentartása nemcsak a vallási, hanem a ter-
mészeti kötelmek közé is kell, hogy számittassék, ha ugyan 
az életnek fentartása kötelesség, s ha annak időelőtti alá-
ásása által öngyilkosságot követünk el. En csak mint orvos 
beszélek itt, s a kérdésnek hittani részébe nem bocsátko-
zom." S Chevalier Mihály, korunk egyik legtekintélyesebb 
nemzetgazdásza ezt mondja: „Miután a munkás embernek 
feltétlen szüksége van arra, hogy hat munkanap után egy 
pihenési nap következzék, azért ha nem is a vallásosság, 
ugy legalább a közegészségügy nevében hozzuk be ismét a 
vasárnapot." 

A vasárnap továbbá nemcsak a nép egészségének, ere-
jének, életének fentartása czéljából jelentőségteljes ; hanem, 
s még sokkal nagyobb mérvekben azon oknál fogva is, mert a 
nép felszabadítását, szabadságának s méltóságának fentartását 
eszközli. Bármily finom s szép is legyen a munka, mégis csak 
szolgává teszi az embert, bilincseket rak rá. Oldjuk le idő-
ről időre a bilincseket, különben örökös rabszolgaság az em-
berek élete. 

Azon törik fejüket az emberek, — s ez szép, de egy-
szersmind veszélyes törekvés — miként lehetne a munkás 
osztálynak sorsán lenditeni ; azonban minden javitásnak 
legelső feltétele az, hogy a munkás osztálynak, azaz az em-

beri nem túlnyomó többségének időről időre alkalom nyúj-
tassák, nehéz bilincseit egy pillanatra letehetni ; meri külön-
ben azoknak súlya alatt leroskad. Minden kigondolható 
szabadságoknak legelseje s legszükségesebbike az, hogy a 
munkásosztálynak legyen pihenési, szabadnapja, legyen va-
sárnapja. Hiába mondják a munkásnak, hogy ő ,szabad', 
hiába lengetik feje felett ama nagy zászlót, melynek felirata 
,Szabadság / ' . . . . jól tudja ő, mert érzi, hogy ez csak szem-
fényvesztés s üres hang, ha azért is örökön örökké, egy 
percznyi pihenés nélkül kénytelen, a meddő, háladatlan 
munka fárasztó bilincseit hordani, ha a kis s nagy ipar 
folytonosan s irgalom nélkül kizsákmányolja, s örökösen 
csak ,előre! előre!' hajtja őt, mint a rabszolgát szokták os-
torral hajtani ; ha minden tekintet nélkül emberi méltósá-
gára s szabadságára, természatének követelményeire s ere-
jének korlátolt voltára az üdülés napját vonják még tőle, 
melyre szüksége, ha nem akar időnek előtte a halálnak ál-
dozatául esni, okvetlen szüksége van ; ha megtagadják tőle 
a nyugalom ama perczeit, melyeknek használatát köteles-
ségül rótta fel neki Isten oly törvény által, mely véghetlen 
irgalmának hangosan szóló tanújele, mely tehát egyúttal 
isteni s emberi törvény is. 

VII. A vasárnapi pihenés, mint a szellemi művelődésnek 
feltétele. 

A vasárnapnak megülése nemcsak a testet, de a szel-
lemet is felszabadítja. A megszakitás nélkül folytatott munka 
ellenben megöli a testet, de elgyengiti a szellemet is, nyo-
masztólag hat az észre s a kedélyre. ,Az ember nemcsak ke-
nyérből él' — régen mondá ezt Krisztus, ugyanama Krisz-
tus, ki az emberi nemnek minden tekintetben megszabadí-
tója s Megváltója volt. Az emberben nyilvánuló, eme neme-
sebb s magasztosabb vágyaknak s szükségleteknek eleget 
tenni, ez többi közt szintén a vasárnapnak rendeltetése. Bi-
zonyos, hogy az ember, ha munkája soha meg nem szakad, 
ha folytonosan szerszáma vagy ekéje mellett görnyed, nem-
csak testi erejét teszi tönkre, hanem szellemileg is eltörpül ; 
mert nincs alkalma, nincs ideje, de utóvégre kedve sincs 
szellemét gyakorolni, ápolni, művelni. Innen származik a 
munka, amugyis eléggé nyomasztó törvényének egy további 
borzasztó megsulyosbitása : azon öntudat, mely folytonosan 
azt sugallja a munkás embernek, hogy sohasem lévén egy 
percznyi szabad ideje sem, melyet önművelésére fordithatna, 
épen munkája szakadatlan voltánál fogva, úgyszólván erő-
szakkal örökös tudatlanságra vau kárhoztatva. Sokra be-
csülöm, s nagy nyereségnek tartom, hogy manap azon meg-
győződés, miszerint szükséges a köznépet is oktatni, immár 
általánossá vált; csak azt kivánom, hogy a nép jóra oktat-
tassék, nehogy a ,műveltség' hangzatos neve alatt istente-
lenséget s erkölcsi romlást sajátitson el. S már most azt 
kérdem : nem csudás jelenség-e, hogy isteni törvény alak-
jában, sőt mint a Mindenhatónak egyik legfontosabb törvénye 
oly intézmény létezik a világon, mely egészen pontosan 
törvényes s szabályos pihenést biztosítván a halandó szá-
mára, e pihenési időben gazdag kárpótlást nyújt neki a 
munka fáradalmaiért, s egyúttal alkalmat is, oktatás által 
eszmekörét kibővíteni, s olvasás által a már tanultakat fel-
frissíteni, megerősíteni, sőt még szaporítani is ? 
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Szellemök szükségleteinek s jogainak nevében iparkod-
nak a munkások épen most a naponkinti munkaidő tarta-
mát többé kevésbbé leszállítani ; — óhajtom, hogy törekvé-
seiket a kívánt siker koronázza, ha csak követeléseik odáig 
nem terjednek, hogy a munka s a bér közti szükséges 
arányt megzavarják s a közbékét veszélyeztetik ; — de azt 
hiszem, hogy nem vivhatnak ki magoknak jobbat, szebbet, 
hasznosbat a — vasárnapnál. „Tudják-e önök, uraim ! — 
igy szól Montalembert gróf azon hires jelentéstételben, me-
lyet a vasárnap megszentelését tárgyazó törvényjavaslat 
Ügyében a franczia alsóházhoz intézett, — „tudják-e önök, 
ki a népoktatásnak legfélelmesebb, mert leghatalmasabb 
ellensége ? . . . . A vasárnapi munka ! Ez a szentségtörő 
munka az, mely a szellemnek s a szivnek minden komoly, 
sikeres kiképzését lehetleniti. Az Istennek szentelt napnak 
nyugalmától megfosztani a népet s ezáltal jogai s kötel-
meinek felismerésében gátolni őt, avégből, hogy kizárólago-
san az állat-érzéki életnek rabjává alacsonyítsuk, — ez 
annyit tesz, mint azon világosságot oltani el előtte, melynek 
fénye egyedül képes megvigasztalni őt ; mint azon szentély-
ből kizárni őt, melyben megtanulja, hogy s miként kelljen 
a vallást s a jó erkölcsöket tiszteletben tartani ; — ez any-
nyit tesz, mint megfosztani a munkások túlnyomó többségét 
a tovább művelődés még lehetőségétől is ; mert azon okta-
tástól vonjuk el őket, mely az egyedüli maradandó, s azért a 
legfontosabb, s a többinek közös alapja. 

Vajha a munkás osztály visszanyerné a vasárnap sza-
badságát, hogy tagjai azt szellemök ápolására, müvelésére 
fordíthatnák ! Ez amaz igazi, nagy haladás, melyet meg-
tenni kellene ; mert, mint részben már a megelőző sorokban 
is megmutattuk, már csak az egy keresztény vasárnap egy-
magában véve is a legszebb művelődésnek iskolája. Adjá-
tok tehát vissza nekünk a vasárnapot, s Isten s a százados 
hagyomány eme rendeletének érvényesítése által többet 
tesztek a népmüvelésnek s egyúttal a veszélyes szenvedé-
lyek s igazságtalan követelmények megzabolásának érde-
kében, mint bármiféle más, kicsinykedő eszközök által, me-
lyeket rövid eszetek valaha kitalálhat. (Folyt, köv.) 

EG-YHAZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, szeptember 18. „Nem l e h e t m e g f o g n i " . A 

panslavisticus irányú protestáns gymnasiumok ügye, mint 
már tudva van, ugy a hogy elintéztetett az egyetemes evan-
gelicus conventben, illetőleg elhatároztatott, hogy a kormány 
intentiójának, a turócz-sz.-mártoni protestáns gymnasium 
szellemének megvizsgálására nézve, szeretett atyánkfiai ele-
get fognak tenni, miből az következik, hogy ők ama szelle-
met, melyről a gyűlésben az állíttatott, hogy „nem lehet 
megfogni" mégis csak szándékoznak keresn-, hogy azonban 
sikerül-e „megfogni", azt majd a jövő fogja megmutatni, 
miért is tartózkodunk belefújni ama hires trombitába, mely 
a liberális lapok hasábjain a protestantismus hazafiságát 
már a convent határozata folytán is zengedezi ; csak keres-
sék ők azt, amit megfoghatatlannak, azaz megmarkolhatat-
lannak állítottak, mi most olyasmit említünk fel a convent 
folyamából, amit nagyon is könnyen meglehet ,megfogni', 
és hogy még sem fogatik meg, az minden egyébről tanús-

kodik, csak arról nem, hogy vannak Magyarországon állam-
ügyészek, kik az állam törvényeit még a protestánsok által 
is tiszteletben tudják tartatni. 

Az állam törvényei iránti tiszteletet senki sem han-
goztatja jobban mint a protestánsok, holott számtalanszor, 
igy a conventben is kitűnt, hogy ők statum in statu akar-
nak képezni, s ha ez nekik szépszerivel nem sikerül, azaz, 
ha a kormány az ő parancsolatjuknak nem hódol, akkor 
magoknak vesznek hatalmat a kormány legigazságosabb 
intézkedéseit mellőzve saját akaratjukat követni. Eléggé 
kitűnik ez azon határozatból, melyet a convent a vallás- és 
igazságügyi minister uraknak azon leirata felett hozott, mely 
megtiltja a protestáns egyháznak,hogy a kath. sz. székek által 
a thoro et mensa elválasztott feleket mással összeadják. 

Annyi sérelmes határozat, rendelet, törvény után, me-
lyek különösen a házasság terén a katholikus tan rovására 
esnek, jól esik épen a protestáns convent utján értesülnünk, 
hogy a kormány még nem sülyedt le egészen a protestantis-
mus játékbábjává, hanem ismételten tudtára adja a protes-
tánsoknak, hogy nem szándékozik az ő kedvökért egy jól 
megfontolt és e megfontolás következtében kiadott intézke-
déstől, mely a törvényben gyökerezik elállani, és épen a 
nemzet többségét, mely a hazafiság ellen sohasem vétett, 
mely ellen inquisitiót soha sem kellett küldeni, magától elide-
geníteni; ezt tapasztalni jól esik, s ha a kormány mindig és 
mindenben, soha nem ingadozva, hanem szilárdon határoza-
tánál megmaradt, és azt erélyesen végrehajtotta volna, ugy 
ma nem állanánk ott, ahol vagyunk, de ezt mellőzzük. 

A protestáns tisztelet az állam törvényei iránt azon-
ban azt hozta magával, hogy a ministeri rendelet ellenében 
már más alkalommal hozott határozatot némelyek elvben 
ugy mint gyakorlatban, mások azonban csak elvben fentar-
tani véleményezték, a véghatározat pedig az lett, hogy az 
elv fentartatik, ami pedig a gyakorlatot illeti, a superinten-
d e d urak utasitandók, hogy a körülményeknez képest cir-
cumspectusan járjanak el, vagyis ami magyarul annyit tesz, 
hogy ne törődjenek a törvénynyel s a ministeri leirattal, ha-
nem járjanak el ugy mint eddig, különben pedig legyen 
eszök, hogy rá ne jöjjön senki. 

Nem tudjuk, hogy mennyire fog sikerülni, mennyire 
nem, azt a hires protestáns pánszláv szellemet egyik vagy 
másik lutheránus professor ur képében megfogni, de e hatá-
rozatból nekünk ugy tűnik ki, hogy ha itt nagyon is megfog-
ható ama tisztelet, (?) melylyel protestáns atyánkfiai az 
állam törvényei iránt viseltetnek, még inkább megfogha-
tók lesznek azok, kik a törvény ellenére a fentebb neve-
zett esetben a feleket össze fogják adni. Nekünk nincsen, 
sem szándékunk, sem kedvünk ez esetben utasitást adni a 
kormánynak, hogy mit tevő legyen, ámbár az nagyon is 
közel fekvő; mi a tényt, mely mintegy eldugva jelent meg, 
csak constatálni akartuk, meglévén győződve, hogy a kor-
mány e határozatot megsemmisíteni fogja, annak netaláni 
végrehajtása esetében azonban kötelességéről nem fog meg-
felejtkezni. 

Most még csak azon szerény kérdést bátorkodunk 
koczkáztatni, hogy, ha már a nagyrőczei protestáns gymna-
siumban történt vizsgálat alkalmával, az ott javában élő 
hazaellenes szellem ,megfogatott', minek következtében az be 
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is záratott, ha a vizsgálat e szellem ,megfogása' végett a 
turócz-sz.-mártoni protestáns gymnasiumra bizonyára nem 
alap nélkül kitérjesztetett, mert az csak fel nem tehető, 
hogy a kormány minden alap nélkül szokása ellenére oly 
erélyesen lépett volna fel, mint fellépett ; végül, ha, mint ez 
a fentebbi határozatból világosan kitűnik, a protestánsok a 
törvényt nem tisztelik, annak tekintélyét lábbal tapodják, 
holott a törvény tisztelete nélkül, állam, nemzet fenn nem 
állhat : ugy mikép lehet még ma is, ennyi világos és »meg-
fogható' tény mellett azt állítani, hogy a protestantismus 
tartja fenn a nemzetet ? nem kaphatnánk erre ,megfogható' 
választ az illetőktől ? • 

Szepesmegyéhöl, szept. 12-kén. T. cz. szerkesztő 
ur ! El nem mulaszthatom becses egyházi lapja számára 
méltóságos és főtisztelendő Csúszka György, kedves püspö-
künk és atyánk beigtatásáról az óhajtott rövid értesítést 
beküldeni. Még a szép si megyébe jötte előtt köztudomására 
lett, hogy ő Méltósága minden költséges ünnepélyeket ke-
rülni akarván, csendben, mintegy incognito szándékozik me-
gyéjébe jönni; itt aztán a beigtatás napját kitűzni, és azt 
egyedül a székesegyházi papsággal végezni, kétség sincs, 
azon czélból, hogy ezáltal több maradjon neki az ügyefo-
gyottak istápolására, mely szívbeli jósága a legvigaszta-
lóbb előfutára volt kedves híveihez, örvendetes hirt viendő, 
mit minden egyházias érzületü ember csak helyeselni fog. 

Utolsó pillanatban azonban (nem ő Méltóságától, ha-
nem más forrásból) eljövetelének napja és órája tudomásra 
jött, és ennek folytán, midőn aug. 29-én a reggeli vasúti 
vonattal, 7 óra közül a szepes-olaszyi állomáson leszállt, 
ugyanott a szepesi káptalan testületileg, a székesegyházi 
papság többje várta és üdvözölte. A szepes-olaszyi és vá-
ralyai községek, melyeken átvonulnia kellett, harangszó 
kíséretében ünnepélyesen fogadták és üdvözölték. Helyben 
ő Méltóságának első teendője volt székesegyházába belépni, 
s csak az oltáriszentségben rejlő megtestesült Isten mély 
imádása s hálaadás után költözött püspöki lakába; ugyan-
ott azonnal a mélt. helynök ur által, a káptalan, clerus és a 
nép nevében üdvözöltetve. 0 Méltósága szokott nyájasságá-
val s szelídségével atyai feleletet adott, melynek végével azt 
nyilvánította, hogy Rómában ő Szentségétől az érdemes 
helynök ur számára házi főpapra való kinevezést kieszkö-
zölni szives volt. 

A beigtatás szept. 2-án ment végbe, szokott rendben. 
Ő Méltósága püspöki lakából körmenetileg a ,Te Dewmí 

eléneklése alatt az egyházba kisértetett. Az egyház kapu-
jánál fel volt állítva a diadalív, melyen ő Méltósága jel-
mondatához : „Crucis amore" mint feleletül hozzá volt adva: 
„qua fluit ut riguo flumine tota salusAz egyházban egy 
kis akadályt képezett az, hogy a gót oldalkápolna épen 
most igazittatik, és uj ablakok művészi üvegfestményekkel, 
mint Kassán, alkalmaztatnak rá ; minek következtében ott 
vannak az állványok a templom belsejében. Bemenetkor az 
énekesek az ,Ecce sacerdos magnus'-t intonálták. A leg-
szentségesebb buzgó imádása után stallumából a clerushoz 
latin beszedet mondott, (melyet nyomtatásban ide zárok) 
melynek kezdetén a kinevezési okirat és a pápai breve hir-
dettetett ki. 

A papsághoz! beszéd után felment ő Méltósága a szó-

székre, és a néphez tót nyelven mondott beszédet, melyről 
csak azt jegyzem meg, hogy benne püspökatyánk magáról 
mintegy elfelejtkezve, csak a római szentszék é3 szent egy-
ház iránt hőn dobogó szívvel beszél, dicsőítve ezt, Izaiás lát-
nokot követve, ki igy zeng : „oblivioni detur dextera mea, 
haereat lingua faucibus meis, si non meminero tui Sión", mi 
a valódi egyházi érzelemnek egyik ffíismérve, valamint ennek 
hiánya a világias és rosz szellemnek. Ezek után a káptalani 
helynök ur üdvözölte ő Méltóságát, minek végével az előirt 
fiúi hódolat mutattatott be, melyről említésre méltó az, hogy 
kedves püspökatyánk minden egyházit atyai békecsókjára 
méltatott, senkit sem véve ki, miáltal azt mutatta, hogy mind-
nyájokat szeretett fiainak tekint. Ezt követte csendes mise, 
melynek végeztével ünnepélyes áldás és bucsuhirdetés, mely 
ezen napra engedélyeztetni szokott. Az ünnepély után ő 
Méltósága ismét körmenetileg kisértetett vissza. Oda- és 
visszamenet ártatlan leánykák fehérbe öltöztetve virágokat 
hintettek főpásztoruk lábai elé, kiknek egyike visszatérte-
kor magyar nyelven üdvözölte. Ő Méltósága őket kegyesen 
magához hivta, és emlékül mindegyiknek ő szentségétől 
Rómából hozott szent olvasót és ezüst pénzt osztogatott. 

A beigtatási ünnepélyen számos nép jelent meg a sze-
pesi és váralyai plébániák köréből ; a székesegyházi papság, 
a lelkipásztorok közül többen, de nem számosan, (mert nem 
tudták a beigtatás napját). Többek közt megjelentek a sze-
pes-olaszyi, lőcsei, schavniki, felkai és késmárki esperes 
urak. A polgári hatóságok nem jöttek, csak Olaszy és Vá-
ralya városok küldöttei voltak ebédre hivatalosak. Azonkí-
vül Árvamegye főispánya és jegyzője is. 

Ebédkor megtelt a püspöki lak étterme, néhánynak, 
aki oda már nem fért, a papnöveldében kellett étkeznie. 
Toasztott mondott ő Méltósága ő Szentségére, ő Felsége — s 
uralkodó házára, a herczegprimásra, egri érsekre, megyei 
clerusa s népére, az árvái főispányra, Olaszy és Váralya 
városokra. Feleltek : az árvamegyei főispány és a jegyző, 
továbbá a káptalani helynök ur, aztán a lőcsei meg késmárki 
esperes urak, Olaszy és Váralya nevében az olaszyi plébá-
nos, végül a váralyai irgalmasok lelkiatya. Ebéd után elve-
zette ő Méltósága kedves vendégeit a kertbe sétára, hol 
nyájasan és atyailag kegyes leereszkedéssel társalgott min-
denkivel. 

Mind eljövetele, mind beigtatása és ebéd alkalmávali 
társalgása a legkedvezőbb benyomást tette valamennyi jelen-
levőre. Egyedül vallásos és egyházias szellem volt minden-
ben látható. E kellemes benyomáshoz sokat conferál már 
maga püspökatyánknak szende arcza is, melyből első tekin-
tetre az erény és a szelídség sugárzanak ki, ugy hogy min-
denki, a ki először megpillantja, azonnal meg is szereti. 
Csakugyan igazi atya a szó teljes értelmében. Jobb válasz-
tás püspöki székünkre nem is lehetett volna tenni, mint ezt, 
a miért nagy okunk van örülni és Istennek hálát adni, ki 
nekünk ily főpásztort küldött. 

A beigtatási nap elmultával a vidéki papság s a pol-
gári hatóságok hódolatukat mentek bemutatni egymásután. 
Voltak már a megye, a XVI. szepesi városi, sz. kir. városi, 
stb. hatóságai, úgyszintén a honvédség főtisztjei is. 

Szept. 4—6 és 8-án ordinált ő Méltósága két végzett 
theologust. 9-én elment Német-Lipcsére a megfertőztetett 
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templomot kiengesztelni, melyet a ,türelmes' lutheránus 
atyafiak a kath. plébános beigtatásánál, ki nekik mint vá-
rosi plébános-választóknak nem tetszett, véres verekedés-
sel (a kath. templomban !) szentségtörésileg megszeplősítet-
tek. Csakugyan hallatlan vandalismus, de a liptói nyers 
lutheránusoktól kitelik ; nem csak kitelik, de bizonyosan 
dicsekedni is fognak vele, mint Bernben, »hogy az ultra-
montanismusnak szellemét hatalmi eszközökkel verték le". 
(Lásd a ,Eeí.' 14. sz. II. félév 1874.) Onnan elmegy Árvába 
a bérmálás szentségét kiszolgáltatni. 

Ö Méltósága intézkedéseiről még nem lehet sokat irni, 
mint kezdeten. A szepesi szegény papság segélyezését ille-
tőleg hallom fültanuktól, hogy aránylagos, nem egyforma 
segélyt szándékozik osztogatni, a mit már maga a józan ész 
is dictál, ehhez tudományosság sem kell. Igy többen lesz 
segitve, és többen fogják szives jóságát áldani, ha látják, 
hogy szegény létükre nincsenek kirekesztve, mint mostoha 
gyermekek atyai szivéből. Isten tartsa meg sokáig, hogy 
hoszu időn át legyen rettenthetlen vezérünk, a némethoni 
püspökök példájára, e küzdelmes és borús korszakban, és el 
ne menjen tőlünk soha. „Mane nóbiscum Domine, quoniam 
advesperascit" Scholcz Károly. 

Róma. Ö s z e n t s é g é n e k e g y j e l e n t ő s é g t e l -
j e s b e s z é d e . Folyó hó 7-én a római papnöveldének ta-
nulói tisztelegvén ő szentségénél Santori kanonok, az inté-
zetnek kormányzója olvasta az üdvözlő feliratot, melyre ő 
szentsége a következő, hathatós beszéddel válaszolt : 

Örömmel veszem, szeretett fiaim a tiszteletnek s fiúi 
szeretetnek tanúbizonyságait, melyeket imitt tesztek, ti, kik 
a pápai papnöveldének tagjai vagytok eme szent városban 
— mint hajdanta hitták. 

Tudjuk, hogy az alvilág fejedelme sohasem szűnt meg, 
máskor sem, a katholicismusnak eme központját, az igazság 
e tanszékét ostromolni. Mindazonáltal ugy látszik, mintha 
manap különös engedélyt nyert volna Istentől arra, hogy 
támadásait mindenfelül s minden csak elképzelhető eszkö-
zökkel fokozza. 

Az egyház épen e napokhan a szent zsolozsmában 
Jóbnak történetét mondja el nekünk, s én számos hasonla-
tot találok a huszi szenvedő s napjaink körülményei közt. 
Tudjuk, hogy Isten, kifürkészhetlen szándékai szerint meg-
engedte volt a sátánnak, hogy ezen igazságos férfit a legke-
ményebb próbáknak vesse alá, s hogy az aztán a nyert 
engedélyt azon egész dühhel zsákmányolta ki, melyet a 
szenvedőnek jámborsága csak kelthetett benne. Megölte 
gyermekeit, borzasztó vihar által sepertette el házait, s tol-
vajokat s rablókat küldött, hogy nyájaitól s egész vagyoná-
tól foszszák meg. Végre, mint a kinzás legfájóbb eszközeit 
saját nejét s barátait használta fel ellene, oly beszédeket 
adván ajkaira, melyek barátságosak épen nem voltak. 

Manap Isten a forradalom ördögének adta azt az en-
gedélyt, hogy hasonló eljárást kövessen a jó s becsületes 
emberek ellen. A mint a sátán megölte Jób fiait, ugy elra-
gadja a forradalom is az ifjakat a házi tűzhely mellől, hogy 
a háború fáradalmainak s veszélyeinek oda dobja őket. 

De ez még korántsem elég. Ezen gyermekek s fiatal 
emberek ezer veszély által vannak környezve, s a forrada-
lomnak ördöge folytonosan azon van, hogy lelköket azon 

hamis elvek által megölje, melyeket beléjök lehel, azon er-
kölcstelenség által, melyekre oktatja, s a hitetlenség azon 
pokoli szelleme által, melynek segítségével leikökből a hit-
nek legbecsesebb adományát kiirtani iparkodik. A sátán 
vad viharok által döntette fel Jób házait, s a forradalom iák 
sátánya elhagyatottakká teszi a zárdákat s Krisztus jegye-
seinek szerény hajlékait. Sátán a szabeusokat küldte Jób 
nyájai ellen, kik elhajtának mindeneket s a szolgákat meg-
ölék fegyverrel ; — a forradalomnak sátánja elrabolván az 
egyház vagyonát, elviselhetlen terheket ró az egész világra. 
Sátán Jób barátainak, sőt még saját nejének is ajkaira a 
guny s megvetés szavait tevé s a forradalom, miután kifosz-
totta őket, megveti áldozatait és semmittevőknek, s ki tudja 
még mi ennél is roszabbnak tartja azokat, kik erejöket 
Istennek szent szolgálatára szentelék. 

De váljon mit tegyenek az Urnák szolgái ily szomorú 
helyzettel szemben? Bűnbánatot hirdessenek, s igy szólja-
nak Jobbal: „Ha a jókat elvettük az Isten kezéből, a rosza-
kat miért ne vegyük el ?" — miért ne viselnök türelemmel 
azon bajokat s büntetéseket, melyeket ránk küldeni mél-
tóztatik ? . . . 

Az igazán hatásos, eredménydus tanitás azonban leg-
inkább a jó példa által történik ; e példa által kell a fiatal-
ságot arra birni, hogy a jámborságban s a tudományokban 
egyforma előmenetelt tegyen. Igy kell, hogy ti is tanítsá-
tok kortársaitokat s igy vehettek részt ti is azon harcz-
ban, mely épen most foly, most, midőn ti még a papnövel-
dében előkészületi éveiteket végzitek. Mert, miután még 
bizonyos időnek el keilend múlnia, mig ti az Urnák erős, 
tettbátor szolgáivá váltok, azért közvetlenül nem fogtok a 
jelenleg folyó küzdelemben részt vehetni, mert Isten nem 
fogja megengedi, hogy a jog s az egy igaz vallás elleni me-
rényletek még soká tartsanak. 

Igen, akik az egyházat manap üldözik, azok el fognak 
tűnni, maga az egyház pedig megingathatlan sziklájáról 
nyugodtan tekintend le rájok, mint rohannak vesztökbe. 
Amint a nyugalom helyreállt, Jób összes javait s gyermekeit 
is nyerte vissza, valamint az egyház is vissza fogja nyerni 
azon javakat, melyek a békének szükséges folyományai s 
most eltévelyedett fiai közül sokan vissza fognak térni anyai 
kebléhez. 

De minthogy az egyház küzdőnek mondja magát s az 
embernek e földöni élete folytonos küzdelem, s mert még 
ujabb harczok követendik a régieket, azért, hogy majd 
szembeszállhassatok az ellenséggel, szükséges, hogy ideje 
korán, már most, fegyverről gondoskodjatok ; — ez az első 
tanács, melyet nektek adok. 

A másik tanács is saját magatokra, azaz azon tanul-
mányokra vonatkozik, melyeknek tárgyává saját magato-
kat kell, hogy tegyétek. Szorosan tudományos, hittani s 
egyházjogi tanulmányaitok mellett saját lelketeket is tanul-
mányoznátok ; — ,Anima mea in manibus meis semper' — 
vizsgálnátok kell, mi annak kiváló, leginkább szembe ötlő 
hibája, hogy az ellen küzdjetek. Biztositlak, hogy még a 
leghaladottabb korban is érezni fogjátok jótékony következ-
ményeit azon diadalmaknak, melyeket fiatal korotokban 
saját hibáitokon arattatok. 

A Mindenhatónak szent malasztja őrködni fog felette-
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tek, s Ugyanaz földi helytartója által megáld titeket, 
Benedictio Dei. 

Svajcz. Az ó k a t h o l i c i s m u s n a k t e r j e d é s e 
képzé tárgyát azon comicus beszédnek, melyet a svajczi 
ujprotestansOkuak, s egyúttal a páholynak is egyik főtagja, 
a hirhedt Keller Ágoston a freiburgi ,congressu3' szine előtt 
elmondott. Mivel pedig ezen urnák a maga nézeteit tetszett 
nyilvánosságra hozni ezen képzelődési ,terjedés' felett, azért 
hadd szóljunk mi is hozzá ezen ügyhez; mert a hol az olyan 
Keller-féle egyén beszél, ott mindig szükséges, hogy utána 
valaki az igazat deritse ki, nehogy az olvasó amannak sürü 
hazugságai által tévútra vezettessék. 

Igy merő hazugság, hogy az ujprotestantismus Svajcz-
ban növekedőben volna, terjedne. Magok a liberális lapok 
is kénytelenek elismerni, hogy az ókatholicismusból soha 
sem lesz semmi, s hogy a sorvadásnak kórjelei immár ta-
gadhatlanok. A bernkantoni kormányegyház politikájának 
elitéltetése a zürichi nagytanács által, (1. a ,Bel. 20. sz. 175. 
1.) Loysonnak lemondása (15. sz. 132. 1.) s hoszu sora az 
ókatholikus papok által elkövetett erkölcsellenes botrányok-
nak lassan-lassan kijózanítják még a legszabadosabb gon-
dolkozásmóduakat is. Fiatal ,ókatholikus lelkészek', kikről 
senki sem tudja, honnan valók, s csakugyan papok-e, fele-
ségestől s több még ,házasság' előtti gyermekkel állitanak 
be a községekbe s aztán még ott is minden ,feleség' daczára 
igen furcsa életet élnek, mig közbenközben folytonosan a 
katholikus papoknak erkölcstelensége ellen debachálnak. 
Mások, kiket alig néhány hónapja nagy pompával ,állami 
lelkészek'-nek hoztak ide, most vizsgálati fogságban ülnek 
lopás, kiskorú leányoknak szöktetése s hasonló, alkalmasint 
az ókatholikus lelkipásztorkodáshoz tartozó tettek miatt ; 
szóval az ókatholicismusnak már annyira nincs becsülete a 
tisztességes közvélemény előtt, hogy legújabban még a pro-
testáns s liberális irányú, következőleg az ókatholicismussal 
nagyon is rokonszenvező, berni ,IntelligenzblaW kénytelen 
volt a következő vallomást tenni: „A jobbra s balra való 
hithagyás (nem régen jelentettük, hogy egyik ókatholikus 
lelkész baptistává lett), leányszöktetési esetek, véres vere-
kedések s hasonló dolgok ugyan nem válnak az amugyis 
csak külföldiekből álló, ókatholikus lelkészi karnak becsü-
letére !" Ez rövid, de találó itélet. 

A solothurni kantonban, mely eredetileg a svajczi 
ókatholicismusnak igéretföldje volt, jelenleg már csak a 
starrkirchi, trimmbachi és ölteni községekre szorítkozik. 
Egyéb helyekre vonatkozólag jelezhetem, hogy Bielben leg-
újabban egy uj ókath. ,káplán' érkezett protestanshitü fele-
séggel s egész kis szekérrel, megrakva kis ókatholikusokkal ; 
ennek láttára az odavaló ókath. plébános rögtön kijelen-
tette, miszerint ,erkölcsösségi tekintetekből' bizony ő is meg 
fog házasodni. Hogy a plébános ur ilyformán már régebben 
gondoskodott az ,erkőlcsösség'-ről, arra vannak élő tanuk, 
olyanok, minőket káplánja egy egész szekérrel magával 
hozot t . . . . f 

Ha Keller Ágoston ez értelemben beszélt az ókatholi-
cismusnak terjedéséről s szaporodásáról, akkor igaza van ; 
ha e terjedést pedig ugy értette, hogy igazi katholikus hi-
vek térnek az ókatholicismusra, akkor nagyot hazudott ; 
mert erről ugyan szó sincsen. 

Genfben f. hó 4-én 19 papnak meg kellett volna az 
államtanács előtt jelenni, hogy ott az uj állami esküt lete-
gyék. Azonban egy sem jelent meg, minek következtében az 
illető plébániák megüresedetteknek jelentettek ki s az e g y -
házi főtanács' azoknak betöltésével megbizatott. Ha a genfi 
kormány azt hiszi, hogy ezúton majd sikerülend neki az il-
lető községekben az ókatholicismust meghonositani, akkor 

csalódik, — azonban nem is ez a svajczi kormányoknak vol-
taképeni czéljai 

Mert e czél, mint már most bizonyosan tudjuk, abban 
áll, az ókatholicismusnak segitségével a még meglevő katho-
likus egyházi javakat élconfiscálni s a még fenálló zárdákat 
elnyomni. A berni kormánylapok már kiszámították, hogy 
a juravidéki kath. egyháznak vagyona másfél millió frankra 
rug s a solothurni szabadkőművesek egy e napokban Lan-
genthal nevü faluban tartott tanácskozás alkalmával elha-
tározták, hogy a nagytanács őszi gyűlése előtt indítvány 
fog tétetni az utolsó, Maria-Stein nevü zárdának eltörlése 
iránt, miután annak fekvő birtokait épen most nyilt csalá-
sok s egyenes erőszak utján elvették tőle. Erre szolgál az 
ókatholicismus is ; mert mindenütt, hol a nép nem mutat 
hajlandóságot arra, hogy egy gaz, hitehagyott pap által hi-
tétől megfosztassa magát, legott az egyházi vagyon koboz-
tatik el, egészen ugy mint Poroszországban; s ha aztán min-
den elrabolható el lesz rabolva, s a kath. egyház koldusbotra 
juttatva, akkor — ismét élőiről kezdheti a kegyeletes ala-
pítványoknak gyűjtését, hogy egy pár évtized múlva legyen 
a páholynak ismét, mit elconfiscálnia. 

Ez a reformatio szelleme, a szónak teljes értelmében — 
kifosztogatása a katholikus egyháznak s a katholikus nép-
nek hol rászedé3, hol erőszak általi eltántoritása az ősi hit-
től. Oda lyukadt ki a 16-dik századbeli ,reformatio' s 
ugyanez ösvényen járnak a mai ,reformátorok' is. Hazug-
ság, hogy az általok megindított mozgalom szellemi lenne — 
nyomorult anyagi eszköz tXZy a hatalmasok kezében a kath. 
egyháznak elnyomásara s megrablására. 

VEGYESEK. 
— Nmlgu Haynald Lajos, kalocsai érsek ő Exja ujola-

gos bizonyítékát adta e napokban ama nemesszivü bőkezű-
ségének, melylyel a közoktatás magasztos érdekeit mindenha 
pártfogolja s támogatja, midőn a kalocsai főgymnasiumnak 
természettani készülékek beszerzésére épen e napokban ezer 
forintot ajándékozni méltóztatott. 

— Ftdő Császka György, szepesi püspök ő mlga legott 
megyéjébe tartott ünnepélyes bevonulása után, az odavaló 
papság anyagi állapotának javítására hatezer forintot ke-
gyeskedett folyóvá tenni. 

— A besanQoni szabadkőműveseket hasonló csapás érte 
kicsinyben mint nagyban az angolokat : páholyuk mestere 
halálos ágyán megtért, a végszentségeket vette, s az egyház-
zal kibékülve mult ki. A ,testvérek' minden kitelhetőt kö-
vettek el, hogy a haldoklót szándékától eltántorítsák, még 
Párisból is segítségül hitták a rend előkelő embereit, s hogy 
emellett az ott működő papokat minő bántalmazásokkal 
illették, az elképzelhető ; de mind hiába, a volt mester mint 
jó keresztény halt meg. A testvéreknek ebbeli erőlködései 
kellő világosságba helyzik, minő az a ,humanitasf, melyet 
páholyaikban ápolnak. 

— Ad vooem,amerikai viszonyok.' Az Egyesült Álla-
moknak pénzügyi államtitkára nyilvános lapok utján egy 
levélnek vételét nyugtázza, mely ily aláirás mellett , egy pap1 

egy 200 dolláros bankjegyet tartalmazott, azon kijelentés-
sel, hogy a névtelen beküldő ezen összeget mint az állam-
kincstárt illlető restitutionalis pénzt a gyóntató székben 
kapta. Ha bizonyos urak azok közül, kik nálunk annyira 
lelkesülnek az ,amerikai viszonyok'-ért e szép példát követ-
nék, — talán felérne egy kis államkölesönnel.... 

— Am. k. tudomány-egyetemen a hittani előadások az 
uj tantermek felszerelése miatt f. évi okt. 12-én veendvén 
kezdetöket : figyelmeztetnek a pesti központi papnevelde nö-
vendékei az igazgatóság részéről, hogy f. évi okt. 10-én a 
neveidében megjelenjenek. — Budapest 1874. szept. 12-én. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Amerikai állapotok ,ázsiai' viszonyaink 

között. 

I I I 

Felemelt homlokkal vallom magamat magyar 
embernek az egész világ előtt ; de harag és szégyen 
futja át valómat, midőn hazámnak oly szép hang-
zású nyelvén az Úristennek legszentebb neve a leg-
ostobább kevélységgel és pokoli háladatlansággal 
káromoltatik. Szégyenlem, hogy magyar vagyok, 
midőn más ajkú embertársaimat elég furcsán ma-
gyarul káromkodni hallom. Az én hazám nyelve a 
pokolnak aljas eszközévé satnyul. E tekintetből 
forrón óhajtanám behozatni a vallásos Amerikának 
törvényeit, melyek a káromlást szigorún fenyítik 
és melyek főleg nálunk a legégetőbb szükséget pó-
tolnák. Ha a király felkent személye ellen valami 
vétség követtetik el, a felségsértési per egész szigo-
rának alkalmaztatását nagyon igazságosnak talá-
lom ; és ha a királyok királya, az uraknak Ura, a 
határtalan fenségü Isten bántatik meg: váljon az 
ily eljárás nem érdemli-e meg a kormány figyelmét, 
nem érdemli-e a szigorú fenyitéket ? . . . Az Istennek 
imádandó neve a XIX. század fényes világánál bo-
lond otrombasággal és az ázsiai pogányságot is 
felülmúló vadsággal uton útfélen káromoltatik ; és 
a mi országgyűlésünk gyengéd lelkismeretének meg-
nyugtatására nem talál sürgősebb teendőt, mint az 
embereket derüre-borura párosítani. 

Az ifjú Amerika túlszárnyalt minket e pontra 
nézve is; mert a káromkodásnak megbüntetésére 
szigorú törvényeket hozott. 

Connecticut államban a káromkodás 1784-ig 
halállal, ettől kezdve pedig 1821-ig negyven vesz-
szőütéssel a puszta testre, és a szégyenkaró melletti 

egy órai állással büntettetett meg. A jelenleg is ér-
vényben álló törvény azokat, kik az Úristent vagy 
a Szentháromságnak valamely személyét káromolni, 
a ker. religio vagy a szentírás ellen valami gyalá-
zatosat mondani avagy tenni merészelnek, 100 dol-
lárig terjedő pénzbirsággal és egy évi fogsággal 
sújtja. Pennsylvániában 1860. márczius 31-dikén 
30. §. alatt hozott hasonértelmi törvény létezik, 
mely azonban a fogság idejének maximurnát három 
hónapban állapitja meg. E törvény szövege igy 
h.'.i.gzik az eredetiben: „If any person shall wil-
fully, premeditatedly and despitefully blaspheme 
or speak loosely and profanely of Almighty God, 
Christ Jesus, the Holy Spirit, or the Scriptures of 
Truth, such person, on conviction thereof, shall be 
sentenced to pay a fine not exceeding one hundred 
dollars, and undergo an imprisonment not exceeding 
three months, or either, at the discretion of the 
court".') (Ha valaki tudva s akarva, szántszándé-
kos gonoszsággal szitkozódólag, illetlenül vagy 
tiszteletlenül nyilatkozik a mindenható Istenről, 
Jézus Krisztusról, a Szentlélekről vagy az igazság 
iratairól az, ha e dolog rábizonyul, 100 dollárt meg 
nem haladó birságra, vagy három hónapig terjedő 
fogságra ítéltessék, a törvényszék belátása szerint.) 
Bár jutna eszébe valamelyik képviselőnek ily ne-
mes és üdvös törvényjavaslattal lépni fel az ország-
gyűlésnek, bizony nem egy káromlástól visszhang-
zott termében ! Ezáltal ugyan a szörnyen tudós, és 
se nem szabad, se nem kőműves szabadkőművese-
ket tán mosolyra inditaná, mely pokoli vigyorgás-
nak is beillenék; de az ország szinét és javát a leg-
forróbb hálára kötelezné, és e törvényben saját fér-
fias jellemének s a jó Isten iránti fiúi kegyeletének 
legékesszólóbb tanúbizonyságát nyújtaná. E tör-

0 Rüttimann i. m. 52, 53. 11. 
25 
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vényre a legislegkiáltóbb szükségünk vagyon ; 
azért is tettem ki annak szövegét, hogy az Ameri-
káért lelkesülő kormányunk és országgyűlésünk 
figyelmét valahogy ne kerülje ki. Pennsylvániában 
Rüttimann szerint egyvalaki, ki a szentírást mesé-
nek nyilvánitotta, melyben sok jó mellett sok ha-
zugság is fordul elő, államilag büntettetett meg . . . 
Massachusettsben Kneeland Abner, ki a pantheis-
mus mellett kardoskodott, káromlásról vádoltatván, 
az első fórumnál elitéltetett. Felebbeztetvén ügye, el 
nem döntetett, mert a jury az itélethozásban szét-
ágazván, eredmény nélkül oszlott szét. Ugyanazon 
Massachusettsben a törvényszék egyvalakit a ká-
romkodás vétkében marasztalt el, ki igy nyilatko-
zott: „Az universalisták egy Istenben hisznek ; én 
nem osztom ezen hitöket, hanem azon véleményben 
vagyok, hogy az ő Istenök, minden erkölcsi tulaj-
donával együtt, mihelyt a természet körén kivül 
kerestetik, csak képzelő tehetségök chimaerája". E 
példák ugyan a korábbi tizedekből valók, jegyzi 
meg ugyanazon Rüttimann ; nem lenne azonban 
talán lehetetlen az ujabb időkből is hozzájok ha-
sonló eseteket felhozni. 

Ohio és Virginia államainak codexeiben a ká-
romkodás nem fordul elő; azonban ott, valamint a 
legtöbb államban is a durva szitkozódás és átkozó-
dás (profanely cursing or damning), továbbá az 
Isten, Krisztus Jézus és a Szentlélek neve melletti 
eskü egy dollárnyi birsággal büntettetik. 

Hozzák be, alásan kérem, uraim, ezt az Ame-
rikát hozzánk, és szüntessék meg szigorú, szigorúan 
végrehajtandó törvénynyel az ázsiai vadságra em-
lékeztető, ostobául gonosz, magyar káromkodást! 

A vasárnapi pihenés s a vasárnapnak megszentelése. 
(Folytatás.) 

VIII. A vasárnapnak megszentelése, mint a lelkismeretszabad-
ságnak követelménye. 

A vasárnap azonos a lelkismeret felszabadításával ; a 
vasárnap adja meg az embereknek a szabadságot, vallásu-
kat gyakorolni, s az isteni tiszteletben részt vehetni. A többi 
mind semmi, s az igazi bölcsészek ezt igen jól tudják; — 
erre van az embernek leginkább szüksége, legelső köte-
lessége ez, melynek eleget tenni legfőbb becsületére szolgál, 
melynek tehát eleget tehetni joga van. Aki e jogot tagadja, 
érvényesítését megakadályozza, az zsarnok, s mint ilyen sú-
lyos bünt követ el. Oly állapot valamely társadalomban, 
mely által a munkásoknak nagy tömege, mindazok, kik 
kénytelenek dolgozni, hogy megélhessenek, e legfőbb jognak 
gyakorlatában gátoltatnak, olyképen, hogy lehetlenné té-
tetik nekik ezen Isten rendelte s a százados hagyomány ál-

tal kijelelt napot megülni, azon a templomba menni s imád-
kozni ; — ily állapot a legzsarnokibb elnyomatásnak álla-
pota, melynél borzasztóbbat nem is képzelhetni. S ez utolsó, 
de legnagyobb kifogásunk a mai ipar s a socialisticus köve-
telések ellen. Elfeledik ezek, hogy a munkásnak is van 
lelke, e lelket számításaikba fel sem veszik. Pedig e szel-
lemi zsarnokságot, mely a szabadságról szóló, nagyhangú 
elméleteket oly kegyetlenül meghazudtolja, igen sokan gya-
korolják s még többen szenvednek alatta. Csak nézzünk 
körül, s látjuk mi történik mindenfelül. 

Talán szabad az a tanoncz, kit mestere vasárnap dél-
előtt a műhelyben visszatart ? Szabad-e az a boltossegéd, ki 
szintén csak olyankor bocsáttatik el, délben, midőn az isteni 
tiszteletről már elkésett? Szabadon gyakoro'.hatják-e ezek 
vallásukat, szabadon tehetik-e azt, mit tenniök vallásuk 
meghagyja nekik . . . . Avagy szabad-e az az ácslegény, kit 
mestere, ha vasárnapon nem jelent meg a munkahelyen, 
hétfőn elbocsát ? Kit tehát a kenyérvesztés veszélye által 
kényszerítenek arra, hogy vasárnapon is csak ugy dolgozzék, 
mint hétköznapon, mintha sem lelke, sem vallása, sem istene 
nem lenne? Nem látod-e át, te mester, hogy azon erkölcsi 
kényszer által, melyet a kenyérvesztéssel való fenyegetés 
által gyakorolsz rajta, a legnagyobb merényletet követed 
el legszentebb s legbeesesb joga, lelkismeretszabadsága 
ellen? Avagy szabad-e az az ember, a kit soha nein nyugvó 
géphez lánczoltok, soha nem szünetelő gyárba zártok, mely-
nek kéményei éjjel nappal füstölnek, kerekei örökké forog-
nak? Szabadok-e ama nagy részvény társulatoknak hivatal-
nokai, melyeknek alapszabályai csak az osztalékkal foglal-
koznak, de cseppet sem azon tisztelettel, melyre a halandónak 
szabadsága s lelkismerete méltán tarthatna igényt? — me-
lyek napi munkarendjükben munkásainak vallási kötelmeit 
szóval sem emiitik, mintha azok nem is léteznéaek, miáltal 
ezren még ezren fosztatnak meg szabadságtól s a lehető-
ségtől Isten iránti kötelmeiket teljesíthetni. Hányan van-
nak minden rangú s rendű hivatalnokaink közt, mint pél-
dául a különféle közigazgatási s forgalmi, a postai, vasúti s 
távirdai hivatalnokok, kik a fenálló szolgálati szabályza-
toknál fogva soha sem járhatnak templomba, soha sem telje-
síthetik vallási kötelességeiket ? ! . . . . 

Valahányszor a dolog jelen állapota s munkásaink 
életviszonyai felett elmélkedem, mindannyiszor jobban erő-
sittetem meg azon meggyőződésemben, miszerint munká-
saink oly munkának súlya alatt, mely nem ismer rendes s 
szábályos szüuetelést, méltatlan zsarnokságot kénytelenek 
eltűrni, főleg azok, kik a nagyiparnak gépeihez lánczolvák. 
Ezek, ugy látszik nekem, leginkább szorultak a vasárnapra, 
s legtöbbet szenvednek eltörültetése miatt. A véletlenek egy 
sajnos találkozásánál fogva történt, hogy a nagyiparnak a 
jelenlegi terjedelmes mérvekbeni keletkezése épen azon korba 
esett, midőn a hitetlenségnek szelleme uralomra jutván, a 
népnek egyéb, jámbor szokásaival együtt a vasárnap is el-
törültetett. Ez nagy csapás, nagy szerencsétlenség volt, mert 
ennek következtében a nagyipar, s sok tekintetben az állami 
szolgálat is oly belszervezést nyert, mely a vasárnapot, 
mintha nem is léteznék, figyelembe sem veszi. Akkor ke-
letkeztek ama szabályzatok és szokások, melyek époly ke-
véssé szabadelvűek lévén, mint keresztény szelleműek sem, 
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az embernek testi s szellemi elsatnyulását eredményezik. 
A gép folytonosan működhetik, szünet nélkül, mignem el-
kopott ; de az e géphez majdnem hozzá kovácsolt ember-
nek időről időre szabadságra van szüksége, pihenésre s 
felüdülésre, különben időnek előtte agyondolgozza magát. 
Igaz, az ipar s a tudomány nagyszerű két tényező, közigaz-
gatási s közlekedési intézményeink általában véve bölcsek 
s jótékony hatásúak s a delejesség a gőzerő félcsudákat mü-
veinek; gyökeresen átalakiták e föld viszonyait. Nincs 
többé távolság, egy perez alatt Európa egyik végétől a má-
sikhoz röpül gondolatom, hegyeken, beláthatlan területeken, 
még a tengeren is keresztül. A népek soha sem képzelt mér-
vekben közelednek egymáshoz, az érdekek összefonódnak, 
az emberi nem egysége s solidaritása mindinkább ténynyé 
válik. Mindezek bámulatos eredmények, s az anyag, a ha-
landónak szolgálatába lépve, csudás módon szolgálja a szel-
lem s a műveltség érdekeit. De szükséges-e, hogy mindeme 
szép dolgok ily szomorú visszahatással birjanak ? Szüksé-
ges-e ama, minden érző szivet mélyen elszomoritó, sajnos 
ellentét, melynél fogva azt mondhatjuk, hogy a nagyipar 
oly gépekkel tölté be a világot, melyek majdnem önálló 
élettel, lélekkel birnak, s oly lelkekkel, melyek immár gé-
pekké sülyedtek ? Ezeknek szükséges a vasárnap, mely 
pihenést, felüdülést szerez, mely a szabadságnak egy cse-
kély kis részét meghozza nekik, mely létök lelketölő egy-
formaságába némi felfrissitő változást hoz, mely lehetővé 
teszi, hogy ismét egyszer lélekzetet vegyenek, ismét egyszer 
huszonnégy óráig igazán éljenek ; — szóval ezeknek kell a 
vasárnap, mely egyedül könyörületes irántok. Vasárnapon 
legalább megszűnnek gépeknek lenni s válnak emberekké.... 
s ezt az annyira szükséges s oly jótékony vasárnapot mégis 
meg akarjátok tagadni tőlök ? 

Avagy nem érzitek-e mindezek által, mily gyűlöletes 
s botrányos erőszakot követtek el emez embereknek lelkis-
meretszabadságán ; mily rosz példát adtok a többi népnek, 
mily folytonos botrányt okoztok egy nagy s fontos törvény-
nek eme nyilvános, készakarva feltüntetett megvetése ál-
tal — ? Igenis, méltatlan erőszakot követtek el, ezer meg 
ezer lelkismereten, ti, a lelkismeretszabadságnak szószólói, 
midőn követeléseitek s a munkának, általatok meghonosí-
tott, ilyetén berendezése által a nagy tömeget arra kénysze-
rűitek, hogy minden vallás nélkül éljen. Ezáltal félpogá-
nyokká teszitek az embereket, s egy nagy, isteni törvény-
nek áthágása által a legszentebb tekintély, az isteni tekin-
tély iránti tiszteletet ássátok alá, s következőleg minden 
tekintélyt tesztek tönkre ; mert miféle tekintélyt, miféle 
uralmat, miféle elüljárót fog a nép majd megtűrni, ha része-
tekről az isteni tekintély folytonos megvetésének lázitó pél-
dáját látja ? Ime, igy mozditjátok elő a népnek elerkölcste-
lenedését, melynek borzasztó terjedése felett különben ma-
gatok is keservesen panaszkodni szoktatok. 

A dolog tehát igy áll, hogy a munkás népnek szabad-
sága, a lelkismeretnek, a szellemnek s a személynek sza-
badsága tiltakozik a szünet nélküli munka ellen s követeli 
a vasárnapot. E fontos tényezők nevében követeljük tehát, 
hogy a munkásnak adassék vissza az ő vasárnapja, mely a 
szükséges pihenésre, tisztességes szórakozásra s jóravaló ön-
müvelésre időt s alkalmat nyújt neki. 

IX. A vasárnapi munkaszünet ellen felhozatni szokott kifogá-
soknak megezáfolása. 

Mi kifogást lehetne ugyan eddigi fejtegetéseink s kö-
veteléseink ellen tenni ? Mily érdek nevében vagy miféle 
hamis okoskodás segítségével lehetne egy népet eme rendet-
lenségben, eme botrányos életmódban mégis megtartani, 
mégis megfosztani azt azon üdvös törvénynek áldásától, 
mely különösen az ő javára alkotottnak látszik — ? 

A szabadságra nem lehet, nem szabad hivatkozni. Ki-
mutattuk ugyanis, hogy épen a szabadság eszméje, a mun-
kás személyének, szellemének, lelkismeretének szabadsága 
követeli a vasárnapot; tiltakoztunk azon elviselhetlenjárom 
ellen, mely a magán- s nyilvános munkáknak jelenleg di-
vatozó rendszere s berendezése által számtalanoknak vál-
lai ra nehezedik, amennyiben közvetlenül vagy közvetve le-
hetlenné tétetik nekik, vallási kötelmeiket teljesíteni. Igaz, 
hogy vannak sokan, kiknek szájában e szó vallásszabad-
ság' annyit jelent, mint a szabadság, mi vallással sem bírni. 
Hagyjuk őket, hisz' nem arról van szó, hogy ezekre valami 
vallásféle erőszakoltassék rájok, de époly különös s gyűlö-
letes követelés az, hogy viszont nekik legyen szabad, a ma-
gok vallástalanságát másokra erőszakolni. „A szabadság 
bármit, vagy akár mitsem is hinni, mondja Montalembert 
gróf, bizonyos tartózkodásra kötelez a hivőknek szabadsá-
gával szemben ; mert különben a tagadás diadalt aratna az 
állításon, a kisebbség elnyomná a többséget, s a korszellem 
s türelem nevében kért s nyert szabadság, mitsem hinni, 
utóvégre a lelkismeretek teljes elnyomására s minden vallás-
nak végképeni kiirtására vezetne." 

Avagy talán azt mondja valaki : „Többet mint ez a sza-
badság és méltóság, melyet a vasárnap biztosit a keresztény 
munkásnak, — többet nyom anyagi érdeke, többet az a 
nyereség, hogy a vasárnapi munka által munkabére is nö-
vekedik, amennyiben hat nap helyett, hét napért fizettetik." 

Ezen csalárd, hazug számokba öltöztetett, az u. n. 
evidentia ködébe burkolt álokoskodással támadják meg a 
népnek a vasárnap iránti, hagyományos tiszteletét. Azt 
mondják a munkásnak : „Hetenkint egy napi munkával 
több, egy napi bérrel is többet hoz be, mi az év végén 
ennyit meg ennyit tesz" . . . . avagy azt mondják: „Vasár-
napon is csak kell enni, tehát kell dolgozni vasárnapon is." 

Alig találok szavakat azon undor kifejezésére, melyet 
eme nyomorult számitgatásoknak oktalansága, ezen állitó-
lagos társadalmi megtakarításoknak hazug volta bennem 
kelt, melyek a munkásnak testét, lelkét, szivét s lelkisme-
retét, a családnak örömeit s a társadalomnak érdekeit szá-
mokért áldozza fel — oly számokért, melyek merő csalás s 
szemfényvesztés. Kell léteznie s létezik is szoros összefüggés 
s a legszebb összhangzat mindazon törvények közt, melye-
ket Isten hozott, s ezért lehetetlen, hogy azon törvény, mely 
az emberi természet s a társadalom szükségletei által oly 
parancsolólag követelt vasárnapi pihenést igazi atyai gon-
doskodással elrendeli, ellenkeznék ama másikkal, melyen 
az egyénnek s a társadalomnak anyagi gyarapodása alap-
szik ; sőt ellenkezőleg, e két törvény a legszebben kiegyez-
tethető egymással. Ezért még a legszabadelvübb nemzet-
gazdászati irók is kénytelenek bevallani, miszerint a heten-
kinti egynapi munkaszünet úgyszólván csudásan megegyezik 
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azon törvényekkel, melyek a munkát s keresetet szabályoz-
zák s ezzel kapcsolatban a következő további tételeket állí-
tották fel: Ha az ember hatnapi munka után nem nyugszik 
a hetedik napon, akkor a következő hat nap alatt először 
kevesebbet s másodszor kevesebb erélylyel fog dolgozni, s 
igy folytonosan kisebbedő arányokban, mig végre, mint egy 
túlhajtott gép elkoptatva, időnek előtte munkaképtelenné 
válik ; mert nincsen módjában a hetednapi nyugalom által 
erejének, hatnapi fáradozása folytán beállott apadását, el-
gyengitését helyreállítani ; az erőnek csökkenése pedig men-
nél tovább tart, annál hatványozottabb mérvekben, azaz an-
nál gyorsabban megy végbe. Minthogy pedig addig, mig egy-
részt az erő csökken, másrészt az elvégzendő munka mindig 
egyforma marad, — következik, hogy az erő s munka közti 
arány, s pedig az előbbinek rovására megváltozik, azaz, 
az eredetileg a munka elvégzésére elégséges erő későb-
ben már nem mutatkozik elégségesnek, mely erőcsökkenés-
nek azonban természetes következménye a munkabérnek 
csökkenése is ; mert a gyenge nem tud annyit keresni mint 
az erős ; — ime, hogy a vasárnapi munka nemcsak nem elő-
nyös a munkásra, hanem felette hátrányos, mert mielőtt még 
ideje leendett, ha mindjárt hozzá való jóakarata is lenne, va-
lamit megtakarítani, agg, munkaképtelen koldussá teszi. 

De azt mondják : a vasárnapi munka a munkabért 
egy heteddel felebb rúgtatná ; mert hat nap helyett hét 
után történik a fizetés. Ez pedig nem áll, mert mindenki be-
látja, hogy, ha egy ember hat nap helyett hét napon dolgozik, 
ez annyit tesz, mintha egy napon, hat ember helyett heten 
dolgoznának; igy tehát a vasárnapi munka által a munkás 
erőknek száma egy heteddél szaporittatik, minek következ-
tében — a munkabér egy heteddél csökken ! — mert a keres-
let s kinálat közti aránynak törvényénél fogva, mennél 
több a munkaerő, annál nagyobb ezeknek egymásközti ver-
senye, s annál csekélyebb a bér; ugy hogy itt is azt látjuk, 
hogy a munkás a vasárnapi munka által anyagi helyzetét nem 
csak nem javitja, hanem még sokkal roszabbá teszi, ameny-
nyiben önerejének tulerőltetése által csak — maga magá-
nak csinál concurrentiát s folytonos, pihenés nélküli fárado-
zásainak egyedüli következménye a korai kimerültség, hozzá 
még önvétke miatt folytonosan csökkenő munkabér mellett. 

Mindezek után, mondják végre a fentemiitett nemzet-
gazdászok, világos, hogy nemcsak egészségi, hanem gazdálko-
dási szempontból is szükséges, hogy az ember vasárnaponkint 
pihenjen s szabadságát élvezze, mint ezt Isten maga rendelte. 
A vasárnapnak' megszentelése nem csak nyugalmát, hanem 
emberi méltóságát s szabadságát, testi jóllétét, erejét s egész-
ségét is biztosítja a munkásnak; mig ama másik, szívtelen, ha-
misan u. n. nemzetgazdászat, mely az emberben csak lánczra 
vert rabszolgát, de nem nemes s halhatatlan lelkű lényt lát, 
azon állitólagos előnyöket sem nyújtja neki, melyeket a meg-
szaporított munkáért s szabadságának teljes feláldozásáért 
igért, hanem ellenkezőleg, mindig mélyebben s mélyebben 
beletaszítja a nyomorba. 

Oh ti igazán, a szónak teljes értelmében szegény u j -
ságirók s könyvcsinálók, ti szomorú alakú népbarátok, kik 
egyebet sem tudtok a szegény népnek tanácsolni, mint 
örökké csak ezt: „Dolgozzál, s dolgozzál ismét s dolgozzál 
folytonosan s ne pihenj soha !" Avagy talán arra akar-

játok utalni a munkást, hogy a rendes s törvényes vasár-
napi nyugalomnak feláldozása mellett, ezért hétfőn pihenjen 
kénye kedve szerint? Igy is lesz; akarva nem akarva, a 
munkás pihenni fog, igy vagy ugy, mert pihennie kell. De 
kérdem, először: ha a pihenés egyszer egy hétben, mondjuk 
tehát : a vasárnapi pihenés mégis csak szükséges, mit érnek 
akkor számitgatásaitok s számjegyeitek ? . . . S aztán: ha 
a pihenésnek csak napját s óráját változtatjuk meg, mi 
haszna van a munkásnak egy ősrégi, minden tekintetben 
tiszteletreméltó törvénynek eme bűnös megszegéséből ? . . . 
A vasárnap mitől sem fosztja meg a munkást, ki azt tiszte-
letben tar t ja ; az általános tapasztalat mutatja, hogy azon 
munkások, kik a vasárnapot megtartják, nem szegényeb-
bek, hanem inkább jobbmóduak, mint azok, kik azt nem 
teszik ; mert azok, kik a vasárnap helyett a hétfőt tart ják 
meg, nem is otthon, családjok körében teszik ezt, hanem a 
korcsmában ; mert ha tisztességes emberek lennének, nem 
fanyarodnának az isteni törvény ilyetén kigunyolodására, 
minő az, midőn valaki, mert hát pihenni mégis csak kell, 
csak azért sem a vasárnapot, melyet Isten rendelt arra, ha -
nem más napot, a hétfőt használja fel ; ugy hogy bátran azt 
lehet mondani ; miszerint a hétfői munkaszünet joggal az 
elerkölcstelenedés egyik félreisrnerhetlen jeléül magya-
rázható. 

De talán mégis, általában s nagyjában véve, hasznos 
a vasárnapi munka, s nemzetgazdászatilag előnyös azon 
nyereség által, melyet folytonossága, s a productiónak ettől 
függő gyorsítása s szaporítása — ha nem is a munkás-
nak, de a munkaadónak, a gyárosnak, szóval a nagyipar-
nak hoz ? . . . 

Korántsem, s aki ezt állítja, kettőben téved, sőt bűnt 
követ el, közerkölcsösségi s nemzetgazdászati tokintetben ; 
mert bün, undok, megbocsáthatlan bűn lenne, ha a nagy-
ipar munkásainak sem egészségét, sem erejét, sem szellemét, 
sem szivét, sem kedélyét, sem családját, sem lelkismeretét 
nem akarná tekintetbe venni. S mindemellett még sem 
nyerne semmit ; mert ki van mutatva, hogy a túlerőltetett 
munkának eredménye a hét nap végén nem több, mint a 
mennyi a hatodik nap végén lenni szokott, hahogy vasár-
napon a rendes pihenési időköz megtartatik. A túlerőltetett 
munkások nem dolgoznak hét nap alatt többet, mint ameny-
nyit a pihentek hat nap alatt kiállítani képesek; — sőt, 
általánosan ismert nemzetgazdászati törvény, hogy, ha le-
hetséges lenne is többet állítani ki, ennek belértéke még sem 
lenne nagyobb, mert a productio terményeinek számszerinti 
szaporítása azoknak árkeletét csökkenti ; — mennél több 
van valamely áruból a piaezon, annál olcsóbb ; ugy hogy a 
vasárnapi munka még a nagyiparnak sincsen hasznára; nem 
is említve, hogy a nagyiparnak érdekei nem lehetnek má-
sok mint a társadaloméi ; ez utóbbinak válságai amarra is 
kihatással birnak, s a társadalom is nagyon érzi mindannak 
hiányát, mit a nagyipar, a vasárnapnak kiküszöbölése által 
a nép szivében megsemmisített. 

Mindezekután, midőn tagadhatatlan, hogy a vasárnap-
nak elhanyagolása csak roszat hoz az egyénre s az egész 
társadalomra, az egyes munkásra, ugy mint az összes nagy-
iparra — lehet-e, szabad-e még azt mondani, hogy ezen 
elhanyagolás az ujabb korszellemnek egyik elutasithatlan 
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követelménye, 8 a munka, a magán- s nyilvános szolgálat 
jelenlegi berendezésének szükséges, megváltozhatlan követ-
kezménye ? . . . Csakugyan nem lehetne mindezeken vál-
toztatni ? 

Tévedés ezt állitani, annál nagyobb tévedés, minthogy 
vannak kézzelfogható tények, melyek ezen állitásnak alap-
talan voltát folytonosan a legkirívóbb színekben feltünte-
tik. Itt van Anglia s Amerika példája, azaz épen azon or-
szágoknak példája, melyek a nagyipar s világkereskedelem 
terén első helyen állanak. A mi ott lehetséges, anélkül, hogy 
a kereskedelem, az ipar, a közigazgatás vagy a szabadság 
csak a legkisebb csorbát is szenvedné; miért ne lenne az 
lehetséges nálunk is? Csak akarni kell, s meglesz; csak az 
a baj, hogy bizonyos körökben nem igen akarnak akarni. 

Pedig ideje lenne már a tapasztalás intő, figyelmez-
tető szavára hallgatni, hogy szakítanánk azon sajnos szoká-
sok- s visszaélésekkel, melyek a népeket szemlátomást er-
kölcstelenekké s pogányokká teszik. Ha egyéb nem, ugy 
legalább az egyre gyorsabban közelgő társadalmi nagy vál-
ságtóli félelem hatna az illetőkre. Megengedtettétek a mun-
kásnak, hogy a vasárnapot lábbal tapodja, pedig ez által 
sem gazdagabbá, sem elégedettebbé nem tettétek őt. Leroux 
Péter, ismert forradalmi író, erre nézve ezeket irta : „Indít-
ványozom, hogy a Pantheonnak ') eine felirata fölé ,A nagy 
férfiaknak a hálás haza' ez tétessék : ,Hajdanta a munkás 
hat napig dolgozott s a hetediken munka nélkül élhetett ; — 
aztán jött a forradalom, s azóta a munkás kénytelen, hét 
napig folytonosan dolgozni, ha valahogyan megélni akar". 

„Bármint legyen a dolog — írja Montalembert több-
ször idézett könyvében — annyi bizonyos, hogy az alsóbb 
néposztályoknak elégedetlensége soha sem volt nagyobb s 
mélyebb, mint épen most. Meglehet, hogy a munkások most 
jobban ruházkodnak s jobban táplálkoznak, de bizonyos, 
hogy kevésbbé boldogoknak érzik magokat, s hogy a mun-
kaadók sokkal kevésbbé nyugodtak, mint valaha voltak. 
Amióta a vasárnapnak tisztelete azon ürügy alatt tűnt el a 
gyárból s a műhelyből, hogy ez uj lendületet adand az ipar-
nak, azóta halljuk folytonosan ama dühös harczi riadót az 
embernek embèr általi kizsákmányoltatásáról. Mennél job-
ban maradoztak el munkásaink a templomokból, annál in-
kább kezdték a műhelyt utálatos, elviselhetlen börtönnek 
tekinteni, s mi most kény telenek vagyunk beismerni, miután 
önkárunkon okultunk, miszerint apáink bölcsesége nem ér-
demli ama kicsinylő lenézést, melyet iránta tanúsítottunk". 

Térjünk tehát vissza apáink, s az elmúlt századok 
bölcseségéhez ; állitsuk helyre az ókornak intézményei kö-
zül a legrégibbet s legnépszerűbbet; a legáltalánosabbat, 
legjogosultabbat s legtiszteletreméltóbbat, — azt, mely egé-
szen napjainkig az idők minden változásait, az államok 
minden forradalmait élte tul, azért ; mert a kik létesítek, 
ama törvényhozók belátták volt, mily szoros s benső össze-
függésben áll mindahhoz, min az embernek ereje, becsülete 
alapszik. 

Szabaditsuk fel az embert egy szünet s pihenés nél-
küli munkának nyomasztó súlya alól. A vasárnap a mun-

l) A ,Pantheon', szent Genovéfa temploma, melyet a forradalom a 
nagy férfiak' temetkezési helyéül rendelt volt. 

kás Istenrendelte nyugalmának napja; — adjuk vissza neki 
mindenek előtt azt, mit Isten rendelt számára. 

„A munkás osztályok — mondja maga Proudhon — 
sokkal inkább vannak a vasárnapi pihenésnek fentartása 
körül érdekelve, semhogy az valaha egészen elenyészhetne. 
Tartsuk fenn, állitsuk helyre ezen annyira társadalmi s 
népszerű intézményt, a vasárnapnak megszentelését, mely a 
jó erkölcsöknek egyik hatalmas támasza sa társadalmi szel-
lemnek kiapadhatlan kútforrása. A vasárnapnak megszente-
lése mindenképeni haladásunknak legtermékenyebb alapelve !" 

(Folyt, köv.) 

EG-THÁZI TUDÚSITÁSOK. 
Pest, szept. 22. E g y m ú m i a g a l v a n i z á l á s a . 

Kegyeletből történik-e, vagy meggyőződésből, pusztán idő-
töltés-e az oka, vagy csakugyan mélyen átérzett szükség 
indokolja-e, hogy még ma is folyton felmelegítik Deák Fe-
rencz mult évi egyházpolitikai programmját, magasztalják 
elveit ? — ezt most nem akarjuk vizsgálgatni, hogy azonban 
még ma is időszerűnek tartja a sajtó felemlegetni, ez tény, 
és e tényt mi nem ignorálhatjuk ; nem azért, mintha ujabb 
argumentumokat látnánk felhozatni ama szerencsétlen be-
széd elveinek helyessége mellett ; a phrazisok ma is csak a 
régiek, hanem hogy bámulatunkat fejezzük ki, látva mily 
szivóssággal védi a liberalismus amaz ellentétekben és a 
kath. egyház iránt majd megvetés, majd gyűlöletben gaz-
dag beszédet. 

Felfoghatatlan ama vakság, mely még ma is, több 
mint egy év után elvekről beszél, melyek Deák Ferencz be-
szédében feltalálhatók, s melyek szerint hazánkban az egyház 
és állam közti viszony rendezendő lenne. Aki ezt még ma is 
állítani elég bátor, az soha sem olvasta Deák beszedjét, 
vagy ha olvasta és mégis ,elvek'-ről beszél,jóhiszeműsége csak 
szánakozásra indíthat minden józanul gondolkozót. Deák Fe-
rencz bestédében sem elv, sem irány, sem következetesség 
nincsen, hanem a legnagyobb tájékozatlanság s zavar, me-
lyek következtében épen ugy azt lehet felőle mondani, hogy 
Bismarck egyházpolitikáját óhajtja nálunk is meghonosí-
tani, mint azt, hogy az amerikai szabadságot akarja az egy-
házra kiterjeszteni ; Bismarck és Amerika, Amerika és Bis-
marck, a két sarkpont, mely körül beszéde forgott, de melyek 
egymást tökéletesen kizárják. Amerikában az egyház jókora 
szabadságnak örvend, a bismarckisinus egyházpolitikája az 
egyházat elnyomja ; Amerikában a pápa püspököket szaba-
don nevez minden politikai tényező kizárásával, Bismarck 
rendszere még azt sem engedi meg, hogy a püspök az ő 
tudta nélkül a káplányt egyik egyházközségből a másikba 
áthelyezze. 

Mi nem tudunk bámulatunknak elég nyomatékosan 
kifejezést kölcsönözni, hogy daczára ily ellentétes rendsze-
rek megjelelésének még ma is ,elv és irány'-ról tudnak Deák 
Ferencz beszédében beszélni. Hol itt az elv, hol az irány ? A 
szabadság mellett nem ott diszlik-e a gyönyörűséges rab-
szolgaság? Már most, melyik ez az elv, ez az irány, mely 
tulajdonképen Deák Ferencz kedvencze, mely szerint állító-
lag rendezni kellene az egyház és állam közti viszonyt ? az 
amerikai Deák Ferencz ellentmond a bismarcki D. .F.-nek 
is viszont, ami nem azt jelenti, hogy Deák Ferencz irányt, 
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elvet szolgáltatott az egyház és állam közti viszony rende-
zéséhez, melyet közbe legyen mondva, mi szükség sem lenne 
rendezni, ha a liberalismus össze nem zavarta volna, hanem 
jelenti a legnagyobb tájékozatlanságot, iránytalanságot, kö-
vetkezetlenséget és ellenmondást. 

Mindezt nem látni lehetetlen, lehetetlen még akkor is, 
ha valaki a legnagyobb pietással viseltetik Deák Ferencz 
iránt ; a személy iránti pietás távolról sem követeli, hogy 
minden tetteit feltétlenül magasztaljuk, amaz szükségképen 
nem vonja ezt maga után, sértetlenül maradhat a személy 
iránti pietás, habár a tettek iránt nem vagyunk is a sze-
mélylyel egyértelemben, de az igazságot sem szabad felál-
dozni azért, hogy állítólag a pietás megmentessék, az igaz-
ság felül áll a személyen, nem szabad a pietás örve alatt 
tévnézeteket terjeszteni, azokat mint csalhatatlan igazságo-
kat hirdetni ; nem szabad az ellenmondásokra szemet hunyva 
azt állítani, hogy Deák íerencz megjelelve az elveket, ki-
tűzte az irányt, mely az egyház és állam közt erőszakosan 
felbontott testvéri szeretetet hivatva van ismét helyreállítani. 

Ismételjük, hogy Deák Ferencz beszéde e tekintetben 
semmiféle hivatással sem bir, ezt hirdetni csak azoknak 
lehet, kik az elmékben még nagyobb zavart akarnak elő-
idézni az egyház é3 állam közti viszony rendezésére nézve, 
mint már is tényleg létezik. A sajtó, ha lelkismeretes lenne, 
és hogy az legyen, az ország jóléte követeli, igen, a sajtó fel-
adata lenne, hogy nagyjon fel már valahára az egy éven 
keresztül űzött szemfényvesztéssel, és ha nincsen annyi er-
kölcsi bátorsága, hogy Deák Ferencz egyházpolitikai quod-
libetjét a maga nevén nevezze, legalább hallgasson felőle, 
mert abból a nemzet sem arról nem nyert tiszta fogalmat, hogy 
Deák Ferencz tulajdonképen mit is akar, sem arról, hogy a 
nemzet az egyház és állam közti béke létesítésére nézve, 
mely utat kövessen. 

Ellentétek, ellenmondások nem arra valók, hogy ve-
lük differentiák kiegyenlítessenek, erre csak egyetlenegy 
ut vezet, ha t. i. a nemzet visszatér a keresztény elvekhez a 
kormányzásban is ; ez az egyedüli biztos irányadó, ez hatá-
rozza és szabályozza az egyház ugy, mint ,az állam' jogkö-
rét. Azon államférfiú, aki amaz elveket folyton szeme előtt 
tartja, nem lesz kényszerítve idejét irányok, elvek, theo-
riák, rendszerek feltalálására pazarolni, teendőiben az egy-
házzal szemben nem félhet összeütközéstől az egyházzal, 
nem tarthat panaszoktól az egyház részéről, mert a keresz-
tény elvek nem kétértelműek, nem határozatlanok, nem 
változók és egymásnak nem mondanak ellen. Ha tehát sza-
bad a sajtónak jó tanácsot adnunk, ugy azt ajánljuk, hogy 
hagyja abba Deák Ferencz beszédének dicsőítését, evvel 
sem ama beszédbe, sem az egyház és állam közti viszonyba 
nem fog uj életet lehelni, karolja fel inkább a keresztény 
eszméket, a többi azután magától megjön. & 

Garamvidék. E g y d r á g a l á t o s , k ö z ö s i s k o l a ' 
c z i m a l a t t i h e l v . h i t v a l l á s ú c h a m a e l e o n n a k 
i g e n f u r f a n g o s e r e d e t e . Midőn a legutóbbi követ-
választás alkalmával egy jó barátom a hontmegyei F— köz-
ség helv. hitv. prédikátorával találkozott, és hozzá azon 
kérdést intézte : miért engedte meg iskolájának elközösitte-
tését? azt felelte ez neki hazafias simplicitásában, hogy „az 
iskolája csak addig közös, mig a kormány segélyével fel-

épül; azután biz az megint csak — kálvinista leszen".. . . 
Igen; de rászorult-e e község a kormány pénzére? E köz-
ség, melynek én is voltam pár évig lakosa, igen tehetős, 
szorgalmas és népes; no de a potya jólesik ottan is-Volt 
még akkor a kormánynak pénze elég ; tudták a ,hazafiak' 
az ő közösiskolás gyengéjét, bókot mondtak neki, s a bók 
tudvalevőleg rendesen, hol kisebb, hol nagyobb hazugsággal 
jár, és meglett — a kálvinista iskola. Ugyanazon helység-
ben fenáll még ma is a katholikus iskola, és igen szegény 
levén, óriásilag küzd léteért; de hát az ottani szegény ka-
tholikusok miért nem fordultak annak idejében a kormány-
hoz segélyért ? Adhatott volna az akkori pénzügyminister 
ur nekik legalább a szebeni árvák visszatartott, és mit tu-
dom én ? mire fordított alapítvány — kamatjaínak ezrei-
ből ! — Szegény együgyű katholikusok, tanuljatok hazudni 
csupa hazafiságból, és aztán ? . . . lesz talán palotaszerű isko-
látok ? . . . Ah ! ne hazudjatok, kedves véreim, a hazugságot 
az Ur Isten is, a becsületes emberek is utálják ; de az köny-
nyen torkotokra is forrhatna, nem levén rá privilegiumtok, 
nem levén hozzá kellő routineotok. Tűrjetek csak édes vé-
reim : pariét patientia palmam. 

Azonban ez csak ouverture volt ahhoz, a mit sajátlag 
mondani akartam. 

Barcsmegye Szódó községének szám- és gazdagságon 
nézve túlnyomó helv. hitv. többsége már néhány éve édes-
gette a katholikusokat és zsidókat, hogy az ottani kidűlt, 
bedűlt kálv. iskola egyakaratulag közösittessék el, és termé-
szetesen a kormány által épittessék fel. Az ez érdemben 
tartott gyűléseken azonban minden hivás és pressio daczára 
sem jelentek meg a katholikusok, de meg a zsidók sem. Fel-
hozták ugyanis a katholikusok, hogy nekik a rövid 1/2 órá-
nyira fekvő anyaegyházi községben tisztességes és kellően 
felszerelt iskolájok levén, s az gyermekeik által rendesen 
látogattatván is, más iskolára szükségök nincs ; a gazda-
gabb protestánsok számára pedig iskolát emelni — kedvök 
nincs ! És mégis dictum-factum meglett a közös, akarom 
mondani: a kálvinista államiskola! A kormány mintegy fél 
év előtt háromezer és nem tudom hány száz forintot nagy-
lelküleg resolvált, az épitkezés e tavaszszal megkezdetett, 
és a katholikusok az ez épitkezésnéli közreműködésre hivat-
tak fel, — közös iskolát közösen kellvén épiteni. Azonban 
a kath. hivek hála a jó Istennek, és tisztelet őszinte hazafi-
ságuknak ! e közös iskolás chamaeleonhoz nem nyúltak f 
fenyegették őket pandúrokkal, Írattak nekik, nyargalva a 
közösiskolás czégéren, a szolgabíró által, a prot. urak az 
ő kath. zselléreikre mindenféle pressiót gyakoroltak : deni-
que ők, kivéve két katholikus embernek egy heti, de állító-
lagosán fizetett munkáját, nem csak katholikushoz, hanem 
magyarhoz illőleg is viselték magukat. Kell-e ehhez com-
mentár? Mikor fogsz már eszmélni te szegény magyar ka-
tholikus nép ? íme, nyomorban van az ország, fülig uszunk 
a drága adósságban, szebeni árvaházunk pénze elvonatik, és 
a helv. hitvallásnak számára az ország koldus erszényéből 
palotaszerü iskolák épülnek. A 8 millió katholikus adójából, 
sőt alapitványaiból a két millió kálvinista részére bőkezűen 
foly az adomány ; és mi szegény katholikusok csaknem pá-
riák gyanánt tekintetünk sz. István országában. A szódói 
prot. urak aem adták fel, nem merték feladni a zsidókat, 
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hogy iskolájok építkezésénél nem nyújtottak nekik segéd-
kezet; csak a katholikusokkal akarták éreztetni nagy ha-
talmukat, fensöbbségöket. Ah, szegény hazám, mi lesz csak 
belőled ? A hazugság már felemelt fővel kezd csatangolni 
határaidon ; a jog, az igazság pedig, mintha csak szégye-
nelné a nyegle csalásnak krachos vívmányait, túlzott sze-
rénységgel vonul vissza. De nem jól van ez igy ! Ébrednünk 
kell, és férfias nyiltsággal jeleznünk a nyilvánosság terén 
azon szomorú adatokat, melyek államháztartásunk rothasztó 
kóranyagát tüntetik fel. Az igazság csak addig látszik szen-
vedni vereséget, mig a nem-törődés kábító álma fogva tartja. 
Ez adatot is azért hoztam szenvedélytelen nyugodtsággal a 
nyilvánosság elé, hogy kath. magyar véreimet a hoszu és 
vészteljes szunnyadásból felrázni magam is erömhöz képest 
iparkodjam. Kérjünk igazságot és ne egyebet, mint tiszta 
igazságot fent és alant ; kérjük az ország jövedelmének ne-
mes czélokra, és nem a felekezeti béke megzavarására, nem 
a jellemtelen közösiskolák áldásnélküli szaporítására for-
díttatását ; követeljük vissza saját, százados jogok által 
megszentelt alapitványainkat, hogy nagy áldozatokkal eled-
dig fentarthatott számos iskoláink virágzó állapotba emel-
tethessenek. A prot. atyafiak autonomiája azt eredményezte, 
hogy jobbára igen tetemes községi jövedelmeik vannak, s 
ők azokat felekezeti czéljaik érvényesítésére fordithatják, a 
mint valóban fordítják is, és még azonfelül közösiskolás 
titulus alatt jelentékeny állam-segélyt is kapnak, mint az 
emiitettem két, közvetlen szomszédságomban levő helység-
nek közösiskolás históriája tanúsítja ; a 8 millió magyar ka-
tholikus egyháznak vallás- és tanalapi jövedelmei ellenben 
a kormány kezében vannak, mely azoknak hovafordításáról 
tudtommal senkinek sem számol, és fájdalom! mindent mást, 
csak kath. iskolát nem emeltet, és nem is segélyez. Ily el-
vek, ily eljárás mellett hazám nem csak hogy nem fog erős-
bödni, hanem foszladozni és mint bomlott kéve széthullani; 
ily eljárás az egyenetlenség üszkét fogja a felekezetek közé 
dobni, s a nyelvileg megoszlott hazában a ker. testvéri sze-
retet kötelékét is fölbontani. Miért is igazságot, és csakis 
igazságot kérjünk, sőt szent honfiúi kötelességünk is kér-
nünk ; mert Isten ujja által van megirva a protestánsok ál-
tal is szentnek tartott Írásnak örök igazságokat tartalmazó 
lapjain: „Az igazság fölemeli a nemzetet; a bün pedig, tehát 
a közös iskolás hazugság is, szegényekké teszi a népeket." 
Péld. 14, 34. 

Ébredjünk tehát, kath. magyar véreim ! hadd jöjjön 
ébredésünkkel szegény hazánkra a nemes igazságnak, s 
azzal ama jobb kornak hajnala, mely után buzgó imádság 
epedez százezrek ajakán. -f- •{• 

Berlin. K ü l ö n f é l é k . A ,Köln. VlksztgS egyik ber-
lini levelezése a következő kissé mysteriosus jelentést hozza ; 
„E napokban Bismarck herczeghez Yarzinbaoly személyiség 
hivatott meg, s már el is utazott oda, ki a liberálisoknak leg-
nagyobb ellenségei közé tartozik s kiről ennélfogva méltán azt 
hihette a nagyvilág, miszerint közte s a herczeg közt az össze-
köttetések már régóta s végképen megszakittattak. Azt hi-
szem, hogy e férfinak Varzinba hivatása az egyházi küzdel-
mekkel van összefüggésben ; de váljon belőle egy jobbra való 
fordulatot, vagy a ,Róma ellenes' harcznak még fokozottabb 
folytatását szabad legyen-e kimagyarázni ; erre nézve még 

nem merek véleményt koczkáztatni. Hogy az uralkodó ál-
lamférfi, tekintve a porosz katholikusoknak szívósságát s a 
,culturkampf' ebből folyó tökéletes fiascóját nem egészen jól 
érzi magát, az tény. Nem régen egy katholikus főúr e kér-
dést intézte hozzá; „Váljon hova vezetend ez a história?".... 
„Tudja az ö—g", feleié a herczeg — „de én már vissza nem 
léphetek." Tehát csak rohanjon előre, mennél gyorsabban 
annál jobb, úgyis már a végnek kezdete ez. 

De hát ki az a titokszerü személyiség, mely Bismarck-
hoz hivatott ? . . . . Talán alig hihető, s mégis igaz, hogy — 
Wagener, az a hirhedt Wagener, a jezsuitatörvénynek szel-
lemi atya, az a jellemtelen egyéniség, melyet tavai Lasker 
a zsidó tönkretett, mely piszkos pénzbeli üzérkedései miatt 
nyugdíjba helyeztetett, de — el ne feledjük — melynek min-
dig oly benső, gyengéd viszonyai voltak, Isten tudja kivel, 
hogy az ezen üzérkedés miatt ellene megindított pernek 
mai napig sem mert senki sem végére járni. Ezt az embert 
hivatta magához Bismarck, mint mondják, hogy az egyház-
politikai viszályok felett tanácskozzék vele; mi ha igaz, 
csak annyit jelenthet, hogy egy jobbra való fordulatot egye-
lőre ne várjunk ; ámbár alig hihető, hogy a herczeg ily em-
bert még egyszer nyilvános szolgálatételre alkalmazni mgr-
jen. Azonban lássa ő, ha az hiszi, hogy ez hozzá méltó 
eszköz. 

A paderborni püspök, kit a kormány nem régen a tar-
tományi főnökség utján felszólított, hogy mondjon le püs-
pökségéről, erre természetesen azt a választ adta, mejyet 
egy hitvalló főpap ily körülmények közt egyedül adhat. A 
neki kitűzött határidő egyébiránt e napokban lejárván, 
meglátjuk majd, leteszi-e őt a kormány, s mennyire men-
nend ezzel a paderborni megyének kitűnő papságával s lelkes 
hiveivel szemben. Azt hiszszük, hogy Paderborn még roszabb 
talaj holmi egyházüldözési experimentatiók számára, mint 
Posen-Gnesen, hol a fiasco már is beláthatlan mérveket 
vesz. E napokban Windthorst jár t Padernbornban, s enge-
délyt kért az illető hatóságtól a befogott püspöknél tiszte-
letét tehetni, mely engedély azonban megtagadtatott. 

A pozen-gneseni megyét illetőleg említem, hogy R.zez-
nietvslcy prépostnál, ki a Kubeczák elleni kiközösitést ki-
hirdette, a múltkor jelzett házmotozás már megtartatott, 
mely által a hatóság az apostoli delegátusnak nyomaira vélt 
juthatni, ki a megyét jelenleg kormányozza, s következőleg 
Rzezniewskit a kiközösítés kihirdetésére felhatalmazta. A 
házmotozás természetesen eredmény nélkül maradt; a per 
pedig Rzezniewski ellen már meginditatott. 

A boroszlói püspöknek az iránti zaklatása, hogy a le-
foglalt járadékai utáni jövedelmi adót mégis megfizesse, még 
folyvást tárt. Jul. 3-án a püspök eziránt felterjesztést inté-
zett Berlinbe, a pénzügyminisztériumhoz, honnan aug. 7-én 
azt a választ kapta, hogy miután ő maga (a májusi törvé-
nyek elleni, ,renitentia' által) oka annak, hogy a jövedelmei 
visszatartatnak, a pénzügyminisztérium nincs azon helyzet-
ben, hogy a püspök elleui követelésétől elálljon. Ezentúl 
tehát nemcsak a ,cultus'- s ,igazság'-ügyérek hanem a pénz-
ügyminiszter is fogja a szegény püspököt megzálogolni, — 
csak az a szerencse, hogy már nincs mit elvenni tőle. 

Pedig azon §., melyre a püspök hivatkozott, (tv. ddto 
1851 május 1., 36. §. 1 kik.) igy hangzik: „Ha valakinek 
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jövedelme. . . . egy negyeddel megcsökkent, az ezután járó 
jövedelmi adó elengedését követelheti", mig ugyané §-nak 
3-dik kikezdése azt rendeli, hogy a fizetések s egyéb jára-
dékok után járó adók közvetlenül azon pénztárak által is 
fizethetők, mely e járadékokat kiszolgáltatni szokta, ugy 
hogy a pézügyminiszter megkaphatná a magáét, anélkül 
hogy a püspököt zaklatná, mi által nyilt zsarolást követ el, 
jeléül annak, mily demoralizáló hatással van a ,culturkampf' 
még a legmagasabb állású hivatalnokokra is. 

VEGYESEK. 
— Nyilvános hálaköszönet. Főmagasságu Simor Já-

nos bibornok herczegprimás ő emtiája a ,M. A.1, tudósítása 
szerint a szászrégeni r. kath. iskolaház felépítésére 100 frtot 
o. é., és főtisztelendő Roskoványi Ágoston nyitrai püspök ő 
mltga ugyanazon célra 5 frtot o. é. méltóztatott küldeni. 
Miért a szászrégeni rk. egyházközség és iskolaszék kedves 
kötelességének tartja mélyen érzett háláját és köszönetét a 
magas adakozók előtt hirlapi téren is kifejezni. 

— Utóbbi szepesmegyei tudósításunknak irója utóla-
gosan arról értesít minket, hogy a német-lipcsei templom-
bani véres verekedést nem az odavaló luth., hanem a kath. 
választók követték el. Annál roszabb ! 

— Ripon marquis megtérését a londoni ,Hourí követ-
kezőleg irja le : A marquis eredetileg egy röpiratot akart 
írni a szabadkőmivesség védelmére és Róma túlkapásai ellen. 
Mint becsületes ember, mielőtt az íráshoz fogott, előzetes 
tanulmányokat tett s ezek vezették vissza a kath. egyház 
kebelébe, anélkül hogy megelőzőleg katholikus pappal csak 
egy szót is szólt volna. Csak midőn már véglegesen elhatá-
rozta magát e fontos lépést megtenni, akkor Londonba uta-
zott, s az oratonianusok társházában egy pátert hivatott 
magának, kivel a társalgó szobában, anélkül hogy megne-
vezte volna magát ; szándékát közölte. A páter beható vizs-
gálatnak vetette alá, s midőn teljes meggyőződést szerzett 
magának arról, hogy a catechumenus egészen helyesen s 
teljesen oktatva van, sub conditione megkeresztelte. Csak 
azután kérdezték nevét s lakását, hogy azt az oratorium 
lajstromába bevezessék, s képzelhetni a jó atyák meglepe-
tését, midőn az angolhoni szabadkőmiveseknek volt nagy-
mesterét, a legfőbh államtanácsnak elnökét magok előtt 
látták. A következő vasárnapon először járult az Úr aszta-
lához. Neje példáját mindeddig nem követte. 

— A porosz-rajnamelléki Oevenich nevü kis városká-
nak templomában Schaeffer ujmisés pap f. hó 5-én első szent 
miséjét mutatta be az egek Urának, — minek következté-
ben másnap a kerületi főnök elé idéztetett, hogy ,tiltott hi-
vatalos ténykedés' miatt birói vizsgálat alá vétessék . . . 

— A porosz ,culturkampf' stastistikájának folytatá-
sául (1. a ,-Kei.' 20 sz. Vegy.) jelentjük, hogy múltkori köz-
leményünk óta csak az egy Rajnamelléken Esch, bayenthali 
pap, ,az egyházi szószékkel űzött visszaélés miatt' 1 hónap-
nyi börtönre Ítéltetett; Lützeler, mülheimi könyvnyomdász, 
egy Reinkens ellen intézett röpirat kötelmi példányának be 
nem nyújtása miatt 15 tallérnyi birságra ; Thiessen schwei-
chi káplán ,illetéktelen' működés miatt 100 tallérnyi bír-
ságra, illetőleg 3 hónapi börtönre, végre de Lorenzi ur, trieri 
püsp. helynök ; mert az eichstädti püspöknek látogatását be 
nem jelentette (1. ,RelS 19. sz. 162. 1.) tiz ezüstgarasnyi bir-
ságra-, s tiz más személy, mint tiltott katholikusok egyletek-
nek tagjai összesen kétszáz tallérra. Ezenkivül száműzetett 
az országból négy pap, zár alá tétetett őt kath. alapítvány 
vagy javadalom; bezáratott nyolcz különféle kath. egylet; 
tartatott kilencz házmotozás, többi közt a kevelaeri plébá-

niaiakban is s Hamel düreni könyvkereskedőnél Bolanden 
iratai után, melyek mindenütt elkoboztatnak, többi közt 
legújabban ismét öt kath. olvasóegyletnek könyvtárából is. 
Lefoglaltatott három kath. lap öt különböző napon, miből 
már is két sajtóper kivirágzott. Négy pap fosztatott meg 
eddig viselt iskolafelügyelői hivataluktól ; egy, Heides, lüden-
scheidi pleb. az iskolaszékből rekesztetett ki s végre két 
káplán s egy plébános zálogoltatott meg, de nagyobb e red -
mény' nélkül. E statistikát lehetőség szerint folytatjuk majd. 

— Bonnból írják, hogy a különféle keresztény feleke-
zetek képviselőinek értekezletei Döllingernek elnöklete alatt 
f. hó 15-én vették kezdetőket. A jelenlevők száma körülbe-
lül 40-re rug, Németországból, Dániából, Francziaországból, 
Angliából, Oroszországból, Görögországból s északi Ameri-
kából. A tárgyalások az angolokkal, amerikaiakkal angol, 
a többivel német nyelven folynak. Eredményök, természe-
tesen, ,felette örvendetes' : Döllinger hoszabb előadást tartott 
a nyugoti s keleti egyház közti viszonyról. O és Reinkens 
az anglikán püspöki s papi szentelésnek érvényessége mellett 
nyilatkoztak. Természetes, ha nincs jobb ez is jó. 

— Az ókatkolikusok freiburgi congressusából még je -
lenthetjük, hogy nyilvános előadások rendezése határozta-
tott el, melyeknek feladata lesz, a müveit közönséget (!) az 
ókatholicismusnak czéljai felől felvilágosítani. Az urak tehát 
a Michelis-féle felsüléseknek ismétlését kívánják. Reinkens 
a ,püspök' végre a freiburgi káptalani helyettes, Kübel püs-
pöknek róla s az ókatholicismusról irt körlevele ellen ,tilta-
kozott'. Auch gut. 

— Theinerre vonatkozólag még mindig a legkülön-
bözőbb, egymásnak ellentmondó hirek jár ják be a lapokat. 
Az ,A. P.'-ban Stainleim gróf védelmére kel s határozottan 
állitja, hogy a boldogult Döllingernek fellépését s az egész 
német culturkampfot erélyesen kárhoztatta ; ellenben a ,K. 
F.' azt beszéli, — hogy Zágrábban oly kiadványa van 
sajtó alatt, melyet csak tiszti esküjének megszegése mel-
lett adhatott ki, mely eskü arra kötelezte őt, hogy Antonelli 
bibornoknak engedélye nélkül semmit sem adjon ki. Kevés-
sel halála előtt még titokban Zágrábban volt, mig a Vati-
cánban azt mondta, hogy az Ischial tengeri fürdőkbe utazik. 
Midőn Antonelli a Zágrábban készülő munkának hirét vette, 
kétszer hivatta Theinert, de ez nem jelent meg előtte. Zág-
rábban közvetítője Yorsák lett volna, kihez igen szoros 
viszonyban állott. Még több visszaélést is említ az idézett 
lap, melyet Theiner még mint a titkos levéltarnak felügyelője 
követett volna el, minélfogva nem sokára még a tiz levélénél 
is feltűnőbb publicatióknak nézhetünk eléje. A szentszék 
nyugodtan nézhet eléje bárminek, hanem Theiner ,barátjai' 
gondolják meg, váljon baráti, kegyeletes tény-e, ha valakit 
mint háladatlan embert s hűtlen szolgát megbélyegzünk. 

— Ókatholikus adomák Svajczból : Naudot, ókatholi-
kus állampap, Bernben börtönben ül, mert egy községi taná-
csosnak leányával s az egyházi ezüst- s aranynemüekkel 
megszökött s szerencsétlenségére rajta veszett ; Demskir 
ókatholikus állampap szakácsnéját verte meg, s midőn 
ennek következtében a biró elé került, ismét kibékült vele ; 
Vonthron, ugyané fajból, meg szeretett volna házasodni, de 
kosarat kapott. ,Barátja', Joliárd, volt polgármester, halá-
los ágya mellől elkergette; Fourret, carougei pap egyéb 
foglalkozása nem lévén, nőt vett. Nincs eset rá, hogy az 
állampapok valaha haldoklóhoz hivatnának ; ellenkezőleg 
igen gyakori eset az, hogy a legvadabb ókatholikusok halá-
los ágyukon megtérnek. 

Szerkesztői üzenetek. 
Egerbe : Ismét Garamvidéki szorította ki, de a jövő számban min-

den bizonynyal jön. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Tartalom. A párbaj és a háború. — A vasárnapi pihenés s a vasárnapnak megszentelése. — Egyházi tudósítások : 
Test. Felekezeti jogakadémiák és egyetemek. Eger. Oldaljegyzetek egy számadáshoz. Róma. Különfélék. — Vegyesek. 

A párbaj és a háború. 
Mindakét dolog azok közé tartozik, melyek 

körül a korunkat általában jellemző szellemi eon-
fusio oly különösen kirivó vonásokban nyilvánul, 
hogy például a ,Gottesfurcht u. edle Sitte' birodal-
ma, a porosz, legujabbi hadi törvénykönyvében a 
párbajt oly részletező alapossággal szabályozza, 
mintha e tárgy legalább is az adóügyi törvény-
kezéshez tartoznék, azon ügyhez, mely a katholi-
cismusnak zaklatása mellett az uralkodó liberalis-
musnak legkedvesebb foglalkozását képezi.. 

De minek is Poroszországra hivatkozni. Uton 
útfélen azt tapasztaljuk, hogy mindakét kérdésre, 
vagyis szabatosban szólva, ugyanazon egy erkölcs-
tani kérdésnek mind e két részletére oly vastag 
eszmezavar uralkodik, melyen keresztültörni gyak-
ran majdnem lehetetlen ; amiért is folytonos taní-
tásra, intésre, figyelmeztetésre volaa szükség, hogy 
épen az u. n. müveit osztályokat világositsuk fel az-
iránt, mennyire ferdék s fonákok fogalmaik a becsü-
letről, s kölcsönös, saját magok és Isten iránti kötel-
meikről ; mert e fonákság az, mely a párbaj szomorú 
elméletét s vészes gyakorlatát támogatja ') épen 
azon osztályok közt, melyeknek műveltségi állapo-
táról joggal mást, épen az ellenkezőt várnók. En-
gedje meg tehát t. szerkesztő ur, hogy e tekintet-
ben becses lapja terét én is egyszer két rövid czik-
kel igénybe vegyem. 

Adjuk legelői a párbajnak definitióját néhány 

Jól mondja Stapf : . . . „potissimi fontes duellorum 
sunt : vesani conceptus circa veram virtutem et fortitudinem, 
quae virum deceat ; Studium vindictae, sanguinolenta ani-
mositas ; zelotypia, quae praefert mori potius, vel mortem 
inferre, quam aemulum pati ; et generatim animus, omni 
religione destitutus". 

ismertebb szerző nyomán 2). A párbaj Liguori sze-
rint : „Duellum est duorum, (vel subinde etiam 
plurium) certamen, quod ex condicto, uno dicente 
et altero acceptante suscipitur, ita ut id non sit 
vitám defendere, sed exponere periculo — Müller 
szerint : . . . „est pugna duorum vel plurium inter se. 
In sensu strictiori duellum est pugna periculosa 
duorum ex condicto inita cum determinatione tem-
poris, loci et armorum Palásthy szerint : „certamen 
duorum vel plurium pari numero, iuxta pactum de 
loco et tempore ad mutuam vulnerationem vel 
occisionem initum, inter iurisperitosduellum audit 
s hasonlólag mint az eddig idézettek Liguori nyo-
mán haladva Gury ezt mondja : „Duellum in genere 
est pugna duorum vel paucorum inter se. In sensu 
strictiori est periculosa duorum pugna ex condicto 
praecedenti de loco, tempore et armis". 

A párbajnak lényege tehát abban áll, hogy 
előleges, az időre, a helyre s a fegyverekre vonat-
kozó megállapodás szerint menjen végbe; e nélkül 
közönséges verekedésnek tekinthető, melynek ré-
szesei az egyházilag a párbajra rendelt büntetése-
ket nem vonják magokra; azaz, ekként elkövetendő 
bünük más erkölcstani szempont alá esik, például 
ha a verekedésből súlyos testi sérülés, emberhalál, 
vagy egyéb kár következett, amint ez a ,Tractatus 
de Iure et Iustitia4 egyéb részleteiben tárgyaltatik. 
(Cf. S. Congr. Gone, die .15. Oct. Müller szerint 

2) Kutforrásaim : Palásthy, Theol. Mor. Cath., Ratisb. 
1861. P. II. sect. 1. cap. 4. membr. 2. art- 1. disp. 1. B. §. 
10 et 11, pg. 285 s 286. — Müller, Theol. Mor.,Vind. 1873.. 
Lib. II , tit. 1. tract. 2. cap. 4. disp. 2. art. 1. §. 126. et 127, 
pg. 377. etsq. — Gury, Comp. Theol. Mor., Ratisb. 1857 ; 
Tract, de V. dec. praec. cap. 3 et 4. pg 115 etsq. — Stapf, 
Theol. Mor. in. comp. red. ed. VII. 1856. torn. III. §. 391. 
Carrière, de lust, et Iure. Lovanii 1847 ; torn. II., n. 806 — 
832. — S. Alphonsus, Theol. Mor. 1. IV. n. 399 -401 . (A 
regensb. 1846. kiadásban torn. 2. és 3-ius ; — összes mun-
káinak III. r. 9. k.) 



222 

1744 ; Palásthy szerint 1644, libro 17. deer. p. 460., 
magam nem láttam.3) 

De hogy ilyetén küzdelem párbajjá fajuljon, 
még az is szükséges, hogy az illetőknek személyes 
magán elhatározása folytán keletkezzék. A fentidé-
zett definitiók ugyan nem tartalmaznak erre vonat-
kozólag semmit ; de már Ligouri — de ugy látszik 
kissé tulengedékenyen nro. 400 ezt mondja : „Duel-
lum licet acceptare vei offerre ad conservcmdam aesti-
mationem exercitus apud hostes, eosque debilitandos (s 
ezt kétségbevonjuk; mert ez ex bono communi nem 
szükséges, de czélját sem éri el, amennyiben egy-
nehány embernek eleste által az ellenség még nem 
debilitatur, ugy hogy abból következnék, mit a 
szabálynak második része mond, t. i. :) vei a termi-
nandum bellum cum minori damno" — s ez utóbbit 
értjük s helyeseljük ; mert itt a bonum commune-
nak a nagyobb vérontásnak lehető meggátlása által 
nagy szolgálat tétetik; amiért is jobban tetszik Pa-
lásthy megjegyzése: „Fűit quondam usus huius cer-
taminis quasi civitate donatus ad probationem inno-
centis contra falsas accusationes ; hodie tarnen, nisi 
forsitan exemplo Davidis et Philistaei, bellum gentium 
tali certamine componeretur, in se pravum et stultum cer-
tamenest;u — és Gury-é, ki igy nyilatkozik : „Duel-
lum, auetoritate publica susceptum, est licitum, si 
fiat ad bonum commune, ut bellum conficiatur ; 
secus si aliis de causis imperetur aut permittaturu, mely 
végszavai által alighanem Ligourinak ,ad conser-
vandam aestimationem exercitus1-féle nézetét meg-
czáfolni akarta. 

De azon eset is, hogy valamely háború né-
hány kiválasztottnak nemzetközi párbaja által el-
végeztetnék, manap jobbadán csak a tudományos 
elméletnek kikerekitésére szolgál, gyakorlatilag pe 
dig aligha találand többé alkalmazást. Fontosabb, 
mert naponta előforduló kérdés az, szabad-e pár-
bajra kihivni valakit, vagy a kihivást elfogadni 
avégből, hogy ezáltal valamely u. n. ,becsületbeli 
ügy' elintéztessék ? 

Nem szabad. S pedig először: i természeti jog tilal-
mánál fogva ; mert az ember nem rendelkezhetvén 
saját életével; nem dobhatja azt oda egy mitsem, 
legfelebb az egyiknek a másiknál erősebb voltát el-
döntő küzdelem esélyeinek ; mert a párbajt vi vónak 
legközelebbi szándéka is : a másikot megölni vagy 
legalább is megsebezni, tilos és bűnös ; mert a pár-
baj vívás haszontalanul megfosztja a társadalmat 

3) Luc. Ferr. ,Pr. Bibi.', III , 354 (Migne-féle kiad.) sze-
rint az évszám P.-éval megegyezik; de a lapsz. 360. Szerk. 

egyik tagjától, bitorolja, igazi megsértés esetében 
annak birói s büntetési joghatóságát, elvadítja az 
erkölcsöket, s megszegi a közbiztonság érdekében 
hozott törvényeket; — nem szabad végre; mert 
Istennek legfőbb joghatóságát, a halandók élete s 
egészsége feletti uralmát a párbajvivás által ta-
gadjuk, s a magunk számára bitoroljuk. 

Nem szabad párbajt vivni másodszor: mert a té-
teles isteni törvény tiltja, mely igy szól : Non occides, 
mi által minden igazságtalan, közvetve vagy köz-
vetlenül történő emberölés meoftiltatik. 

Nem szabad harmadszor : mert a párbaj egyház-
jogilag is tilos, mely e véres visszaélést mindig kár-
hoztatta, s annak elkövetőit minden időben a leg-
nagyobb bűnökkel sújtotta. I. Miklós, II. Coelestin, 
II. Incze, III . Jenő, III . Sándor, IV. Incze, II . Gyula, 
X. Leo, VII. Kelemen s IV. Pius után a tridenti 
szent zsinat (Sess. XXV. cap. 19. de Ref.) ezeket 
mondja: „Detestabilis duellorum abusus fabricante 
diabolo introductus, ut cruenta corporum morte 
animarum perniciem lucretur, ex christiano orbe 
penitus exterminetur ;" mig az egyes pápáknak ez 
ügybeni határozatait jobbadán a Corpus Iuris hozza. 

Igy aztán könnyen értjük a következő ponto-
zatokat is : 

1) Nem szabad párbajt vivni, hogy ekként az 
igazság derittessék ki, vagy a vivőknek valame-
lyike alaptalan, hamis vádból tisztázza ki magát, 
vagy hogy valamely magánper ezen az uton elin-
téztessék ; mert ez nem a dolgok rendes menete, s a 
szóban forgó czélt más uton lehet s csakis más uton 
szabad elérni ; amint az erkölcstani műkifejezés 
mondja: „quia non est medium ad hos fines ordi-
natum".4) 

2) Nem szabad párbajt vivni azon okból sem, 
nehogy különben az embert gyávának tartsák s 
becstelennek mondják ; nem szabad még akkor sem, 
ha különben az illető hivatalát is elvesztené, mely-
ből magát s családját fentartja; mert másnak vét-
kes megsebzése vagy megölése nem oly eszköz, mi-
által becsületünket helyreállitanók s mert', mint 
Liguori igen jól mondja : „Non licet duellum ad 
evitandam ignominiam, quia apud bonos et pruden-
tes honorem non perdet ; imo nec apud alios, si pro 

4) A mit e helyt az egyháznak az u. n. Ordaliák-kai 
szemben elfoglalt magatartására vonatkozólag mondhatnánk, 
röviden együtt találjuk Wetzer és Welte-nél, IV, 623 ; hogy 
t. i. az egyház a fegyveresen végbe menőkben soha sem vett 
részt, és valamenyi ellen mindig küzdött, ha mindjárt az 
akkori idők durva erkölcseinél fogva csak lassan nyilvá-
nuló eredménynyel. 



223 

vocanti dicat, se eum non aestiraare dignuin, quocum con-
grediatur contra leges divinas et humanas ; interim iturum 
se in dies libéré suas vias paratumque semper fore et nunc 
esse, ut contra quemvis invasorem se tueatur.5) 

Ebből következik, mit G-ury is megenged, hogy sza-
bad megküzdenem, sőt még az ellenség által rám erőszakolt 
fegyverrel is, ha ez utóbbi engem megtámad, s én éltemet 
csak ilyetén önvédelem által menthetem meg. Csakhogy a 
küzdelmet legott a helyszinén, a hol megtámadtattam végig 
kell vivni ; különben, ha az .ellenfelek légyottot adnának 
egymásnak s az időt is meghatároznák ; akkor az egész ügy 
közönséges párbajjá válnék. 

3) Nem szabad a párbajt elfogadni vagy arra kihivni 
valakit akkor sem, ha bizonyosan tudjuk, hogy az nem me-
nend végbe, mert mások megakadályozandják ; vagy ugy, 
hogy az első seb vagy egy bizonyos idő letelte után a küz-
delem befejeztessék ; mert a botrány mégis adatik ; mert 
VIII. Kelemen 1592-ben kiadott ,Illius vices' kezdetű con-
stitutiójában ,etiam duella non fatalia' megtiltott ; mert ilye-
tén látszólagos kihivás könnyen tettleges párbajra adhat 
alkalmat ; s mert a határozott tartamú párbajoknál is kö-
zelfekvő a veszély, az ellenfelet halálosan megsebezni, azaz 
meggyilkolni őt. Hasonló okokból tilos még csak látszólago-
san is elfogadni a párbajt ; nehogy a jelenlevők bátorságun-
kat kétségbe vonják. 

Mindezeket röviden egybefoglalva XIV. Benedeknek 
,Detestabilem' kezdetű, 1752-iki nov. 10-éről kelt constitu-
tiójában találjuk; mely a következő öt tételt itéli el: 

I. Vir militaris, qui, nisi offerat vel acceptet duellum, 
tamquam formidolosus, timidus, abjectus et ad officia mili-
taria ineptus haberetur, indeque officio, quo se suosque sus-
tentât, privaretur, vel promotionis alias sibi debitae ac pro-
meritae spe perpetuo carere deberet : culpa et poena vacaret, 
sive offerat sive acceptet duellum. 

II. Excusari possunt etiam, honoris tuendi vel huma-
nae vilipensionis vitandae gratia duellum acceptantes, vel 
ad illud provocantes, quando certo sciunt, pugnam non esse 
secuturam, utpote ab aliis impediendam. 

III. Non incurrit ecclesiasticas poenas, ab ecclesia 
contra duellantes latas dux vel officialis militiae, acceptans 
duellum ex gravi metu amissionis famae vel officii. 

IV. Licitum est in statu hominis naturali, acceptare et 
offerre duellum ad servandas cum honore fortunas, quando 
alio remedio eorum jactura propulsari nequit. 

V. Asserta licentia pro statu naturali applicari etiam 
potest statui civitatis male ordinatae, in qua nimirum vel 
negligentia vel malitia magistratus justitia aperte denegatur. 

Hátra van még, hogy a párbajra szabott egyházi bün-
tetésekről szóljunk néhány szót. (Vége köv.) 

A vasárnapi pihenés s a vasárnapnak megszentelése. 
(Folytatás.) 

X. Mit lehet a fenálló törvények keretén belül a vasárnap 
megszentélésének érdekében tenni ? 

Azt hiszszük, többet, mintsem első pillanatra látsz-
hatnék. 

s) L. e helyt meg idézi : ,Ita etiam Sanch. ámbár alább ugyanezen 

Mindennek előtt két fontos tényezőnek kellene itt váll-
vetve közreműködnie: az államnak, különféle közegei által, 
s az egyeseknek. Kétséget nem szenved hogy, ha az állam, a 
kerület, a városi s falusi község sat. jó példával mennének 
elől a vasárnapnak lelkismeretes megtartásában, ugy, hogy 
e napon a közmunkák országszerte szünetelnének, — bogy 
ezáltal beláthatlan fontosságú lépés történnék a jelenlegi 
botrányos viszonyoknak megszüntetésére s az állam e lépést 
csak oly könyen megteheti, mint a község, mert mindegyik 
ur a maga körében. A botrány tehát megszűnnék legott, 
mihelyt ezek akarnák ; mert sem a törvény, sem a közsza-
badság, sem a keresztény államnak fogalmával nem ellen-
kezik, hogy a valamennyi keresztény felekezeteknek közös, 
vallásilag is megülendő pihenés napja nyilvánosan is meg-
tartassék. Ismételjük, csak akarni kell ezt, s meglesz. 

E tekintetben tehát, hogy óhajainkat szabatosban 
fogalmazzuk, azt követeljük az államtól, hogy a vasár-
napot valamennyi hivatalában s valamennyi hivatalnoka 
által megtartassa, s azoknak e naponi működését csak a leg-
végső szükség esetében engedje meg; kivéve természetesen 
azon hivatalokban, melyeknek működése a közbiztonság 
érdekében szükséges. Követeljük továbbá — s erre az 
államnak joga van s következőleg kötelessége is, — hogy 
mindazon vállalatoknál, melyeknek ügymenetébe bármi 
oknál, péld. nyújtott pénzbeli segélynél fogva beleszólása 
van, az engedélyezési okmányban kikösse, miszerint a vál-
lalkozók kötelesek a vasárnapot megtartani s munkásaikkal 
is megtartatni. Ezáltal vasárnapon nem csak a közvetlenül 
állami vagy községi munkák szünetelnének, hanem mind-
azok is, melyekre az államnak engedélyezése szükséges ; ama 
nagy kereskedelmi s iparvállalatoknak munkái, melyek az 
államnak dolgozván, igen sok embert foglalkoztatnak, s 
azokat most rendesen a vasárnapnak megszentségtelenitésére 
kényszeritik. 

Pedig mennyi visszaélés s botrány nem fordul elő 
épen ez utóbbiaknál ! Hányszor nem kényszeríttetik a sze-
gény nép azon fenyegetés által, hogy különben semmi mun-
kát sem kap, arra, hogy vasárnapon is dolgozzék. Tudjuk 
kik szoktak, például a vasutépitkezési munkálatoknál a főbb 
vállalkozók lenni : — oly emberek, kik a keresztény ünnep-
pel nem csak nem törődnek, hanem még pokoli örömüket is 
abbán lelik, hahogy keresztényeket annak megszentségteleni-
tésére kényszeríthetnek. 

XI. A vasárnapnak meg ülése a hadseregnél. 
Itt is elég az anyag panaszra ; már pedig az ujabb tör-

vények szerint, miután az általános katonakötelezettségnél 
fogva minden egyes férfi kénytelen, éltének kisebb nagyobb 
részét a laktanyában s fegyverben tölteni, főfontosságu azon 
kérdés : minő vallási szellem uralkodik a katonaság közt ; 
avagy talán helyesebben : uralkodik-e ott egyáltalán némi 
vallásos szellem; nem nyomatik-e el erőszakosan, vagy leg-
alább közvetve azon életmód által, melyet a laktanyában 
visznek, s az által, mit a ,szolgálat követelményeinek' hiv-
szerzőt ellenkező értelemben idézi s ott helyesli 1. c. (2. mor. c. 39) Sal-
meron (de 5. c. 2. d. 13. n. 12. (et c. 1. et 2 de purg. vulgari.) cum Soto, 
Navarro, Azor. Cap. et aliis. Damnata autem fuit prop. 2. ab Alex. VII. 
quae dicebat : Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptare 
ne timiditatis notam apud alios ineurrat. (L. Palásthy, Appendix XX, 2. 
Pars. H, 227.1.) 
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nak, azaz a napi ténykedések olyatén berendezése által, 
hogy általa a vallási kötelességeknek teljesítése csak ugy 
lehetlenittetik, amint azt fentebb a polgári magán- s nyil-
vános szolgálatról mondtuk, s ki is mutattuk. 

Főfontosságunak mondjuk e kérdést ; mert ha kato-
náink akkor, midőn fegyverben állanak, a vallási közöny-
höz szoknak hozzá, következik, hogy azon ezerek, kik esz-
tendőnkint hazabocsáttatnak, otthon mint ugyané vallási 
közönynek szintannyi apostolói szerepelnek, kik a lakta-
nyában rájok ragadott vallástalanságot otthon terjesztvén, 
a demoralizálónak egy, fájdalom nagyon is hathatósan mű-
ködő tényezőjévé válnak. Minthogy tehát a katonaságnak 
vallásügyekbeni szelleme nevezetes s tagadhatatlan kiha-
tással bir az összes népnek szellemére, könnyen belátható, 
miért tulajdonítunk annyi fontosságot ezen kérdésnek is, 
sőt miért mondjuk azt egyenesen főfontosságunak ; mert itt 
közvetve az egész népről, az egész nemzetről vagyon szó. 

A mint a dolgok ma állanak, bátran azt mondhatjuk, 
hogy alig van, vagy talán nincs is állam a világon, melyben 
a katona vallási kötelmeit teljesíthetné. Nem mintha egye-
nes, nyílt tilalom léteznék, hanem a mindennapi szolgálat 
olyképen van berendezve, hogy a közember nincs soha azon 
helyzetben, hogy vasárnap délelőtt templomba mehessen. 
Igaz, hogy itt ott, felváltva csapatonkint, mint mondani szo-
kás, hivatalból elvezettetik oda ; de hányszor egy évben 
történik ez? S van-e gondoskodva róla, hogy ott illendően 
viselje magát ? s mit lát e tekintetben tisztjein ? sőt gyak-
ran saját tábori lelkészén is? . . . . Nem tulozunk, midőn azt 
mondjuk, hogy a katonai életrend époly kevés tekintettel 
van a katonának lelkére, vallására, mint akár a nagyipar-
nak munkarendje, melyről fentebb szóltunk ; de arról is 
vagyunk meggyőződve, hogy ennek époly kevéssé kell igy 
lennie, amint nem kell a nagyiparnál sem. 

Sőt többet mondunk. Arról vagyunk ugyanis meggyő-
ződve, hogy ezen vallástalan szellem a legkárosabb befo-
lyással van a katonaság fegyelmére és erkölcsi állapotára, 
ugy hogy oly törvény, melynek czélja lenne a katonaság 
számára is biztosítani azt a lelkismeretszabadságot, melyet 
minden honfi számára követelünk, nem csak az egyének-
nek, hanem a társadalom érdekében is felette kivánatos 
volna ; sőt a müveit franczia népnek törvényhozó testületé-
ben láttuk nem régen, hogy az a hadsereg újjászervezése 
feletti tanácskozásai alkalmával az orleansi püspöknek kö-
vetkező indítványát egyhangulak elfogadta : „A hadügyi s 
tengerészeti minister külön rendeletek által fognak arról 
gondoskodni, hogy a bármily fegyvernemü katonaságnak 
a vallási kötelmek vasár- s ünnepnaponi teljesithetése biz-
tosítva legyen. Ezen rendeletek a hivatalos törvénygyűjte-
ménybe veendők fel". 

Ezen törvény — ha csak nem marad noltbetü — ki-
elégitőképen gondoskodik a vasárnapnak megtartásáról még 
a katonaság közt is. A minister csak annyit tartott fenn 
magának, hogy kivételes, sürgős esetekben különösen intéz-
kedhessék. Tehát csak kivételes s sürgős esetben, azaz nem 
annyiszor a mennyiszer bizonyos urak szeszélyének tetsze-
nék például az egész laktanyának kitisztítását, a folyosók-
nak felsurolását, a szobák kifehéritését sat. vasárnapra 
tenni, mi époly jól hétköznapon is történhetnék, hogy a ka-

tona is, legalább vasárnap délelőtt emlékezhetnék megl, arró 
hogy keresztény. 

Ne is mondja senki, hogy ilyféle rendeletek csak a 
semmittevést s erkölcstelenséget mozdítják elő a katonaság 
közt. Nem a vasárnapnak délelőttje az, melyen a katona a 
legtöbb kihágásokat elkövetni szokta; — ilyesvalami csak 
délután s estve történik ; pedig délután s estve ma is szabad, 
s ez a veszélyes szabadság, mely ellen tessék ovó rendsza-
bályokhoz nyúlni; de azért nem kell a katonának lelkisme-
reti s vallásszabadságát is annyira megkorlátolni, hogy azt 
még vasárnap reggel se érvényesíthesse. 

Azt se mondja senki, hogy a katona még akkor sem 
járna templomba, még akkor sem teljesítené vallási köte-
lességeit, ha erre időt s szabadságot engednének neki. Én 
ezt nem hiszem; — de ha mégis igy lenne, akkor legalább 
a törvényhozás megtette kötelességét. Azonban jobb véle-
ményben vagyok katonáink vallási szelleme felül, s a leg-
utóbbi háborúk is mutatták, hogy azok még sem oly vallás-
talanok mint a minők addig minden vallásgyakorlat nélkül 
lefolyt életöknél fogva lehettek volna. De mi haszna is 
van az államnak vallástalan katonákból ? Talán bátrabb 
a hitetlen katona a vallásosnál ? Epen nem ! Sőt a hit igen 
jól fér meg a bátorság mellett, mire a történelem számos 
példát mutat ; mert a mult idők hősei e két tulajdont nem 
tudták, nem is akarták különválasztani egymástól. 

XII. Az államnak s a hatóságoknak a vasárnap megszente-
lésének érdekében eddig kifejtett tevékenysége. 

Láthattuk az eddigiekből, mennyi alkalma lenne az 
államnak, a vasárnapnak megszentelését legközvetlenebb 
körében előmozdítani, támogatni, sőt biztosítani is. Mindazon-
által nem mondhatjuk, hogy eddig, az állam részéről mi sem 
történt volna; hogy az állam soha sem tett volna kísérletet, 
a vasárnapot elnyeléssel fenyegető rosz szokások árja ellen, 
tehetségéhez képest küzdeni s védgátokat emelni. Számos 
ez iránybani, igen dicséretes törekvésre a 1848-i véres 
esmények adtak okat s lendületet ; mert a közerkölcsiségnek 
akkor nyilvánult borzasztó hanyatlása s romlottvolta meg-
értette a kormányzókkal, melyik a társadalomnak halá-
los sebe, melynek gyógyítására jobban nem működhetnek 
közre, mint ha a vallás törvényei iránti tiszteletben legelő-
ször magok mennek elül jó példával ; miután pedig közta-
pasztalatilag a jó erkölcsök csak a vasárnappal együtt tűntek 
el ; belátták a kormányzók, hogy a vasárnapnak megszen-
telése is oly dolog, mely körül jó lesz a népnek az eddiginél 
jobb példát adni. 

De az ebbeli törekvések nyomai már a megelőző évek-
ben is feltalálhatók ; ugyanis már 1843-t okt. 26-áról kelt 
körrendeletben az akkori franczia tengerészeti minister, 
Mackau báró igen erélyes s határozott kifejezésekben paran-
csolá a műhelyeknek vasárnaponi zárva tartását, mely paran-
csolatát nem csak azzal támogatta, hogy általános tapaszta-
lat szerint a vasárnapi munka nemzetgazdászatilag ká -
ros tényező, hanem magasabb szentpontból is tekintve az 
ügyet, ezeket mondja: Az államnak érdekében fekszik; hogy 
valamint a társadalomnak minden osztálya, ugy különöseu 
az, mely napszámból él a vallás kegyeletes szokásait hí-
ven megőrizze; mert azok a jó erkölcsöknek legerősebb 
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biztositékát, a a becsületes s tisztességes gondolkozásmód-
nak egyedüli kutforrását képezik." 

Még határozottabb lőn a kormánynak ez iránybani 
fellépése 1848 után; mert azon borzasztó veszélyek, melyek 
akkor a társadalmat fenyegették, nyilvánvalóvá tették, 
miszerint ily rémitő terjedelmű erkölcsi bajokat, mint a 
minők akkor nyilvánultak, csak mélyen ható s komolyan 
alkalmazott szerek által gyógyitani lehet. Akkor kettőzte-
tett erélylyel láttuk az államhatalmat oda működni, hogy 
egyéb erkölcsnemesitő törvények mellett az is régebbi 
hatályába léptettessék, mely a vasárnapnak tiszteletben 
tartását rendeli ; mely irányban a kormány számos, époly 
bölcsen mint határozottan fogalmazott rendeletet is bocsá-
tott ki. 

„A munkás osztály sorsának javitása, mondja a köz-
munkák ministere, Lacrosse 1849-ki márcz. 20-árol kelt 
köriratában, — a köztársasági kormánynak egyik főgond-
ját képezi ; . . . . de hasonló figyelmet, mint a munkára, mely 
az egyén anyagi fentartását biztositja, arra is fogok mindig 
fordítani, hogy ez osztálynak erkölcsi haladása előmozditas-
sék, szellemi szükségletei kielégitessenek, mi az emberi 
méltóság öntudatát emeli s megerősíti s minden munkásnak 
minden körülmények közt könnyűvé tétessék, hogy vallási 
kötelmeit családostól mindenha könnyen teljesíthesse. A 
munkásnak szüksége van a vasárnapi pihenésre, melyet két 
szempontból kell tisztelni : az egészség s az erkölcsösség 
szempontjából. E tekintetben az államhatalomnak köteles-
sége jó példát adni. Ennél fogva elrendeltem, hogy ezentúl 
a nyilvános alapokból dijazott s a kormány számlájára dol-
gozó munkásoknak vasár- és ünnepnapokon dolgozniok 
tilos." 

Ugyanezen minister egy 1851-i nov. 10 -érőli körirat-
ban épen azt rendelte, mit fentebb sürgettünk, hogy t. i. a 
nyilvános, államilag díjazandó vagy segélyezendő munkákat 
engedélyező okmányokba oly záradék vétessék fel, mely a 
vállalkozóknak megtiltja a vasár-s ünnepnapokon dolgoz-
tatni, ha csak a közigazgatási hatóságok arra fontos okokból 
kivételes engedélyt nem adnak. 

Ugyanezen ügygyei a hadügyér is foglalkozott, s pedig 
azon értelemben, melyre szintén fentebb oly nagy súlyt fek-
tettünk, hogy t. i. a katonáknak is lehetővé tétessék a vasár-
s ünnepnapokat a keresztény vallás törvényeihez képest 
megtarthatni. Egy 1850-i jan. 18-áról kelt köriratban 
d'Hautpoul hadügyér megújítja azon már 1846-ijul. 16-án a 
dandár-parancsnokságokhoz kiadott utasításokat : miként 
kelljen a szolgálatból netán származó akadályokat elo-
dázni, melyek a katonaság egy bizonyos részét a vasár-s 
ünnepnapi isteni tiszteletbeni részvétből kizárják, s aztán 
ekként folytatja: „Csak is méltányos dolog, hogy a katona, 
mig a zászlónál áll, meg ne fosztassék azon lehetőségtől, 
melylyel otthon birt, vallási kötelességeit teljesithetni, s 
hogy vallásának ajtatos gyakorlatait, lelkismeretének sugal-
lata szerint csak ugy elvégezhesse, mint a hazának bár-
melyik más polgára, hogy e kötelességeknek teljesitése, 
amennyire lehet, megkönnyittessék, s semmi egyéb akadály 
ne tétessék neki, mint az, mely a közszolgálatnak legelodáz-
hatlanabb követelményeiből foly." 

Egy még sokkal figyelemreméltóbb, nagyobb kiter-

jedésű s sürgetőbb hangú köriratot a belügyminister intézett 
1851-i decz. 15-én a megyefőnökökhez, melyben először 
azon hanyagságot panaszolja fel, melyet a hatóságok a köz-
munkáknak vasárnaponi, kormányilag rendelt szünetelése 
körül tanusitanak, s aztán a vasárnap megtartásának poli-
tikai, nemzetgazdászati, erkölcsi s társadalmi előnyeiről 
szólva, ekként folytatja : „A vasárnapi pihenés egyike a leg-
fontosabb tényezőknek azok közül, melyeken valamely or-
szágnak ereje s jólléte alapszik. Ha csak az anyagi jóllétnek 
szempontjából tekintjük is, ugy tagadhatatlan, hogy e pihe-
nés szükséges azért, hogy a munkásnak egészsége kellőleg 
gondoztassék, s szellemi kifejlődése a megkívántató ápolás-
ban részesülhessen. Azon ember, ki folytonosan s megszakí-
tás nélkül dolgozik, soha sem pihenve, még egy napig sem, 
hogy egyéb kötelességeit teljesíthesse, s önművelődéséről 
gondoskodjék, — ily ember csakhamar az anyagelviségnek 
esik áldozatul, s emberi méltóságának öntudata hasonló ará-
nyokban hanyatlik testi erejének csökkenésével. S különben 
— ha a munkást arra kényszeritik, hogy vasárnapon is dol-
gozzék, csakhamar akként kártalanítja magát ezen kény-
szerért, hogy a hétnek egyik-másik napján szünetel ; ez 
pedig oly vészes szokás, mely a legtiszteletreméltóbb hagyo-
mányoknak megvetése fonalán lassan, de következetesen a 
családnak végromlását késziti elő s mindenféle kicsapon-
gásra egyengeti az utat". 

Végre a minister meglehetősen erélyes hangon számos, 
igen gyakorlati utasítást ad a hivatalnokoknak, miként 
gondoskodjanak saját hatáskörükön belül arról, hogy a va-
sár- s ünnepnapoknak tisztelete növekedjék s a hol van, 
fentartassék. 

Egyidőben pedig a megyefőnökök is, kik a bajt mint-
egy közelről szemlélték, fel kezdék fogni szükségét annak, 
hogy a vasárnap megszentelésének érdekében hatóságilag is 
történjék valami. Azon számos, 1851 — 1856-ig ez ügyben 
kiadott megyefőnöki rendeletekből csak néhányat idézünk. 
Igy a yonni főnök 1856-i nov. 27-én ismételten figyelmez-
teti a közmunkák vállalkozóit az engedélyezési okmányok 
fentérintettük pontjára, s arra, hogy vasárnapon csak tény-
leges szükség esetében s akkor is csak hatósági engedély 
mellett dolgoztathatnak, egyúttal pedig a rendőrséget is újra 
utasítja, hogy e tekintetben kettőztetett éberséggel s szigor-
ral járjon el. 

A girondéi megyefőnök a kerületi s községi nyilvános 
munkákat vonja intelme körébe, sőt többi közt még azt is 
megtiltja, hogy vasárnapon, kivéve az ételeket elárusitó 
üzleteket, bármiféle bolt nyitva legyen. A seine-et-marnei 
főnök 1853-bau elrendelte, hogy valahányszor valamely köz-
ségnek évi vására vasár- vagy ünnepnapra esnék, mindannyi-
szor áttétessék, s jól tette; mert az efféle vásárok a vasárnap 
megszentelésének halálos ellenségei, mit a kormány is elis-
mert, midőn 1854-i szept. 17-én három községnek csak azon 
feltétel alatt adott évi vásárok megtartására engedélyt, hogy 
e vásárok, „ha a jelen rendeletünkben, illetőleg engedé-
lyünkben kijelölt nap vasár- vagy törvényesen elismert 
ünnepnapra esnék, a következő napra tétessenek át." 

Époly bölcs s czélirányos volt a laoni megyefőnök 
azon rendelete, mely a községi tanácsoknak a mise idejé-
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beni összegyűlését; tekintve az ekként adott nagy botrányt 
megtiltotta. C^yt-köv-) 

EGrYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, szept. 25. F e l e k e z e t i j o g a k a d é m i á k 

és e g y e t e m e k . Napjainknak nem utolsó érdekességét 
képezi ama SZÍVÓS harcz, melyet egyház és állam folytat-
nak, hogy befolyásukat részint biztosítsák, részint kiterjesz-
szék az alsóbb ugy, mint felsőbb iskolákra. Az állam a maga 
uralmát ugy véli fentarthatni, sőt nagyobbíthatni az isko-
lák felett, ha azokat közösíti ; az egyház, ha azok az ő ki-
próbált védszárnyai alatt maradnak jövőre is, meglevén 
győződve, hogy az ő nevelése épen azért ; mert valláserköl-
csös, az államok fenállását és jólétét biztosítja, mig a kö-
zösiskolás állami nevelés csak az internationalisták számát 
neveli, ami végre az államok felforgatásához vezet. 

Igy lévén a dolog, minthogy mai napság divatba jött 
mindazt dicsőíteni, mit a felekezetnélküli állam akar, a sajtó 
pálczát tört a felekezeti iskolák felett s a közösiskolák 
képzi dicsőitése tárgyát. Néhány év folyt már le, hogy 
a felekezetnélküli állam közösiskolával boldogította a nem-
zetet, a gyümölcs, melyet termett, nagyon fanyar kezd lenni, 
de bevallani egyenesen sem az állam, sem a sajtó nem akarja. 
Amit azonban egyenesen tenni nem bátorkodnak, azt mellé-
kesen hallgatag mégis elismerik, mi legalább elismerésnek s 
a sajtó részéről javulásnak tartjuk a ,Reform' egy czikkét, 
mely nem támadja meg a felekezeti jogtauodákat, egyete-
meket azért, mert felekezetiek, hanem azt akarja, hogy a 
felekezeti jogtanodák egyesülve felekezeti egyetemmé vál-
toztassanak. Mi ezt a javulásnak, az eszmék tisztulásának és 
azon meggyőződésnek tudjuk be, hogy az iskola és nevelés 
terén is a couservativ elveknek kezd hódolni a sajtó, a libe-
rális szédelgés pedig e téren is kezdi uralmát elveszteni. 

E tényt megelégedéssel constatáljuk, de az egyesítésre 
vonatkozólag, ami a katholikus jogtanodákat illeti, a ,Be-
form' nézetét nem osztjuk. A vallás- ós közoktatásügyi mi-
nister ur, mint ez, reményijük a ,Beform1 előtt sem ismeret-
len, alig pár hónapja rendeleti uton határozta meg, mikép 
szerveztessenek újra a jogta íodák, az sem ismeretlen a nagy 
világ előtt, hogy kath. főpásztoraink a tudományos művelt-
ség terjesztésében mindig elsők szoktak lenni, és ott, hol 
az igazi tudományosság haladását elősegíthetik, nem szok-
tak protestáns atyafiaink példájaként vaskalaposkodni, azaz 
nyakaskodni, hanem a jót, jöjjön az bárkitől, mindig készség-
gel elfogadják ; náluk a ministeri rendelkezés is visszhangra 
talált, és igy katholikus jogtanodáink jövő évben már a mi-
nisteri tervezet szerint, tehát tökéletesedett alakban kezdik 
meg működésüket, azon nagyobb hatáskört foglalva el, me-
lyet részükre a ministeri szervezet kijelöl. Feltéve tehát, 
hogy ezen akadémiák ugy, a mint eddig voltak, a tanitás 
mai czéljainak meg nem felelhettek, a jelen szervezet sze-
rint, különösen mert abban a conservativ irány van ér-
vényre emelve, reményijük, hogy meg fognak felelni. 

Ha a katholikus jogtanodák az uj szervezetben is hagy-
nak kivánni valót, az szerintünk nem abban áll, hogy a ta-
nitás mai czéljainak meg nem felelhetnének ; a kivánni va-
lót mi abban találjuk fel, hogy valamint az ifjúság a tudo-
mányos előhaladhatás tekintetéből szigorúbb korlátok közé 

szoríttatott, ugy vallás-erkölcsi kötelmeinek pontos és leik-
ismeretes teljesítésére is szigorúan szorittassék, hiszen álta-
lánosan ismeretes tény, hogy amint ifjaink a nyolczadik 
osztályt elvégezve a jogtanodák küszöbét átlépték, fel-
mentve érzik magukat minden vallásos kötelem teljesitése 
alól, sem isteni tiszteleten nem jelennek meg, sem gyónásai-
kat nem végzik ; e hiányt mi pótoltatni szeretnénk, hiszen 
kath. jogtanodáról van szó, de e czél elérésére mindenesetre 
szükségeltetnék, hogy tisztelet a kivételeknek, a tanárok 
maguk is jó példát nyújtsanak az ifjaknak, hogy nem csak 
egy-kettő, hanem mindnyájan és mindig legyenek jelen az 
isteni tiszteleten. 

A fentebb emiitett okon kivül, azonban van még más 
okunk is, mely miatt nem osztjuk a ,Bef.1 azon nézetét, hogy 
kath. jogtanodáink egyetemmé egyesittessenek. Ez az ok pe-
dig-nem más, mint hogy nekünk katholikusoknak nincsen 
szükségünk arra, hogy egyetemet még csak ma alapítsunk, 
nekünk van egyetemünk, ott áll Pesten, ezt talán látta a 
,Beform czikkezője is. Mielőtt bármely felekezet, vagy az 
állam gondolt volna egyetem alapitására, mi katholikusok 
azt már megalapítottuk. Ha a ,Beform1 katholikus egyetem 
alapítását azért ajánlja, mivel a budapestit államinak te-
kinti, mintha arról a katholikusok lemondtak volna, ugy igen 
nagy tévedésben van. Azért, hogy a budapesti egyetemhez 
protestánsok, zsidók neveztetnek ki a kormány által az 
alapító szent szándéka ellenére, ezért meg korántsem adták 
fel jogukat hozzá a katholikusok, napjainkban jog és igaz-
ság ellen igen sok történik, de abból nem következik, hogy 
a jogsérelmet szenvedők jogaikról lemondtak. 

Részünkről nem szűnnünk meg tiltakozni sohasem azon 
feltevés ellen, mintha a budapesti egyetem megszűnt volna 
katholikus lenni, e tiltakozásunkat jelenleg is ismételjük és 
ennek kapcsában kérünk minden igaz katholikust, hagyja-
nak fel azon eszme terjesztésével, hogy akár egy, akár más 
helyen katholikus egyetem alapíttassák, mert ez lemondást 
jelentene egyetlen kath. egyetemünkhöz való kétségtelen 
Jogunkról. Lehet ugyan, hogy eljön az idő, midőn megtör-
ténik, a mi még nem történt meg, hogy egyetemünket az 
állam elveszi, de még akkor is ott van a törvényszék, mely-
től megkövetelhetjük, hogy egyetemünket visszaítélje, de e 
lépést csak akkor tehetjük, ha jogainkról önmagunk le nem 
mondunk, hanem inkább az egyetem katholicitását hangoz-
tatjuk. Akinek egyetem kell, épitsen, alapitson magának, mi 
pedig tartsuk meg jogtanodáinkat és egyetemünket, ez a 
mienk, ehhez senkinek semmi köze, semmi joga. 

Eger. O l d a l j e g y z e t e k e g y s z á m a d á s h o z . 
Szerettem volna egy pár napig a ,Religio' szerkeztőjének 
lenni. Kérdi talán szerkesztő ur, hogy miért ? Azért, hogy 
e lapnak multévi juliushavi 3, 4, 6, 7, 8 s 9. számaiban 
található vezérczikkeit ismét lenyomathatnám, válaszul a 
,,Magyar Politika,'-nak, mely tizennégy hónappal későbben 
az ott tárgyalt kérdésekről még mindig ugy beszél, mintha 
Magyarország katholikusai csak most s csak ő tőle várná-
nak azokra nézve inappellabilis felvilágosítást. 

Szivesen megengedem, hogy azon auctoritativus hang, 
melyen az emiitett lap ezidei 203-dik számában, ,A száma-
dás' czimü czikksorozatnak első részletében bizonyos, az or-
szág katholikusait érdeklő dolgokról, in specie Deák Fe-
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rencz tavali ,nagy' beszédéről s ennek következményeiről 
nyilatkozik, inkább az illető iró szónoki élan-jának, mint 
azon meggyőződésnek kifejezése, miszerint ö azon állásra 
vonatkozólag, melyet a boni katholicismusnak java, vagy 
mint ő mondja : „az ez irányban legtulzóbb bornirtság 
képviselői" tavali jun. 28-i támadása óta Deák Ferenezczel 
szemben elfoglaltak, hozzáértő, következőleg döntő Ítéletet 
mondhasson. A ,31. Politikának' ismert szerénysége, még 
inkább pedig azon szintén nem ismeretlen önvallomása, 
miszerint nem katholikus lap nem enged más következtet-
nünk ; — mely feltevésünkben, ha mégis, mi a ,31. Poli-
tikáival szemben könnyen megtörténhetett, csalatkoztunk 
volna, lesz gondunk rá, hogy a következőkben feltüntessük 
mind azon okokat, melyeknél fogva e lapnak katholikus 
ügyekről néha néha koczkáztatott nézeteit, bármily szel-
lemdusan legyenek is remekirályu mondatokba burkolva, 
mégsem tarthatjuk annyira, mint a mennyire azokat ő maga 
becsülni látszik. 

De maradjunk csak a fentemiitett czikknél, mert a 
sorozatnak többi folytatásai nem tartoznak ide, hol ben-
nünket csak az érdekel, mit a ,Magyar Politika' 1874-iki 
sept. 6-án Deák F. tavali beszédének eredményéről mond. 

Soha életemben annyi ügyességet, Uram ! mint a 
mennyit ott azon háladatlan vállalatra pazarolnak, Deák 
Ferenczet a katholicismus körüli tájékozatlanság, s mi 
annak természetes következménye : az iránta való ellensé-
ges érzületnek gyanújától, mi több vádjától tisztára mosni ! 
Majdnem megható azon ügyrokoni önfeláldozás, melylyel, a 
,M. Pol.' ez eredménytelen munkában fárad, s melynek 
hevében annyira ragadtatja magát, hogy utóvégre is nem 
kevés kedvet mutat, amaz egész szép mozgalmat, mely Deák 
F. tavali beszéde folytán a hazai katholicismus közt kelet-
kezett, egyenesen annak tudni be érdemül, alkalmasint oly-
formán a mint a folyónak szoktuk köszönni a védtöltése-
ket, melyek Magyarországon tudvalevőleg akkor emeltetnek 
csak, midőn amannak zavaros vizei már annyira megnőttek, 
hogy a végveszély az ajtó előtt lenni látszik. 

Ilyen ,Leistung' után nem is czudálkozunk, ha a ,M. P.' 
azt képzeli Deákról, hogy annak, midőn tavai ,amer ikai vi-
szonyok'- at emlegett, fogalma is volt arról, hogy mi ez, szán-
déka volt ,kijelölni azon irányt, melyet az állam és egyház 
közti viszony elintézésében leghelyesebbnek és kívánatos-
nak ta r t / s hogy ennél fogva ő, már mint Deák Ferencz, 
beszéde által ,az ügyet azon általános elvek magaslatára 
emelte, melyeknek vitatása ma az egész világot foglalkod-
t a t j a ' . . . 

No servus ! 
S itt szeretném a tavali ,Religio' julius 12-iki (4-dik) 

számának vezérczikkét még egyszer kinyomatni, melyben 
gyönyörű gunynyal a ,haza bölcsének' azon naivsága van 
feltüntetve, melylyel ,amerikai viszonyok'-ról álmodozik, de 
egyúttal a placetumért s Bismarck törvénykezéseért is 
rajong, s mely czikknek végén, annak irója ezen tökélete-
sen helyes conclusióra jut (28 1.): „Az eddigiek mindenesetre 
elégségesek annak bebizonyítására, hogy azon Ítélet, melyet 
czikkünk elején Deáknak ezen legujabbi beszédéről mond-
tunk, nem volt sem elhamarkodott, sem túlzott. Jogról, igaz-
ságról fogalma sincs az uralkodó párt fejének ott, hol a 

katholicismusról van szó, melyet ő maga épen nem ismer, 
amiért is egész okoskodása valóban oly felületes, érvelése 
oly nevetségesen egyoldalú, hogy bizony, ha más által nem, 
ezen beszéde által a ,haza bölcsének' melléknevét soha sem 
érdemelte volna meg.Alig palástolt ellenszenv az egyház ellen, 
minden tekintetben a legkezdetlegesebb világnézlet s oly 
szükkorlátu látkör, minő csak a legegyszerűbb kávéházi 
politikustól telik, — ez az, mit Deák Ferencz ezen beszéde 
által a katholicismus irányában tanusitott s intésünkül pártja 
programmjának kihirdetett." 

Igy irt a ,Religio1, már tizennégy hónappal ezelőtt, 
jeléül annak, hogy a helyzet iránt legott tisztában volt 
önmagával, jeléül annak, hogy maga is, a ,31. Pol.1 udvarias 
kifejezése szerint azon, ,hornirt' elmék közé tartozik, 
melyek Deák Ferencznek beszédét ,szidalmazni' bátorkod-
tak, sőt bátorkodnak ma is ; s a mire a ,M. Pol.1 csak ma 
ébredt, hogy t. i. mennél jobban felismerte a gyenge ideg-
zetű liberalismus azt a vallásszabadságot, mely Amerikában 
tényleg uralkodik, annál inkább kezdett annak nálunk való 
behozatalától fázni, azt a ,Religio' már 1873-iki julius 30-
áu megirta, midőn ekként nyilatkozott: „Csak az ,amerikai 
viszonyok' ne zavarják Deák F. s pártjának nyugalmát. 
Kétszer is bámulnának ők, ha amúgy vax-ázsütéssel egy-
szerre behozathatnának nálunk s kétszer restellnék a dolgot. 
Ott nem lehet bizonyos financzialis és egyéb, személyes 
difficultásokat az által elfödni a vijág szeme elől, hogy jókor 
egy kis pápista-üldözést meginditnak; ott nem lehet az 
infallibilitással elfecsérelni az időt, midőn voltaképen az 
egyre szaporodó deficitnek okozóiról kellene egyetmást mon-
dani. Ott az állam nem avatkozik a papok s püspökök kineve-
zésébe, nem alkalmatlankodik folytonosan állitólagos ,állam-
veszélyes' törekvések felfedezésével, nem akadályozza a 
jezsuitáknak letelepedését, nem ütközik meg nyilvános kör-
meneteken; ott nincs ,appel comme d 'abus, ' nincs lex lut-
ziana, mely az egyházi szószékkel való ,visszaélést' meg-
büntetné mit csinálna Deák Ferencz Amerikában, hol 
neki mindazon ,fegyverek'-ből, melyek után oly sürgetően 
kiált, egy sem állna rendelkezésére ? . . . . " 

A ,31. P.1, ma már a többi liberális lappal együtt 
belátja, hogy az igazi ,amerikai viszonyok'-nak nálunk 
behozatala saját pártjának vesztére szolgálna; ha tehát 
mégis magasztalja Deák Ferenczet, amiért hogy ,az eszmét 
megpendítette', ugylátszik, mintha ez alatt nem az igazi 
amerikai viszonyok eszméjét értené; mert senkit sem szok-
tunk magasztalni azért, hogy olyasmit sütött ki, mi nya-
kunkat szegi ; — igy s ezért dicsárni Deák Ferenczet vagy 
deplaçjirozott törekvés vagy vigyázatlan eljárás. 

De van a ,31. Politiká'-nak egy kedvencz argumen-
tuma, melylyel igen gyakran szokott előhozakodni, alkal-
masint azon hiszemben hogy az döntő, s a ,bornirt'-ok nem 
tudnak vagy nem mernek rá felelni, s ez az, hogy a Deák 
Ferencz egyházpolitikai tervei s szándéklatai elleni mozga-
lomtól „a magasabb értelmiségü katholikus körök és a főpap-
ság távol tartá magát." 

Szabad lesz ezen érvet is egy kissé szemügyre 
vennünk. (Vége köv.) 

fíóma. K ü l ö n f é l é k . Jól esik a politikai corruptió-
nak eme szomorú napjaiban a Vatieánra tekinthetni, mely 
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egyedül tartja meg tiszteletben a becsület s jognak törvé-
nyeit, ott, hol azoktól eltekinteni, a legnagyobb életreva-
lóság jeléül tartatik — a politika terén is, ennek legújabb 
bizonyítékát azon eljárásban látjuk, melyet a szentszék épen 
most Serrano irányában követ. Annak itteni ügyvivője 
ugyanis azon kérelemmel fordult Antonelli bibornokhoz, 
hogy a szentatya az ő kormányát elismerni szíveskednék, 
azonban elutasító választ kapott. Ő szentsége egy német tu-
dóstól igen szép ajándékot kapott : válogatott tartalmú könyv-
tárt , mely 76 nagy ládában már is ideérkezett, s Mai bi-
bornoknak könyvtára mellett helyeztetett el. Nevezetes, 
hogy ő szentségének a beviteli vámot meg kellett fizetnie, 
holott a ,garantia- törvény' szerint fel lenne mentve attól. 
A Propaganda, mint tudva van pert indított a királyi kincs-
tár ellen, földbirtokának elfoglalása miatt, mire még a hir-
hedt zárda-törvény értelmében sincs annak joga. Ezen per, 
melynek az itteni polgári tvszék előtt le kellett volna tá r -
gyaltatnia, a kincstári ügyvéd kérelmére egyelőre elnyoma-
tott ; alkalmasint azért, mert a jelenlegi ,törvénye' sze-
rint ninc3 remény, hogy az állam azt megnyerje ; amiért is 
előbb uj ,törvények'-ről gondoskodni keilend; mit a fel-
hivatalos ,Opinione' is megígérni látszik, midőn ezt mondja : 
„A per ugyan egyelőre kitörültetett a törvényszéki teendők 
lajtromából, mindazonáltal lehetséges, hogy még vissza is 
kerül oda." Érdekes az is, hogy e megsemmisített per mást 
vonand maga után. Tudvalevőleg ( ,Rel . ' 17, 147.) Grazioli 
herczeg vette meg a Propagandának Montalto nevü jószá-
gát 322000 líráért ; bárkinek számára, de megvette, midőn 
a ,giunta liquidatrice' azt elárvereztette. A vétel most tehát 
természetesen semmis; mert kiderül, hogy a giuntának nem 
volt joga a Propaganda jószágait elkobozni és elárvereztetni. 
A herczeg pedig már most azt a jó élczet csinálja, hogy a 
giuntát azon kárért bepereli, mely a megsemmisített adás-
vevésből ő rá háramlott s a mint a dolgok állanak, a giun-
tának fizetnie keilend, legalább a rögtön lefizetett összes 
vételárnak eddigi kamatját . Uj katholikus hetilap van kelet-
kezőben ezen czim alatt : ,Campana di S. Pietro.1 Szerkesz-
tőjéül Balzofiori ágostrendü atyát nevezik, ki mint igen 
kitűnő hittudós szélesebb körökben is ismeretes. A szent-
atya a legjobb egészségnek örvend, s naponkint sürü kihall-
gatásokat tart. 

Azon hir, hogy a franczia kormány Civita-Vecchiá-
ban a szentatya védelmére állomásozó hadihajóját, az ,Orè-
noque'-ot legközelebb visszahivandja, ismét előtérbe nyomul, 
azonban csak mint a porosz járszalagon ,haladó' radicali-
soknak pjum desideriuma. A franczia kormány sokkal 
jobban tudja, hogy csak a katholikusok tar t ják benne a lel-
ket, s az olasznak sincs kedve végképen Bismarck karjaiba 
dőlni, semhogy amaz ilyes valamit tenne, emez pedig a visz-
szahivás erőltetése által végképen szakitana Francziaország-
gal. Bonnechose bibornok ide érkezett, s a szentszék melletti 
franczia követségnek palotájába szállt. Idejöttének czél-
jául némely liberális lap azt mondja, hogy a szentszék mel-
lett a bonapartisták számára lépéseket tegyen. Mesebeszéd ! 

VEGYESEK. 
— Magyarország bibornok-herczegprimása, ftdő Simor 

János ur ő Emja Bajnán, hol a maga idején több évig mint 
plébános működött, ennek emlékeül igen szép, tömör anyag-
ból készült, cserepfedeles iskolát építtetett, mely már a kö-
zelgő, 1874/5-i tanévben használatba fog vétetni. Az igen 
czélszerüen berendezett, emeletes háznak három tanterme 
legalább 200 gyermeket képes magába fogadni. Az egész-
nek építési s berendezési költségei több mint húszezer f r t ra 
rúgnak. (,Recht.1) 

— F. hó 20-án történt a fmgu kalocsai érsek ő excel-
lentiája s az 1-ső „Nőegylet" által Szabadkán alapitott nő-
zárda s ezzel összekapcsolt négy osztályú leányiskola fel-
szentelése. „Nagy örömünkre válik, — mondja a ,Szabadka' 
ez alkalommal — hogy e napot megérhetők : mert ezt a fe-
lekezeti szabadság vívmányának tekintjük, mely egyértelmű 
a közszabadság autonomicus jogaival. Ha vannak, kik e 
napon szomorkodnak, 3 a zárdák intézményét ingyen is 
nekünk ajándékozzák, csak azt mondjuk nekik: mi szive-
sen fogadjuk a zárdákat — mert ezek ápolói a tudomány-
nak, az irgalmasságnak, a nevelésnek, az imának ; pedig 
ezek még mind nagyobb és hasznosabb munkák a rombolás 
munkáinál, melyek helyére semmi ujat , s ha igen ? ezt is 
csak erőszak módjára akar ják. 

Jó, hogy a reálisan gondolkozók, e szólamok fölött a 
napi rendre térnek már." 

Az ezen alkalommal végbement ünnepélyeknek sor-
rendét^ ugyané lap következőleg irja le: 

0 nagyméltósága szept. 19-kén délután négy és hat 
óra közt érkezik meg. A kocsimenet az,úgynevezett Fútó-
kereszt-féle dombig elébe vonul. Innen O nagyméltóságával 
együtt a városba érkezend. A városba megérkeztét mozsa-
rak durrogása jelentendi. Először a templomba vonul, hol a 
várakozó hívekre áldását adandja ; azután a Terezia plébá-
niába vonul, hol a különféle küldöttségeket fogadandja. 
Vasárnap délelőtt, 9 órakor az isteni szolgálat után, a zár-
daház szentelési ünnepélye, ezután pedig a bérmálás szent-
sége kiosztása vette kezdetét. Este 7 órakor a „Szabadkai 
1-ső nőegylet" által rendezett banketten vett résztv Hétfőn 
este pedig az alföldi vonaton Horgosra távozott O excel-
lentiája. 

— A ,M. Pol.1 egyik munkatársa, ki nem régen szük-
ségesnek látta, kedélyes fontoskodással tudtára adni a világ-
nak, ,hogy ő protestáns', legújabban azon vette észre magát, 
hogy ő „szent Pállal tart, ki azt mondotta, hogy lennél te 
vagy hő vagy h ideg" . . . . 

Miután a protestánsok tudvalevőleg sokkal jobban 
ismerik a szentírást, hitök emez egyedüli kutforrását, mint 
mi: érdekes lenne talán megtudni, hogy hol mondja ezt 
szent Pál — ? 

— A zsidó katonákat, kik a közös hadseregben szol-
gálnak, a budai főparancsnokság fölmentette a közeledő 
ünnepek idejére a szolgálattól. „Szép dolog! de ugy emlék-
szünk, hogy Nagy-Kanizsán még sz. István napján is gya-
korlatot tartottak a honvédekkel," mondja az ,Egri Nép-
újság'. 

— A Pr. E. s 1. L.' a felett lamentál, hogy két ung-
vármegyei protestáns hölgy a legközelebbi bucsujáráskor 
Mária-Pócsra ment. Van is oka azért lamentálni ; mert igy 
készülnek a conversiók ! Az ,Erd . Prot. Közlöny' pedig 
azon töprenkedik, hogy Pap Gábor superintendens urnák 
Rév-Komáromban történt fogadtatása alkalmával „az a sok 
harangozás, bandériumok, a testületek, egyházi s világi 
hatóságok küldöttségeinek fogadása, a beiktatás, mely kézrá-
tétel (tehát másodszori felszenteléssel) történik, a sok hiva-
talos s nemhivatalos dikczio s apró széptevések : nagyon 
emlékeztetnek az infulára, a kardinális kalapra, meg a 
pápista ceremóniákra." . . . Biz' ugy van az uram, hogy az 
ember csak addig ,democrata' .mig nincs czime ; — s, mi 
tagadás benne, ez igen jól van igy. 

Kegyeletes adakozások 
a lyoni hítterjesztö társulat számára. 

Juracska Ignácz, lábi pleb 1 ez. f t . 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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tholikus congressusnak ,felekezetnélküli' tárgyalásairól. — Vegyesek. 

A párbaj és a háború. 
(Vége.) 

A párbajra tűzött egyházi büntetéseket ille-
tőleg röviden a következőket mondjuk : 

A tridenti sz. szinat sess. 25. c. 19 de R. kikö-
zösíti nem csak a párbajt vivókat, hanem a segé-
deket s azokat is, kik a párbajt tudva tűrik vagy 
helyet engednek át számára, kik szándékosan oda 
jönnek, hogy a párbaj lefolyását lássák, végre 
mindazokat, kik azt bármiképen elősegitik ( . . . qui 
alia quacumque ratione ad id quemquam suaserint.) 
XIIL Grergely ,Acl tollendum' kezd. 1582-i decz. 
5-éről kelt bullájában a kiközösitést mindazokra 
terjesztette ki, kik előleges megegyezés folytán a 
vivás helyén megjelennek s VIII. Kelemen 1592-i 
szept. 1-éről kelt bullájában az e tekintetben fen-
álló egyházi törvényeket újból megerősitette. 

A tridenti zsinat továbbá mindazoktól, kik a 
párbajban, ott a helyszínén („in ipso conflictu") 
elesnek az egyházi eltakarittatást megvonta, mit 
XIV. Benedek fentidézett ,Detestabiliskezdetű bul-
lájában 1752-ben azokra is terjesztett ki, kik a pár-
bajban kapott sebek következtében későbben hal-
nak meg, „etiamsi sacramentis muniti decesserint 
extra locum conflictus". E bullát rendesen akként 
szokták értelmezni, hogy e büntetés alá nem esnek 
azok, kiknek sebe nem volt halálos, hanem egy 
közbejött véletlen által csak későbben vált azzá, 
vagy kiknek halála csak több nappal későbben kö-
vetkezett be.1) 

IX. Pius pápa, 1869-iki constitutiójában szin-
l) Müller erre vonatkozólag ezt jegyzi meg: „Attamen 

a Concilio Prov. Viennensi a. 1858. tit 4. c. 14. illis tunc 
deneganda est sepultura ecclesiastica, si in ipso duelli con-
flictu decesserint, nec aliquod resipiscentiae signum dederint. 

tén igen szigorú törvényeket hozott a párbajra vo-
natkozólag. Szerinte a pápának fentartott kikö-
zösítés ezeket éri „duellum perpetrantes, aut sim-
pliciter ad illud provocantes, vel ipsum acceptan-
tes, et quoslibet complices, vel qualemcumque ope-
rám aut favorem praebentes, nec non de industria 
spectantes, illudque permittentes, vel quantum in 
illis est, non prohibentes, cuiuscumque dignitatis 
sint, etiam regalis vel imperialis". (Sanctissimi Do-
mini Nostri Pii, divina Providentia Papae IX. Con-
stitvHo,, qua ecclesiasticae Censurae latae senten-
tiae limitantur. Romae, ex typogr. Rev. Cam. 
Apóst., 1869. Pag. 7, nr. 3.) A mint a constitutio 
hangzik, ugy látszik, hogy az illetők ezen kiközö-
sités alá még akkor is esnek, ha a párbajra való 
kihívás s annak elfogadása után maga a párbaj nem 
ment is végbe — Müller s igy érti; — mig azon-
ban a tridentinum egyszerűen ^pectatores1 — a 
nézőket excommunicálja, addig a constitutio csak a 
,de industria spectantes1 sújtja, Müller szerint : „qui 
nempe data opera ad duelli locum accedunt, et 
duello assistunt, suaque praesentia videntur duel-
lantes incitare; non autem, qui casu et obiter per 
locum duelli transeunt et pugnam aspiciunt, nullo 
modo illam approbantes et acuentes — s mig 
végre a tridentinum csak azon uralkodó urakat 
(,Imperator, reges, duces, principes, marchiones, 
comités et quocumque alio nomine domini tempo-
rales') kiközösiti, kik a hatóságuk alatt álló terüle-
ten helyet jelölnek ki vagy engednek át a párbajra, 
(,qui locum ad monomachiam in terris suis inter 
Christianos concesserint) addig a constitutio min-
den, bárminő rangú elöljáróra is terjed ki, ^cuius-
cumque dignitatis sint1,) kik a párbajt megengedik, 
vagy a mennyire rajtok áll, meg nem akadályozzák. 

Világos ezekből, hogy az egyháznak szigora 
27 



a párbajt vivók irányában nemcsak nem csökkent, 
hanem bizonyos tekintetekben fokozódott is, s hogy 
katholikus ember, tekintve még a XIV. Benedek 
által elitélt tételeket is, melyek az u. n. sententias 
latiores tartalmazzák, soha egy szót sem szólhat a 
párbajnak védelmére, vagy csak mentegetésére is, 
s annál kevésbbé tettleg vehet benne részt. Látni-
való pedig ezekből az is, mily roppant eszmezavar 
uralkodik még a katholikusok közt is, s mily óriási 
bizonyos tévnézeteknek, ferde fogalmaknak s bar-
bár előitéletelcnek hatalma, midőn fájdalommal ta-
pasztaljuk, hogy egy époly embertelen mint okta-
lan szokás esztendőnkint hány áldozatot ragad el, 
kikről bizvást elmondhatni, hogy egy gonosz bo-
londságnak estek áldozatul ! 

II. A háború. 

Nem tartunk ugyan tőle, hogy ama legújabb 
szabadkőmüvesi kisérlet, a rendes s becsületes há-
borúk helyébenehány páholytestvér ,jogtudós'-nak 
ex genere Bluntschli sat. legfőbb, döntő itélőszékét 
iktatni, valaha sikerüljön ; mindazonáltal ; mert va-
lamint a párbaj körül a hamis becsületérzés, ugy 
a háború körül a hamis pliilanthropia tetemesen 
megzavarja a fogalmakat, nem lesz talán felesleges, 
erről is néhány szót szólni. 

Napjaink szabadkőművesei nem az elsők, kik 
egyáltalán a háború ellen nyilatkoznak ; mert már 
az ókori manichaeusok is megelőzték őket, mint ezt 
sz. Ágostonból tudjuk, ki ugyanerre vonatkozólag 
ezt mondja ep. 138. c. 2. n. 15.: „Si christiana di-
sciplina omnia bella culparet, hoc potius militibus 
consilium petentibus in Evangelio diceretur, ut 
abiicerent arma. Dictum est autem eis : ,sufficiat vo-
bis stipendium vestrumi. (Luc. III, 14.) Quibus pro-
prium stipendium sufficere debere praecipit, mili-
tare utique non prohibuit". Tüzetesen ezzel, t. i. 
annak bebizonyításával, hogy a háború az Újszö-
vetségben is megengedett dolog, Christianus Lupus 
foglalkozik ,De antiqua disciplina Cliristianae mi-
litiae' czimü értekezésében, cap. 3 et 4. 

A manichaeusok tehát többi közt Mózest is 
kárhoztatták, mivelhogy ez sok háborút viselt. Ke-
gyesebb s elnézőbb Mózes iránt volt Oecolampadius, 
ki csak a keresztények közti háborúkat kárhoz-
tatta, Mózest pedig azzal excusálta, hogy háborúit 
Istennek különös parancsaira viselte. Luther még 
épenséggel kitűnő elmeéllel döntötte el a kérdést ; 
ugyanis a pápa és a pápisták ellen nem csak meg-
engedté az irtó háborút, hanem tüdejének s tollá-

nak egész erejével tüzelte is rá követőit; ellenben a 
töröJcök elleni háborúkat kárhoztatta; mivelhogy a 
török ellen hadat viselni szerinte annyit tett, mint 
Isten rendelete ellen lázadni fel, ki a törököt a mi 
büntetésünkre küldte ránk, s azért tételei közt, 
melyeket X. Leo az JLxurge Domine' kezdetű bul-
lában 1520-i május 16-án kárhoztatott, a 34-dik 
igy hangzott: „Praeliari adversus Turcas, est repu-
gnare Deo, visitanti iniquitates nostras per Mos". Mivé 
lett volna Magyarország, ha az akkori világ pro-
testáns elv szerint bánik vala el vele, s nem inkább 
a római pápákra hallgat, kik a török elleni hábo-
rúkat századokon át pénzzel s katonákkal, szóval s 
tettel támogatták — ? ! 

De hogy sz. Ágostonhoz, azaz a kath. tanhoz 
visszatérjünk : .disciplina christiana bella non cul-
pátk — értjük az igazságosakat 

A háború nagyobb hadseregeknek, vagy egész 
népeknek egymás ellen avégből folytatott küzdel-
me, hogy az álladalomnak jogai védelmeztessenek, 
vagy érvényesittessenek. A háború nem csak mint 
védelmi, hanem mint támadó is megengedett, ha 
nincs más mód nagy jogtalanságnak elháritására, 
vagy tettleges jogok érvényesítésére. Azonban, hogy 
ezen esetben is megengedett legyen, szükséges, hogy 
a háborút az illető államnak legfőbb törvényes 
hatósága határozza el, hogy csak fontos javak vagy 
jogok kedveért indittassék meg s hogy végre for-
maszei-inti hadüzenet után illendőképen, s csak 
akkor indittassék meg, ha a kitűzött czélt más mó-
don s más tisztességes eszközökkel elérni lehetetlen. 

Igazságos háborúban a katonának nem csak 
szabad, de gyakran kötelessége is az ellenségnek 
életét nem kimélni. Ezen a háború igazságos volta 
feletti kétely sem változtat semmit, mindaddig, 
mig e kétely nem változik bizonyossággá a felől, 
hogy a háború csakugyan igazságtalan ; mert a 
puszta kétely esetében ,possidet lex obedientiae', 
azaz az alattvaló, a felesküdött katona köteles leg-
főbb hadi urának engedelmeskedni, ki mellett, mind-
addig, mig az ellenkező be nem bizonyittatik, a 
jogi vélelem szól, hogy a háborút csak igazságos 
okokból kezdte. 

Váljon szabad-e háborút kezdeni, midőn annak 
igazságáról kételkedünk, vagy csak lehetőségi vé-
lelmet ápolunk magunkban (in dubio de iustitia 
belli, vei cum sola probabilitate iuris) oly kérdés, 
melyre sokan igenlőleg, Ligouri sz. Alfonz pedig — 
L. IV., n. 404. — s ugy látszik helyesen, tagadó-
lag felel ; mert, mint mondja : „ . . . bellum commu-
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niter talia fert secum flagitia et damna religioni, innocenti-
bus, honori mulierum etc. ut practice vix umquam iustum 
videri possit, si ex solÍ3 probabilibu3 rationibus et non certis 
inferatur". A fegyverteleneknek, aggoknak, nőknek s gyer-
mekeknek meggyilkolása még a háború idejében is tilos, ki-
vévén, midőn másként lehetetlen az ellenséget megsemmisí-
teni, például városok ostromlása alkalmával ; olyankor még 
a zárdák és templomok lerontása is szabad, ha az ellenség-
nek támaszul szolgálnak. Szabad bizonyos neme a tévútra 
vezetésnek is, mint például a lesben állás, az ellenség hadi-
jelvéuyeinek használata ; mert ezek csak saját vigyázatlan-
sága folytán ártanak neki ; tilos azonban orgyilkosokat bé-
relni, hogy az ellenség vezéreit megöljék, vagy az ellenség 
katonáit hitszegésre csábítani ; mert ezek magokban véve 
becstelen fogások és bűnök, melyek a háborúnak lényegével 
mi összefüggésben sincseaek. 

A háború után, még ha igazságtalanul támadtattunk is 
meg, a békeszerződés szentül megtartandó ; mert különben 
a nemzetközi béke lehetetlen volna, mignem azt a maga 
rendje szerint ismét felmondtuk ; mert egy felette nyo-
masztó, az államot tönkre tevő szerződésnek megváltozta-
tása képezhet ugyan igazságos okot háborúra is, ha e meg-
változtatást lehetetlen más módon kieszközölni ; csakhogy 
addig, mig e módokat mind alkalmazásba nem vettük, s 
rendesen üzent s becsületesen viselt háború által annak 
megváltoztatását nem eszközöltük, nem szabad alattomban 
vagy nyiltan a szerződésnek egyes pontjai ellen cselekedni ; 
mert ez annyit tenne, mint adott szavunkat megszegni s a 
másik felet megcsalni. 

Némely moralista e helyt a ,non-interventio' elvét is 
szokta tárgyalni, s nézetem szerint helyesen ; mert a beavat-
kozás rendesen belháború alkalmával történik, vagy leg-
alább hogy az elhárittassék .A be-nem-avatkozás ,elvét' IX. 
Pius a Syllabusnak 62. tételében „Proclamandum est et 
observandum princípium quodvocantde non-interventu" ünne-
pélyesen kárhoztatta. Ennek erkölcstani oka igen világos s 
közelfekvő. Valamint az egyén köteles felebarátjának szük-
ség esetében segitségére sietni, ép igy köteles egyik kor-
mány a másikat, egyik állam a másikat minden igazságta-
lan megtámadás elleni küzdelmeiben támogatni. A be-nem-
avatkozás ,elve' tehát első sorban már csak a közönséges 
felebaráti szeretet ellen is vét, s kik azt gyakorlatilag érvé-
nyesitik, mindazon igazságtalanságoknak válnak bűnrésze-
seivé, melyeket, midőn hatalmukban állott, meg nem akadá-
lyoztak. „Qui non repellit iniuriam a socio, cum potest, tarn 
est in vitio, quam ille, qui facit", mondja sz. Ambrus — De 
off. L. I. cap. 36. 

De a be-nem-avatkozás elve — még ha mindenütt kö-
vetkezetesen megtartatnék is, a nemzetközi rendet legmé-
lyebb alapjaiban forgatja fel, mert lehetővé teszi, mint pél-
dául Olaszországban s legújabban Spanyolországban is lát-
juk, hogy egy vakmerő kisebbség kénye kedve szerint ga-
rázdálkodjék a törvényes hatalom ellen. Annál vészesebbé 
válik ezen elv az által, hogy azok, kik leghangosabban vall-
ják, mindenütt megszegik, hol azt megszegni érdekökben 
fekszik, miből következik, hogy ott, hol az interventio a jó 
ügynek használna, a non-interventio elvére hivatkoznak ; a 
hol pedig az interventio a forradalom érdekeit mozdítja elő,ott 

félreteszik, ugy hogy ez az egész elv voltaképen semmi 
egyéb, mint a forradalomnak s a gazoknak szabadalma a rend 
s törvény ellen. 

Ez az, mit IX. Pius ,Novos et ante1 kezdetű, 1860-i 
szept. 28-káról kelt allocutiójában — ,Der Papst und die 
modernen Ideen', Wien, Sartori 1864, 2. Hft., 119 — époly 
szépen, mint helyes erélylyel ekként fejezett ki : „Abstinere 
non possumus, quin praeter alia deploremus funestum ac 
perniciosum princípium quod vocant de non Interventu a 
quibusdam Guberniis haud ita pridem, caeteris tolerantibus, 
proclamatum et adhibitum, etiam cum de iniusta alicuius 
Crubemii contra aliud aggressione agatur : ita ut quaedam 
veluti impunitas ac licentia impetendi ac diripiendi aliéna 
iura, proprietates, ac ditiones ipsas contra divinas humanas-
que leges sanciri videatur, quemadmodum luctuosa hac tem-
pestate cernimus evenire. Et mirandum profecto, quod uni 
Supalpino Grubernio impune liceat eiusmodi princípium de-
spicere ac violare, cum videamus ipsum hostilibu3 suis co-
piis, universa Europa inspectante, in aliénas ditiones irrum-
pere, legitimosque ex illis principes exturbare : ex quo per-
niciosa consequitur absurditas, alienum nempe interventum 
dumtaxat admitti ad rebellionem suscitandam atque fovendam. 

Ugy látszhatik talán egyik-másik t. olvasóimnak, 
hogy az eredetileg felvett tárgytól, a párbaj- s a háborútól 
némileg eltértem. De ez csak látszólagos eltérés, mint fen-
tebb már említettem ; de ha más sem volna is, elégséges azon 
összefüggés, hogy mindahárom kérdés azon eszmékhez tar-
tozik, melyek körül a mai ,müveit közvélemény' épen azt 
tartja igaznak a mi hamis, helyesnek a mi helytelen, jónak 
a mi rósz — minek öszletét a ,19-ik század felvilágosodott-
ságának' nevezik, mely ellen szóval s tettel küzdeni époly 
sürgős, mint szivesen vállalt kötelességünk. mr. 

A vasárnapi pihenés s a vasárnapnak megszentelése. 
(Folytatás.) 

Ha a hatóságoknak ezen buzgalma tartós leendett, ha az 
állam, a kerület s a község ezentúl is vállvetve közreműköd-
tek volna arra, hogy a vasárnap megszentelésének érdekében 
immár fenálló törvények s rendeletek az illetők által megtar-
tassanak, miáltal a nép előtt magának a vasárnapnak tekin-
télye is emelkedendett, akkor bizony sok jónak nézhettünk 
volna eléje. Azonban kormányaink e jó utat, fájdalom, 
csakhamar ismét elhagyták, s ismét magok lőnek az elsők, 
kik a vasárnapnak megszentségtelenitésében rosz példát 
kezdtek adni a népnek. A megyei főnökök s a polgármes-
terek ugy tették, mintha mit sem látnának, mig a császár-
ságnak vészteljes politikája nyilt szövetségre lépett a vallás-
talansággal. Ennek következtében nemcsak az egyház elleni 
legdurvább támadásoknak szabad tért engedett, hanem 
hasonló gonosz szándékkal a korcsmáknak szerfeletti elsza-
porodását s ezekben a legerkölcstelenebb üzelmeket nem 
csak tűrte, hanem elősegitette is, mely vétkes engedmények 
azonban nem mentik vala meg ugyan a bukás napján, de a 
nép erkölcsi jellemén mélyen tátongó sebeket ütöttek. 

Ma, miután uj 3 borzasztó tapasztalatok uj belátásra 
ébresztettek bennünket, szoros kötelessége lenne egy, a nép 
erkölcsi megjavítását komolyan szem előtt tartó kormány-

27* 
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nak, határozott erélylyel megtenni minden czélhoz vezető 
lépést, hogy a vallásos érzelmű s rendszerető elemeknek túl-
nyomó többségére támaszkodva, ezen, közművelődési s társa-
dalmi tehintetben annyira szükséges törvényt, a vasárnap 
törvényét ismét régi hatályába léptesse. Sokat tesz e tekin-
tetben jelenlegi törvényhozásunk, de merem állitani, hogy 
ez még nem elég. Többre van szükségünk. E baj sokkal 
mélyebb gyökeret vert már, sokkal gyorsabban halad, 
semhogy az eddigi törvények elégségesek volnának ; itt erő-
sebb védgátokat kell emelni, erélyesebb törvényt hozni. 
Nem szabad visszaijedni erős gyógyszerektől, hahogy arról 
van szó, hogy halálosan beteg társadalmunkat megmentsük. 
Bátorságra van szükségünk e téren ; mert a vallás a minden-
ünnen fenyegetett társadalomnak legerősebb támasza ; mind-
kettőnek pedig ugyanazon ellenségei vannak. Ne ijedjünk 
vissza attól, a vallást hivni segítségül, midőn a társadalmat 
meg akarjuk menteni ; ellenkezőleg, engedjük meg a vallás-
nak, hogy mentse meg a társadalmat ; mert itt egyidő-
ben a legfontosabb vallási s a legfontosabb társadalmi érde-
kek forognak koczkán. Ez okadatolja egy a vasárnap meg-
tartását szabályozandó törvénynek szükséges voltát, s ez 
szerzend neki tekintélyt, hatályt, eredményt is. 

Avagy melyik elvnek nevében ellenezné valaki az 
ilyen törvényt ? Talán a lelkismeretszabadság nevében ? 
Ezen nem ejtünk csorbát ! A kérdéses törvény semmiféle 
erőszakot sem követne el a lelkismereteken, hanem csak arra 
szorítkoznék, hogy a vallás ellen irányuló cselekedeteket 
megtil taná. . . . Avagy egyátalában a szabadság nevében til-
takoznék valaki egy ilyen törvény ellen? De hát mióta nem 
szabad a polgároknak szabadságát a közjó érdekében bi-
zonyos korlátok közé szorítani ? Csak arról van itt szó, 
hogy ez ildomosán s a józanság határai közt történjék. 

A kik pedig ekként folytonosan a szabadságra hivat-
koznak, azoktól azt kérdjük: váljon Anglia s Amerika nem 
szabad államok-e ? . . . . 

Ime itt van azon vasárnapi törvénynek rövid vázlata, 
mely főbb vonásaiban az összes Egyesült Államok területén 
tettleges hatályban van. 

1) A vasárnapnak megszentelése közérdekű ügy, mely 
2) a fáradt testnek szükséges pihenést nyújt s 
3) alkalmat egyéb kötelességeknek teljesítésére s arra 

is, hogy kiki emberi hibáiért eleget tehessen ; valamint 
arra is, 

4) hogy kiki otthon s a templomban Istent, a min-
denségnek teremtőjét, fentartóját s kormányzóját tisztelje. 
A vasárnapnak megtartása végre 

5) lendületet ad az embernek a felebaráti szeretet cse-
lekedeteinek müvelésére, melyek a társadalom díszére s igazi 
vigaszára szolgálnak. Mindezeknél fogva, 

tekintve, 
hogy vannak hitetlen s könnyelmű emberek, kik el-

hanyagolva kötelességeiket s félreismerve azon előnyöket, 
melyek a vasárnapnak megszenteléséből a halandóra háro-
molnak, e napot megszentségtelenítik az által, hogy dol-
goznak vagy mindenféle mulatságoknak adják oda magokat-

hogy ilyetén magaviselet a keresztény szellemmel 
ellenkezik, s azokat, kik másként cselekszenek, botránykoz-
ta t ja ; végre; 

hogy ilyen emberek nagyon vétkeznek a társadalom 
ellen, amennyiben rosz példájuk által hajlamot keltenek a 
kicsapongó s pazarló életmódra : 

rendeli a törvényhozásnak mindkét háza : 
1) tilos vasárnapon boltot vagy raktárt nyitva tartani, 

bármiféle munkát végezni, hangversenyt, tánczmulatságot, 
vagy színházat látogatni ; mindez 10—20 shillingnyi (5—10 
ftnyi) bírság terhe alatt. 

2) Hasonló büntetés mellett tilos fuvarosnak vagy uta-
zónak vasárnapon útra kelni ; kivéve a sürgős szükség ese-
tét, mely felett a rendőrség határoz. 

3) Pénzbírság vagy az üzlet rögtöni bezárásának 
terhe alatt tilos vendégházat a helybeliek számára nyitva 
tartani. 

4) A ki három hónapon át nem látogatja a templomot, 
anélkül, hogy betegség vagy más fontos ok által kimentve 
lenne, 10 shillingnyi bírságot fizet. 

5) A ki a templom belsejében vagy annak közelében 
illetlenségeket követ el, 5—40 shnyi birságot fizet. 

Mindezeknek esetről esetre való érvényesítéséért a 
rendőrség felelős. 

Ezek után még egyszer kérdem tehát : Váljon Anglia 
s Amerika nem szabad államok-e ? 

Hadd válaszoljon e kérdésre Chevalier Mihály, ki 
,Levelek a munka elrendezéséről' czimü munkájának 72 lap-
ján ezeket mondja : „Miután azok, kik a nép érdekeit kép-
viselik s gondozzák, azt mondják, hogy mindenről, mi a 
munkára vonatkozik, szabályokat alkotni lehet, — váljon 
miért nem gondoltak arra, hogy különös szabályrendelet 
által a vasárnapnak megülését parancsolják? Azon népnél, 
mely a legszabadabb az egész világon, az Egyesült Államok-
ban egyszersmind a legszigorúbban tart ják meg a vasár-
napot is. A vasárnapra vonatkozólag igen szigorú a tör-
vénynek fogalmazása, s ugylátszik, hogy a vasárnapi pi-
henés oly mozzanat, melynek érdekében bizonyos határig 
a hatóság is közbe vetné magát. A közillendőség követeli 
ezt, melynek védelme mindenesetre a törvényhozás felada-
tához tartozik." 

Tekintve, hogy épen a kezök munkája után élőknek 
tengernyi tömege az, mely legtöbbet szenved a vasárnap-
nak elnyomása következtében, bátran azt lehet mondani, 
hogy ilyesféle törvény a szabadságot épen csak a szabadság 
érdekében (helyesebben í az álszabadságot az igazi szabad-
ság érdekében) korlátozná meg némileg s ha valaki jól meg-
fontolja azokat, miket az előbbiekben a vasárnapi pihenés-
nek jótékony, ellenben pedig elhanyagolásának káros követ-
kezményeiről mondtunk, az, ugyhiszem, sziveseü meg fogja 
engedni, hogy a szabadságnak némi megszoritása, ha vala-
hol, ugy e téren szükséges is, jogos is. 

Törvényt kérünk tehát, határozott irályu, gyakorlati 
s hatályos törvényt, bölcset és komolyat egyaránt, mely 
ugyan nem tolakodik a magánlakások belsejébe, hanem 
azért mindazon rendetlenségeket szünteti meg, melyekhez 
hozzá férhet, anélkül hogy amazt tennie kellene, — értem az 
utczai, a nyilvános rendetlenségeket. Nem lehet itt felada-
tom, az ilyféle törvénynek egyes pontozatait fogalmazni, a 
miért is csak arra szorítkozom, hogy bebizonyítsam, misze-
rint az, bármily kényesnek látszassék is némelynek, mégis 
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igazságos, a jogban gyökerező, szükséges, s gyakorlati kivi-
hetőségét illetőleg nálunk époly lehetséges, mint bárhol a 
világon. Hozzá teszem csak, hogy e törvénynek hatályát a 
mennyiben a közszolgálat megengedi, ki kell terjeszteni a kor-
mányra, a kerületek s községekre, ez utóbbiakra különösen 
a vásárok tekintetében ; — továbbá a szárazföldi s tengeri 
hadseregre, a minden rendű s rangú hivatalnokra, az állam-
tól függő, vagy azzal bármiféle összekötetésben álló nagy 
iparvállalatokra, de még az egyes iparosok-, munkások- s 
kereskedőkre is, amennyiben azok köteleztessenek, hogy kül-
viszonyainkban a nyilvános rendhez alkalmazkodjanak. 

Szóval nekünk egy őszinte törvényre van szükségünk, 
mely igazán akarja azt, a mit akarni látszik, s teszi a mit 
tehet. 

XIII. Mit tehetnek magánszemélyek ezen ügyben ? 
Az egyes polgárok, nézetünk szerint ezen ügyben 

majdnem többet tehetnek, mint maga a törvény, a mennyi-
ben tovább mehetnek s önkénytes tevékenység által ér-
hetik el azt, amit a törvény, még kényszer által sem érhet 
el. De itt aztán mintegy szent szövetségre lenne szüksé-
günk, olyanra, mely mindazokat egyesitené, kik elég jóaka-
ratuak, hogy a vasárnapnak megszentelését nem csak óhajt-
ják, de hajlandók, azt magok gyakorolni is. Sőt e szövetség 
úgyszólván, már létezik is, csak hogy titkon, oly titkon, 
hogy magok az illetők, kik hozzá tartoznak, sem tudják. 
Mert tengernyi még azon becsületes, jószándéku, igazán 
szabadelvű, vallásos embereknek száma, kik a vasárnap-
nak megszentelését amúgy titkon nagyonis óhaj t ják; csak-
hogy ezen szétszórt elemeket összeszedni s egyesíteni, a 
közös óhajt, nyilt, közösen hangoztatandó szavakba önteni* 
szóval az elemeiben meglevő vasárnapi szövetséget rendezni s 
szerezni kellene. 

Francziaországban ide vonatkozó kisérlet ez előtt 
néhány évvel csakugyan meg is tétetett ; s mondhatni, hogy 
akkor egy csudaszerü mozgalomnak voltunk szemtanúi. 
Miért állapodott meg e mozgalom ? . . . miért nem hagyott 
mélyebb nyomokat maga után ? 

Mindenesetre hasznos eljárás, ha mindjárt csak mások 
felbátoritásának kedveért is, az akkor kifejtett tevékeny-
ségnek emlékezetét ismét egyszer felidézni elménkben, miál-
tal egyszersmind megmutatjuk azt is, mily erős gyökeret 
vert a vasárnap szükségességének érzete az emberek szivé-
ben, s mily általános egy érzet ez. 

1838-ban 354 köztiszteletben álló bordeauxi polgár 
azon kérelemmel járult a helyhatósághoz, hogy az 1814-i, a 
raktárok s boltoknak ünnep- s vasárnapom zárvatartását 
elrendelő törvény ismét hatályba léptettessék. 1846-ban 
ugyané lépést az alaisi, katholikus s protestáns kereskedők 
is tették. 1844-ben hasonértelmü, az akkori felsőházhoz fel-
terjesztett kérvény nevezetes s felette érdekes tárgyalásokra 
adott alkalmat. A kérvény a ministeriumhoz utasíttatott, a 
felsőház pedig kijelentette, hogy az 1814-i törvény teljes 
érvényben áll, tehát gyakorlatilag érvényesítendő is. Ha-
sonló kérvény ismét 1848-ban terjesztetett fel a törvényhozó 
testülethez, aláírva a politikailag legellentétesebb irányú 
férfiak : Leroux Péter s Montalembert, Considérant s de 
Falloux által. 1850-ben Francziaországnak legnagyobb gyár-
s iparvárosai : Lyon, Nantes, Lille, Saint-Etienne, Tours, 

Marseille sat. folyamodtak a vasárnapi törvény helyreállí-
tásáért, mely folyamodványt a nemzetgyűlés azon bizottság-
hoz utasitott, mely épen akkor egy külön, a vasárnapnak 
megtartását tárgyaló törvényjavaslattal is foglalkozott. Ezen 
bizottságban tartá Montalembert gróf, jelentéstétel alakjá-
ban ama gyönyörű, époly keresztény érzelmű, mint mélyen 
politikai s ékesszoló értekezést, melyből fentebb már any-
nyit idéztünk, s mely a vasárnapi törvény megtartásának 
szükségességét megezáfolhatlanul bevitatá. 

(Folyt, köv.) 

E&YEÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, szept. 29-én. J e l e k és c s u d á k t ö r t é n -

n e k : Az ,Ellenőr szidja a zsidókat — igaz, hogy annyi 
kivétellel, miszerint egyik sem köteles az ott mondottakat 
magára venni ; de mégis annyira, hogy a ,Magyar Politika1, 

őt talán ezért is legújabban a conservativ lapok közé sorolja, 
mi, ha igaz, oly kétértelmű bók a conservativismus szá-
mára, aminőt az emiitett lap csak valaha csinált; — a 
,Pesther Lloyd' felmond az ókatholikusoknak, olvasóinak 
rövid emlékező tehetségében bizva, kik az 1871-diki tavasz 
utolján (ha jól emlékszünk) annyi rokonszenvvel közétett 
ókatholikus leveleket már régen elfeledék, s azokat, miket 
keleti fantaziájában már azóta is többször az ókatholicis-
musnak jövőjéről álmodozott, talán figyelembe sem vették ; 
a ,Beformí egyszerre azon veszi észre magát, hogy ő mindig 
conservativ volt, minél fogva a ,Napló' irodéákjai köteles-
ségüknek ismerik, hasonlót vallani, — szóval a legujabbi 
műszó, melylyel az eddig uralkodott liberalismusnak többé 
el nem titkolható marasmus senilis-ét jelzik ez, hogy : con-
servativ áramlat ! 

Oh te szegény conservativismus, mely eme dicső or-
szágban arra vagy Ítélve, hogy a jól lakott nadálynak háló-
köntösül s a vabanque-ot játszott politikai szédelgőnek arany 
hidul, mindkettőnek pedig ideiglenes nyugpontul szolgálj, 
melyről, miután szégyenletes bukásuk egy ideig meghu-
nyászkodásra kényszeriti őket, majd, midőn idejöket ismét 
elérkezettnek látandják, ujult erővel törnek elő, hogy a ma-
holnap félbenhagyandó, jellemtelen játékot ismét előröl kezd-
jék, s ideig óráig kénytetve abbanhagyott rombolási mun-
kájúkat folytassák, befejezzék. 

Mert a legközelebbi hét esztendőnek szomorú tapasz-
talatai talán annyira nevelték még a legártatlanabb politi-
kai gyermeket is, hogy belássa, miszerint ama vén bűnös, 
melynek neve liberalismus soha sem javuland meg igazán ; 
mert igazi megjavulása azonos volna halálával ; ha tehát 
épen most némileg félrevonulni látszik, korántsem azért 
teszi azt, hogy magában szálljon, bűneit szánja s bánja s 
jobb emberré változzék ; hanem egyszerűen azért ; mert meg-
bukott, mert miután eleget rontott, képtelennek érzi magát, 
a felhalmozott romokon tovább élni, s azért azt szeretné, 
hogy a most akkora jajveszekléssel segítségül hívott conser-
vativismus egy kis rendet csináljon, mig ő ismét gyara-
podva erőben s becsületben, régebbi helyét, a kötelességét 
tett mórnak isméti elűzésével, újból elfoglalhatja. 

Mert a liberalismusnak mai helyzete tökéletesen olyan, 
mint a bukott üzéré. Hoszu bünlajstromát a közönség undor-
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ral forgatja : mennyi lelketlen visszaélést, melyet a közbiza-
lommal űzött, mennyi hazugságot, tettetést, rászedést s csa-
lást, mennyi soha teljesíteni nem szándékolt ; de magokban 
véve sem teljesíthető, szemfényvesztő ígéretet ; mennyi jog-
forgatást s igazságtalanságot nem találunk azon ! Való-
ban a liberalismus egyelőre ,lehetetlennek' érzi magát, be-
látja, miszerint jó lesz egyidőre elfeledtetni magát, s ezért 
egyszerre azt látjuk, hogy hamut hint fejére, s a conserva-
tivismusra hagyván az összevissza kuszált tömegnek gondo-
zását s rendbeszedését, — megszökik, mint barátai s hívei 
tenni szokták : üresen hagyva a rábizott pénztárt ! 

Hinc tehát illae lacrymae ; — ez fejti meg ama szo-
katlan ,conservativ' nótát, melyet a liberalismusnak jó ma-
darai egyszerre, az igaz kissé ügyetlenül s nagyon is hami-
san fütyölni kezdenek. Hogy e disharmonious kintornázás a 
nép józan részére nem teendi meg a kívánt hatást : elfeled-
tetni vele, kik azok, kik most egyszerre báránybörben öltöz-
tetve, vagy a bűnbánó Reineke Fuclis képében állnak előtte, 
— azt, hitrokonaink józan eszébe bizva, erősen reméljük s 
őszintén kívánjuk. 

Mert£nagy baj lenne, ha az alig megindult üdvös moz-
galom ellenségünk színleges, — s ha igazi is, csak kényte-
tett s ezért csak ideiglenes visszavonulása következtében 
ellankadna ; ha az a veszedelmes bizalomittasság — bocsá-
natot e szóért, mely a katholikusokat jellemezni szokta, kar-
öltve az ismét megengedettnek gondolt édes semmittevésnek 
kényelmével a szemeinkből alig kidörgölt mély álomba 
sülyesztene vissza minket ! Ha a ma holnap talán kínálkozó 
talpalattnyi tért s arasznyi időt fel nem használjuk, ha 
eléggé gondatlanok, mondhatnók : lelkismeretlenek leszünk 
ismét elaludni, akkor ugyan — nem ébredünk fel többé ! = 

Eger. O l d a l j e g y z e t e k e g y s z á m a d á s h o z . 
(Folyt.) Mielőtt levelem második részéhez mennék át, mely-
ben azon phrázissal szándékozom foglalkozni, hogy ,a maga-
sabb értelmű katholikus körök s a főpapság távol tárták 
magokat' attól, mit a ,M. Pol.1 ,nagy agitatió'-nak nevez, 
mindazonáltal, hogy néhány sorral alább ugy találja,miszerint 
az) viszhangot nem keltett' — mielőtt tehát ehhez átmennék, 
szükségesnek látom kijelenteni, hogy magam semmiféle, 
Deák Ferencz programmja ellen tiltakozó feliratot nem írtam 
alá, s ezenfelül a ,M. Állam1 mellett a ,M. Politikát1 is olva-
som, minélfogva, remélem, hogy ez utóbbi kegyes lesz engem 
vagy a főpapsághoz számítani, vagy vallásilag a ,magasabb 
értelmű katholicismus' gyanújába venni melyiket teszi 
e kettő közül, akár mindakettőt is, nem bánom ; csak mint 
captatio benevolentiae bocsátottam előre ezt; szükség esetén 
pedig azért is, hogy megmutassam, miszerint a nem aláírók 
közt is vannak ,bornirt'-ok. 

Pedig, igénytelen nézetem szerint, nem épen ildomos 
eljárás a ,M. P.'-tól az aláírókat amúgy derűre borura meg-
,bornirt'-ozni, miután azok közt, mint jól tudom, sokan 
vannak, kik e lap olvasását ,kedves1 kötelességül tekintik, de 
azértis irtuk alá Hozzá járult, hogy a ,Magyar Állam' 
— melynek, mellesleg mondva, nem vagyok sem munka-
társa, sem szerkesztő-tulajdonosával semmiféle összeköttetés-
ben, mit egyedül részrehajlatlanságon feltüntetésére hozok 
elő — hogy tehát a ,Magyar Állam,' nem tudom hamarjá-

ban hányat, de a száznál jóval többet hozott ') ilyféle, 
kerületileg kiállitott s eléggé határozott hangon fogalmazott 
tiltakozást; mely tekintélyes szám mindenesetre az ezernél 
is több papot ; s — mert az olyan, a ki tudja, hogy népével 
nem rendelkezik, mégis csak kétszer gondolja meg magát, 
aláírjon-e vagy se — a világi híveknek is egy, semmi esetre 
sem megvetendő tömegét képviseli, mely elemeket amúgy 
könnyedén a számitásba nem vehetők közé dobni, könnyű 
lehet ugyan, de könnyelmű is, s midőn arról van szó : mi 
súlyt tulajdonítandó e feliratoknak, a semmitsem bizonyító 
petitio principii-nek jellegét félreismerhetlen vonásokban 
hordja magán. 

Tetszik látni, hogy ezek mind még csak előzetes pon-
tozatok ; de még sem feleslegesek ; mert ezek is arra valók, 
hogy a ,M. PolS ama ,távoltartási' elméletét kellőleg quali-
ficálják, mint alább látandjuk ; — de még azért sem feles-
legesek ; mert ugyané lap, általam itt tárgyalt czikkében egy 
ügyes fordulat segítségével ugy szeretné az amerikomaniának 
lelohadását megmagyarázni, mintha ez azon beható eszme-
cserének lenne következménye, melynek tárgyává a Deák 
Ferencz beszédeig nálunk ismeretlen ,amerikai viszonyokat' 
tevé a magyar liberális sajtó ! 

A magyar liberális sajtó ! . . . . Uram bocsá . . . ! 
Fel nem foghatom, miképen tud az az átható, jelesül 

müveit, hogy Homer egy szép szavával éljek : nohjTQorcoç 
elme, mely egyéb irataiban annyi emberismét s ennélfogva 
annyi teljesen igazolt Menschenverachtung-ol is tanúsít, mi-
képen tud ez a finom izlésü toll az ezidőszerinti magyar libe-
rális sajtóra hivatkozni 

Nem fonom tovább e fonalat ; eszembe jut a ,Croquis 
aus Ungarn' szerzője, ki egyik czikkét igy fejezi be: 
„Johann! Wasser zum Händewaschen, ich habe von T  
geschrieben"... 

De nem igy van az Uran ! legalább nem egyedül igy ! 
Midőn ez a liberális sajtó ki kezdé sütni, hogy mik ezek az 
,amerikai viszonyok,' s hogy ezek sem arra valók, miszerint 
árnyékukban a katholikus egyházvagyon csak ugy brevi 
manu elvétessék s a kalvinismusnak uralma örök időkre biz-
tosittassék — akkorra már megindultak volt a papi tiltako-
zások s nem is annyira az amerikai viszonyok, mint inkább 
azon Bismarck-szellem ellen, melynek hirdetőjévé épen 
Deák lőn, s akkor észrevették azok, a kiket érdekel, hogy 
bizony ez a magyar papság, s vele együtt a magyar katho-
licismus még nincsen annyira demoralizálva a mint gondol-
tuk, jó lesz tehát vagy előleges visszavonulót fújni, vagy 
más uton kerülni a kitűzött czélhoz, Bismarcknak nyomdo-
kain haladva ; — mindkét iránynak képviselőit találni a 
magyar liberális sajtóban. 

Ez az tehát ; — a liberális lovak a nem sejtett akadá-
lyok láttára megbokrosodtak — a hasonlat talán nem épen 
hízelgő, de nincs is szándékunk azoknak hizelegni ; és ha 
vezetőik most egyelőre békét hagynak nekünk, ezt csak 
elhatározott fellépésünknek köszönhetjük, melylyel szembe 
szállni az időközben csőd alá került honi liberalismus pro 
hic et nunc nem mert ; Deák Ferencz-é pedig az érdem, 
hogy csütörtököt mondott kihívása által döntőleg s immár 
félremagyarázhatlanul arra figyelmeztetett minket, amit kü-

') Épen e napokban a százhuszonkettediket. Szerk. 
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lönben amugyis már tudtunk, hogy nem mind arany a mi 
fénylik, s hogy ő közte s a még radicalisabb elemek közt 
csak az a különbség van, hogy ő csak a kifacsart czitromot 
szeretné odadobni nekik, mig azok magok szeretnék kifa-
csarni azt ; — ha a ,M. Politiká'-nak kedve van ezért Deák 
Ferenczet megdicsérni, ám tegye meg. 

De már szóljunk egyszer a ,magasabb értelmiségü' 
kath. körök s a főpapságnak távolmaradásáról ! VVége köv.) 

München. A p a p o k n a k f i z e t é s e a mult ülés-
szakban még képviselőházunk is foglalkoztatta (,ííeZ.' I, 
48 sz. 387.1.) amennyiben a többnyire igen szűken mért con-
gruának felemeltetése, illetőleg a papi jövedelmeknek egy 
bizonyos tisztességes minimumig való kiegészíttetése indít-
ványba hozatott. Bárha ebbeli, amúgy sincs tulvérmes remé-
menyeink végre valahára teljesedésbe mennének ; mert pap-
jaink túlnyomó számának helyzete csakugyan felette szo-
morú. A legtöbb segédlelkész boldognak (?) érzi magát, ha 
több évi szolgálat után oly helyre tétetik, hol évi jövedelme 
200 forintra megy. Még roszabb a beneficiatusoknak sorsa, 
tekintve, hogy azok mint korosabb emberek igen gyakran 
betegesek is, és mivel a rendes lelkészi pályát elhagyták, 
még jobbmódu plébániát sem várhatnak többé. A káplánt 
plébánosa élelmezi s minden szükségessel látja el, a benefi-
ciatusnak pedig, külön háztartás mellett, rendesen alig van 
több 300 ftjánál, mig a misékkel együtt átlagosan 400 ftra 
jön fel. Ily szegény pap pedig 13 évig tanult, annyi ideig mint 
akármelyik magas rangú s magas fizetésű hivatalnok, s több-
nyire csak azért lett beneficiatussá ; mert testi ereje a lelké-
szi pályának súlya alatt megtört. S váljon, a ki hivatalbeli 
kötelességének buzgó teljesítése folytán elgyengül, az nem 
érdemli, hogy a társadalom, az állam tekintettel legyen rá ? 

Aztán ne gondolja senki, hogy a beneficiatus oly 
ember, ki valaha életében valamit dolgozott, most pedig 
nyugszik, — majd azt mondtam volna, szegényes babérjain 
nyugszik. Dehogy ! Lássuk csak : számos népes plébániában 
nincs segédlelkész, mert van beneficiatus. Ez tartja a reggeli 
misét s reggeli prédikácziót ; gyóntat minden vasár-s ünnep-
napon, az iskolák felét látja el, s a plébános akadályozta-
tása esetében annak rendes supplense ; s mindezért sem az 
állam, sem a község nem tartozik neki semmivel. Miért ? 
Mert számára ott van az .alapitvány' ! — ez a jeles, fényes 
alapítvány, mely körülbelül 300 ftot hoz be, s mely e szá-
zad elején keletkezett, midőn egy szép bornyu egy tallérba, 
a legszebb tehén 20 forintba, a mérő buza 5 ftba, egy egész 
szép parasztgazdaság 3000 ftba került ; szóval, midőn 300 
fttal sokkal jobban lehetett megélni mint most 900-zal. It t 
bizony elférne egy kis segitség. 

Eszmetársulás folytán szóljunk néhány szót azon bot-
rányos igazságtalanságról, melyet az ,állam' nálunk is a 
felekezeti paritás téren elkövet az által, hogy a protestáns 
papokat mindenképen dédelgeti, rendkivüli segély-pénzek-
kel s gratificatiókkal elhalmozza, mig a katholikusokkal 
nem törődik, ha mindjárt éhen halnak is. Pedig az állam 
pénztárát mégis csak a túlnyomó számban levő katholiku-
sok töltik be. Ime néhány példa : A bajor Dunamelléknek 
felső része túlnyomó katholikus, csak egyetlenegy községben 
vannak a protestánsok többségben, s ott a protestáns lelkész 
a törvénynek egy különös határozatánál fogva egyúttal a 

szegénysegélyző pénztárnak elnöke; a katholikus plébános 
pedig sehol, bár a katholikusok különben mindenütt több-
ségben vannak. Az 1870. s 1871. Ínséges években e vidék 
állami segélyben részesült, melynek szétosztásánál a segélyző 
pénztárak vezetőinek elég fáradságuk s még több kellemet-
lenségük volt. Dolgukat elvégezvén a protestáns elnök fára-
dozásaiért 60 frtnyi tiszteletdijt kapott, a katholikások — 
semmit! Egy további eset: Ez az u. n. Dunamellék nem 
lévén valami különösen egészséges vidék, Schwaben und 
Neuburg tartományoknak kerületi gyűlése 1872-ben azon 
oko3 határozatot hozta, hogy jó lesz az ott működő pa-
poknak s tanitóknak külön fizetési pótlékot adni ; — ennek 
folytán a két protestáns pap 200-200 ftnyi pótlékot kapott, 
a négy katholikus s szintannyi kath. tanitó — semmit. 
Hasonló részrehajlást tapasztalnak a dunamelléki jkatholi-
kus papok az előléptetés alkalmával is, mert a kormány, 
mely a protestáns papoknak alig pár évnyi ott tartózkodás 
után már igen jó plébániákat ad, a katholikusokat ott 
feledi ; minek ozélja az, hogy jó kath. pap ne is menjen oda, 
miáltal az egész vidéket annál könnyebben protestantizálni 
hiszik. Harmadik eset: Van a Dunamellékben egy helyiség, 
melynek neve Klingsmoos. Ott egy katholikus s egy ?protes-
tans iskola van, amabban rendesen 70—80 tanonczjár, ebbe 
soha sem több 15—20-nál ; eddig mindkét tanitói állomás 
csak ideiglenes volt, s ennélfogva oly csekély fizetésű, hogy 
egy tanitó sem házasodhatott meg. A katholikus község 
ennélfogva már évek óta aziránt folyamodott a kormányhoz, 
hogy tanitói állomása rendessé szerveztessék, mire leg-
újabban, f. évi májushó 17-én oly értelmű korraányi rende-
let jelent meg, melynél fogva a protestáns tanitói állomás 
rendessé emeltetik, a katholikusról azonban szó sem téte-
tik ; sőt az ekként rendessé tett protestáns tanitó meg 100 
ftnyi fizetési pótlékot is kap ! ! . . . . Ily eseteket még"|tôbbet 
is lehetne felhozni, de a helyzetnek jellemzésére elég talán 
ennyi is. 

Bonn. A z ó k a t h o l i k u s c o n g r e s s u s n a k , f e -
l e k e z e t n é l k ü l i ' t á r g y a l á s a i r ó l jelenthetjük, mi-
szerint azok már annyira haladtak, hogy a Döllinger elnök-
lete alatt tanácskozó ,hittudósok' immár kifundálták, hogy 
az ókatholikusok és az anglikanusok közt lényeges dogmatikai 
nézeteltérés nem létezik. Ez mindenesetre igen figyelemre 
méltó eredmény ; mert hát tudva van, hogy az anglicanis-
mu3 dogmatikailag körülbelül azonos a kalvinismussal ; mi-
ből kitűnik, mily tökéletesen jogosult azoknak eljárása, kik 
a Döllinger-felekezetet az ,ókatholikus' helyett a sokkal he-
lyesebb ,ujprotestans' elnevezéssel jelzik. 

Hasonló figyelemre méltó eredményre vezettek a sza-
kadár-görögökkel folytatott alkudozások is. Ezekben ugyan 
is ,constatáltatott', miszerint ez a szó „Filiogue" csak téve-
désből került a latin symbolumba, a miért is az ujprotestan-
sok alighanem hajlandók azt a szakadárok kedveért ismét 
feláldozni. A ki még emlékszik, mily óriási bakot lőtt Döl-
linger a maga idején a fiorenczi zsinat egyesülési decretu-
mának szövege ügyében, az e legújabb ,constatalásnak' be-
csét is kellőleg méltányolni tudja. 

Jellemző, hogy a fiermania1, s egyáltalában ,ultra-
montán' lapoknak tudósitói nem bocsáttattak a gyűléste-
rembe ; — ha valamely katholikus gyűlés a liberális repor-
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terekkel szemben igy cselekednék ! Mindazonáltal többé el 
nem titkolható azon óriási fiasco, melyet a ,congressus' a 
legszélesebb mérvű reclame mellett is csinált, kivált — mit 
jól kérünk megjegyezni — a német protestantismus közt, 
melyre az ókatholicisuius kezdettől fogva annyira számitott. 
Azértis a congressusnak 14 hittani tétele, melyet az ókath. 
,Deutsch. Merem' szerint a jelenvolt ókatholikus, anglikán s 
szakadár ,hittudósok' a legnagyobb egyértelműséggel (?) 
elfogadtak, legfelebb csak mint történelmi curiosum figye-
lemre méltók, mely szempontból ime közöljük is : 

1) Az ószövetségnek apocryph könyvei nem birnak 
azon hitelességgel, mint azok, melyeket a héber canon tar-
talmaz. (A német fogalmazás kétértelmű ; — alkalmasint az 
,egyértelműség' kedveért — mert igy hangzik : „Die apo-
kryphen Bücher des A. T. sind nicht ebenso canonisch, wie 
die im hebr. Kanon enthaltenen".) 

2) A szentirásnak egy forditása sem igényelhet magá-
nak nagyobb tekintélyt, mint az eredeti szöveg. (Ugy látszik 
a Vulgata ellen irányul ; de akkor is hibás fogalmazásu.) 

3) Nem szabad a szentirásnak a nép nyelvén való ol-
vasását megtiltani. (Igy általában kimondva szintén tul lő 
a czélon.), 

4) Általában véve czélszerü, ha az isteni tisztelet oly 
nyelven tartatik, melyet a hivők értenek. (Ez az ,Általában' 
annyit jelent, hogy az ,ókatholikusok' értik, miszerint ritu-
ális változtatások nálok lehetetlenek, ha nem akarnak kül-
sőleg is protestánsokká válni.) 

5) A szeretet általi tevékeny hit, nem pedig a szeretet 
nélküli hit képezi az ember Isten előtti megigazulásának 
feltételét s eszközét. (Ezen lavirozással a ,fides cum operibus' 
és a ,fides sine operibus' közt, az ókatholikus hittan a tisztán 
protestáns táborba kanyarodik, mint a következő thesisek 
mutatják.) 

6) A megváltás nem érdemelhető meg egy ,meritum a 
condigno' által ; mert nem létezik megfelelő arány az Isten-
igérte megváltásnak végetlen s az emberi cselekedetek véges 
értéke közt. 

7) As ,Opera supererogationis' és valami , Thesaurus 
meritorum sanctorum'-ról szóló tan, melynek értelmében a 
szenteknek fölös érdemei mások javára érvényesíttethet-
nek, akár az egyház fejei, akár az illető cselekedeteknek 
véghezvivői által, — tarthatatlan. (Az Indulgentia s a Com-
munio sanctorum ellen.) 

8) a) A szentségeknek hetes száma csak a 12-dik szá-
zadban állapíttatott meg, s akkor sem mint apostoli vagy 
ősrégi hagyomány, hanem mint a hittani érvelésnek ered-
ménye. 

b) Vannak katholikus hittudósok, mint péld. Bellar-
min, a kik megengedik, s ő velők mi is tanítjuk, hogy a ke-
resztség s oltáriszentség' principalia praecipua, eximia salu-
tis nostrae sacramenta'. (Kár, hogy nem hivatkoznak mind-
járt szent Ágostonra is ; 1. Schwetz, Theol. dogm. ed. 3. 
III, 118.) 

9) Midőn a szentirást mint a hitnek elsőrangú (pri-
märe) kutforrását elismerjük ; abban is megegyezünk, bogy 
az igazi hagyomány, azaz a Krisztus s az apostolok által 
hátrahagyott tannak megszakitás nélküli, szó- vagy Írás-
beli átszármaztatása a hitnek tekintélyes kútforrása az 
egymás után közetkező keresztény nemzedékek számára. 
Ezen hagyomány részint ama nagy egyháztestületeknek 
egymásközti megegyezéséből, melyek az eredeti egyházzal 
történelmileg bebizonyítható összefüggésben állanak ; részint 
a minden századok irott okmányaiból tudományos uton 
ismerhető fel. (Íme a német ,tudomány'.) 

10) Elvetjük a Bold. Szűz szeplőtelen fogantatásáról! 
római uj tant mint olyant, mely az egyház első, 13 százados 

hagyományával s nézetével ellenkezik ; mely hitnézet szerint 
egyedül Krisztus fogantatott bűn nélkül. 

11) A bűnök megvallása (értsd : a gyónás ; a német 
roppant félénk körülírással s hozzá még rosz németséggel is 
igy fejezi ki : „Der Gebrauch des Sündenbekenntnisses") a 
község vagy a pap előtt, valamint a kulcsok hatalmának 
gyakorlása az ősegyháztól származott át ránk, s azért, bár 
minden visszaélés s kényszer nélkül, az egyházban továbbra 
is fentartandó. (Az az : a kinek épenséggel tetszik gyónni, 
hát gyónhatik.) 

12) Bucsuelengedések csak oly büntetésekre vonat-
kozhatnak, melyeket maga az egyház szabott. 

13) Azon szokás, mely szerint a megholt hívekről meg-
emlékszünk, azaz számukra Krisztus kegyelmének fokozta-
tását kérjük ; az ősegyháztól származott át mi ránk, s azért 
fentartandó. 

14) Az egyháznak oltári szentsége nem képezi szaka-
datlan ismétlését vagy megújítását azon elégtételi áldozat-
nak, melyet Krisztus a keresztfán egyszer mindenkorra 
hozott, hanem áldozati jellege abban áll, hogy annak mara-
dandó emléke, valamint képben való feltüntetése azon egyet-
lenegy önfeláldozásnak az emberi nem üdvéért, melyet 
Krisztus, (Hebr. IX, 11, 12 szerint) az égben folytonosan 
végez. Ez lévén az oltári szentségnek jellege, vonatkozás-
sal Krisztus áldozatára egyúttal azon szent asztalközösség is, 
melyben az Ur testét s vérét élvező hivek Kor. I, 10, 17 
szerint egyesülnek. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Az ismeretes Kubeczák ellen most már egy másik 

helyen is mondatott ki a nagy kiközösités, Scrodában, Zsa-
marzewski pléb. által. Xionsban a hithű katholikusoknak 
magatartása kitűnő; Kubeczák miséjére senki sem jár, az 
általa megszentségtelenített templom üresen áll. Megkisérlette 
a temetőt bezáratni, hogy a népet ekként kényeritse halottait 
ő általa temettetni ; de a községi elöljáróknak erélyes fellé-
pése folytán kénytelen volt a kulcsot ismét kiadni. 

— Minő jó dolguk lehet a porosz iskolamestereknek, 
elképzelheti a szives olvasó, midőn a nyugot-poroszországi 
kormánynak (helytartóságnak) a tanítókhoz intézett egyik 
körlevelében a következő passust találja: „A kormány nem 
veszi szívesen, hogy az elemi tanítók folytonosan segélye-
zési folyamodványokkal ostromolják. Igaz, hogy ezen folya-
modványok rendesen betegségek, tüz- s vízkárok, vagy az 
állatok közt uralkodó dögvészek vagy tolvajok okozta ká-
rok által okadatoltatnak ; mindazonáltal époly tagadhatlan, 
hogy a tüz- s vízkárok ellen az illető társulatok, az állatok 
elhullása ellen azoknak figyelmes gondozása, a tolvajok 
okozta károk ellen a nagyobb elővigyázat, egyéb bajok 
(betegségek) ellen pedig a legjobb óvszer az, ha az ember 
oly élvezetektől (!) tartózkodik, melyek megszerzését jöve-
delmének arányai tiltják." (E tanácsok egyébiránt igen »gya-
korlatiak', csakhogy szegény tanítók tőlök jól nem lak-
hatnak.) 

— Mily örvendetesen gyarapszik a katholicismus An-
golhonban, mutatják a következő számok: 1765-ben Angli-
ában 60000 katholikus volt ; 1821-ben 500000; 1842-ben 
800000 s 1845-ben 3,380000. Ma Angliában 1093 pap van 
s 20 megye. A felsőházban 83, az alsóban 87 kath. tag van, 
a királyné legfőbb titkos tanácsában 6, az összes főnemes-
ség közt 77 család. 

Kegyeletes adakozások 
a lyoni hítterjesztö társulat számára. 

N. N 1 ez. ft . 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Az ókatholikus congressusnak ,felekezetnélküli' tárgyalásairól. Paderborn. A püspök lemondásáról sat. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Még folyvást dühöng a harcz egyház s állam 

közt, arányai beláthatlanok, s nincs az a halandó, 
aki meg tudná jósolni, mikor s miképen fog az vég-
ződni. Első pillanatra ugy látszik, mintha utóvégre 
is az államnak kellene győztesnek lennie, mely ke-
zében tartja a hatalmat s ennek minden eszközeit, 
köztük az erőszakot is. Kezében van a törvényke-
zés, sőt az újkor szomorú tapasztalata ugy mutatja, 
hogy az igazságszolgáltatás is, oly értelemben, hogy 
nem csak a büntető törvényeket ő csinálja, hanem 
a birákat is, s olyanokat csinál magának, aminőkre 
szüksége van : nem igazságosakat, hanem irányza-
tosakat, nem független lelkismeretüeket, hanem 
gyáva szolgaleikeket, jellemtelen pártembereket, 
kik felmentenek vagy elitélnek, amint felülről ren-
deltetik, vagy a mint a párt-szenvedély sugallja. 
Kezében vannak a közigazgatási s rendőrségi ható-
ságok, akaratának feltétlen engedelmességü végre-
hajtói, kezében az állandó hadsereg, melynek vas 
karja minden ellenkezést földre térit ; kezében a 
mai társadalomnak óriási pénzkészlete, melylyel a 
lelkismereteket megvásárolja, a sziveket megvesz-
tegeti, a tehetséget s tollat, mely neki szolgál ju-
talmazza; melylyel következőleg a közvéleményt 
csinálja, vezeti s a maga számára, ha kell meg-
nyeri, mások ellen pedig, valahányszor tetszik, ha-
ragra, üldözésre inger l i . . . . 

Avagy talán nem ugy van? Csalódunk-e va-
lamiben, tulozunk-e talán? . . . 

S ezekkel szemben, ezen óriási hatású eszkö-
zökkel szemben mit tud az egyház fegyver dolgá-
ban felmutatni — mire tud hivatkozni — miben 
bizni? . . 

Isteni küldetésében, hitében, történeti jogában, 

türelmében s a türelemben való kitartásában, azt 
szeretnők mondani : türelme erélyében, mely a szen-
vedés közben is fentartja jobb időkre, mindaddig, 
mignem ugy tetszik az Urnák megkönyörülni je-
gyesén, s ismét békeséges napokat küldeni rá. 

Azt mondják, hogy a csalatkozhatlansági hit-
'czikkely okozta e harczot az egyház és állam közt. 

Ezen szavak, oly értelemben véve, hogy e dog-
mának kihirdetése nélkül a harcz nein tört volna 
ki, nagy tévedést tartalmaznak ; mert e küzdelem 
anélkül is kitör, ha a zsinat soha össze ne ül, a 
kérdéses dogma soha szóba nem hozatik. E háború, 
mint mondani szokták, a levegőben volt már, mint 
minden háború ; mert egyik sem tör ki rögtön, min-
den előzmény s anélkül, hogy a kölcsönös nehezte-
lés régóta ne tápláltatott volna már. A mint, mi-
dőn a feszültség két egymással szemben álló hata-
lom közt már a tetőpontra ért, csak egy kis szikra, 
egy máskor talán soha figyelembe sem vett mellé-
kes esemény, jelentéktelen nyilatkozat kell, hogy a 
felhalmozott gyiijtőanyag nyilt lángra kapjon, igy 
volt itt is ; mert, ha csakugyan a csalatkozhatlan-
sági hitczikkely leendett a harcz kitörésének valódi 
oka, akkor az nem vehetett soha oly mérveket, 
mint a minőkkel manap bir ; akkor nem vonhatta 
volna körébe az iskolát, a házasságot, az évezredek 
óta fenállott hierarchiai szervezetet is; szóval, akkor 
nem csaphatott volna át oly térekre, melyek e 
dogmával csak nagyon is közvetett összefüggés-
ben vannak. 

Meglehet tehát, hogy az infallibilitás kiinduló 
pontjául szolgált a háborúnak, de oka nem volt ; 
mely ok ellenkezőleg azon elvi ellentétben kere-
sendő, mely a keresztény eszme s a ,modern1 állam 
közt létezik, s mely régóta megérlelve, végre oly 
mélyen bevágó eltéréseket szült e két tényező közt, 

28 
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hogy további békés egymás mellett létről, de ha 
egyszer összekoczczantak, kibékülésről sem lehe-
tett szó többé. 

De hát miért kellett ennek igy lennie ? 
Egészen a franczia forradalomig a tekintély 

elve uralkodott, Európának majdnem összes álla-
maiban. Senki sem vonta, de nem is vonhatta két-
ségbe azt, mindaddig, mig s népek keresztények va-
lának, mig az államok törvényhozása keresztény 
alapon állott, s a polgár életének minden vonatko-
zásaiban érzé, hogy az egyház és az állam két, sok 
helyütt ugyan egymásba nyúló, de mégis önálló 
terület, melynek mindegyikén egy külön-külön 
Istenrendelte hatóság parancsol. Igy biztosítva volt 
mindakettőnek tekintélye, mert a vallási meggyő-
ződés mindkettőt joggal Istentől származtatott, s 
mindegyiküknek a maga rendeltetési körében való 
joghatóságát elismerte s tiszteletben tartotta. 

Igaz, hogy e kettős visszonyból gyakran he-
ves viták, surlodások, harczok következtek, midőn 
a világi hatalom joghatóságát illetéktelenül kiter-
jeszteni, vagy közös területeken kizárólagos egyed-
uralmat igénybe venni akart, s büszkén mondhat-
juk, teljes megvetéssel utasitva vissza a hazug 
történetgyártásnak irányzatos koholmányait, hogy 
a katholikus egyház e küzdelmekben mindig á jo-
got, az igazságot, az igazi szabadság szent ügyét 
védelmezte a bitorlás és zsarnokság ellen, hogy ez 
által a világi hatalomnak is soha eléggé meg nem 
hálálható szolgálatokat tett ; mert megakadályozta, 
hogy törvényes, rendes tekintélyből, törvényszegő 
önkényuralommá fájuljon, mi rá nézve csak látszó-
lagos, pillanatnyi nyereség leendett ; mert a tör-
vénytelenség mindig öngyilkos, a halál magvát 
hordja önmagában. Az egyház, midőn az állam til-
takozásai ellen küzdött, magának az államnak ér-
dekében tette ezt, mert az elkorcsosulástól meg-
óvta ; ha ma valahol a világon létezik még okszerű 
szabadság, vagy legalább annak emléke, eszméje, 
eszménye, — az egyháznak köszönjük ezt, mely 
soha sem engedé, hogy a lelkeket ölő byzantinis-
mus s annak különféle nyilvánulatai, bejárva a mü-
veit világot, előbb szellemi rabságba hajtsák, majd 
pedig végképen jellemtelenné tegyék azt; mert elfe-
ledtetik vele, hogy ő mint ember nem puszta anyag, 
nem csupa test, nem egyedül a holt államgépezet-
nek egyik hajtott s hajtó kereke ; hanem szellem is, 
melynek mint ilyenek ugyan szintén kötelességei, 
de jogai is vannak, mely jogokat bárkinek e földön 
is tiszteletben tartani kell. 

A byzantinismust emlegettük, — s e szó a tör-
ténelemnek egy másik, fontos tanulságára figyel-
meztet minket. 

Valahol történt, hogy egy országnak hierar-
chiája, s vele az illető helyi egyháznak összlete a 
közös anyatörzstől, a rómaitól kisebb-nagyobb mér-
vekben elszakadt, kisebb-nagyobb ellentétbe he-
lyezte magát vele, legott mindenütt a világi elem 
hatalmasodott el, nem ugyan a maga igazi javára, 
hanem mindenütt az igazi szabadság kárára, mit 
azáltal bizonyított, hogy legelső hatalmi ténye is 
az egyháznak leigazása volt. Valamint az angol 
egyháznak kiirtása soha sem sikerül oly szomorúan 
teljesen, ha VIII. Henriknek nem sikerül a hierar-
chia élére egy jellemtelen embert tolni; valamint 
nem puszta véletlen, hogy egy XIV. Lajos ,nagy<'-
gyá tudott lenni oly korban, melynek Róma-ellenes 
áradata még egy Bossuet-et is rövid időre magával 
ragadta, épugy nem a véletlennek tulajdonítandó, 
hogy Hontheim s az emsi punctatorok épen II. Jó-
zsefnek voltak kortársai; mert mindezek, katholi-
kusok létére is a protestáns territoriális eszmének 
hódolva, ez eszme legundokabb gyümölcsének érle-
lését késziték elé még katholikus talajon is — ért-
jük a világi hatalomnak az egyháztól elfordult ab-
solutismusát, a forradalomnak emez öntudatlan út-
törőjét, mely forradalom viszont Némethonban, 
Ritternek találó megjegyzése szerint épen az Ems-
ben a pápa ellen szövetkezett főpapokat üzé el leg-
először; valamint legelőbb ott emelé fejét, hol a 
gallieanismus a legmélyebb sebeket ütötte volt az 
egyház testén, oly sebeket, melyeknek utóhatásai 
csak napjainkban gyógyíttattak ki végképen: Fran-
ciaországban. 

A végletek mindig találkoznak. Midőn a trón 
hatalma természetellenes túlkapásaiban a lehetőség 
netovábbját elérte volna, leroskadt a forradalom 
ökölütései alatt, s helyébe a másik véglet lépett : a 
nép felsége, jobban mondva: a harmadik rend abso-
lutismusa, mely, az egyik elkorcsosult tekintély-
nek, a királyinak lerontása után csakhamar min-
den tekintély ellen indult, s nem érve be azzal, hogy 
a trónt darabokra törte, vad dühében az oltárt is 
döntötte fel, híven mindjárt kezdetben követett irá-
nyához, mely mint minden, bár a legjogosultabb 
tekintélynek esküdt ellenségét jellemzé őt azon pilla-
nattól fogva, melyben XIV. Lajos eme szavát: ,Az 
állam én vagyok- azzá változtatta: ,Csak a har-
madik rend az állam'. 

Nincs szándékunk itten eme ,harmadik rend'-
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nek történetét elbeszélni, miképen bűnhődik lelketlen bitor-
lásaiért a nyomába lépő ,negyedik rend', a socialisták által ; 
— e mozzanat nem vág elmélkedéseink körébe; de igenis 
oda vág annak felemlítése, mily utat tőn a fékvesztett em-
beri gonoszság épen e forradalomban, mignem a nyilt isten-
tagadásra vetemedett, s a politikában az ,état-athéel pro-
clamálására, mely, az egyháznak született ellensége, okozza 
a mai háborúkat az egyház s állam közt, s nem a minden-
kor hitt, vallott és hirdetett infallibilitás, melyre az egy-
ház hazug vagy félrevezetett ellenségei hivatkoznak. 

Megkezdé útját a forradalom azzal, hogy általános 
türelmet, ,tolerantiátl hirdetett, mi annyit tesz, hogy min-
den tévely igazságnak ismertetik el, vagy mi ugyanaz, min-
den igazság tévelynek, csalásnak vagy csalódásnak bélye-
geztetik. Már ez is azonos a kereszténységnek, mint Isten 
által kinyilatkoztatott legfőbb igazságnak tagadásával, mi-
ből ugyanez igazságnak, mint mindenütt kötslességszerüleg 
előtérbe nyomulónak üldözése önkényt fejlődik. De a hol a 
vallást üldözik, ott az üldözőknek dühe természetesen elő-
ször is a papok ellen fordul, mint a kik az igazságnak 
őrei és hirdetői ; s a hol az isteni kinyilatkoztatást tagadják, 
ott az örökké változó tömegnek soha tisztán nem látó, józa-
nul nem itélő, állitólagos közvéleményét teszik a hiendők s 
teendők legfőbb zsinórmértékévé, ezen, minden egyszerű-
sége mellett is gyakran igen veszélyes közmondás szerint, 
hogy : ,A nép szava Isten szava !' Igy következett a fran-
czia forradalomban az egyházi vagyonnak elkobzása, a pa-
poknak az állam általi díjazása, a világi hatóság alá rende-
lése, az alkotmányra, azaz a nép által hozandó törvényekre 
való megesketése ; az ezen esküt megtagadó papoknak üldö-
zése, elsőben száműzése, későbben tömeges felkonozolása, 
végre a keresztény vallásnak eltörlése s a ,déesse Raison' 
személyében a legvégső elvetemedettségnek istenitése . . . . 

Igy ,haladt' a franczia forradalom, az egyik véglet 
által előidézve, a másikig. Mivelhogy a tekintélynek egyik 
ága a maga természetes hatáskörén tulkapott, azért minden 
tekintély ellen rontott, s mint a következő forradalmaknak 
termékeny szülőanyja nemzé a mai generatiót is, mely any-
jának ádáz küzdelmeit folytatva, legújabban a minden te-
kintélynek még egyedül fenálló oszlopa s főtámasza ellen 
ront: a kath. egyház ellen, jól tudva, hogy ezzel oly harczra 
kelt, melyben vagy győznie kell, vagy megsemmisülnie. 

(Folyt, köv ) 

A vasárnapi pihenés s a vasárnapnak megszentelése. 
(Folytatás.) 

Még nagyobb arányokat vett az akkortájt a magáno-
soktól eredt mozgalom. Mindenütt szervezkedett ama szent 
szövetség a vasárnap érdekében, melyről beszéltünk ; min-
denütt indult meg a küzdelem a rosz, vészes szokások árja 
ellen. Akkor lehetett látni, mire nem lennének képesek 
a jók, ha a szabad egyesülésnek hathatós fegyverét époly 
ügyesen s erélyesen tudnák s akarnák a jó ügy érdekében 
használni, a mily ügyesen s erélyesen szokták azt a gono-
szok a magok hasznára forgatni. A hasonfoglalkozásu iparo-
soknak szabad egyesülése a vasárnapi pihenés érdekében, 
— ez lenne ama hathatós eszköz, melylyel az ellenirányú 

rosz szokásokat leküzdeni lehetne. Igy tettek 1838-ban a 
montpellieri könyvkereskedők, 1840-ben a neversi divat-
árusok s 1850-ben az elbeuffi iparosok, közös egyértelmű-
séggel elhatározván, hogy ezentúl vasárnapon sem dolgoz-
tatni nem fognak, sem üzleti helyiségeiket nyitva nem tar t ják . 

A legnagyobb lendületet vette e jótékony mozgalom 
1852-ben, midőn Párisban is különös egylet alakultavasár-
napi pihenés megtartására, mely egyletet Felix atya, a hires 
hitszónok ,világos nappal szőtt összeesküvés'-nek nevezett a 
vasárnap tekintélyének helyreállítására. Ezen egyletnek 
alapeszméje époly egyszerű volt, mint termékeny. Nem csak 
azokhoz fordult, kik dolgoznak 3 árulnak, hanem azokhoz 
is, kik dolgoztatnak s vesznek, tehát minden emberhez, s 
vallás- s politikai nézetre való tekintet nélkül mindenkit 
vett fel keblébe, ki egyszerűen arra kötelezte magát, hogy 
ezentúl vasárnapon sem dolgozni sem árulni, sem dolgoztatni 
vagy venni nem fog. Igy sikerült ama nagy akadályt leküz-
deni, mely sok iparost a vasárnapi törvény megtartásától 
visszariaszt : a versenytőli félelmet, hogy mig ő zárva tartja 
boltját, addig mások árulnak s nyerészkednek, vevőit elcsal-
ják tőle. Ezen egylet olyannyira, mint mondani szoktuk : 
hézagpótló volt, oly annyira felelt meg egy régen érzett 
közszükségletnek, hogy csakhamar elterjedt egész Franczia-
országon át, mig a szentatya helyeslését egy külön levélben 
fejezte ki, melyet a franczia püspökök megyéjökben köz-
hírré tenni siettek. 1854-i decz. 15-én d'Olivier ur a párisi 
egylet közgyűlésén jelentette, hogy hasonczélu egyesületek 
már 30 különféle városban léteznek. Az eszme mindenütt a 
legnagyobb lelkesedéssel fogadtatott, egyes helyeken még a 
hatóságok is működtek közre. Igy például Metzben, hol az 
egylet csakhamar 1500 tagot számlált s hivatalos helyiségét 
a városházán bírta, egy a maire által, különösen e czélra 
készségesen felajánlott teremben. Bourgesban az iparosok, 
midőn hasonló egyletnek megalapítására a megyefőnöki 
engedélyt kikérték, ettől hoszabb válasziratot vettek, mely-
ben a vasárnap megtartásának hasznos volta hoszabban, 
erkölcsösségi s társadalmi tekintetekből fejtegettetvén, végre 
ez mondatik : „A közigazgatási hatóságoknak helyesléséről 
s rokonszenvéről biztosithatok minden oly mozgalmat, 
melynek czélja a meggyőződés s jó példa békés fegyverei 
által a vasárnapnak vallásos s erkölcsös tiszteletben tartását 
helyreállítani." 

Ezen általános egyleten kivül ugyanakkor különlege-
seket is találunk az országban, melyek az egyes iparágak 
tagjai, az egyes ozéhek közt alapíttattak. Olivier ur fentérin-
tett jelentésében az ageni bőr- s kalapkereskedőket, a lyoni 
fűszerárusokat, a saintdidiéri posztógyárosokat s a havrei s 
besançoni kalaposokat sorolja elő, kik egymás közt a vasár-
napnak megtartására kötelezték magokat ; mig Lilieben a 
gyermekek munkájára vonatkozó, 1844-i márcz. 14-én ho-
zott törvénynek következtében a gyárak és öntödék vasár-
naponkint zárva maradtak. 

Más testületek hasonló eljárásra kötelezték magokat 
a vasárnapnak megtarsását illetőleg. Igy a montelimarti ügy-
védek, kir. ügyészek és birói végrehajtók ; a touli s troyeai 
ügyvédi kamarák, a verduni, douaii, avignoni, bresti s dijoni 
közjegyzők, kiknek példáját számos hivatástársak egyéb 
városokban is követték, s gyakran történt, hogy ez üdvös 
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mozgalmat még a közigazgatási s törvényszéki hatóságok is 
támogatták. Igy Chartres-ben maga a császári főügyész in-
dítványozta a közjegyzői hivataloknak vasárnapom zárva-
tartását, mig Colmarban a ,vasárnapi pihenés egyletének' 
elnökei szintén a főügyész s a főadószedő voltak. 

Nemsokára a nagy ipar- s vasúti társulatok is kezdtek 
e fontos ügygyei foglalkozni. Különösen dicséretre méltó az 
orleansi vasúttársaságnak példája. Tizenkét érsek és püs-
pök, köztük e sorok irója is sürgős kérelemmel fordultak 
volt hozzá, s beható emlékiratot intéztek e társaság igazgató 
tanácsához, mely egytől egyig szellemdus és jószivü férfiak-
ból állott. Ezen emlékiratban részletesen fejtegettük a va-
sárnapi pihenés mellett szóló, általános s különleges okokat, 
melyek nemcsak a fáradságteljes szolgálatuk által majd-
nem elnyomott hivatalnokok, hanem magának a társaság-
nak érdekében is figyelemre méltók ; mert egy vasúti üzlet-
nek inkább mint bármelyik másnak szüksége van lelkisme-
retes s jóerkölcsü hivatalnokokra, kiknek mindennapi fel-
adata annyi embernek élete s birtoka felett őrködni. 

„Az orleansi vasúttársaságot azon dicséretes szokás 
tünteti ki" — moudá az emiitett püspököknek egyike, „val-
lási ügyekben jótékony lendületet adni. Első volt, mely a 
hivő népnek azon megható látványt nyújtotta, hogy vonalait 
a megnyitás alkalmával egyházilag megáldatta; mit meg-
ható látványnak mondok ; mert annak tartom, midőn a 
gyenge ember felsóhajt a Mindenhatóhoz, hogy elméjének 
egyik legbámulatosabb müvét megáldani kegyeskedjék. Ha 
tehát, uraira, jármüveiket áldatták meg általunk, engedjék 
meg, hogy hivatalnokaira is áldást hozzunk; mert ezeknek 
is szükségök vagyon azon áldásra, melyet Istennek szent 
keze még a vasárnap által is ránk áraszt." 

E kéréseknek engedve történt, hogy a társulat az 
1855-iki márcz. 16-án tartott igazgatótanácsi ülésben a va-
sárnapi pihenés nagy elvét nem csak elfogadta, hanem annak 
megtartását komoly rendszabályok által biztosította is. 

„Az igazgatótanács — igy szól ezen örökké emléke-
zetes ülésnek jegyzőkönyve, — oda törekedve, hogy a hiva-
talnokok s szolgák javát, vallási s erkölcsi érdekeiket a 
szolgálatnak kényszerhatalmával, a törvény követelményei-
vel s a nagy forgalom, valamint a közönséges élet szokásai-
val összhangzásba hozza, rendeli amint következik: 

1) Vasár- s ünnepnapon minden építészeti munka 
szünetel, hasonlólag mint minden pályafeutartási s javítási 
munka, mely a forgalom tekintetéből nem okvetlenül szük-
séges. Az ezen munkákkal összefüggő raktárak és műhe-
lyek bezáratnak. E munkatilalom záradékképen minden 
ezentúl kötendő szerződésbe iktatandó, mig a korábban szer-
ződtetett vállalkozók barátságosan felkérendők, hogy e zá-
radék rendeletéhez önkényt alkamazkodjanak. 

2) A forgalmi hivatalok, kivévén az esetről esetre szol-
gálattevőket s az őrszobákat, zárva tartandók. 

3) Oly állomásokon, melyeken kettőnél több hivatal-
nok alkalmazásban áll, minden ünnep- s vasárnapon egy, ha 
lehet hét szabad óra engedtetik, lehetőség szerint az isteni 
tisztelet idejében. 

Ez igen sok volt, tekintve a köz- s munkáséletben ná-
lunk divó szokásokat; s mégis igen kevés, tekintve azon 
mély, erkölcsi s vallási nyomort, melynek nyomása alatt a 

kemény, durva, nehéz szolgálathoz mintegy lelánczolt vasúti 
munkásoknak, szolgáknak és hivatalnokoknak ezrei nyög-
nek ; s ezért szabad legyen e helyt még egy további óhajt 
is nyilvánítanom, melyet már gyakran egyik másik előkelő 
vasúti hivatalnoknak adtam elő, mely mindannyiszor igen 
helyeslőleg fogadtatott, s mégis — mindeddig nem teljesítte-
tett miért nem építhetnének a vasúttársaságok a na-
gyobb pályaudvarok közelében, melyek többnyire a város 
végén helyezvék el, egy kis kápolnát, melyben a keresz-
tény hivatalnokok, a szolgálatnak minden megrövidítése 
nélkül eleget tehetnének vallási kötelmeiknek ? Ez felelne 
meg azon kíméletnek, melyre a lelkismeret szabadsága méltán 
tarthat igényt, s egyúttal amaz igen szép, lélekemelő ellentétet 
is tüntetné fel az emberi sürgés-forgás, az üzletnek elkábitó, 
mindent magával ragadó áradata, e folytonos járás-kelés s 
ama csendes szentély, a hallgatás és magábaszállás, a béke 
s áhítatnak hajléka közt, melyet a gőzgép rabszolgái néha-
néha egyegy perezre felkeresnének, hogy szabad lélekzetet 
vegyenek, hogy egy perezre imádkozzanak ! . . . Igy mu-
tatnak meg, hogy a test mellett a lélekről sem feledkezünk 
meg, sőt, hogy a munka által kimerített, megtört testben 
is szabad, keresztény lélek lakozik; igy vallanók az örök 
Isten létét a mulaudó dolgok s a föld zajos, de utóvégre 
mégis csak üres sürgés-forgásnak kellő tőszomszédságában. 

(Folyt, köv.) 

E j Y H Í Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, szept. 30. C i c e r o p r o d o m o sua . B. Vay 

Miklós ő excellentiáját még a rault évben bemutattuk mint 
a protestantismus előharezosát, ő tűzte ki a zászlót, melyre 
már akkor fel volt írva ad maiorem protestantismi gloriam, 
hogy szövetkezni kell a kormánynyal az ultamontanismus 
ellen, és ilyformán meg kell a protestáns hegemóniát nem 
annyira alapitani, mint inkább erősíteni ; mert hiszen, mióta 
a liberális honboldogitás az országot agyonnyomoritotta, a 
proteatantismu3 is vig napjait éli, csak az volt hátra, hogy 
e vig napokat vészfelhők ne háboríthassák. 

Hanem hát ki tehet arról, hogy amaz ékes szövetségi 
beszéd óta, a protestautismus ősi erényeit ismét tiszta fény-
ben mutatta be a világnak, lévéu az ő hazafiúi eréuyeiuek 
ama természete, hogy majd a tatár, majd a muszka találja 
benne teljes örömét, és ugy legalább is kétségessé teszi ami 
sokszor emlegetett hazaszeretetet, mely a nemzetet állitólag 
megmentette. Ez a fatalis eset a nagyrőczei és turócz-sz.-
mártoni gymnasiumokban ujabban is megtörtént, a protes-
tantismus honfentartó állításainak agiója nagyon alásülyedt, 
pedig az tudvalevőleg nagyon veszedelmes szokott lenui ; 
hanem mint a börzén mesterséges uton szokás a bukófélben 
levő papirok értékét fentartani, ilymódon igyekeznek most 
különféle módokkal helyreállítani a protestantismus ha-
nyatló hitelét is. 

B. Vay Miklós ő excja is e feladatot látszott magának 
kitűzni ama beszédben, melyet f. hó 20-án a tiszáninneni 
refor. superintendentia gyűlésén tartott. Nekünk ez ellen 
önmagában véve semmi kifogásunk sem lenne, de ő excja, 
már akár azon általános szokásnak hódolva, mely a protes-
táns gyűléseken uralkodni szokott, akár pedig azon okból, 
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mivel igy hasznosabbnak vélte a protestantismus ügyére, 
nem felejtkezett meg mirólu ik sem. 

O excja mint diplomata igen jól tudja, hogy napjaink-
ban első és fődolog minden ügy diadalára nézve, a modern 
szólamoknak felhasználása, illetőleg pedig első és fődolog, 
hogy az ügyet, tárgyat, vagy személyt, melyet védelme-
zendők vagyunk, ugy állitsuk a nagy publicum elé, mint mely 
a modern szólamok szolgálatában áll ; azért neki a római 
hierarchia az ujabbi vallási dogmák védgátját, részint mint 
tiltakozást, részint tulvive mint reactiót állitotta a haladás 
eszméi ellen, holott a protestantismusnak megvan az a sze-
rencséje, hogy alapelveiben birja a haladás egyensúlyának 
kulcsát és a helyes utat követheti, biztos és okszerű vezér-
lője lévén a haladásnak. Mindez, igen szépen van kigon-
dolva a római hierarchia ellen a protestantismus mellett, 
jobbat e nemben aligha producálhat akárki is protestáns 
atyánkfiai közül, s ha épen a báró urnák örömére szolgál, 
szivesen bevalljuk, hogy a római hierarchia ama haladás-
nak, melyben a báró ur annyi kedvét találja, semmiképen 
sem barátja ; de ha a protestantismus csakugyan vezére a 
haladásnak, ha ő kormányozta azon haladást, melynek gyü-
mölcsét szegény hazánk keserűen élvezi, ugy a protestan-
tismusra nem mi, hanem a báró ur ő exja mondja ki a kárhoz-
tató Ítéletet.. Hitelét nem emeli, hanem csökkenti, mert mind 
azon anyagi és erkölcsi romlásban, mely hazánkat a vég-
enyészetnek tette ki a római hierarchiának semmi része 
sincsen, ellenben az oroszlány rész a protestantismust illeti, 
hiszen a báró ur szerint a protestantismus a haladás vezére, 
hogy azután, mikép sikerült ez argumentummal a báró ur-
nák a katholicismust discreditirozni, hány perczenttel emelte 
a protestantismus hitelét, azt az ő Ítéletére bizzuk. 

Amennyire nem irigyeljük a protestantismus dicsősé-
gét, hogy neki mint a haladás vezérének sikerült a nemze-
tet anyagilag és erkölcsileg tönkre tenni, épen annyira csu-
dálkozunk azon, hogy ugy mondjuk: vakmerőségen, hogy a 
báró ur még azok után is, a mik az ismeretes protestáns 
gymnasiumokban történtek, hivatkozni merészel a történe-
lemre, mint mely állítólag a protestantismus hazafisága 
mellett tanúskodik. Elfelejtette már a baró ur a történelem 
azon szakaszait, melyek a protestánsok szövetségét tárgyal-
ják a törökkel, hozván minden alkalommal romlást az or-
szágra ? Elfelejtette azt, amit néhány sorral fentebb mon-
dott, hogy a protestantismus a haladás vezére, és hogy e 
haladás alatt jutott az ország az örvény szélére? Ez a pro-
testáns hazafiság ? Ugy nem kérünk belőle, ami hazafisá-
gunk ettől lényegesen elüt, és ha a protestáns rágalom nem 
vakította volna el azokat, kiknek hazánk ügyeire döntő be-
folyásuk volt, ma nem állanánk a bukás szélén ; de pardon, 
a protestáns hazafiságnak még az is erényül tudatik ma be, 
ha a nemzetet elveszíti, a katholicismusnak még az is bün, 
ha megmenti. 

De ha Cicero, azaz, hogy b. Vay ő excja elkezd be-
szélni pro domo sua, ki is beszéli mindazt, ami szivén van, 
s igy történt vala, hogy a jogakadémiák legújabb reform-
járól is megemlékezvén, oda nyilatkozott, hogy „ha a m. 
kormány nem alkudozandott a gazdag római kath. clerussal 
a legközelebbi napokban, hanem kimondja vala a közokta-
tás ügyében a jogakadémiáknak önálló szervezését, az egy-

háztól elválasztását, nem habozhatnánk kimondani, hogy 
nekünk, a prot. felekezetnek külön felekezeti jogakadémiára 
szükségünk nincsen". No lám, mily bölcsek a protestáns 
urak, minő haszon lett volna a protestantismusra, mily ér-
demet szerzett volna maga a kormány is, ha a kath. jog-
akadémiákat a nagytiszteletü superintendent intentiója 
szerint szervezte, azaz elközösitette volna, hogy igy majd a 
protestáns jogakadémiák tudós tanárai katholikus alapítvá-
nyokat élveztek, a protestáns alapítványok pedig a protes-
tánsoknál mégis megmaradtak volna ; méltó gondolat lenne 
ez Lutherhez is, hiszen ily alakban gazdagodott meg egykor 
a szegény protestáns egyház, üdvözöljük a báró urat e té-
ren ; mi e nyíltsággal igen meg vagyunk elégedve, reményi-
jük, hogy ő is önmagával, még csak egy kis türelemre kér-
jük, azután, ha meggondoljuk a dolgot, talán majd osztoz-
kodunk, addig is adieu. • 

Szabadka, szept. 21. A k a 1 o c s a i é r s e k ő E x -
j á n a k f ő p á s z t o r i k ö r ú t j á r ó l . Tegnapelőtt érke-
zett városunkba Kalocsa nagynevű s érdemű érseke, és ha-
bár a baloldali tanács diszes fogadását agyon akarta hall-
gatui, a szabadkai katholikusok annál nagyobb és őszintébb 
diszszel tisztelék és fogadták őt. 

Az érsek azért jött ide, hogy az ejső nőegylet által az 
iskola-testvérek számára vett házat, kath. tanodát beszen-
telje és őket ebbe bevezesse. Mennél inkább gáncsoskodott e 
szándok ellen a városi hatóság, annál nagyobb buzgalmat 
fejtettek ki a nőegylet és az előkelő családok lelkes tagjai. 
Tegnap a szentegyházba a nőegylet által bevezetett apáczák 
bemutatá a hiveknek, éa ötnegyed-óráig tartó ékes beszédben 
fejtegette előttük azon kérdéat, hogy miért akarunk mi kath. 
nevelést adni gyermekeinknek. Roppant nagy tűzzel és hév-
vel beszélt az érsek, kit öröm és gyönyör volt hallani, s 
midőn beszédjét befejezte, sajnálkozott mindenki, hogy oly 
hamar vége szakadt annak. Haynaldot beszélni hallani az 
örömök egyik legnagyobb élvezete. — Ezután a proceasio 
az apáczák lakhelyére indult, melyet az érsek beszentelvén, 
s nekik átadván, visszament a templomba, hol a hiveknek 
a bérmálás szentségét osztá hi, melyet ma befejezvén, éjjel 
hasonló czélból Horgosra indult. Délben diszebédvolt a plé-
bánián 80 személyre, este 250 — 300 személyre banquette a 
Pestvároshoz czimzett nagy vendéglőben; itt is ott is bá-
mulva hallottuk a nagy szónok találó pohárköszöntéaeit ; 
nem volt tárgy az asztalon, melyet találólag be nem szőtt 
volna beszédébe: majd minden köszöntésre felelt; egy féle-
lete azonban mégis elég drága volt. — Ugyanis, az ünne-
pélyre Szegedről átrándult ft. Oltványi Pál pápai kama-
rás ur ő nagysága felköszöntvén az érseket, azt kívánta 
neki, hogy amint Szegedre szintén hason bajok és aka-
dályok közt lettek egy év előtt az apáczák bevezetve, és 
az eredmény az, hogy nagy házuk szük lett, s uj házat 
kellett számukra venni, a hasonló előzmény után hasonló 
eredményt jósolt és kivánt Szabadkának is. A felköszöntés a 
szabadkaiak részéről roppant lelkesedéssel lőn fogadva, az 
érsek ur szóhoz jutván, a lelkesedést még inkáb fokozá azon 
kijelentéséve], hogy ha ez eset bekövetkezik, ujolag 10 ezer 
forintot áldoz e célra (ennyi összeget adott már eddig.) 

A ház ugyan, mely számukra lakást és három tanter-
met foglal magában, nem igen nagy, de a tér elég tágas, s 
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az építést folytathatni rajta. A szabadkai úrhölgyek vetél-
kednek a kath. népnevelés oltárára szánt áldozatok gyűjté-
sében s adásában. Hol e czélra közel husz ezer forintnyi 
töke összejött ennyi akadály daczára, ott a kath. nőneve-
lésnek jövője van. A nőegylet gyorsírót alkalmazott a nagy 
érsek szavai leírására, s igy lesz alkalmuk a haza katholi-
kusainak az érsek beszédét bámulni, s gyönyörrel olvasni, 
mely itt ott ha édes, de éles is volt. A hatóság a rend fen-
tartása végett a főkapitányi hivatalt bizta meg, és hét tag-
ból álló választmány élén ott is volt mindenütt, a többiek 
távol tartják magukat tüntetésből, és az érsek a főebédnél 
a polgármester egészségére ivott üdvpoharat ; keresztény-
hez és főpaphoz illő boszu ! Boldog és szép jövő vár e helyen 
a leányiskolára, mely egyszersmind árvalányok háza is 
leend, hol a nőegylet igy buzgólkodik a kath. nevelés kö-
xüil ; azért az érsek minden alkalommal ki is emelte e derék 
úrhölgyek koszorúját, s főleg a bemutatás alkalmával kije-
lenté, hogy ily magasztos erényekkel diszeskedő nőegylet előtt 
meghajolva mond ő most köszönetet, az utókor pedig hálás 
felejthetlen örökemlékkel disziti fel őket sziveikben. (Sz. L.) 

Eger. O l d a l j e g y z e t e k e g y s z á m a d á s h o z « 
(Vége.) Megvallom, hogy nem igen tudom, kiket ért a ,31. 
Pol.1 voltaképen ama ,magasabb értelmüségü katholikus 
körök' alatt ; — annyit azonban mégis kivehetni szavaiból, 
hogy ez alatt azoknak öszletét érti, kik a fenforgó kérdésben 
még mindeddig nem nyilatkoztak, hisz, ép ezen körülmény 
az, mely által a ,31. Polhelyeslését magokra vonták. 

De kérdem : abból, hogy ezek nem nyilatkoztak, vagy 
még nem nyilatkoztak, következik-e, hogy adandó alka-
lommal Deák Ferencz, illetőleg a ,31. PoV mellett nyilat-
koznának ? 

Pedig ez itt a kérdés ; csak maradjunk a dolognál ; — 
egy pár odavetett phrazis i<em bizonyit semmit s azt hiszem, 
hogy magának a ,31. Pol.'-nak sem volt szándéka, csak 
amúgy .journalistische Rlopffechterei'-t űzni, midőn a maga-
sabb értelmüségü' katholikus köröket s a főpapságot elő-
térbe tolta. 

Tehát ama képzelt magasabb értelmű katholikus kö-
röknek eddigi hallgatása quand même még nem bizonyit a 
,M. Pol.1 mellett. 

Kérdem továbbá: — mert mellesleg mondva, szeretem 
a distinctiókat ; — kérdem tehát : Váljon miért hallgatnak 
már most e körök ? 

Azt mondja erre a ,31. P.' : Mert nem törődnek az egész 
dologgal ; mert kicsinylik, szóra érdemesnek sem találják . . . . 

Mit — kérem szépen — kicsinylenek ezek az ismeret-
len urak ? . . . . Semmi kevesebbet, mint azt a kérdést : vál-
jon azon férfiúnak, kit a közvélemény Magyarország jelen-
legi legnagyobb államférfiának tart, — váljon annak egy-
házpolitikai programmja megegyezik-e a katholikus egyház 
megváltozhatlan alapelveivel általában és a magyar katholi-
cismusnak jogaival s érdekeivel különösen? 

Ez nem csekély dolog, Uram ! ez nagy dolog, a mely-
lyel törődni kell, a haza s az egyház érdekében egyaránt. 

Már most ezt a mindenesetre fontos kérdést : megegye-
zik-e Deák Ferencznek egyházpolitikai nézete a katholi-
cismus érdekeivel — ezt a fontos kérdést a ,31. Poï.-nak 
,magasabb értelmüségü' körei minden bizonynyal jobban 

értik mint mi; tehát miért nem világosítanak fel minket? 
miért nem nyitja meg a ,31. Pol.' hasábjait ellennyilatkoza-
tok számára ? miért nom parancsolnak felépésök tekinyté-
lye által hallgatást nekünk ? avagy miért nincs annyi keresz-
tény felebaráti szeretet bennök, hogy a tévelygő testvéreket, 
bármily bornirtak legyenek is, egy két jó szóval felvilágo-
sítanák, a helyes útra terelnék ? . . . . A ,31. Pol.1 felszólalá-
sait nem vehetjük ilyetén felvilágosításnak : mert a ,31. Pol.' 
mint maga mondá, nem katholikus lap, tehát nem is számit-
hatja magát a ,magasabb értelmüségü' katholikus körökhez 
sem; a P . Naplól-ria.k másfél abbéja pedig csak nem képezi 
a ,magasabb értelmüségü' katholikus köröket; mert akkor a 
,31. P. ' nem mondhatná, hogy azok a mozgalomtól távol 
tartották magokat, ,hisz' ezek ,nyilatkoztak' ; aztán tud-
juk is körülbelül, hogy kik ők. 

Instálunk tehát egy keveset azokból a ,magasabb ér-
telmüségü katholikusok'-ból, lépjenek fel, szólaljanak meg; 
hiszen, ha a ,31. PoZ.'-nak igaza van, ha mi, a bornírtok, 
még hozzá kevesen is vagyunk, s ha az orzságnak közvéle-
ménye ő mellettök van, akkor nincs is mitől félniök ; — pedig 
a nem- törődésen kivül csak az lehetne oka eddigi hallga-
tásuknak, — a gyávaság, mely szintén nem a jó katholi-
kusnak ismertető jele. 

De ha a ,M. Pol.1-nak nincs kedve megengedni, hogy 
az ő ,magasabb értelmüségü' katholikusai a közömbösek s a 
gyávák közt keresendők ; akkor kérjük, léptesse le az egész 
frequentiát hasábjai színpadáról, mert roszul játszsza szere-
pét, s igy elrontja az egész komédiát ! 

De hallgat a főpapság is ! 
Ez már kissé kényesebb kérdés, melynek megpendité-

sénél azt szeretném mondani, Bürke nyomán : My errors, if 
any, are my own — de mégis megmérkőzöm vele, ha mind-
járt kénytelen leszek, nagy sajnálatomra a ,31. Politikát, 
néhány perezre egy előtte talán idegen vidékre, a katholi-
kus erkölcstan terére magammal vinni. 

Tehát vigyázzon a ,31. iV — rövid leszek. 
A ,bornírtok' mozgalma vagy rosz vagy j ó . . . . 
Ha rosz, akkor a főpapság bizonyára nem hallgat ; — 

nem fejtegetem: miért nem hallgathatna, miért nem szabadna 
neki hallgatnia; tisztelem a korlátokat épen mivel bornirt 
vagyok ; csak ismétlem (mert ez már igy szokásom) . ha a 
,bornírtok' mozgalma rosz, akkor a főpapság bizonyára 
nem hallgat ; addig tehát, mig hallgat, teljes megnyugvással 
azon régi jogelvre hivatkozhatunk : qui tacet consentire vi-
detur — ! 

Tud-e a ,M. P.' cadentiát erre ? 
„Tudok biz én" — feleli a retenthetlen ; — „mert da-

tur tertium : a mozgalom sem nem jó, sem nem rosz, hanem 
közömbös ! 

Ohó ! s itt az a pont, melynél a ,31. P . ' -á t fel szeret-
ném szólítani ; tanulmányozzon egy kis katholikus erkölcs-
tant, főleg ott, hol de moralitate actuum szó történik, s 
akkor be fogja látni, hogy igazam van, midőn ezt mondom : 
a mozgalom nem indifferens jellegű már, amióta annak he-
lyesvolta ellen kételyek támasztattak, ha más által sem, 
ugy legalább a ,31. Politika1 felszólalásai s magatartása ál-
tal, mely már különféle kételyekre alkalmat adott. Ily er-
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kölcstani kétely esetében pedig: váljon kötelességszerüleg 
cselekszünk-e, mint római katholikusok, vagy kötelesség-
ellenesen, midőn Deák Ferencz iránya ellen felszólalunk — 
ily esetben, ha rosz uton járnánk, fel kellene szólalniok azok-
nak, kikre lelkismeretünk vezetése bizatott ; ugy hogy ez 
uton is csak oda jöttünk, hol már fentebb állottunk ; midőn azt 
mondók : a főpapság hallgatása mellettünk szól ; mert ,qui 
tacet consentire videtur' ! . . . 

Még sokat Írhatnék a ,M. P. ' ugyanazon czikkének 
más expectoratióiról, főleg arról, midőn azon visszaélésből, 
melyet a tót protestánsok a maguk autonómiájával űznek, 
azt következteti, hogy bizony a katholikus egyházban sem 
lehetne bizni, ha egészen szabad szárnyra bocsáttatnék ; 
mert félő, nebogy ezen egyház is csak addig legyen hazafias, 
mig a királyi kinevezések, a magas dotatio, földbirtoka és 
az alkotmánybani szerepe lekötik sat. — de ezeket, ugy 
tartom minden becsületes katholikus teljes phlegmával mel-
lőzheti ; mert a dolog, ekként adva elő, nagyon kezdetleges 
fogalmakra mutat, melyeket tisztázni, sem kedvünk sem 
időnk nincsen, kik csak arra vállalkoztunk, hogy a maga -
sabb értelmiségü körök' s a főpapság hallgatását emlegető 
szójátékot valahára is kellő világításba helyezzük. (K. A.) 

Bonn. A z ó k a t h o l i k u s c o n g r e s s u s n a k , f e -
l e k e z e t n é l k ü l i ' t á r g y a l á s a i r ó l . (Folyt.) Ez tehát 
a hires bonni conciliabulumnsk kinyilatkoztatása. Mint ál-
dozták fel az uj protestánsok a ,Filioque' szót a szakadárok 
kedveért, azt már fentebb mondtuk ; további engedménye-
ket tettek még a 9. tétel körül, mely csak azért fogalmaz-
tatott ily óvatos kétértelműséggel; mert a görögök nagy 
buzgósággal keltek az őshagyomány egyenjogúságának vé-
delmére. A 10. tételt viszont az uj protestánsok erőszakolták 
nem minden ellenmondás nélkül. Régi dolog, hogy e faj az 
Immaculata Conceptiót gyűlöli ; maga Reinkens már a 60-as 
évek elején nyiltan kimondá, hogy ezen dogma ,tarthatat-
lan', tehát már akkor is eretnek volt. Ama további enged-
ményeket, melyeket az uj protestánsok az oltáriszentség kö-
rül tettek, igen kimeritöleg jelzi a ,Deutsch. Mercur' eme sza-
vakkal : „Egyik jelenlevőnek tüzetesen tett kérdése foly-
tán kijelentetett, miszerint a 14. tételnek elfogadott fogal-
mazása Kálvin elméletét merőben kizárja. Ellenben nagy 
megelégedéssel (!) fogadtatott egy másik jelenvoltnak, ki a 
dán lutheránus egyháznak tagja, azon kijelentése, hogy az 
ő egyháza e fogalmazást tökéletesen elfogadhatja. 

Ezenkivül pedig, ugyancsak a ,D. lU.'-ban a követ-
kező érdekes megjegyzést találjuk : 

„A jelenvolt anglikánusok részéről azon tétel állítta-
tott fel, „hogy az angolhoni egyház s az ebből származott 
felekezetek a püspöki successiót megszakítás nélkül megóv-
ták ;" — mely tételnek formaszerinti elfogadása csak azért 
maradt abban ; mert a jelenvolt keletiek akként nyilatkoz-
tak, miszerint hallották, hogy sokan eme tisztán történelmi 
ténynek valódiságát kétségbe vonják, ők magok pedig nin-
csenek kellőleg tájékoztatva e kérdés iránt, hogy határozott 
állást foglalni, tüzetesen a felállított tételt elfogadni mer-
nék. Mindazonáltal nagyon örültek (!) midőn Döllinger- S 
Beinkenstöl azt haliák, hogy ezeknek meggyőződése szerint 
az angol püspöki ordinatióknak érvénye nem vonható két-

ségbe. Egy további tétel a szentek tiszteletéről visszavona-
tott; mert a keletiek nem mutattak semmiféle kedvet bele-
egyezni oly tételnek fogalmazásában, mely kijelentette volna, 
miszerint a keresztény ember nem köteles, a szenteket tisz-
telni". 

Igy tehát csak a schismaticusok scrupulusainak köszöni 
az ujprotestans ,egyház', hogy a szentek tiszteletét egyelőre 
még megtartotta. Egyébiránt a ,D. Mercur' eme rövid je-
lentéséből az is derül ki, hogy az annyira kürtölt ,egyértel-
műség' ide s tova jókorákat zökkent. A legtöbb akadályt, 
ugylátszik, épen a keletiek tették, kiknek kegyét Döllinger 
et Comp, annyira keresik. Jó, hogy ezen urak olyannyira 
nem tudtak németül, hogy egy kis kétértelműség legtöbb-
nyire elég volt a felfelmerülő akadályoknak elmellőzésére. 
Sőt nem csak az oroszok, hanem még a jelenvolt angolok 
közül egyik sem tudott németül, mint ezt a ,Times'-nek kö-
vetkező megjegyzése nyilvánvalóvá teszi : 

„A t. olvasó kellő fogalmat alkothat magának Döllin-
ger elmeerejéről s kitartásáról, ha mondjuk, hogy a jelen-
volt angolok közt egy sem volt, ki csak egy szót is tudott 
volna németül, s hogy a többi külföldi közül egyik sem 
tudott annyit, hogy magát érthetővé tegye". 

Akkor aztán persze, hogy a ,német tudomány' vajmi 
könnyen győzött ! (Vége köv.) 

Paderborn. A p ü s p ö k l e m o n d á s á n a k ü g y é -
b e n f o l y t a t o t t l e v e l e z é s immár teljes szövegében 
fekszik előttünk s mi azt eléggé érdekesnek találjuk, mint-
hogy az egész egyházpolitikai conflictusnak mintegy rövid 
történetét tartalmazza, hogy a következőben közöljük. Áll 
pedig ezen levelezés két darabból, melyeknek elseje a west-
phaliai tartomány elnökének levele a.püspökhez, másika 
ennek válasza. Amaz következendőképen hangzik : 

„Münster, 1874. szept. 7. Főtdö Püspök Ur ! Méltósá-
god azon időtől fogva, midőn az állam a legelső lépéseket 
tette arra, hogy 1873-i egyházpolitikai törvénykezése által 
e téreni elidegenithetlen jogait s igényeit szükségeseknek 
elismert törvényerejű szabályok alakjában szabatositsa s 
megállapítsa, ezen jogszerű eljárással szemben oly maga-
tartást tanúsított, mely a királyi kormánynak legkomolyabb 
figyelmét szükségképen magára vonta, s mely annál feltű-
nőbbé lőn, midőn a» ezen magatartásnak indokul szolgáló 
rendszeres ellentállás oly törvények irányában is érvénye-
sítette magát, melyek az országos képviseletnek alkotmány-
szerű közreműködése s ő felségének a császár s királynak 
sanctiója mellett keletkeztek s annak rendje szerint hirdet-
tettek ki, s. nem csak a személyes engedelmességnek ezektől 
való megtagadásában, hanem azon kihatásban is nyilvánult, 
melyet ilyetén megtagadás megyéjének papjai is hívekre is 
gyakorolt, midőn azokat hasonló törvényellenes magatar-
tásra felbátorította. 

Bizonyítják ezt Méltóságodnak már ama régebbi nyi-
latkozatai is, melyek az 1873-iki esztendőnek kezdő hó-
napjaiban keletkeztek, s melyeknek legelseje az akkor 
épen országgyűlési tárgyalás levő egyházpolitikai tvjavas-
latokra vonatkozó felterjesztés, melyet Mlgod 1873-iki jan. 
17-én a kir. államministeriumhoz intézett. Ezzel teljes össz-
hangzásban volt Mlgodnak ugyané hó 19-én kibocsátott fő-
pásztori körlevele, s a márcz. 19-kéről kelt főpásztori kibo-
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csátvány, melyben Mlgod, válaszul az akkor beérkezett 
helyeslő s hodoló feliratokra határozottan s nyiltan kijelen-
tette, miszerint a Mlgod részéről e szóban forgó törvények-
kel szemben tanúsítandó ellentállás hajthatatlan lesz. Ezen 
Mlgod által ekként elfoglalt magatartás, mely későbbi nyi-
latkozataiban mindinkább nyomatékosabb modorban han-
goztatott, — mellesleg megjegyzendő, hogy a Mlgod által 
f. é. márcz. 17-én kibocsátott körlevélnek a szószékekrőli 
felolvasása ugy Mlgodnak, mint az illető lelkészeknek bűn-
vádi elitéltetését eredményezte — csakhamar gyakorlati-
lag is oly módon érvényesíttetett Mlgod részéről, mely az 
illető törvényeknek keresztülvitelét s foganatosítását az álta-
lok érintett érdekeknek súlyos sérelmére megnehezité, a 
közrendet veszélyezteté s a hatósági rendeletek irányában 
kiváló tiszteletlenséget tanúsított. 

Emlitendő e tekintetben még azon nyilt ellentállás is, 
melyet Mlgod az államnak a megyei papnöveldék rendezése 
körül kifejtett törekvéseivel szemben tanúsított, s mely 
végre is oda vezetett, hogy az ottani, hittan-bölcsészeti fel-
sőbb tanintézettől az állami elismerés, amint azt a május 
11-kéről kelt tv. 1. kikezd. 6. §-a rendeli, megtagadtatott, 
s az intézetnek nyilvános pénztárakból folyó járadékai visz-
szatartattak, mely rendszabály későbben az ottani papnö-
veldére is kiterjesztetett. 

Azon eljárás továbbá, melyet Mlgod, a törvénynek 
nyilt megsértése me lett, a lelkészek kinevezése által követ, 
máris számos esetben hünvádi fenyítést tett szükségessé, 
mig egész hoszu sora a hasonló eseteknek épen most tvszéki 
tárgyalás alatt van. 

A megüresült, vagy véglegesen be nem töltött plébá-
niák törvénykövetelte végleges betöltése ügyében Mlgod az 
almei-i plébániára vonatkozólag olyatén ellentállást fejtett 
ki az innen odaérkezett hivatalos felszólításokkal szemben, 
hogy cultusminister ő exja m. é. decz. 3-án a fentid. tv. 3 
kik. 18. §-a értelmében a püspöki széknek eltartására ren-
delt állami penzek mindaddig való visszatartását elrendelte, 
mig az alme-i lelkészi állomás véglegesen betöltve nem lesz. 
Sem ezen — a törvény világos rendeletének alkalmazásával 
foganatosított eljárás, melyet azonban Mlgod m. évi decz. 31-i 
kelt válasziratában önkényes rendszabálynak, s az igazság 
minden követelményein magát tultevő államomnipotentia 
nyilvánulásának bélyegezett; sem az innen, egyes esetek al-
kalmával ismételten kimondott, végre a törvényes uetovább 
legszélső határáig fokoztatott pénzbírságok nem voltak 
képesek Mldat a törvényes útra terelni, sőt meg a briloni 
kerület hat lelkészi állomásának ügyében Magasságodhoz 
(an Hochdenselben) intézett, s a beltöltésre megszabott ha-
táridőt a legelőzékenyebb módon tetemesen meghoszabbitó 
átirat s csak azt nyerte válaszul, hogy "Mlgodnak a köteles-
ség- s becsületérzés tiltja az illető lelkészi állomásokra a 
szükséges kijelöléseket megtenni. 

Az egyházi fegyelem gyakorlására s az egyházi ügyek-
ben döntő legfelsőbb kir. tvszék megalakítására vonatkozó-
lag Mönnikes, lippspringi káplánnak ügye, ') melynek ér-
dekében az említett törvényszék akként határozott, hogy 
az illetőnek ab officio et ordine való, Mlgod, illetőleg az 
általános helynök által kimondott felfüggesztése, annak 
fellebbezése folytán semmisnek jelentessék ki — ezen ügy 
azt bizonyította, hogy Mlgod még ez irányban is a törvény-
től s annak bíróilag történt alkalmazásától minden engedel-
mességet merevén s nyiltan megtagad. Megjegyzendő, hogy 
Méltóságod a többsz. id. tv. 23. §-a alapján innen oda inté-
zett azon felszólításra : méltóztassék Mönnikes sérelmeit a 
bírói végzés értelmében orvosolni, azt adta válaszul, misze-
rint az említett tvszék illetékességét nem ismeri el s végzé-
seinek foganatosítására nem működhetik közre ; nem is fogna 
közreműködhetni soha, mely álláspontnak elhagyására még 

a törvényes netovább határáig kimondott s fokoztatott, ismé-
telt pénzbírságok sem valának képesek Mlgdat bírni, ki 
ellenkezőleg az ide vonatkozó tárgyalásokat f. é. jul. 10-én 
azon kijelentéssel szakitotta félbe, miszerint az ez ügyben 
Hozzá intézett felszólításoknak csak esküszegés mellett, kö-
vetkezőleg nem adhat helyt. 

Az ekként Mlgod részéről az államtörvényekkel szem-
ben tanúsított, nyakas s rendszeres ellentállás érvényesíté-
sében, tekintve az annak indokául szolgált eseteket, felette 
sok, számuk s fontosvoltuk által a tény jellegét súlyosbító 
oly mozzanat lépett előtérbe, melyek az illető törvényeknek, 
valamint a hatósági illetékesség körében tett rendelkezések-
nek, a legszélső határig vitt megsértését foglalják magokban. 

Tekintetbe jön itt mindenekelőtt a lelkészi s egyéb 
egyházi állomásoknak törvényellenes betöltése, valamint a 
tavali május 11-én kihirdetett tv. 18. §-ának megsértése, 
melynek a polgári állománylajstromok vezetése körül nyil-
vánuló, s a közrendet zavaró következményei főleg azon 
házasságokban nyilvánulnak, melyek törvényellenesen mű-
ködő papok előtt kötve, a polgári érvényességet nélkülözik. 
Nem kevésbbé fontos azon ellenkezés, melyet Mlgod a leg-
főbb egyházügyi tszéknek Mönnikes esetében hozott vég-
zésével szemben kifejtett, mely által a népnek jogérzete 
megsértetett s az ezen végzés által pártolt papnak személyes, 
valamint vagyoni viszonyai súlyos kárt szenvednek. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A karlsruhei katholikus plébános e napokban hiva-

talos kihallgatáson lévén a badeci nagyherczegnél, ő fensége 
megragadta az alkalmat, hogy teljes megelégedését s becsü-
lését fejezze ki a tisztelgő plébánosnak, amiért nem állott az 
ókatholikusokhoz. Ugyanazon nagyherczeg pedig kormánya 
által vérig zaklatatja katholikus alattvalót, kik nem akarnak 
ókatholikusokká vagy másképen hithagyókká lenni. Ez az a 
,höhere Schlauheit', mely manap az Oxenstjerua-féle ,exigua 
sapientia' helyébe lépett. 

— Angliában a kath. egyház kebelébe való visszaté-
rések egyre szaporodnak. Legújabban ismét Keriván Vic-
toria grófnő a Hastings családból s egy Tyldesleyben 
redemptorista-atyák által tartott missio következtében tiz 
előkelő polgár tette meg ezen üdvözítő lépést. 

— Theinernek leveleire vonatkozólag azt olvassuk a 
,6rmw.'-ban, hogy Friedrich azokat felülvizsgálat végett a 
müncheni kir. könyvtárnak igazgatóságához küldte be, mely 
beható vizsgálat után olykép nyilatkozott, hogy azok hite-
lesek. Sajnáljuk. — Az olmüczi káptalan tudvalevőleg 
hoszabb idő óta azon gyakorlatot követte, hogy csak neme-
seket fogadott be keblébe, mely szokás ellen ismételt felszó-
lalás történt, míg legújabban, a lapok szerint, a római 
szentszék is elvetette azt. — Kubeczák, emlékiratot' inté-
zett a pozeni káptalanhoz, melyben kiközösittetése ellen tilta-
kozik, s kijelenti, hogy Rzezniewski ellen törvényes kerese-
tett indított. — A svajczi ,Népegylet' melynek körülbelül 
25000 tagja van, legujabbi, az okt. 4-ére megtartandó köz-
gyűlésre meghívó köriratában kereken kijelenti, miszerint a 
kath. egyházat ,democratizální', azaz hierarchiai szervezetét 
megsemmisíteni s a püspökségeket mind eltörülni kell. Igy 
szeretné a páholy a kath. egyházat protestantizálui ; mert 
innen aztán a nihilismusig már csak egy lépés van. — A 
legújabb porosz büuügyi statistika kimutatta, miszerint két-
szer atinyi protestáns fegyencz van az országban, mint ka-
tholikus. 

Kegyeletes adakozások 
a lyoni hítterjesztö társulat számára. 

N. N 1 ez. ft. 
') A t. olvasó mindezen ügyeket a ,Rel.' régebbi számáiban a maga 

idején felemlítve találta. Szerk. Folytat ás a mellékleten. 
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cet. cet. ordine chron. disposuit, dissertationibus et notis il-
lustravit Ferdinandus Knauz, Eccl. Metrop. Strigon. Cano-
nicus et Bibliotbecarius, Academiae Scientiarum Hungaricae 
Socius Ordinarius Tomus Primus, ab a. 979 ad a. 1273. nri 
1-—792. Cum 6 tabulis litb. et 16 sigillis ligno incisis. Stri-
gonii 1874, typ. descr. Aeg. Horák., n. 4-r.XLVIII és 688 lap 
a kőnyomatu mellékleten kivül. 

Midőn e monumentális okmánygyüjteménynek ismerte-
téséhez hozzá fognánk, nem azért teszszük azt, mintha ezen, 
Pertz s Jaífé kiadványai mellett méltán helyt igénylő munka 
ajánlásunkra s dicséretünkre szorulna, a végből, hogy a tudo-
mányos világban kellő méltatásra találjon; sőt egy pillanatig 
haboztunk is, váljon egyáltalában hozzánk tartozik-e, ilyen, 
a közönséges irodalmi termékeket minden tekintetben messze 
felülhaladó s egészen különleges czikkelylyel ínég csak foglal-
koznunk is, melyet béltartalma sokkal magasabb czélokra 
rendelt, semhogy az ,.Irodalmi Értesítő' szerény hasábjain 
említtetni kívánna, — azonban csakhamar azon tekintet lőn 
döntővé előttünk, hogy már csak azon fényes szolgálatok is, 
melyeket az előttünk fekvő tekintélyes kötet az egyházi törté-
nelemnek tesz, sürgősen követelik, hogy ilyetén tudományos 
kincstárt első sorban az egyházi tudománynak szentelt lapunk-
ban emlittetlenül ne hagyjunk, mihez még az is járult, hogy 
e munkának nem csak tartalma, hanem megjelenése s léte-
zése is, tekintve az azt megindított s a költségeket fejedelmi 
bőkezűséggel fedező magas főpapot, valamint a mélytudomá-
nyu szerkesztőt is, azon főmegyét dicsőíti, mely iránt, mint 
egyik érdemetlen tagja, különös kegyelettel viseltetnünk ked-
ves kötelességünknek tartjuk, s melyről a jelen kötetnek mot-
tója szerint már az 1550. országgyűlésnek 18. czikkelye is ily -
képen nyilatkozik, hogy az : „ . . . inde iam fere ab ipsis 
Christianae Religionis in Ungaria primordiis caput, secundum 
Regiam Maiestatem, in Regno omnium Ecclesiarum fuit, 
ex quo (AEppatu Strig.) Religionis cultusque divini in 
toto Regno vel tuendi vel augendi praecipua semper ratio 
dependit." 

A munka, mint természetes, 0 Főmagasságának, a bi-
bornok-Herczegprimásnak van ajánlva, egy tekintélyesen ko-
moly előszóval, melynek tudományos latinsága sokkal érdeke-
sebb, semhogy az egésznek hatását lefordítás által csökkenteni 
mérnők ; a miért is annak eredeti szövegét, a mint követke-
zik adjuk : 

Eminentissime Princeps ! Nullo umquam tempore his-
tória rectius ac magis accomode magistram vitae agere po-
tuit, quam moderno, tarn diversis et abnormibus passim moli-
tionibus concitato aevo, ubi ex immoderato innovandi pruritu 
non raro et talia instituta, quae provida antecessorum cura 
invexit, et longus seculorum usus probavit, brevi manu con-
velluntur ; ubi dissitorum per immensa maria a nobis popu-
lorum mores et leges, non considerate genio et indigentiis po-
puli nostri et ac sí história nostra heri et nudius tertius incho-
aret, tamquam antidota universalia importantur ; sicque e 
coeco exteros imitandi studio vestigia patrum incauti derelin-
quimus, in avia devia serius ocyus prolapsuri . . . . 

Nunc ergo História quam maxime nobis opus est, quae 
doceat nos, qua moderatione, qua temperantia instituta no-
stra reformemus ; quae ostendat nobis rectam, qua procedere-

debeamus, viam, ne cursu intempestivo aberrantes, in extrema 
discrimina praecipites agamur  

Omnium iccirco proborum animos Eminentissime Prin-
ceps Tibi devincis, dum Monumenta haec istis in rerum ad-
iunctis prelo subiicis. Ecclesia enim Strigoniensis a primis 
initiis mater erat et magistra omnium totius Regni ecclesia-
rum et Antistites eius primi inter ecclesiasticos et seculares 
principes, qui Regibus consilio et auxilio in omnibus arduis 
et secretis Regni negotiis debebant assistere, quorumque illi 
praesentia vix in brevi carere poterant — verba sunt Belae 
IV. Regis. Monumenta igitur haec etiam praecipua Acta his-
tóriáé nostrae, modernis novatoribus numquam satis com-
mendanda, comprehendent. 

Dignum igitur omnino opus hoc est magnis, quibus un-
dique excellis, virtutibus, nec immerito, magnis licet pressus 
oneribus, magnas infundis, devotus in decessos et providus 
in futuros, in opus hoc opes. Mira enim hac liberalitate Tua 
fontem aperis integerrimum, spissa seculorum caligine obru-
tum, quo, velut e somno excitati, longo ante Te ordine Anti-
stites in medium prodeunt, grati pio Successori, qui eorum 
alios ab oblivione vindicavit, omnium autem probe ac fortiter 
gesta divulgando, gloria illos et honore coronavit. 

Sed liberalitate hac et Tibi ipsi monumentum erigis 
aere perennius, quod a temporum iniuria illibatum, posteri-
tati omnium seculorum Te insignem literarum et cultorem et 
fautorem indefesse commendabit. 

Multa quidem et alia praestas, quae perennem Tibi 
apud posteros vindicabunt, fortuna secunda, memóriám. 

Sic magnis, imo maximis sumptibus Basiii cam ab in-
teritu vindicatam, ad apicem etiam perduxisti et ad maioris 
splendoris exigentiam grandia sane Propylaea addidisti. 

Sic prodiga largitate immanem impendis pecuniae vim, 
ut Bibliothecam, quam habes ditissimam, rarissimis et opti-
mis operibus efficias refertissimam. 

Sed prob dolor, haec et similia tempore iam erectionis 
semen in se recondunt desolationis  

Nam et praedecessores Tui, Jobus, Telegdinus et Dio-
nysius, principem Hungáriáé Ecclesiam, primam et arte et 
splendore etïecerunt : sed ecce aedes illae celeberrimae, unde 
tanto tempore fumus aromatum pro salute Regis et incolumi-
tate Patriae in conspectum Dei et Magnae Hungarorum Do-
minae ascendebat, temporum iniquitate et hominum corrue-
runt et lapis non remansit super lapidem ! . . . 

Porro et praedecessor tuus, Joannes Vitéz, omni scien-
tiarum genere eruditissimus, pretiosam sane et optimis grae-
cis et latinis codicibus locupletissimam comparavit Biblio-
thecam : sed ecce bellorum faces et hominum barbaries ad 
ultimum usque codicem deleverunt, si unicum demas, quem 
pulcherrimis ornatum picturis, nuper acquisivisti ! . . . 

Ast nec temporum iniquitas, neque bellorum faces, aut 
hominum barbaries delere potuerunt opera, quae eiusdem 
praedecessoris Tui munificentia exarata, prelo subin procusa 
sunt. Basilica corruit, Bibliotheka interiit ; sed opera haec 
magni huius Antistitis memóriám ad ultima usque tempóra 
celebrabunt. 

Avertant Superi, nec Basilicae, quam consummasti, rui-
nam,Bibliothecae, quam congregasti, casum seralugere debeat 
posteritas ; sed quaecumque his fata maneant : Monumenta 
haec, quae Te iubente conscripta, Tua nunc liberalitate ad 
lucem prodeunt publicam, temporum, aut hominum iniquitas 
vix unquam delere poterit. 

Loquuntur ergo saxa alios ? Te etiam Monumenta haec 

*) 
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loquentur, levi quidem chartae dumtaxat impressa, quae 
tarnen non ut saxa ruinam parant, sed mentes et corda per 
secula erudient. 

Deus O. M tribuat Tibi sano et vegeto longitudinem 
dierum, ut quam diutissime veneremur Te Patrem amantis-
simum, sequamur Pastorem fidelissimum et si imitando non 
sumus, saltim admirando videamus opera Tua bona, et glori-
ficetur Deus in omnibus nobis. 

Mihi autem paternam benedictionem impertiri digneris, 
ut occeptum fausto omine opus, divina adiuvante gratia, ad 
finem felix et indefes&us perducere valeam, Eminentiae Tuae, 
Strigonii die Resurrectionis Domini 1874, devotissimus filius 
Ferdina idus Knaus. " 

Ezen felajánlás után szerzőnek előszava következik, 
mely az egész munkának tervrajzát s keletkezésének rövid 
történetét adja. Eszerint e munkának feladata, történeti idő-
rendben mindazon okmányokat s adatokot tenni közzé, 
melyek az esztergomi főszékesegyházra vonatkoznak, mely 
elnevezés alatt azonban szerző nem csak a primási főszéket, 
az érsekséget s az esztergomi székesegyh. káptalant érti ; ha-
nem a pozsonyit is, utolsóját azon három társaskáptalannak, 
mely hajdanta az esztergomi főmegye területén létezett, miu-
tán a budai megszűnt s a szepesi székesegyházivá emeltetett. 

Kutforrásait a primási, egyházi s világi levéltár, az 
esztergomi káptalannak, a Gron melletti sz. Benedekről czim-
zett apátságnak okmányait is magában foglaló magán- s köz-, 
ugy szintén a pozsonyi káptalannak mindkét rendbeli levél-
tára, továbbá a budai kamarai, a bécsi udvari, a pesti mu-
zeumi s akadémiai levéltárak, illetőleg könyvtárak s ezenkívül 
számos egyéb, Magyarországon, Horvát- s Tótországban léte-
zett vagy még létező káptalannak, rendháznak s egyéb u. n. 
hiteles helynek okmánygyüjteményei képezék, melyeket szerző 
vagy személyesen vagy megbizható barátok közvetítése által 
a legnagyobb szorgalommal, s mint az előttünk fekvő könyv 
mutatja, legszebb eredménynyel is kutatott át. 

Az ekként a meglevő eredetiekből itt napfényre hozott 
okmányokat az előttünk fekvő munka egész terjedelmökben 
bozza, olyképen, hogy, kivévén az interpunctiót, az eredeti 
szövegnek alakját hiven tükrözteti vissza. De miután az 
eredetiben meglevő okmányok közt, a hazánkat feldúlt, s rom-
boló hatasukat e drága okmánytárakkal is megéreztetett, 
sűrű viszontagságok folytán számos tátongó hézag van, azért, 
nehogy gyűjtőmunkája hiányos legyen, hoszu sorát az erede-
tiben többé meg nem levő, de leiratokban másutt, például 
Fejérnél közölt okiratoknak ezen másodlagos kútfők után 
vette fel, azon különbséggel azonban, hogy mig az eredetiből 
közölteket, mint mondók, per extensum, addig az ekként át-
vetteket csak kivonatilag adja. 

De az ekként keletkezett ismétlések, amennyiben t. i. 
mindazon, eredetiben meglevő okmányok is vétettek fel, me-
lyek már másutt is közöltettek, — ez ismétlések is csak a tu-
domány javára történtek, mint ezt mindenki első pillanatra 
is belátja, a ki a Knauz kan. által a legnagyobb szakavatott-
sággal javított szövegeket Fejéréivel hasonlítja össze. Szerző 
egyébiránt abbeli szándékához, melynél fogva csak az eredeti 
okmányokat egész terjedelmökben közli, oly híven ragaszko-
dott, hogy még a 16. századon innen elkészült átvételes leira-
tokban meglevőket is csak kivonatilag közli, minthogy a pa-
laeographiában való járatlanság, mely az említett század utáni 
korszakot egészen majdnem napjainkig jellemzi, eme Trans-
sumpták szövegének hitelesvolta ellen alapos kételyeket nem 
csak megenged, de gyakran kelt is. 

Önként szembe ötlik ezek után, mennyi fáradságos szor-
galmat fordított szerző az előttünk fekvő munkának, a mai 
tudomány igényeinek megfelelő összeállítására, mihez még az 
is járul, hogy be nem érve az időrendi összeállítással, a csak 
neki rendelkezésére álló tudományossággal életet teremtett a 
különben száraz csontvázba, amennyiben terjedelmes s beható 
értekezések által nem egy, eddig kétes történelmi kérdést, az 
összes rá vonatkozó tudományos buvárlat eddigi eredményei-

nek tekintetbevétele mellett megoldott, általában pedig, — 
minden érsek s minden sedis vacantia külön fejezetet képez-
vén — mindenütt az illető főpapnak avagy az üresedési kor-
szaknak rövid történetét adta, s az okmányoknak szövegét, 
ahol szüksége mutatkozott, hoszabb, rövidebb jegyzetek által 
megvilágította ; mihez, ha még hozzá adjuk, liogy az egyes 
okmányok folyó számmal ellátvák, mely számot az illető év-
számmal együtt minden lap fején hord, miáltal a keresés s 
utánjárás tetemesen megkönnyittetik ; s bogy egy kimerítő, 
33, illetőleg 71, tehát összesen 104 lapra terjedő, kettős : idő 
s betűrendi tárgymutató az egésznek használhatóságát, még 
a nem szakember előtt is époly könnyűvé, mint élvezetessé 
teszi : — azt hiszszük, hogy ez igénytelen ismertetésünk által 
kellő fogalmat szereztünk t. olvasóinknak a magyar egyházi 
tudományosság eme legújabb gyümölcsének belbecséről, me-
lyet biboros áldornagyunk ajándékozott a hazának, az egy-
háznak, a tudós világnak egyetemben. 

A könyvnek ára roppant csekély. Megrendelhető 10 fo-
rintnak postautalványon való beküldése mellett a ngos szer-
zőtől, ftdő Knauz Nándor kanonok ur t. t tagtól Esztergom-
ban ; de ugy látszik, könyvkereskedői uton is ; mi legalább 
Sartori által hozattuk. = 

Irodalmi hirek. 

— A kath. naptáraknak sorát tudtunkkal eddig csak az 
,Egri képes naptár a nép számára', 1875. évre kezdte meg, 
szokás szerint tarka, érdekes, mulattató s közhasznú tartal-
mával. Ára 25 kr. 

Nagyobb mennyiségű megrendelésekre tetemes leenge-
déssel. Postán egyes példányok u t á n v é t t e l n e m k ü l -
d e t n e k , csupán 30 kr. utalványozása után. 

Megrendelhető : az érseki lyceum könyvnyomdáj ában, 
vagy a „Népújság" szerkesztőségénél, Egerben. Budapesten : 
a Sz.-István-Társulat ügynökségénél (Lövész utcza 11. sz.) 
Sartori K. könyvkereskedésében (városház-tér). 

— Felette érdekes a Sartori-féle , Weckstimmen1-nek 9. 
füzete, melynek czime ,Aus dein Tagebuche eines Schul-In-
spectors'. Gyönyörű humorral ecseteli egy felekezetnélküli, 
állami tanfelügyelőnek élményeit a hivő nép közt ; de a hu-
mor alatt nem egy komoly tanulság rejlik. 

— Hirth statistikai adatai szerint az egész Németor-
szágban évenkint könyvekre költött összeg fejenkint nyolcs 
ezüstgarasra rug, mi nem sok ; de annál több a pálinka-adó, 
mely ugyancsak Hirth szerint évenkint s fejenkint tizenhat 
ezüstgarast, tehát épen kétszer annyit tesz ki. 

— Két franczia utazó, Ch. Boyet et Duchesne abbé, 
legújabban azt hirdetik, hogy az athosi zárdák könyvtáraiban 
nagyszerű felfedezéseket tettek. Nevezetesen felfedeztek több, 
Caesareában készült kéziratot, melyek sz. Pál több leveleiből 
kisebb nagyobb részleteket tartalmaznak, továbbá egy, mint 
látszik az u n. Ulfilas-féléhez hasonlító kéziratot, ezüst be-
tűkkel bíborszínű hártyán, mely 33 lapból állván, sz. Máté 
evangéliumából tartalmaz darabokat, vagy talán az egészet 
is, mi a tudósításból ki nem vehető. Ezenkívül Homerból, 
Sophokles s Aeschinos, Thukydides, s Demosthenesből is fe-
deztek fel még soha napvilágot látott darabokat — ha igaz ; 
mert a Simonides-féle csalás óta a tudományos világ az ef-
féle görög kéziratokat nagy bizalmatlansággal szokta fogadni. 

— Hogy nem egészen tévedtünk, midőn a Pulszky-féle 
kinevezésben csak előhírnökét láttuk, egy eleinte alattomban, 
majd pedig nyíltan folytatandó annexionalis hadjáratnak a 
katholikus kezekben levő könyv- s egyéb tudományos gyűjte-
mények ellen, mutatja a következő mozzanat, melyet egy utazó 
a gyulafehérvári Batthyány-féle könyvtárra vonatkozólag a 
,M. Ali.1 210. számában elbeszél : „Legnevezetesb darabja a 
könyvtárnak sz. Máté s Márk evangéliumának gyönyörű latin 
eodexe a 10. századból, továbbá a „Gyulafehérvári Codex" 
neve alatt ismeretes magyar sz. írás, melyet azonban nem lát-
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hattain, mert az akadémia kölcsön kérte lemásolás végett, s 
most, miként beszélik, vonakodik visszaadni ! " 

Ehez ugy látszik, nem kell egyéb magyarázat, minthogy 
az akadémikus kálvinisták kissé praeoccupálják a rapecape 
korszakát. Az egész eljárás, ha igy van, a mint itt elmonda-
tik, egyszerű el , melyet az illetők tán még 
sem mernének elkövetni, ha nem volna kire s mire támasz-
kodniok. Az illető utazó egyébiránt nem sok épületest mond az 
emiitett könyvtárról, miből azonban nem következik, hogy az 
ott felpanaszolt bajok orvoslását egy lutheránus szabadkőmű-
vestől várjuk. 

— Aki a szabadkőművesekről rövid s mégis piquans 
olvasmányt kiván, szerezze meg S a r t o r i által Bausenwein 
következő czimü röpiratát : „Das Pestübel der modernen Ge-
sellschaft, oder der todte Illuminatenbund und der lebendige 
Freimaurerorden" ; Pressb. 1874. n. 8. r. 70 1. ára 45 kr. A 
füzetke számos, kétségbevonhatlan történeti adattal bizo-
nyítja a rendnek veszélyes voltát, gyakran érdekfeszítő s 
mégis népszerű modorban, ugy, hogy minél szélesebb körök-
beni terjesztését csak őszintén kívánhatjuk. 

— „Die Staatsgefährlichkeit der römisch-katholischen 
Kirche. Dargestellt von H. J. Graf lugger-Glött, Priester d. 
Ges. Jesu." Rgsb. Pustet, 1875. 4 r. IV és 54 1. 30 kr. E fü-
zetnek szerzője azon jezustársasági atya, kinek, mint egy 
németbirodalmi, fejedelmi, u. n. Standesherr-család tagjának, 
a jezsuita-törvény ellen beadott felfolyamodványa a bajor 
törvényhozó testületnek mindkét házát, de egész Európa köz-
véleményét is huzamosb ideig foglalkoztatta, mig végre con-
statáltatott, hogy a protestans-szabadkőmüvesi düh ellen a 
legősibb jogok sem biztosítják a katholikus hivőt, még ke-
vésbbé a papot. 

Fugger gróf, mint röpiratának czime már mutatja, igen 
korszerű tárgyat vett fel, melyet a következő fejezetekben tár-
gyalja : 1. Die Staatsgewalt, ihr Ursprung und Umfang. 2. D. 
röm.-kath. Kirche. 3. Naturnothwendige Berührungspunkte. 4. 
Histor. Beziehgn ; 5. Wer verdient grösseres Vertráuen, die 
Kirche, oder der Staat? 6. D. Bulle ,Unam Sanctam'; 7. D. 
Recht der Päpste, Fürsten zu entthronen ; 8. Syllabus ; 9. 
Unfehlbarkeit, zárszó. 

— Dupanloup püspöknek ,A vasárnapi pihenés' s a t . 
czimü röpirata, melyet terjedelmes kivonatban a ,Rdigiol is 
közölt ; a fordító kívánatára külön olcsó lenyomatban is jelent 
meg Sartorinál. Különösen mint adalék a socialis kérdés meg-
oldásához ajánlható. Mint füzet azon előnyt is nyújtja az ol-
vasónak, hogy a mit lapunk csak szétszórva s darabonkint 
hozhatott, ugyanazt benne együtt s egy helyen találja. Ára e 
négy ives füzetnek 40 kr. 

— D í s z p é l d á n y . A napokban vala szerencsénk látni 
Stumpf Péter könyvkötő urnái a „Monumentá"-k azon pél-
dányait, melyeknek egyike Pius pápának, másika szeretett 
fejedelmünknek számára készült díszpéldányul. E díszpéldá-
nyok a legszebb barkáju vörös chagrin bőrbe vannak kötve ; 
e bőr rajtok — daczára a hoszu ivrétalaknak — teljesen 
egy darabból áll ; a müvek háta gazdag arany- és dombornyo-
mattal, metszése művészi márványzattal van kiállítva ; a felső 
oldallapok dombornyoinatai mintegy szőnyeget tüntetnek föl 
s különösen sikerültek. A kötetek teljes kiállításában az egy-
szerűséget művészi csínnal látjuk párosítva ; s ha ekkép a 
kötést, a nyomást, az írót és a tárgyat, a magas pártfogót és 
ajándékozót tekintjük : királyunk s Pius pápa oly művet bír-
nak a Monumenták díszpéldányában, mely minden tekintetben 
E s z t e r g o m n a k köszöni létét, s igy Esztergom tudomá-
nyosságáról és művészies iparáról van hivatva tanúbizony-
ságot tenni. (,Esztergom') 

— Megjelent s beküldetett: „ R a j n a v i d é k é n . " 
vázlatok. Irta M a s z l a g h y Xav. Ferencz. Nyomatott Esz-
tergomban Horák Egyednél. Ára 1 frt. — Szerző könnyed, 
kellemes modorban, gyakorlott és élénk tollal közli vázlatai-
ban uti élményeit s tapasztalatait, kisérve szellemdus reflexiók-
kal és megjegyzésekkel, melyek munkáját nem csak kedves, 
de egyszersmint tanulságos olvasmánynyá teszik. Aki kezébe 

veszi, olvasatlanul bizonyára nem fogja félretenni, mert kelle-
mes szórakozást fog találni annak minden lapján. A műErdődi 
gr. P á l f f y Mórné ő excjának van ajánlva, nagy 8-rét alakú 
s 199 lapra terjed. Kiállítása becsületére válik az esztergomi 
nyomdának. — Kapható szerzőnél, Esztergomban, a semi-
nariumban. 

— „Az i s k o l a m e s t e r l e á n y a . " Társadalmi re-
gény. Irta Hahn-Hahn Ida grófnő, fordította N a g y Antal, 
felső-gallai plébános. Nyomatott a „Hunyadi Mátyás" iro-
dalmi és köuyvnyomdai intézetben. A csinosan kiállított s két, 
8-rétü kötetből álló műnek ára 3 frt. Hahn-Hahn Ida grófnő 
regényeinek jó iránya sokkal ismertebb, hogy sem müvét 
ajánlanunk kellene. (,Kath. Hetilap'.) 

Megjelent s beküldetett : 
D'Arsac. A jezsuiták. Tanmódszerük és apostolságuk. 

Ára 50 kr. 
Arnold F. Jézus sz. szivének követéséről négy könyv. 

Ára 1 frt 30 kr. 
Beke A. Az erdélyi egyházmegyei papnövelde történeti 

vázlata. Ára 1 frt 40 kr. 
Bolanden K. Barbarossa. Történeti regény a XII. század-

ból. Két kötet Ára 2 frt 50 kr. 
Csiky G. Fényképek. Beszélyek. Ára 1 frt 20 kr. 
Danielik F . Jelenetek az egyházi beigtatás joga és módja 

felett vivott harczokból. Ára 60 kr. 
Danilovits M. Jegyzetek egy pap által közrebocsátott ily 

czimü röpiratra : Az egyház és a házasság, történelmi ta-
nulmány tekintettel a polgári házasságra. Ára 1 frt. 

Dévies J . Tükör-Darab azon kedves elleneinknek, kik mindig 
saját következetlenségökben botorkálnak. Ára 40 kr. 

Döllinger F. Kereszténység és egyház az alapítás korában. 
Ára 2 frt. 

Draxler F. Isten a valódi szeretet ! Oltáregyleti imakönyv. 
Ára 1 frt. 

Dupanloup B. A keresztény szeretet és müvei. Ára 1 frt. 
Él tes K. Római ut a zsinat alkalmából. Ára 2 frt 50 kr. — 

Ó- és Újszövetségi szent történetek. Ára 80 kr. 
Fábián J . Vatikáni szent zsinat, szent beszédekben fejtegetve 

3 füzet ára 1 frt. 50 kr. 
Fauvin abbé. A keresztény vallás története, Ádámtól Jézus 

Krisztusig. Franczia, magyar és német szöveg, térképpel. 
Ára 3 frt 

Feke te E. Philosophiai Propaedeutika. I. rész. Tapasztalati 
lélektan. Ára 1 frt. 

Fu l le r ton G. A Grantley-i kastély. Regény 2 kötetben. Ára 
1 frt 80 kr. 

Gozony Gy. A házasság kérdése. Ára 50 kr. 
Horváth J . Népszerű homiliák. Ára 2 frt. 
Huszár K. Bibliai történet lelkipásztorok, hitelemzők, taní-

tók, szülők, gyermekek, ker. hivek számára. 2 kötet. Ára 
4 frt. — Történetekkel felvilágosított egyházi beszédek, 
minden vasár- ünnepnap s több alkalmakra. II. évfolyam 
2 kötet. Ára 4 frt. 

Irányeszmék a felekezeti és közös iskolák ügyében. Ára 
30 kr. 

Jais E. Mi a legfontosabb szülők, nevelők, az ifjúság felügye-
lői, különösen pedig lelkészekre nézve ? Ára 50 kr. 

Karcsii A. A római pápák történelme, sz. Pétertől korunkig. 
8 kötet. Ára 8 frt. 

König A. Természeti érvek Isten létéről. Ára 80 kr. 
Kudlik J . Bibliai régiségtan. I. füzet 1 frt. 
Lubrich A. Neveléstudomány. Műveltebb közönség számára 

4 kötet. Ára 10 frt. 
Lükén. Az emberi nem hagyományai. Ára 2 frt 50 kr. 
De Maistre. A pápáról. Ára 1 frt. 
Majer F. Az esztergomi érseki-főmegye papságának közmű-

veltségre ható irodalmi működése a legújabb korban. Ára 
50 kr. 

Martin K. Püspöki szó a protestánsokhoz. Ára 1 frt 80 kr. 
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Mey-Farkas. Hitelemző tanítások. Ára 1 frt 60 kr. 
Monnin A. A szentség hirében 1859-ben elhunyt Viannei 

János-Mária, Ars-i plébános életrajza. Fordította G a l a m -
b o s K á l m á n , nagysárói pleb. Ára 1 frt 20 kr. 

Montalambert . Magyar sz. Erzsébet története. Ára 2 frt. 
Néhány szó törvényhozásunk szelleméről s a hazai katholiku-

sok közel teendőiről. Ára 8 kr. 
Nicolas A. A hit mestersége, bölcsészeti előkészítés a keresz-

tény hit megszerzésére 2 kötet. Ára 4 frt. 
Phi la le thes A. Világosság és sötétség, vagyis rövid érteke-

zések a divatos korkérdésekről. Ára 70 kr. 
Reuscli F. H. Szentirás és természet. Felolvasások a mózesi 

őstörténet és annak a természetbuvárlat eredményeihez 
való viszonya felett. Ára 2 frt. 

Stöger F . Egi korona, vagyis a keresztény remény legfőbb 
czélja. Ára 1 frt 20 kr. 

Sulyok G. A római kérdés, azaz mit kell minden katholikus-
nak tudni és tenni IX. Pápa ügyében ? Ára 10 kr. 

Surányi F. Mi államveszélyes ? a pápai tévmentesség-e, vagy 
a modern liberalismus ? Ára 50 kr. 

Talabér F. Francziaország lourdesi kegyhelye. Ára 2 frt. 
Tipold U. Világtörténelmi helyek zsebszótára, különös tekin-

tettel hazánkra. Ára 2 frt 50 kv 
Ulár F . A pápai csalatkozhatlanság s néhány észrevétel a 

vaticani zsinatról. Ára 30 kr. 

T. olvasóinknak figyelmébe ajánljuk Sar tor i Károly 
könyvkereskedő urnák egyik kitűnő vállalatát. 

A nevezett buzgó könyvkereskedő ur, tekintve azon cse-
kély ápolást, melyben a vallásos művészet részesül, feladatául 
azt tűzte ki magának, jelentékeny számú, kitűnő művészekkel 
való összeköttetései által egy intézetet alapítani, melynek 
czélját m é r s é k e l t á r a k mellett s z é p és o l c s ó mü-
vek kiállítása képezi, hogy ily módon a keresztény művészet 
terén mindaz előállittassék, mi csekély költségek mellett csak 
lehetséges. 

Azon osztatlan tetszés által bátorítva, melyet az eddig 
általa szállított olajfestmények nyertek, különösen csakha-
mar hirre vergődött 

Keresztútak Fülirich szerint 
arattak — elannyira, hogy azok még (R i c h m o n d-V i k t o -
r i a) Austráliába is küldettek — tisztelettel járul a főt. pap-
sághoz, úgyszintén a zárdák, intézetek és községek n. é. elöl-
járóihoz, általában a keresztény művészet minden barátaihoz, 
azon bizalmas kérelemmel, miszerint egyházi festmények ju-
tányos megszerzésénél közvetítő szolgálatait igénybe véve, 
mind a templomok, mind egyes magánházak számára czélirá-
nyos és a magasabb müigényeknek is megfelelő ékességet sze-
rezzenek. 

Az alább közölt árjegyzék, kapcsolatban azon feltéte-
lekkel, melyek alatt hozzá érkezendő megbízásokat teljesít, 
mindenkit meggyőzhet arról, hogy ily kedvező alkalom által 
szegényebb sorsú községeknek is lehetővé tétetik, tán már rég 
táplált óhajukat egy keresztút vagy szép oltárkép megszerzése 
által valósulva látni ; mire nézve különösen felemlitendőnek 
véljük azon körülményt, mely szerint a főt lelkipásztorok, ál-
talok megindított gyűjtések által számos esetben kereszt-
utakat, oltárképeket nyertek Isten háza számára, a hivek nem 
csekély örömére és épülésére. 

Az előny, melylyel olajfestmények olajszinnyomatok fö-
lött birnak, pókkal ismeretesebb, hogysem azt közelebbről 
részletezni kellene. 

Kere teke t az árjegyzékben kiszabott árak szerint csakis 
határozott kívánatra szállít. A közönségesek rajzai s részletes 
leírása kívánatra megküldetik. Ha díszesebb kiállításban vagy 

Weinhofer J. A hü lelkipásztor keresztény életbölcsesége fel-
tüntetve ötvenöt népszerű vasárnapi szent beszédben. Áralft. 

Wiseman M. A tudomány öszhangzásban a kinyilatkoztatás-
sal. Ára 2 frt. — Vegyes iratai. Ára 1 frt. 60 kr. 

Zádori J . A társadalom alapelvei. Ára 2 írt. 
Zimándy I . Egyházi beszéd, melyet sz. István király ünne-

pére szerkesztett és a székesfehérvári főtemplomban mon-
dott 1874-iki augusztus 20-án. Ára 30 kr. 

Zoványi M. Conferencziai beszédek. Ára 1 frt. 
Schmit t előkészítés az első sz. áldozásra. Ára 1 frt 40 kr. 
Brück, Dr. H. Lehrbuch der Kirchengeschichte für acade-

mische Vorlesungen und zum Selbststudium, gr. 8. Mainz. 
5 frt 40 kr. 

Daumer, G. F., der Zukunftsidealismus der Vorwelt. gr. 8. 
Regensburg. 90 kr. 

Guéranger, Dom Prosper, das Kirchenjahr. Mit bischöfl. 
Approbation und einem Vorworte von Dr. J. B. Heinrich 
Erste Lieferung. 8. Mainz. 84 kr. 

Martin, Dr. Konrad, Bischof v. Paderborn, die christliche 
und die Civilehe. Ein Wort an das christliche Volk. 8. 
Mainz. 24 kr. 

Az itt jelzett könyvek kivétel nélkül 
kaphatók Sartori Ká r oly könyvkereskedé-
sében, Pesten: városháztér; Bécsben: Stadl, 
Sonnenfels-Gasse Nr. IS. 

pedig a templom építészeti modorának megfelelőbb alakban 
kívántatnának, azokat is a legjutányosabb áron képes szállí-
tani és általában a. t. cz. megrendelők minden más kívánsága-
ikat kiváló figyelemmel pontosan teljesíteni kész. 

A képek aláiratai tetszés szerint bármely nyelven és 
minden további díjazás nélkül eszközöltetnek. 

A keresztutakhoz szükséges gyer tya tar tókra megren-
deléseket szinte elvállal a fei tnevezett könyv- s műkereskedő 
ur. Az intézetéből kikerült olajfestmények megítélésére vo-
natkozó számos elismerő nyilatkozatokat kívánatra részletesen 
közli, azonkívül szivesen kész a helyeket és azok neveit, hová 
és kiknek képeket küldött, mindenkor megnevezni. 

A fizetési fe l té te lekre nézve késznek nyilatkozik a 
t. cz. megrendelők kívánságainak megfelelőleg részletfizeté-
sekbe is bocsátkozni, melyeknek meghatározását kölcsönös 
egyesség folytán szabályozni joga leend. 

A tökéletes biztos csomagolást ingyen eszközli és csak a 
hozzá szükséges nyers anyagok költségét számítja fel. 

A küldemény mint „gyors szállítmány" adatik fel, ne-
hogy a vasúti raktárakban sat. hoszabb ideig való fekvés ál-
tal kárt szenvedjen. 

Minden megrendelés legfölebb k é t hó alatt 
teljesíttetik. 

Á r j e g y z é k e :i F ü h r i c h s z e r i n t o l a j b i i n 
f e s t e t t k e r e s z t ű t a k n a k . 

Számszerinti A képek nagysága keret nélkül A r Számszerinti 
h o sza széle ssége keret kerettel és 

osztályozás bécsi Centimeter ! bécsi Centimeter 
j nélkül aláírással 

hüvelyk 
Centimeter 

hüvelyk 0. e. forintban 

I. 18 48 13 34 140 200 
II. 27 71 21 55 220 290 

III. 3 6 9 5 25 6 6 300 380 
IV. 42 1 1 0 28 74 380 480 
V. 48 126 34 90 480 640 

VI. 54 142 38 100 580 780 
VII- 6 0 158 42 110 700 980 
VIII. 6 6 174 46 120 850 1130 
IX. 72 1 8 9 5 0 131 1050 1 4 0 0 

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

Budapest 1874. Nyomatott K o c s i S á n d o r - n á l , Ország-ut 39. sz. Luby-ház. 
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Pesten, oktota 7. 29. II. Félév, 1874. 
Tartalom. Havi szemle. — A vasárnapi pihenés s a vasárnapnak megszentelése.— Egyházi tudósítások: Pest. Muszka 
politika és liberalismus. Szabadka. Nmlt. Haynald Lajos Szabadkán tartott szent beszédei. Bonn. Az ókatholikus congres-

susnak ,felekezetnélküli' tárgyalásairól. Paderborn. A püspök lemondásáról sat. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Folytatás.) 

Azonban nem csak alulról üldözik az egyhá-
zat, sőt a felülről származott üldözések s zaklatások 
régiebbek, mint azok, melyeket a szorosan u. n. 
forradalom támasztott. Ezt már múltkori czik-
künkben is jelzők ott, hol a byzantinismust s annak 
különféle árnyalatait s módosulásait emiitettük. 
Használhattunk volna ott más nevet is, mely talán 
ismeretesebb, mert divatosabb, ezt: caesarismus, mi 
alatt az egyháznak ugyanazon régi ellenségét ért-
jük, azon törekvést, t. i. a világi hatalmat illeték-
telenül az egyházi fölé emelni, mely törekvés ma-
nap korántsem csak Poroszországban nyilvánul; 
legfelebb durvábban ott, mint máshol ; de Stre-
mayrnak legújabb törvényei talán más forrásból 
fakadtak ? . . . . 

A caesarismus, mondja Manning, oly régi, mint 
a történelem; mindenütt találni, csakhogy a 19. 
századbeli caesarismus nagyonis specificus jellegű. 
Legelőször Rómában mutatkozott, midőn a köztár-
saság elyomása után a császárok despotismusa emelé 
fel fejét ; innen nyerte elnevezését is. Lényegét az 
embernek ember feletti absolut uralma képezi, mely 
az alattvalónak nem csak életére s halálára, sza-
badságára és vagyonára, politikai s társadalmi 
helyzetére, hanem magán, családi s vallási életére 
is terjeszkedik, mind ezt hatalmi sphaerájába vonja. 
Röviden, de helyesen egybefoglalva találjuk e rend-
szer jellemzését eme régi latin formulában : „Divus 
Caesar, Imperator et summus Pontifex". Nincs mozza-
nat az embernek nyilvános vagy magánéletében, 
mely e korlátlan hatalomnak befolyása s rendel-
kezései alól kivonhatná magát. A caesarismusnak 
hatalma absolut, korlátlcii, semmi feltételhez kötve, 

kizárólagos, nem tür a maga joghatósága felett 
vagy mellett mást; nem ismer el semmiféle tör-
vényt, azon kivül, melyet maga hozott; de saját 
törvényeit sem tartja meg, hanem tulteszi magát 
rajtok, valahányszor neki tetszik. 

„— Nem ismer el semmiféle törvényt azon 
kivül, melyet maga hozott" — mondók, s ezen, 
legszélesebb értelműkben veendő szók magyaráz-
zák, miért kell a caesarismusnak az egyház ellen-
ségének lennie: — mert ő csak emberi akaratot, 
emberi hatalmat, emberi törvényt ismer. A caesa-
rismus, midőn az isteni törvényt tagadja, vagy leg-
alább ténykedéseiben nem létezőnek tételezi fel, 
azt a jogot is vindicálja magának, meghatározni, 
mi az igazság, mi nem ; mi a jó, mi a rosz, mi a 
szent, mi a profán természetű ; s az ekként saját 
maga által adott törvényt viszont ő maga magya-
rázza, alkalmazza — szintén tetszése, helyesben 
önkénye szerint. Innen van, hogy a caesarismus 
mindenben ugy viseli magát, mintha nem csak a 
törvény s a politika, hanem a vallás s az erkölcs is 

tr 

ő tőle függne. O csinálja az alkotmányt, tőle szár-
mazik minden iurisdictio, még az egyházi is, me-
lyet ennélfogva minden pillanatban visszavonhat ; 
ő osztogatja, függeszti fel, szélesbiti s korlátozza a 
személyes szabadságot ; őrködik az alattvalók csa-
ládi élete felett, át- vagy inkább elveszi a család-
tól a gyermekeket, s ugy neveli azokat, a tankény-
szer segitségével, a mint neki tetszik, saját elmé-
letei s czélzatai szerint 

Igy lesz az ember, itt a földön, Isten kizárá-
sával, mindenhatóvá; — ez az embernekistenitése, 
mely Isten helyébe a halandó embert igtatja, mint 
legfőbb törvényhozót, mint minden tekintélynek, 
szabadságnak, törvénynek s jognak egyedüli kut.-
forrását. „Quod principi piacúit, legis habet vigor em" 

29 
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mondá Ulpian ; és „cuius regio, Ulms religio" mondák 
a 16. századbeli ,reformátorok' ; ez az a ,Lex Regia1, 
mely mellett az emberi szabadság üres szóvá sülyedt. 

Nem kell a caesarismus alatt épen csak szemé-
lyes egyeduralmat érteni, ámbár különösen ennek 
jelzésére szoktuk e szót használni ; mert e korlát-
lan hatalmat többen is gyakorolhatják testületileg, 
parlamentek sat., de a dolognak lényege mindig 
ugyanaz marad : az embernek természetes jogkörét 
túlhaladó hatalomnak bitorlása, anyagi s szellemi 
erőszakkal összekötött érvényesítése. 

Azt mondók fentebb, hogy a caesarismus már 
az ókori pogány Rómában keletkezett. Ott akkor, 
midőn Caesar s utódjai a magát régen túlélt köz-
társaságot erős kézzel rablánczra fűzték, még az 
egy igaz Istent nem ismerék, de hemzsegett a ,Ca-
put orbis1 álistenektől. Mindezeknek közös főpapja, 
következőleg a különféle szertartásoknak közös 
legfőbb intézője, a számos papi testületnek közös 
legfőbb feje maga az Imperator volt, ki mint ilyen 
számos egyéb czimeimellett ezt is viselte: ,Summus 
Pontifex1. Nem sokára azonban ő maga is istenné 
lőn ; czime akkor ez volt : ,Aetemitas Tua' s már 
Diocletian igy szólhatott magáról : „... ad divinas 
aures nostras fama quaedam pervenit" . . . Caligulának 
pedig, aki kedvencz lovát nevezte ki consullá, ez 
volt gyakori szavajárása: „Omnia et in omnibus 
sibi licere", mig Heliogabal maga magának épitett 
templomokat s mint saját magának főpapja saját 
magának mutatott be áldozatokat 

Ne higyjük, hogy ez csak a pogány elmének 
eltévelyedése, elvetemedése volt ; — ez a ,Lex Re-
giá'-nak következetes továbbfejlődése volt, — egé-
szen az esztelenségig ugyan, de azértis következe-
tes. E törvénynél fogva pedig egyedül a Caesar 
birta s egyedül ő gyakorolta mindazon jogokat, 
melyek az államban csak létezhetnek. O volt a 
tengeri s szárazföldi hadseregnek legfőbb parancs-
noka, s mint ilyen döntött béke s háború felett. 
Közigazgatási tekintetekben volt örökös consul, 
proconsul, senator, a senatusnak elnöke és tribunus 
plebis. Polgári magán- s birói ügyekre vonatkozó-
lag ő volt a perpetuus censor et praetor, kéziratai, 
határozatai, Ítéletei, rendeletei s döntvényei törvé-
nyes erővel birtak. A vallás terén már mondók, 
hogy legelső, általános főpap és főaugur volt, ki 
mint ilyen mindent rendezett, mindent vezetett s 
minden kétes esetben döntött; — szóval: a koráb-
ban többfelé osztott állami s egyházi hatalom most 
egy személyben, a Caesarban volt központosítva, 

ki azt egészen tetszése szerint, minden ellenőrzés s 
minden felelősség nélkül gyakorolta, mint Ulpian 
mondá: „Quod principi piacúit legis habuit vigor em, 
utpote cum Lege Regia, quae de imperio lata est, popu-
lus ei et in eum omne suum Imperium et potestatem 
conférâtA Caesar hatalma ennélfogva absolut 
volt, kizárólagos, korlátlan — ő mindenható volt. 

Vessünk immár egy pillanatot a keresztény 
társadalomra is, s lássuk, minő szerepet játszott s 
játszik ebben a caesarismus. A keresztény társada-
lom Isten megtestesülésének hittitkán alapszik. Ak-
kor keletkezett a kereszténység, mely az emberi 
nem állapotát egészen megváltoztatta ; nem hittani-
lag véve itt e szót, hanem társadalmilag, politikai-
lag, mely tekintetben is félreismerhetlenek a megtes-
tesülésnek áldásdus következményei, az egyének s 
nemzetek erkölcsi, társadalmi, családi s polgári éle-
tében. Azért Heródes jól tudta, mit akart, midőn 
az alig született Megváltót megölni iparkodott, s 
ebben a caesarismusnak, gyakran lehetőleg híven 
követett példányképévé lőn ; mert utódjai csakha-
mar észrevették, miszerint, hol Krisztus uralkodik, 
ott a caesarismus lehetetlen, s megfordítva. 

A kereszténység megszentelte a világi tekin-
télyt, de egyúttal az isteni törvénynek korlátai közé 
szorította. Saját hatalmi körén belül szivesen el-
ismeri, hogy hasonlólag Istentől származik, de épen 
ezen elismerés által jelölé ki egyúttal joghatósági 
sphaerájának terjedelmét, aunak határait is olyké-
pen, hogy a halandónak benső élete azokon kivül, — a 
világi hatalom felügyeletén s ellenőrzésén kivül esik. 
A világi hatalom e téren nem parancsolhat eszem-
nek, nem ellenőrizheti lelkismeretemet, nem kény-
szeritheti akaratomat. A kereszténység az ember 
külső cselekedeteit a világi tekintély törvényeinek 
veti ugyan alá, de azért az vallási ügyek összletét 
magának tartotta fenn. A vallás nem tartozik a 
polgári joghatóság hatáskörébe. Az állam bebör-
tönözheti a testet, meg is foszthatja életétől ; de a 
lélek felett nincs iurisdictiója ; ennek minden csele-
kedete szabad; az nem ismer maga felett más tör-
vényhozót, vagy urat, mint csak Istent magát. 

Krisztus születésével Isten országa keletkezett 
e földön, a földi országok s birodalmak közt s 
mégis felettök is. Akkor a Caesar megszűnt ,divus 
nak, .Pontifex Maximus'-nak, megszűnt az emberek 
egyedüli urának lenni. Halandó többé nem gya-
korolhatott korlátlan hatalmat halandó felett ; 
egyik a másikat nem tekinthette többé dolognak, 
jószágnak, tulajdonának. Az Isten Fia szabadságot 
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hozott nekünk, eltörülte a rabszolgaságot, széttépte az igaz-
ságtalan lánczokat ; Isten szabad gyermekeivé tett, s szaba-
don bocsáttatásunk okmányát a keresztre tüzé fel. Akkor 
el lett törülve a ,Lex Regia', elválasztva a szellemi hatalom 
az anyagitól olyképen, hogy senki ezentúl azért, mert világi 
uralkodó, egyúttal vallásfő is lehessen. Azóta a , Cuius regio' 
nem csak zsarnokság volt többé, hanem eretnekség is. 

Ilyetén változtatásokat okozott a katholikus egyház-
nak fenállása az addig divott politikai s társadalmi viszo-
nyok közt. Amióta ezen egyház fenáll, fenáll egy, minden 
emberi befolyástól független, törvényhozó, birói s végre-
hajtó hatalom is. Igy lön a hit s a lelkismeretnek sphaerája 
kivéve az emberi törvényeknek rendelkezései alól, mint 
egyedül Istentől függők ; valamint egyedül Annak tekinté-
lyét ismerik el, ki e tekintélyt az általa alapitott egyházra 
ruházta. Ez eme nagyszerű problémának megfejtése, me-
lyet megtalálni a pogány világ képtelen volt, s melyet az 
ismét elpogáuyosuló világ ismét elfeledni készül. Az egyház-
nak engedelmeskedni, ez a valódi szabadság, s pedig azért, 
mert az egyház sem maga nem tévedhet, sem egyeseket 
vagy egész nemzeteket tévedésbe nem ejthet. Ha az egyház 
s annak feje nem lenne csalatkozhatlan, akkor az e kettő 
iránti engedelmesség vajmi gyakran a legkeményebb szel-
lemi szolgasággal lenne azonos. Ez az igazi ultramontanis-
mus, azaz a léleknek szabadsága, biztosítva Isten által az ő 
csalhatatlan anyaszentegyházában ; ez a caesarismusnak leg-
erősebb korlátja, valamint a caesarismus az egyháznak s Is-
ten uralmának legerősebb, legnyakasabb ellensége. 

(Vége köv.) 

A vasárnapi pihenés s a vasárnapnak megszentelése. 
(Folyt, s vége.) 

Epen midőn ezeket irom, kitűnő tollból panaszirat fek-
szik előttem, melynek lelkes szerzője, Frossard de Saugy 
Ödön ur oly visszaélés ellen szólal fel, mely amily súlyos, s 
botrányos, époly könnyen elhárítható is, értem a közönséges 
tehervonatoknak vasárnapon való meg- s lerakását, mely 
munka által minden nagyobb pályafőn számtalan sok mun-
kás vétetik igénybe. Panaszában szerző a következőket 
követeli, mikre nézve minden habozás nélkül hozzá csat-
lakozunk : 

1) a kormány jelentse ki, miszerint a vasárnapot meg-
tartó társulatoknak a szállításoknak ekként keletkező elké-
sése nem számíttatik be; 

2) használja fel befolyását a már létező vasutaknál, 
hogy vasárnapokon a tehervonati forgalom megszüntetessék, s 

3) ugyanezt még csak ezentúl keletkezendő vállalatok-
nál engedélyezési feltételül kösse ki. 

Nem tehetjük, hogy itt egy további követelést ne em-
lítsünk, mely már számtalanszor tétetett, anélkül, hogy mind-
eddig teljesíttetett volna, s ez az, hogy a szállítólevelekre vo-
natkozó törvényes szabályzatok akként módosíttassanak, 
hogy a határnapok kiszámításánál a vasárnap ne vétessék 
tekintetbe, miilUl senkinek érdekén csorba nem ejtetnék, 
ellenben a raktárakban alkalmazott hivatalnokok igen nagy 
jótéteményben részesülnének. 

A vasárnap érdekében tett kísérleteknek, mondhat-

nók : e törekvéseknek kissé vázolatos átnézetét annak jel-
zésével akarom befejezni : mit s mennyit tett a sajtó ezen bé-
kés agitutio ügyében ? — mire feleletül azt mondhatjuk, hogy 
még oly lapok is, melyeket bizony senki sem fog clericalis 
hajlamokról vádolni, mint péld. a ,Constitutionnel' több igen 
figyelemre méltó czikket hozott, melyben az egész szán-
dékot igen melegen pártolta. A ,Patrie' egyezkedést indít-
ványozott a párisi lapok közt, melynek értelmében vasár-
napon többé meg nem jelennének, s kijelentette, hogy ily— 
féle határozatot mindig pártolni fog. Több lap hasonlólag 
nyilatkozott, miáltal, mint az ,Union1 igen helyesen meg-
jegyzé, a franczia sajtó csak az angolt, amerikait s németho-
nit utánozná. „E mellett mindenikünk nyerne : — mondá az 
emiitett lap — az előfizetők olcsóbb újságot kapnának, a 
munkás mégis nagyobb fizetést s hozzá egyszer egy héten 
pihenési napot, melynek ezenkívül még a szerkesztőségi s 
kiadóhivatali személyzet is felette örülne; mert ekként 
mindegyik időt s alkalmat találna vallási s családi kötel-
meinek teljesítésére". 

Hasonló törekvések, mint az eddig elbeszéltek, más 
időkben is történtek, azonban mindannyiszor tartósabb si-
ker nélkül, minek oka az volt, hogy az egyes tényezők közt 
hiányzott a szükséges egyetértés : e nélkül pedig ez ügyben 
nem mehetni semmire. De ha a vallásos s conservativ irá-
nyú sajtó végre valahára annyi bátorságot érezne magában, 
hogy vissza nem rettenve az inkább képzelt, mint valódi 
kártól, ily zsarnoki igát lerázni merne, — váljon kitagadja, 
hogy ez által az ohajtott czél felé óriási lépés tétetnék? 

Végül legyen szabad, vallásilag tőlünk távolabb álló 
azon testvéreinknek, kik velünk vállvetve fáradoztak a va-
sárnap érdekében, e helyen legőszintébb elismerésünket 
fejeznünk ki. Nem egy városban protestáns polgártársaink 
nem csak a fentemiitett egyletekbe Íratták be magokat, 
hanem lelkészeik sok helyütt szóval, tettel s tollal is har-
czoltak mellettünk ; sőt a Grenfben székelő „Közhasznú Tár-
sulat" még 1868-ban egy 1500 s egy 500 franknyi jutalom-
díj t tűzött ki azon kérdésnek legsikerültebb megoldására : mi-
ként lehet a vasárnapi pihenésnek társadalmi, vallási s er-
kölcsi tekintetben való szükséges voltát a néppel megér-
tetni, az illetőket a vasárnap megtartásához szoktatni s e 
megtartást egyáltalán lehetővé tenni. 

XIV. Zárszó. 

Az eddigiekből mindenesetre kiderült, mennyire k í -
vánja maga a népnek józanabb része, hogy a vasárnap meg-
szentelésének törvénye ismét hatályba léptettessék, meny-
nyire érzi annak szükséges voltát s mily könnyen lehetne 
e törvényt helyreállítani, annak daczára, hogy már régóta 
ily felette sérelmes módon hanyagoltatott el, ha — az ille-
tők akarnák De a bajnak gyökere az, hogy nincs em-
ber, a ki akarni tudjon s mindnyájan jobban szeretünk 
panaszkodni, mint cselekedni. Azt mondhatná az ember, 
hogy a becsületes emberek nem is tudják mit tesz az : közös 
czélra egyesülni, szervezkedni s cselekedni ; — ehhez csak 
a társadalmi rendnek ellenségei értenek. Pedig mikor volt, 
nagyobb szükségünk rá, hogy szervezkedjünk, s bátran, ki-
tartóan küzdjünk a gonoszok ellen. Ébredjünk fel végre va-
lahára, rázzuk le a közöny s lanyhaság bilincseit. Benső meg-
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győzödésünk, miszerint mi sem volna könnyebb, mint a va-
sárnap érdekében hatalmas közvéleményt teremteni, s e köz-
véleményt oly ellentállhatlan áradattá növeszteni, mely a 
törvény rendeleteinek, s az ezek foganatosításával megbi-
zott hatóságok iparkodásainak nem csak háttérül, de igen 
erős támaszul is szolgálhatna, s ekként, megforditva az 
egyénre is jótékony visszahatást gyakorolva, minden irány-
ban üdvösséges lendületet adna. 

Fogjunk tehát hozzá ! mindnyájan ! mindjárt ! A ma-
gasranguak adják meg a nép zömének a kezdeményezés 
példáját ; a nép pedig az erély, a buzgóság, a kitartás pél-
dáját adja a kormánynak, hogy annak cselekvését s éber 
őrködését támogassa. Arról van szó, hogy egy nagy botrányt, 
a nép elerkölcstelenitésének egy vészes hatású okát enyész-
tessük el ; arról van szó, hogy a legfontosabb vallási s társa-
dalmi törvények, a leghasznosabb rendszabályok egyikének 
ismét tekintélyt s érvényt szerezzünk. Alig képzelhető ne-
mesebb reform. Soha sem volt az egészségtelen társadalmi 
állapotoknak gyógyítása sürgősebb mint most, de soha sem 
is voltak kedvezőbb viszonyok, mint hasonlólag épen most ! 
Mennyit nem tűrtünk, tanultunk, tapasztaltunk a legujabbi 
időkben : — váljon miféle intés fogna meg rajtunk, ha ez 
nem ? 

Többször idézett jelentésének végén Montalembert gróf 
attól óvja a rend barátait: ne bizzanak túlságosan a jelenlegi 
csend- s rendben . „A forradalom elbujt" — mondja — „de 
él ! Türelmes a forradalom, s könnyen is lehet az, mert azt 
hiszi, (s talán nem minden alap nélkül,) hogy mások dol-
goznak az ő érdekében. Jól tudva, hogy a puszta erőszak-
kal ez idő szerint semmire sem menne, minden erejéből oda 
iparkodik, hogy az országnak ősi, tizennégyszázados hitét 
s erkölcseit aláássa. Ha majd a társadalom védbástyái alapjai-
ban megingatvák, akkor elég lesz csak egy ujjal is érin-
teni hozzájok, hogy halomra dőljenek. Vigyázzunk, urainn 
nehogy ezerszer borzasztóbb módon keltessünk fel álmaink-
ból, mint 1848-ban ! De hogy ellenségeink földalatti, konok 
munkáját meghiusitsuk, arra csak egy eszköz van; de ez 
hatásosabb mint a legkeményebb törvények, mint a legjob-
ban szervezett közigazgatási erők, mint a legbecsületesebb 
alkotmányok : s ez a visszatérés a társadalmi igazsághoz. 
Sajnálatraméltó viszályok s szüntelen bonyodalmak köze-
pette keressük a szabadulást fájdalmas válságainkból ; — 
pedig csak egy ut van a szabadulásra s «;z az erkölcsi törvény-
nek helyreállítása. De e törvénynek alapja s szentesitése a 
kereszténység; a kereszténységnek pedig egyik legmagasz-
tosb, legszigorúbb, legkötelezőbb, de egyúttal legkönnyebben, 
megtartható törvénye az, mely a vasárnapnak tiszteletben 
tartását rendeli. 

Ezen tartalomdus jós szavakhoz még egyet legyen sza-
bad hozzátennem. Ha a szentirás nem sorolná is elő oly ki-
törülhetlenül éles vonásokban azon büntetéseket, melyeket 
Isten a vasárnap megszentségtelenitésére szabott ; már az 
egyszerű józan ész is elégséges lenne arra, hogy e bünteté-
seket sejtse, következőleg féljen tőlök. Nincs az a lény, 
mely tovább élhetne, ha léte feltételei ellen folytonosan s 
nyakasan vétkezik ; igy nem állhat fenn a társadalom 
sem, ha folytonosan Isten törvényei ellen vétkezik, melyek 
fenállásának alapfeltételei. Váljon mi által nyilatkozik Isten-

nek a világ kormányzatábani részvéte, ha nem törvénye 
által ? . . . Érti ezt mindenki, a ki előtt a törvény nem holt 
betű, a ki azt oktalan pantheismusból nem magával a ter-
mészettel keveri össze. Azt mindenki igen könnyen s igen 
hamar feléri eszével, hogy mi történnék, mennyi beláthat-
lan anyagi kár, ha a világnak physikai törvényei valahol 
csak egy pillanatra is megsértetnének; azzal a beláthatlan 
erkölcsi kárral azonban, mely Isten törvényeinek folytonos 
megszegéséből származik — azzal senki sem törődik. Pedig 
mindkét esetben egyformán szükséges, hogy a törvény tisz-
teletben tartassék, s egyformán veszélyes, ha meg nem tar-
tatik. S utóvégre is, bármekkora legyen a lázongó törekvé-
seknek ereje s nyakassága, Isten hatalma mégis nagyobb, s 
a számla vége mindig az, hogy a törvénynek megvetése s 
megszegése rendesen már a büntetést is magával hozza, ma-
gában foglalja ; azon elhárithatlan büntetést, mely a törvény 
fontos- s az ellene elkövetett véteknek súlyos voltával töké-
letes arányban áll. Innen van, hogy a vasárnapnak nyakas 
és tartós megvetése mindenütt a legborzasztóbb társadalmi 
csapásoknak kutforrását képezi, mig ellenkezőleg annak leik-
ismeretes tiszteletben tartása ugy az egyénre, valamint a 
családra s az egész társadalomra nézve a legnagyobb bol-
dogságnak kiapadhatlan kútforrása lenne. De épezért két-
szeresen szükséges is, hogy ismét s ismét kisértsük meg e 
nagy s szent törvényt körünkben ujolag meghonosítani. A ki 
vallását tiszteli, a ki a nép igazi java iránt érdeklődéssel 
viseltetik, a ki tudja, mik a társadalomnak legerősebb alap-
kövei s bástyái, az bizony elméjének minden erejét, a jó iránt 
csak némileg is fogékony szivének minden sugallatát, tá r -
sadalmi állásának minden befolyását, mindent, mit a mon-
dott vagy irott szó csak tehet, mindent, mit a hő ima csak 
kieszközölhet, mindezt arra forditandja, hogy a vasárnap 
ősi, ezeréves, a népekre mindenha annyi jót árasztott jogaiba 
ismét visszahelyeztessék. Ugy legyeu ! ly. 

E&YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, október 4. M u s z k a p o l i t i k a é s l i b e r a -

1 i s m u s. Irt, nem irt-e a minden oroszok czárja Don Carlos-
nak, azt irta-e, hogy részvéttel kiséri ügyét, nem ezt irta-e, 
igaz, hogy ezt irta, de nem azóta, hogy az európai kabine-
tek Serrano kormányát elismerték, hanem elébb. . . ily és 
ehhez hasonló variatiókat lehetett egy pár hét óta olvasni a 
lapokban ama viszony leleplezése, vagy inkább elfedésére, 
mely az orosz czár és a legitim trónjáért küzdő Don Carlos 
közt létezik. 

Feltűnő jelenség mindenesetre, hogy Európában a pá-
pán kivül csak egyetlen egy fejedelem, az orosz czár lé-
tezik, ki a legitimitás ügyeért sikra szállt, ami egyszers-
mind sajnos bizonyságul szolgál, hogy a kormányférfiak, 
kiknek befolyása szerint történnek napjainkban az államok 
szövetségei, intéztetnek el az országok ügyei, legkevésbbé 
sem állanak azon magaslaton, melyen állaniok kellene, ha 
valóban szivökön viselnék az országok nyugalmát és azon 
elveket, melyeken az országok nyugosznak. 

Nem annyira feltűnő emellett azon körülmény, hogy a 
liberalismus csatlósai a sajtó által minden áron oda akartak 
működni és oda is működtek, habár sikertelenül, hogy az 
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orosz kormány, hiven a liberalismus elvéhez, tagadja meg 
ama rokonszenves levél létezését, azaz hazudjék épen ugy, 
mint a liberalismus szokott, valahányszor bűntetteken rajta 
kapatik ; mondjuk ez nem oly feltűnő, mert a liberalismus 
minden forradalmi törekvésnek pártolója lévén, a tagadás 
által, ha nem sikerült is az orosz kormányt a liberalismus-
nak megnyerni, mégis időt nyert, hogy pillanatnyira az 
elméket megzavarja és a spanyol forradalmi kormánynak 
ez uton némi támogatást nyújtson. Az egyöntetűség, illetőleg 
a páholy által kiadott rendeletnél fogva magyar liberális 
sajtónk is körömszakadtáig tagadta a levél létezését, és a 
legitimitás ellenében a forradalom szószólója lőn. 

E tény, habár, mint mondók önmagában véve nem is 
feltűnő, de annál feltűnőbb és mondjuk : örvendetesebb az 
eredmény. Sem a magyar, sem általában véve semmiféle fajú 
és nemű liberalismus nem volt képes az orosz kormányt 
eddig szigorúan követett irányától eltéríteni ; valamint az 
orosz birodalomban tekintélylyel tiszteletben tudja tartani a 
legitimitás elvét, szigorúan ragaszkodva a törvényességhez, 
ugy kifelé is e zászlót lobogtatja; előtte nem csak Oroszor-
szág, hanem maga a legitimitás elve lebeg, melynek meg-
vallásától, nyílt hirdetésétől vissza nem riad még akkor sem, 
ha a világ összes liberális sajtója ellene zudul is. 

Ez az, amit mi Oroszország magatartásában ama leve-
let illetőleg örvendetesnek találunk, daczára az összes libe-
rális sajtó támadása és tagadásának. Veszedelmes és a 
világi kormányok erkölcsi sülyedéséről gyászos tanúságot 
tesz ugyan, hogy csak egy találkozott, mely születését meg 
nem to-gadta, de minden még nem veszett el, az elv zász-
lója még lobog egy hatalmas kézben, s mig az teljesen 
feladva nincsen, mig van, ki bátran ki merészli mondani, 
hogy ő ellensége a forradalmi eszméknek és rokonszenvét 
fejezi ki egy fejedelem ügye iránt, ki legitim trónjáért a 
legigazságosabb háborút viseli, addig mindig remény lehet 
hozzá, hogy a liberalismus által tévútra vezetett, elveiből 
kivetkőztetett, erkölcseiben mélyre sülyve sülyesztett em-
beriség ismét magához fog térni és száműzve a liberalismust, 
száműzi köréből a forradalmi elemeket, hogy törvényes fe-
jedelmének hódolatát annál nagyobb mérvben bemutathassa, 
és megőrizhesse iránta rendithetlen hűségét. 

Abban a meggyőződésben élünk, hogy az európai ha-
talmak nagy hálával tartoznak az orosz kormánynak a legi-
timitás mellett tanúsított, rendületlen magatartásáért elő-
ször azért, mert a forradalmi spanyol kormányt el nem 
ismerte, másodszor azért, mert a legitimitás iránti rokon-
szenvének nyíltan is kifejezést adott. 

Egy lépéssel még tovább is megyünk, mert e tényből 
nem csak azon reményt merítjük, hogy a most trónon ülő 
fejedelmek támaszt nyernek az elv nyílt elismeréséből, ha-
nem, hogy a restauratio is be fog következni, és a legitim 
fejedelmek elseje: szentatyánk IX. Pius is vissza fogja nyerni, 
annyi csal- és gazsággal elrablott birtokát, ekkor fog kö-
vetkezni Európa megszabadulása is a líberalismustól, a for-
radalomtól, és élvezni fogja ismét a megmentett törvényesség 
áldásait, melyeket már oly régen nélkülöz. Imádkozzunk, 
hogy ez mielőbb bekövetkezzék. • 

Szabadka. Nrn. Haynald Lajos kalocsai érsek urnák 
1874. évi szept. 20-án Szabadkán a sz. Teréz főegyházban 

az apácza-zárda s ezzel összekötött 4. osztályú leányiskola 
felszentelése s bérmálás alkalmából tartott szent beszédei. 
„Szeresd uradat Istenedet teljes szivedből, teljes lelkedből, 
teljes elmédből; szeresd felebarátodat mint tenmagadat". 
Krisztus drága vérével megváltott ker. kath. hiveim ! 

E magasztos szavak hangzanak elénkbe a pünkösd 
utáni 17-ik vasárnapra megirt evangéliumban. 

E mai szent napon, midőn az isteni szeretet annyi 
tanúságait veszszük és felbuzdulunk hasonló szeretetre Ö 
iránta és felebarátaink iránt, kell hogy mi is az isten és fele-
barátaink iránti szeretet legnemesebb kötelmét teljesitsük. 

Az emberi sors bizonytalan ; az öröm és bánat, a ked-
ves és kedvtelen napok ; jó és bal szerencse váltva érik egy-
mást. A régi magyar közmondás szerint ; megvan minden 
hétnek a maga péntekje; az isteni irgalomnak meg van min-
den héten a maga vasárnapja. 

Néha több péntek látszik egy hétre esni : a szenvedés 
péntekjei ; vannak ismét idők, midőn több a vasárnap ; az 
öröm és örvendezés napja, midőn az Isten irgalma beköszönt. 

A mai nap az Ur kedves napja a szó legmagasztosabb, 
legáldásosabb értelmében — épen ma hat éve, hogy meg-
fordultam közöttetek, szivem akkor is örömmel volt el-
telve. Ez időben még nagyobb örömökben részesülök. Hal-
lottam az üdvözlő szavakat, melyek intézve valának hozzám 
és azokban kezességét láttam, nem személyem iránti, nem 
érdemetlenségem iránti szivélyességteknek, hanem azon ma-
gasztos hivatal iránt, melyet betölteni hivatva vagyok. 

Ez az örvendezés napja ; összejöttünk Isten szentegy-
házában, hogy hódolatunkat bemutassuk, hogy szóljunk 
egymáshoz a szeretet, az ajtatosság komoly hangjával: s ha 
tán előítéletek, téves nézetek vannak : gyűlölség nélkül, Isten 
szent malasztjával jár junk karöltve és szeretettel igyekez-
zünk az ellenvéleményüeket inkább megnyerni, mintsem 
legyőzni. Vasárnap ez rám, de rátok is! Mint az isteni ma-
laszt gazdagsága ömlik az sok tekintetben rátok. Meg van-
nak az ember életében a fájdalom, a megpróbáltatás borús 
napjai, de meg vannak Isten irgalmának fénysugarai is ; és 
miként a sötét fellegektől elborult égnek boltozatán megje-
lenő sugarak megvilágítják és vidítják a természetet : a 
szellem-erkölcs fényes napja akként üzi el a borút, mely az 
egyéni életnek testi bajaival, az erkölcsi életnek tévedései-
vel, a családi életnek viszás eseményeivel s a nemzeti aggo-
dalmak nyilvánulásával és a sötét jövőben borongó sziv 
balsejtelmeivel életünk egét elkomoritja. Ily fénysugár tör 
ma is az isteni irgalomból ránk. A viszontagságos élet min-
den aggodalmai közepett ott sugárzik egy fényesség le a 
sziv mélyébe a mai vasárnap szent evangéliumának szavai-
ból, mélyen hangoztatva a keresztény élet alaptörvényét: 
szeresd Uradat Istenedet teljes szivedből stb. szeresd feleba-
rátodat stb., hol Isten véghetetlen szeretetével ölel fel, bol-
dogságot áraszt gyermekeire, és viszont szeretetre hiv fel 
minket maga és felebarátaink iránt. 

A Mária hét fájdalmának emlékezetét üli ma ajtatos 
érzéssel Krisztus anyaszentegyháza. És midőn Mária fájdal-
mában tulajdon fájdalmainkat és bajainkat jelképezi, akkor 
a keresztény szenvedés módját tünteti elénkbe. Vájjon nem 
sugárzik-e ezen elmélkedésből egy szent vigasz, mely szi-
vünkhöz szól ? mert a Jézusért való szenvedésről a szem oda 
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fordul a Máriával élvezendő dicsőség felé, és a félreismert 
becsületes „igyekezet" : a megtámadott, rágalmazott és ül-
dözött „jószándék" győzelmébe veti a Jézus oltalma alatt 
meghiusulni nem tudó reményeit. Ily malaszt sugárai ára-
doznak mindazokra, kik a pünkösd napi tüznyelvnek 
hisznek jelképében ; kik a bérmálás szentségéhez, Jézus 
Krisztushoz, a szent religióhoz jó és rosz napokban ragasz-
kodnak ; gyakorolják azon szeretettel, melynek áldásai a ker. 
zászlóhoz kötvék. Keresztény hiveim ! vájjon nem isteni 
malasztfénysugár-e az ma ismét, mely örvendeztetőleg ra-
gyog előnkbe, ha azon sikert tekintjük, melylyel isten egy 
keresztény istenes nevelésre irányzott intézet felállitására 
vonatkozó törekvéseinket, annyi akadály daczára, melye-
ken keresztül hatolni kellett, fényesen megkoronázva 
látjuk ? 

Nem történik semmi az isteni gondviselés tudta és ren-
delete nélkül; és vájjon nem vélhetjük-e itt is az isteni 
gondviselés imádandó kezét rejleni ? hogy a gyermekeitekre 
nézve oly nagy jelentőségű intézet, épen e mai napon nyitta-
tik meg, mely nap evaugeliuma hirdeti az isteni szeretet 
nagy törvényeit : nem véljük-e már ebben is kezességét 
látni annak, hogy Jézus a szeretet istene, és az ő szeretete 
eszközlé e mai nap megnyitandó intézet létrejövetelét ; hogy 
mennyei trónjáról szeretettel tekint le; hogy áldó kezeit 
emelendi fel vállalatunkra ; megáldandja azon nagyerényü 
diszes nőegylet ajtatos törekvéseit, melyek szerint ember-
baráti érzetöket követve, ezen intézetet, sok akadály daczára, 
életbe hivni igyekeztek es célt is értek ; megáldja az ő szent 
szándékukat, hogy gazdagon gyümölcsözzön ; megáldja 
azon szerzetes nőket, kik elváltak apjuk, anyjuk, testvé-
reik, barátnőiktől, hogy mennyei jegyesüket, Jézust köves-
sék ; kik lemondtak a világ örömeiről és más földi javakról, 
hogy istennek felajánlt szegénységben szolgáljanak az em-
beriségnek : lemondtak a családi életről ; le a számukra is 
nyilható boldogságról avégből, hogy családi boldogságtok 
hathatós eszközei legyenek ; hogy vezessék gyermekeiteket 
az élet utjain ; hogy teljesitsék a szülői kötelességek legne-
bezebbikét ; hogy a szülői kötelességekből eredő minden 
örömeiket a jó nevelt gyermekekben találják. Hiszszük, hogy 
Jézus a szeretet istene, hirnöke és előképe, szeretetének tel-
jével felkarolja az intézetet; megáldja a szerzetes nők mű-
ködését, hogy sikerüljön nekik egy istenfélő, jámbor, szemér-
mes, illemes, kötelesség-teljesitő nőnemzedéket nevelni. Ez a 
cél. Az eszközök ép oly tiszták mint maga a cél. Egy iste-
nes nevelést adó intézetet nyitnak meg az anyaszentegyház 
szertartásai közepette. Tegyük már most a jó, célszerű, 
biztos nevelést elmélkedésünk tárgyává. 

Vallásos nevelést adunk mi a serdülő nemzedéknek 
azért, mert távol esünk mint ég a földtől azoktól, kik azt 
mondják : „mi a vallásos tanitás, vallásos nevelés által — 
(és ezt gyakran halljuk müveit emberek társaságában is, s 
olvashatjuk a minden kézen forgó hírlapokban) mi nem 
akarjuk e vallásos tanitás által a felekezetiség, a gyűlöl-
ködés szellemét a jövő nemzedékbe oltani. Tanitsuk a 
tiszta morált. Tanitsuk a gyermekeket becsületesekké és 
kötelesség-teljesítőkké lenni, de ne dobjuk őket prédául a hit 
ábrándozásainak." Mi is becsületesekké akarjuk tenni őket, 
de nem tartjuk feleslegesnek a vallásos nevelést, sőt azt a jó 

nevelés elkerülhetlen alapfeltételéül tekintjük. Mert mikép le-
het valaki becsületes, ki kötelességét nem teljesiti ? vagy mi-
ként teljesiti kötelességeit, ki azokat nem ismeri ? 

Miként teljesiti, ki minden emberi viszonyok és ezen 
viszonyokból származó dolgokra, — Istennek az ő önma-
gára és felebarátainkra vonatkozó parancsolatait nem ismeri ? 
Az emberiség magasabb czéljának, becsületének, és érdekei-
nek félreismerésével, nem-e nevetséges és rajongó lenne 
azon állatember, ki eredeti rendeltetése felett komolyan 
gondolkodni — és az érzéki élet szükségén — és ezek kielé-
gítésén felül emelkedni képes nem lévén — azt mondaná. 
hogy ezen ruha, ezen szószék önmaguktól csinálódtak, és 
nem egy meghatározott szándékkal működő mester kezéből 
kerültek ki ; ugy hogy mind ennek, és önmaga létét is isten-
származottnak elismerje ? Isten teremtett avégett, hogy én 
az ő sz. akarata szerint keressem a czélt és el is érjem ; te-
remtett azért, hogy szándékait megismerjem és teljesitsem. 
De ezt honnan tanulom meg, mint épen a hitből? ezen törek-
vésben, mely Isteu sz. akaratára forditja minden gondola-
taimat és tetteimet, ezen törekvésben rejlik a becsületesség, 
a kötelesség teljesítése. És ezt tanitja a keresztény morál, 
de ez lehetetlen, ha Istent nem ismerjük. Keresztény hit 
nélkül nincs erkölcsös élet ; hit nélkül nincs kötelesség-telje-
sítés ; épen azért nem is lehet erkölcsös nevelés. Ha tiszta 
morálra akarjuk tanítani a gyermekeket, a hit tanításával 
es áldásával neveljük ; ezért adunk a jövő nemzedéknek ily 
tanitást ; ezért hirdetjük a Megváltó szenvedéseit stb. Ke-
resztény szülék ! kik a ker. egyház kebeléről leszakasztott 
tiszta(?) morált akartok adni gyermekeiteknek, üljetek a 
történet lábaihoz és ismerjétek be eljárástok fonákságát. 
Nem ti vagytok az elsők, kik igy gondolkoztok. Okuljatok 
azok példáján, kik előttetek keresték ez uton és azt fel nem 
találták. (Folyt, köv.) 

Bonn. Az ó k a t h o l i k u s c o n g r e s s u a n a k , f e -
l e k e z e t n é l k ü l i ' t á r g y a l á s a i r ó l . (Folyt.) Csalód-
nék, a ki azt hinné, hogy az e conferentiákon uralkodott 
zavart magában a liberális táborban nem vették észre. A 
szabadkőműves ,Indépendancel-iia.k levelezője épen az ellen-
kezőt bizonyítja, midőn a tárgyalások menetére vonatkozó-
lag a következőket írja : 

„Döllinger, a ki, mellesleg mondva, a lehető legim-
practicusabb ember a világon, tételeivel az ülések folyama 
alatt szokott előhozakodni, ugy, hogy soha senkinek sem 
volt ideje, azok felett előlegesen némileg tájékozhatni ma-
gát. (A következők mutatják, hogy Döllinger épazért tette 
azt igy, mert nagyon ,practicus' ember. Szerk.) Ily körül-
mények közt komoly s beható vitáról szó sem lehetett, (ép 
ezt akarta az öreg,) s a tanácskozók a helyett, hogy az el-
hamarkodva hozott határozatokat megczáfolhatlan érvekkel 
támogatták volna, azzal érték be, hogy kölcsönös enged-
ményeket tegyenek egymásnak, melyeket későbben más 
hittudósok ismét visszavonhatnak. Nagyon sajnálandó kö-
rülmény az is, hogy a tárgyalások minden rendszer nélkül 
folytak, anélkül, hogy bárki is azon zsinórmértékkel s azon 
alapelvekkel törődött volna, melyeket a tavali congressus fel-
állított. Ennek következménye az lett, hogy az egész egyez-
kedés csak egyes mellékes pontokra vonatkozik, melyeket 
kiki elfogadhatott, anélkül, hogy saját, specificus állás-



255 

pontját ezért feladnia kényszerüljön, mi mindössze is nem 
nagy nyereség. 

A különféle felekezetek egyesülésének kérdése egyál-
talában ma még ugyanazon a ponton áll, amelyen a confe-
rentia előtt állott, azzal a különbséggel, hogy jobbról is, 
balról is egyes szók, egyes kifejezések fogadtattak el most, 
amelyektől eddig féltek. De az eszmék a régiek maradtak. 
Eddig minden egyes egyház, saját szobájába zárkózva, 
szorosan elkülönítve tartotta magát a többitől ; most kilép-
tek az erkélyre s onnan bókolva egymásnak, azon óhajnak 
adtak kifejezést, majd egyszer szorosabb viszonyra lépni 
egymás közt. Egy jelenvolt ,ókatholikus' aztán azt az in-
ditványt tette : jöjjenek össze az egyes egyházak egy kö-
zös terembe, minek az lett volna neve : Az egyházak test-
vérülése; de Döllinger ezt nevetséges törekvésnek mondta. 

Feltűnő továbbá, hogy ugyancsak Döllinger soha sem 
az ,ókatholicismns', hanem mindig csak a ,német tudomány' 
nevében szólt. E szót ,ókatholicismus' az összes tárgyalások 
alatt talán kétszer sem ejtette ki. Germán kizárólagossága 
más tekintetben is annyira ment, hogy a nem-német hittu-
dósok nem ritkán egyenesen kizárattak a tárgyalásokból, 
a miértis Michaud (franczia) a szavazástól merőben tartóz-
kodott. Ezen eljárás meglehetősen rosz benyomást tett szá-
mos nem-német ókatholicusra, mi nagyon sajnálandó, mert 
az ókatholicismusnak nemzetközi ügynek kellene lennie". 

E végszavak alkalmat adtak a ,J. de Brüx.''-nek meg-
magyarázni az ,Indép.í-nak, miszerint az ,ókatholicismus' 
specificus német találmány, s a német ,tudományosságnak' 
egyik elfajzása, melyet más ajkú rokonaival, például a 
svajczi ókatholikusokkal csak a Róma elleni oktalan gyű-
löletnek köteléke füz össze; de sem ezek, sem az nem val-
lás vagy felekezet, hanem egyszerűen politikai, hozzá meg 
hazaáruló párt. (Vége köv.) 

Paderborn. A p ü s p ö k l e m o n d á s á n a k ü g y é -
b e n f o l y t a t o t t l e v e l e z é s . (Vége.) Különösen figye-
lemre méltó továbbá azon mozzanat is, hogy az egyházpol. 
tvek elleni ezen nyilt, Mlgod által minden irányban érez-
hetővé tett ellenkezés, 'főpásztori s egyéb gyakori nyilatko-
zatok által még a községekbe, illetőleg a megye lakosságá-
nak egy részébe is vitetett át ; mely nyilatkozatokban azon 
gondolat nyert, s pedig nem ritkán kifejezést, miszerint az 
állami törvénykezés e téren nem kötelez, amiért is vele 
szemben szállani kell, mig egyúttal a kedélyek az állítólag 
üldözött egyház szorongatott — a keresztények üldözésének 
korszakával összehasonlított állapotának ecsetelése által fel-
ingereltettek. 

Tekintve ezen Mlgodnak összes magatartásából szár-
mazott állapotokat, melyeknek további fenállása az állam 
javát komolyan veszélyeztetné, a kir. kormány ellent nem 
mondhatott azon meggyőződésnek, miszerint e bajon minél 
előbb s határozottan segiteni kell. A kir. kormány ennélfogva 
a tényálladéknak gondos megvizsgálása után s tekintettel 
arra, hogy Mlgod a hivatalára s hivatalos ténykedéseire vo-
natkozó állami törvényeket s hatósági rendeleteket követke-
zetesen s oly súlyosan sértette meg, miszerint további hiva-
talba maradása a közrend szempontjából lehetetlen, elhatá-
rozta, Mlgoddal szemben a többször id. tv. 24 §-át alkal-
mazásba hozni. 

Az ennek alapján nyert megbizatás folytán, s az id. 
tv. 25. §-ának alapján van szerencsém ([beehre ich mich) 
Mlgodat a püspöki hivataláról való lemondásra ezennel leg-
alázatosabban (ganz ergebenst) felszólítani. Erre vonatkozó-
lag figyelembe vétetett, miszerint ezen felszólítás megtörtén-
hetik anélkül, hogy az id 25. §-nak első kikezdése alkal-
mazandó lenne; mert — ha mindjárt a,DeSaluteanimarum1 

kezd. bulla szerint a paderborni püspök mint suffraganeus a 
kölni érsek alatt áll is — mégsem foroghatott fenn a legkisebb 
kétség sem az iránt, hogy ezen alárendeltségi viszony nem 
olyan, mely a jelen esetben szóba jöhetne, miután a metro-
politának hatásköre semmiképen sem terjed annyira, hogy 
suffraganeusa ellen egy hivatalvesztésre vergődő keresetet 
indithatna meg, amiért is a fenforgó esetben onnan k3lle 
kiindulni, hogy Mlgod e tekintetben semmiféle, a német bi-
rodalom határain belől lakó egyházi előljáró alatt nem áll. 

Midőn tehát ezzennel szerencsém volna, Mlgodat leg-
alázatosabban arra szólítani fel, hogy ez átirat vételétől szá-
mítandó tiz nap alatt határozatait velem közölni szívesked-
jék ; egyúttal arról is tudósítom, miszerint azon esetre, ha 
Mlgod ezen határnapig vagy semmi, vagy a felszólításnak 
meg nem felelő válaszban részesítene, kénytelen leszek, az 
id. tv. 26. §-a értelmében a legfőbb kir. egyházügyi tvszék-
nél a hivatalvesztési keresetnek megindítását Mlgod ellen 
javaslatba hozni. 

A westphaliai tartománynak elnöke helyett Delius. A 
paderborni püspök, Dr. Martin Konrád ő Mlgához, jelenleg 
büntető fogságban a kir. kerületi fogházban, Paderbornban." 

Nem hiszszük, hogy valaki szebb s kimerítőbb bizo-
nyítványt állit hatott volna ki a hőslelkü főpapnak azon 
valóban apostoli bátorságáról, melylyel az Ur harczait 
harczolja. A hitvalló püspöknek válaszirata rövid, de velős; 
azon kijelentésben culminál, miszerint nem mond, nem 
mondhat le, s kész a római-katholikus hit s anyaszentegy-
házért utolsó csepp vérét is kiontani. Közöljük azt is ; mert 
igazi megtiszteltetésnek tartjuk a ,BeligiôL számára, ha ily 
férfiak nyilatkozatai előtt nyithatja meg hasábjait. 

II. A püspöknek válaszlevele következőleg hangzik : 
„A westph. tartomány elnökének, Kühlwetter v. b. t. tan. ő 
exjának Münsterben. 

F. hó. 7-éről kelt szives átirata által, malyet tegnap 
az itteni fegyintézetben vettem, Exid arra szólít fel, hogy 
püspöki hivatalomról lemondjak, s e felszólítást azzal oka-
datolja, hogy püspöki hivataloskodásom legutóbbi idejéből 
több oly tényt hoz fel, melyeknek azt kellene bebizonyi-
taniok, miszerint annak általam való tovább folytatása az 
állami renddel össze nem egyeztethető. 

Erre mindenek előtt azt kell válaszolnom, Exádnak, 
miszerint kénytelen vagyok azon értelmezés ellen tiltakozni, 
melyet cselekedeteimnek adni tetszik. 

A felhozott tények nem az állami rend ellen intézett 
holmi ellenzékeskedésnek kifolyásai, hanem az önvédelem-
nek s pedig a fenforgó esetben a kötelességszerű önvédelem-
nek tényei. Nem csinálok ellenzéket az állami rend ellen, 
midőn közreműködésemet megtagadom oly törvényeknek 

') mely azt rendeli, hogy ha valamely papnak hivatalban maradása 
májustörvényileg ,lehetetlennek' mutatkozik, a kereset ellene illető egy-
házi elöljárójánál indítandó meg. Szerk. 
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foganatosításától, melyekre közre nem működhetem, ha csak 
egyházamnak nyomorult árulója s hitszegő püspök lenni 
nem akarok. 

Excellentiád legujabbi ezen iratában ismételten a Mőn-
nikes-féle ügyre tér vissza, s azt különösen szememre 
hányja. Időközben Vering tanárnak ,Archiv f. kath. K. R.' 
czimü folyóiratában egy német jogász tollából kitűnő, beható 
szakértelemmel s helyes ítélettel irott értekezés jelent meg, 
melyből ugyan bárki is, ki ez ügyben tisztán látni képes, be-
láthatja, melyik részen áll a kézzel fogható igazság e a józan 
ész. Ezen, a lapokban is említett értekezés mint századunk 
culturtörténetének egyik ékesen szóló emléke szálland át az 
utókorra, s ha Exciád azt némi behatóbb figyelemre mél-
tatja vala, fentemiitett szemrehányásait bizonyára nem teszi, 
Bátor vagyok egy példányát ide zárni, hogy Exciád attól 
utólagosan szives tudomást vehessen. 

Exciád továbbá ugyanezen iratában több, legújabban 
kibocsátott pásztorlevelemet is idézi. Ha ezeknek valame-
lyikében valótlant mondtam, akkor méltóztassék azt nekem 
bebizonyítani ; de ha igazat mondtam, az igazság hirdetése 
miért rovatik fel nekem bűnül, mely által az állami rendet 
zavarom ? Tényleg azonban pásztorleveleimben, még a leg-
utolsóban is, nem a közrend felforgatására izgattam, mint 
inkább annak fentartására iparkodtam közreműködni, s 
mint a következés mutatta, nem minden eredmény nélkül. 
Avagy hol bontatott meg a nyilvános rend megyémben, 
annak daczára, hogy felette izgalmas napokat élünk? Avagy 
talán a szeretet s ragaszkodás ama számos nyilvánulásai, 

' melyeket hiveim intéztek hozzám, ezek legyenek azon moz-
zanatok, melyek a közrendet felforgatják, s ezért nekem ro-
vassanak fel bünül ? 

Mindazon vádak tehát s gyanúsítások, melyeket Exciád 
püspöki hivataloskodásom alapján ellenem emel, egytől egyik 
semmisek s én azokat határozottan mint alaptalanokat visz-
szautasitom. 

A hozzám intézett felszólításnak magától érthetöleg nem 
adhatok helyt. Nem engedik ezt kötelességem, lelkismere-
tem, becsületem. Oly kötelék fűz megyémhez melyet csak 
Isten a halál által, vagy annak helyettese oldhat fel, Krisz-
tusnak földi helytartója, a római pápa. Legkevesbbé pedig 
tehetem, hogy most, ezen ádáz küzdelem közepette, melyet 
Krisztus anyaszentegyháza viv, gyáván elhagyva a küzdtért, 
drága nyájamat hütelenül a balsorsra bizzam. 

Azon esetre, ha Exciád, mint többször idézett iratában 
tüzetesen ki is jelenti, ebbeli tagadó válaszom folytán arra 
érezné magát indíttatva, hogy a kir. egyházügyi legf. tvszék-
nél keresetet indítson eJlenem, s ha aztán e törvényszék hi-
vatalvesztésemet csakugyan kimondaná — ugy én kénytelen 
lennék az ilyem bírói végzést semmis és érvénytelennek (,null 
und nichtig') tekinteni. Hivatalomat nem állami hatóság ru-
házta rám, következőleg meg sem is foszthat tőle. 

Magasan fénylik napjaink zavarteljes sötétsége felett 
a jog s igazságnak örökké ragyogó napja, s bármiféle Íté-
letet hozzanak is ügyemben; rendületlen bizalommal Abban, 
ki hajunk szálait megszámlálta, a legvégsőket viselendem el 
inkább, semhogy szeretett megyémhez s a szent római anya-
szentegyházhoz hütelenné váljam. A római-katholikus egy-
háznak szenteltem ifjúságomat és férfikoromat, annak szen-
telem agg napjaimat is, mig Istennek tetszik, engem életben 
megtartani. Ezen egyházért mindent fogok feláldozni, ha kell, 
utolsó csepp véremet is. Paderborn, a kerületi fogházban. 
1874. szept. 17. A paderborni püspök, dr. Martin Konrád. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közokt. magyar miniszterem előterjeszté-

sére a nyiírai székeskáptalanban Gyurcsek János éneklő-ka-

nonoknak az olvasó-kanonokságra, Márczy Ferencz őrkano-
noknak az éneklő-kanonokságra, Zemánik András trencsé-
ni főesperesnek az őrkanonokságra; Klobuczky Antal zsolnai 
főesperesnek a székesegyházi főespereségre, Dualszky János 
gradnai főesperesnek a trencséni főesperességre, Gyurikovics 
Mátyás id. mester kanonoknak a zsolnai főesperességre, Köz-
lik János ifjabb mesterkanonoknak a gradnai főesperességre 
való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ezáltal megü-
rült két utolsó kanonokságra Venczel Ferencz püspöki iro-
daigazgatót és Czeizel Gábor hittanárt és tiszteletbeli kano-
nokokat kinevezem s egyszersmind Zemánik Andrásnak a 
Gyertyaszentelő Boldogasszonyról nevezett schavniki és Klo-
buczky Antalnak a Sz-Abrahámról nevezett hebronvölgyi 
czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1874. évi szept. hó 24-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Múltkori garamvidéki tudósításunk folytán (25, 218 

1.) a ,P.Í.jÍ.L.' a következő megjegyzést teszi, melyre t. tudó-
sítónkat ezennel figyelmeztetjük : „Barsmegye Szódó községe 
lakosai, a szám- és gazdaságra nézve túlnyomó reformátusok, 
kath. és zsidók közössé nyilvánították iskoláikat,s egy uj épü-
let állítására a magyar kormánytól több mint 3000 ftot kap-
tak. A reformátusok hozzá is láttak az építéshez, de a Nagy-
Sáróhoz tartozó katholikusok és zsidók fölizgatva azon jelszó 
által, hogy ez az iskola „kálvinista" lesz, megtagadták az 
építésben való részvételt. A ,Religio1 kéjelegve gyönyörkö-
dik ez eseten. Jó szerencse, hogy ma már nem lehet az álla-
mot fölültetni, nem lehet azzal paczkázni, s ha 3000 ftot ki-
dobattak (sic!) vele, az állam az iskolát minden áron meg-
tartatja közös jellegűnek még akkor is, ha csupán a refor-
mátusok veszik is hasznát, ha egyetlen kath. és zsidó sem 
jár oda. Ám állitsanak külön iskolát, ha az, amit tegnap 
kértek, ma már nincs inyökre." 

— Trierben az újonnan felszentelt papok, számsze-
rint 23-an hódolati feliratot intéztek börtönben levő püs-
pökükhez, melyben feltétlen engedelmességet s reudithet-
len bátorságot ígérnek azon küzdelmekben, melyek manap 
a német papnak élete pályáját képezik. Valóban nagy bá-
torság is kell hozzá, hogy valaki jelenleg kath. pappá szen-
teltesse fel magát Poroszországban. 

— A constanczi ,Freie Stimme' czimü páholy adomá-
nyokat gyűjt, s e tekintetben aláírási iveket is bocsátott 
szét — „az ókatholieismus czéljainak előmozdítására" .... 
hoc nunc os de ossibus meis et caro de carne mea. — Ugyan-
csak a badeni nagyherczegségben Beck, a heidelbergi tör-
vényszéknek elnöke s ,buegó' ujprotestans százával szétkül-
dözgeti a kisértgető leveleket a hithű, becsületes papokhoz, 
hogy őket Reinkens-ék táborába csábítsa ; természetesen 
hasztalanul. — A porosz cultusministeriumban egy a katho-
likus egyházvagyon kezelését ,szabályozó' tvjavaslat készült 
el, mely a legközelebbi országgyűlés elé kerül. 

— A koblenczi tartományi börtönben jelenleg tizenhat 
pap ül, mindnyája a ,culturkampf'-nak májustörvényileg 
elejtett áldozata. — Trierből e napokban egy franczia pap-
növendéket utasítottak ki a porosz hatóságok, ki a szünidőket 
a német nyelvbeni gyakorlat miatt ott töltötte. — Az alsó-
rajnai kerületben most már a sz. Ceciliáról elnevezett, tudva-
levőleg egyház-zenészeti egyletet is eltiltották. 

Kegyeletes adakozások 
a lyoni hitterjesztö társulat számára. 

N. N 3 ez. húszas. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre nelyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

A 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 39-ik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, oktober 10. S O . II. Félév, 1874. 
Tartalom. Havi szemle. — Décréta s. Congregationis Concilii. — Egyházi tudósítások : Pest. A rector magnificus 
beszéde. Pest. Protestáns hittani kar az egyetemen. Szabadka. Nmlt. Haynald Lajos Szabadkán tartott szent beszédei. 
Bonn. Az ókatholikus congressusnak ,felekezetnélküli' tárgyalásairól. London. Gladstone és a ritualismus. — Vegyesek 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Kötelességünk e helyen oly férfiúnak halálá-
ról is rövid emlitést tenni, kinek nevét e lapok gyak-
rabban idézték, s ki protestáns létére azon kevesek-
nek egyike volt. kiket igazi műveltség s valódi tu-
domány méltányosokká tett a katholicismus iránt, 
mert annak az absolut igazsággal való azonosságát 
elismerték és tisztelték. Guizot Ferencz Péter Vilmos, 
ki m. h. 12-én. majdnem 90 éves korában Páris mel-
letti birtokán fáradt szemeit örök nyugalomra be-
hunyá, őszinte tiszteletnek tárgya maradand mind-
addig, mig az emberi nemben lesz annyi jellem, 
hogy tagadhatatlan emberi hiányok s hibák mellett 
a becsületes törekvést s az igazság iránti elfogulat-
lanságot méltányolni s becsülni fogja ; széles tudo-
mánya, közhasznú fáradozásoknak szentelt élete s 
feddhetlen jelleme teljes jogot szereztek neki erre. 

Már azon feltűnő körülmény is, hogy a bol-
dogult éltében s most halála után épen hitfelei, a 
protestánsok közt, sokkal kevesebb méltánylásra 
talált, mint mi köztünk, mutatja, hogy a szónak 
teljes értelmében kitűnő férfiú volt, kit amazok 
tüntetőleg ignorálni jónak látták, mert hiába ke-
resték benne a felekezeti szűkkeblűség s egyolda-
lúságnak ama netovábbját, melyről ugy látszik, 
azt hiszik, hogy a telivér protestánsnak elengedhet-
len tulajdonai közé tartozik; nem találták benne 
amaz áltudományu vallási skepticismust s nihilis-
must, mely a mai protestantismusnak lényege. 

Azonban kár igy bánniok el nagy hitrokonuk-
kal, kire nézve mi katholikusok csak fájdalommal 
mondhatjuk el : ,Talis cum sis, utinam noster esses' ; 
— mert Guizot mindvégig erősen ragaszkodott egy-
házához, mondhatnók nyakasan konokul ragasz-

kodott hozzá, s mig munkáinak nem egy helye a 
legszebb apologia a katholicismus mellett, addig ő 
maga mint protestáns halt meg, mintha ezáltal hit-
feleinek eleget akart volna tenni azért, hogy jeles 
müvei gazdag tárházát képezik a legkitűnőbb ér-
veknek, azon történelmi hazugságoknak megezáfo-
lására, melyeket épen a protestantismus költött, 
melyeknek a tudatlanok előtti reputatióját köszöni, 
s melyeket egyházunk elleni hasztalan erőlködései-
ben fegyverekül használni, még a 19. században 
sem szégyenkezik. Innét van, hogy ugyanaz a libe-
rális sajtó, mely az ismét hivatalra vágyó Grlad-
stonenak egy jobb meggyőződése ellen ejtett nyi-
latkozatát ujongva fogadta, a culturtörténelmi téren 
korszakot alkotó Guizotra csak hideg közönynyel 
néz, kit az egekig magasztalt volna, ha állását^ 
tudományát s irodalmi tekintélyét a katholicismus-
nak rágalmazásában szerepelteti ; kit nemtelen gya-
lázattal halmozott volna el, ha véletlenül katholi-
kus; de kit most egy semmitsem mondó succès 
d'estime-mel elégit ki, mert hát — utóvégre mégis 
csak protestáns vo l t . . . . 

Annál jobban esett látnunk, hogy a katholikus 
sajtó világszerte s újonnan fényes tanúbizonyságot 
tett azon elfogulatlan igazságszeretetről, mely a 
katholicismusnak jellemző tulajdona. Ha politikai 
irányát sok tekintetben nem helyeselhetjük is, de 
Guizot az iró, a tudós, a szónok ; Guizot a becsüle-
tes ember őszinte tiszteletünk tárgya — sit illi 
terra levis! 

A másik esemény, melyet a közelmúlt hónap-
ból e helyen emlitenünk kell, olyan, mely mint az 
idők jele még szomoruabb talán, mint saját hord-
ereje által ; értjük az,Orénoquek visszahivatását, mely 
a sajtót s a közvéleményt épen most foglalkoztatja-

30 
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A páholy mindenható — mondja nem alap nél-
kül egy olaszhoni lap, s eme mindenhatóságánál 
fogva épen most oly embert tett Európának, a hi-
vatalosnak s a szabadkőművesnek élére, ki a ka-
tholikus egyháznak vesztét akaratának minden eré-
lyével akarja. 

Hála az isteni Gondviselés csudás működésé-
nek IX. Pius, kinek halálára már annyiszor számi-
tottak, még mindig él, s bevárja az ellene inditott 
nyakas, nemtelen harcznak végét ; — IX. Pius még 
mindig él, mert a hivek szakadatlan, hő imája azt 
nyerte ki az isteni G ondviseléstől, hogy hoszu élete 
által ellenségeinek gálád terveit meghiúsítsa. 

Ezen terveknek legujabbi részlete az ,Orénoqu& 
kérdése. Ugy tetszik annak, ki manap a páholy 
parancsszava alatt Európát kormányozza, e fran-
czia hajónak Civitá-Vecchia melletti veszteglé-
sében casus belli-t találni. Ma még ő a legerősebb s 
azért meghajol előtte mindenki, a vérig sértett 
Erancziaország is; az ,Orénoque\ a katholikus Fran-
cziaországnak ezen, az olasz forradalom ellen inté-
zett, hallgatag, de következetes tiltakozása vissza 
leend hiva, — ezen casus belli elenyészett ; miből 
azonban nem következik, hogy csakhamar egy to-
vábbi ne fedeztessék fel, például a szentszék mel-
letti külön követeknek Rómában l é te . . . . 

Az ,Orénoque1 visszahivatása a forradalmi di-
plomatiának régóta kedvencz jelszava, s a franczia 
kormánynak becsületére legyen mondva, hogy bizo-
nyos tolakodó követeléseket, a meddig csak tehette, 
lovagias nyiltsággal utasitott vissza, s most is, mi-
dőn pillanatnyi gyengeségének érzetében engedni 
kénytelen, ugy látszik, hogy oly alakot tudott e 
fájdalmas ügynek adni, mely magát a szentatyát is 
teljesen kielégítette. 

Mondják, hogy Ernoul, Chesnelong s Cáron, a 
franczia nemzetgyűlés e három tagjainak október 
1-én a szentatyánál tett tisztelkedése összefüggés-
ben van ezen ügygyei ; sőt hozzáteszik, hogy e há-
rom férfi aziránt is tett volna kísérleteket a szent 
atyánál, hogy őt az u. n. Septennatusnak meg-
nyerjék, s arra bírják, hogy a franczia katholikuso-
kat ez irányban utasítsa. 

E híreknek második része a valószínűtlenség 
bélyegét sokkal nyiltabban hordja magán, semhogy 
az ellen még csak egy szóval is felszólalni kellene. 
A ki a szentszéknek ilyenekbeni szokásait, s a ki 
az emiitett férfiaknak jellemét ismeri ; tudhatta, 
hogy ezek ilyesmit nem kérhettek, amaz pedig ilyes-
mit meg nem Ígérhetett. 

Ha a pápa egyrészt kész is, minden tettleg fen-
álló kormánynyal hivatalos összeköttetésre lépni, 
mely épen nem végsőleg ellenséges indulattal visel-
tetik az egyház iránt — ugy másrészt gondosan 
óvakodik bármelyiknek politikai belügyeibe avat-
kozni, s igy óvakodik Francziacrszágban is, a za-
jongó pártok közt, egyik vagy másik mellett nyi-
latkozni, állást foglalni; mert neki, mint vala-
mennyi keresztény közös atyjának a pártok felett 
állania joga is, kötelessége is. 

S különben : — a népek, ha látva látni s a tör-
ténelemből okulni akarnának, a pápáknak évezre-
dek óta követett bölcs magoktartásából elégséges 
tanulságot meríthetnének, s biztos iránytűt a szent-
széknek minden időkben következetes, nyugodt, 
méltóságteljes, szenvedélytelen el járásából . . . 

Egészen más, ha a pápa, mint magánszemély 
tanácscsal szolgál azoknak, kik ilyenért hozzá for-
dulnak, mely esetben adandó tanácsa is minden 
bizonynyal a bölcseségnek, a mérsékletnek, az igaz-
ságosságnak s a valódi emberszeretetnek legtisztább 
kifolyása lesz ; — de ha valaki azt kérné tőle, hogy 
hivatalosan e vagy ama párt. e vagy amaz állam-
férfi mellett nyilatkozzék, akkor biztosak lehetünk 
benne, miszerint azzal a szóval felelend, mely ellen 
százszorta fontosabb ügyeknek tanúsága szerint 
nincs fellebbezés, ezzel: ,Nonpossumusl1" 

A három fentnevezett férfi azonban e hirek 
ellenében kijelentette, hogy Rómába jöttük czélja 
egyedül az volt, a szentatya áldását kérni saját 
magok, s szerencsétlen hazájok számára. Elhisz-
szük, valamint azt is, hogy IX. Pius ezen áldást a 
legnagyobb készséggel s szive mélyéből meg is adta. 

Az ,Orénoque>-ra vonatkozólag pedig hiteles he-
lyen azt olvassuk, hogy de Corcelles gróf, Fran-
cziaországnak a szentszék melletti nagykövete, 
Mac-Mahon tábornoknak egy sajátkezű levelét nyúj-
totta át ő szentségének, melyben a franczia köztár-
saság elnöke tanácsot kért az egyház fejétől arra 
nézve, miként kelljen e kényes ügyben eljárnia. 
IX. Pius pedig szintén egy sajátkezű levélben vá-
laszolt, melynek tartalma könnyűvé teszi a fran-
czia kormány számára, megtenni azt, mit a kény-
szerhelyzetnek nyomása alatt tennie kell. 

Az ,Orénoque!' tehát vissza lesz hiva. 
S mi lesz a pápából? 
IX. Pius a feszületre mutat, s Abban bizik, 

ki őt óriási missiója betöltésében mindeddig csu-
dás módon megáldá s védelmezé : — Annak pél-
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dáját követi, ki az emberi nem üdvéért felál-
dozta magát. 

Agere et páti fortia romanum est 

Decretum s. Congregations Concilii.*) 
Actuosi iniquarum sectarum asseclae, qui ubique fere 

rerum potiti omnem pervertere ordinem, ipsaque Constitu-
tions Ecclesiae Christi fundamenta suffodere conantur, etiam 
in catholica Italia plebes commovere audent, ut imitantes 
nefarium quorundam Helveticorum exemplum, jus eligendi 
proprios animarum curatores sibi audacter usurpent. Nec, 
quod deterius est, defuit inter aliquos perditissimos ecclesias-
ticos viros, qui munus parochiale tam perverse sibi delatum 
suscipere, atque etiam obire impudenter praesumpserit. Dete-
stabile sane facinus, quod Ecclesiasticam Hierarchiam evertit 
funditusque pessumdat : siquidem docendus est populus, inquit 
Caelestinus Papa, non sequendus, nosque, si nesciunt, eos 
quid liceat, quidve non liceat commonere, non his consensum 
praebere debemus. Temerarius proinde ausus contra statuta 
Sanctorum Patrum, crimen tam ambitionis, quam inobedien-
tiae, ex quo, subdit Gregorius VII. plurimas perturbationes 
in Ecclesia (imo ruinam sanctae religionis) oriri, ex quibus 
christiana religio conculcatur.2) Nil propterea mirum quod 
SS. Canones tantum nefas perpetuo reprobaverint, ac gra-
vissimis poems devoverint. Praelaudatus namque Gregorius 
VII.3), Pascalis II.4), Alexander II .5) et Concilium Latera-
nense sub Alexandro III. celebratum6) solemniter decreverunt, 
investituram Ecclesiae per manus laicorum susceptam irri-
tam esse, et Clericos Ecclesias taliter recipientes ab introitu 
Ecclesiae interdici, excommunicatione mulctari, et, si in sce-
lere perstiterint, a ministerio ecclesiastico deponi debere. 
Quin imo scelus huiusmodi eam praeterea redolet nequissi-
mam jurisdictionis, bonorum ac jurium Ecclesiae usurpatio-
nem, quam Concilium Tridentinum7) anathemati tamdiu 
subiecit, quamdiu usurpatio cessaret, ac Constitutio Aposto-
licae Sedis IV. Id. Octobris 1869 8) obnoxiam declaravit 
excommunication! latae sententiae speciali modo Romano 
Pontifici reservatae. Cum tarnen tot saluberrimae SS. Cano-
num sanctiones haud fregerint audaciam ac nequitiam nova-
torum, ne in superioribus Italiae regionibus illud ipsum 
patraretur nefas, quod in proxima Helvetia nuper fuerat 
Apostolica Auctoritate disjectum, SSmus D. N. Pius Papa 
IX. prae maxima qua tlagrat erga ommes oves sollicitudine 
et charitate, mandavit huic Sac. Congregationi Concilii, 
eidem malo eadem occurrendum esse medela : ideoque jussit 
Ecclesiasticis Proviniciis Venetae ac Mediolanonsi, singulis-
que Dioecesibus Patriarchali ac Metropolitanae jurisdictioni 
subjectis applicari atque inculcari, prout praesenti Decreto 
reapse applicantur atque inculcantur, ea omnia, quae pro 
Helvetica foederatione, quoad populärem Parochorum electi-
onem, sapientissime constituta sunt in nuperrimis Litteris 
Encyclicis diei 21. Novembris 1873 ; 9 ) adeo ut quicumque 

*) A vasárnapnak megszenteléséről szólott czikkiinknek hoszuvolta 
miatt több római decretummal némileg elkéstünk. 

') Can. Docendus 2 dist. 63. 2) Can. Si quis deinceps 12 et Can. 
Quoniam 13 Caus. 16 q. 7. 3) Can. Si quis deinceps 12 Can. Quoniam 13 
Can. Si quis Episcopus 14 Caus. 16 q. 7. 4) Can. Si quis Clericus 16 Can. 
Constitutiones 17 Can. Nullus 18 Can. Sicut 19 Caus. 16 q. 7. '-) Can. Per 
laicos 20 Caus. 16 q. 7. 6) Cap. Praeterea 4 de iurepatr. 7) Sess. 22 cap. 11 
de Reform. s) Part. I §. 11.a) 1. ,Rel.' 1873. II. 47 sz. 

in praememoratis Dioecesibus, suffragante populo, ad Pa-
rochi sive Vicarii officium electi audeant sive Ecclesiae, 
sive jurium ac bonorum praetensam possessionem arripere, 
atque obire munia ecclesiastici ministerii, ipso facto incur-
rant in excommunicationen majorem peculiariter reservatam 
S. Sedi, aliasque poenas canonicas, iidemqae omnes fugiendi 
sint a fidelibus juxta divinum monitum, tamquam alieni aut 
fures, qui non veniunt, nisi ut furentur, mactent et per-
dant. Ita porro eadem Sac. Congregatio Concilii statuit ac 
decrevit, et ab omnibus servari mandavit, sublatis exemp-
tionibus ac privilegiis quibuscumque, etiam speciali men-
tione dignis. 

Datum Romae ex S. C. Concilii die 23. Maii 1874. 
P. Card. Caterini, Praefectus. 

Petrus Archiep. Sardian. Secret. 

Decretum s. Congregationis Concilii. 
M O N A C E N . 

Super Eleemosyna Missarum. 

Reverendissimus Archiepiseopus Monacensis et F r i -
siugensis Sacratissimum Principem supplici libello (d. d. 30. 
Maji 1873) adivit haec exponens: „Beatissime Pater, in hac 
mea Archidioecesi Monac. et Frising., sicuti etiam in caete-
ris Regni Bavariae Dioecesibus, Parochorum reditu3 a civili 
Magistratu collati cum Ordinariatu consiliis computantur et 
constituuntur. In iis etiam Missarum fundationes singularum 
parochiarum, propriae et publicae functiones occasione exe-
quiarum vel benedictionis matrimoniorum peragendae nume-
rantur, et quidem pro his Missis seu casualibus certa stipen-
dia ordinario majora parocho assignantur, quae proinde sti-
pendia proprie partem integralem beneficii parochialis eon-
stituunt. Nam proventus ex his fundationibus vel functionibus 
prodeuntes parocho non ex solo titulo Missae persolvendae, 
sed etiam respectu ceterorum officiorum parochiali beneficio 
inhaerentium assignati sunt. Et notandum, Missas adventi-
tias a Fidelibus expetitas, pro quibus ordinarium stipendium 
solvitur, nunquam istis supradictis Missis annumerari. 

Haud raro autem evenit, ut parochi, quibus istae 
Missae modo praedicto assignatae sunt in partem salarii 
parochialis, ob causas legitime excusantes impediantur, quo-
minus ipsi easdem persolvant. 

Quaeritur igitur : utrum Sacerdotes parochi impediti 
celebrationem harum Missarum alteri Sacerdoti sic tradere 
debeant, ut totum stipendium ut supra constitutum pro cele-
bratione talium Missarum solvant, an potius sufficiat ordi-
narium vel aliquanto majus ex. g. pro cantata Missa, ab 
Ordinario statuendum, ita ut quae supersint ab ipsis paro-
chis, quibus Missae eaedem in partem redituum assignatae 
sunt, tuta conscientia retineri possint ? 

In his quidem regionibus usus fere generalis et anti-
quus invenitur, ut parochi, quibus ista stipendia majora 
etiam in publicis tabulis censualibus attributa inveniuntur, 
legitime impediti Sacerdotibus coadjutoribus vel aliis bene-
ficiatis ordinarium pro ratione Missae vel cantatae vel lectae 
Stipendium solvant Cum tarnen aliqui dubitent, ut sup-
radicta quaestio Tuo Supremo Judicio definiatur, vehemen-
ter desidero. 

30* 
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Quod si hujus regionis usus rejiciendus fuerit, quod 
vix timeo, supplicare audeo, ut mihi gratiose concedatur fa-
cultas, singulis licentiam impertiendi, si eadem indigere 
videantur, retinendi in dictis casibus, quae legitimum et or-
dinai'ium substituto Sacerdoti exsolvendum stipendium exce-
dunt." 

Hujusmodi supplicatione accepta, statim decretum edidi 
sub die 30. mensis Junii 1873 „Per Summaria precum." In 
hodiernis autem Comitiis EE. VV. proponitur quaestio. 

Die 25. Julii 1874. S. Congregatio Eminentissimorum 
S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, 
attento quod eleemosynae Missarum, de quíbus in precibus, 
pro parte locum teneant Congruae Parochialis, licitum esse 
censet Parocho, si per se satisfacere non possit, eas Missas 
alteri Sacerdoti committere attributa eleemosyna loci sive 
pro Missis lectis sive cantatis. 

P. Card. Caterini, Praef. 
P. Archiepiscopus Sardianus, Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, okt. 3. A r e c t o r m a g n i f i c u s b e s z é d e . 

A buda-pesti magyar kir. kath. egyetemre oktober elseje 
minden évben nagy jelentőséggel szokott birni, nem csak és 
nem főleg azért, mert a nevezett napon nyilnak meg a fen-
söbb tudományosság termei, hanem inkább azon momentum-
nál fogva, mely az e napon tartatni szokott rectoralis beszéd-
ben rejlik. A rectoralis beszédek t. i. feltárják a világ előtt 
azon irányt, azon szellemet, mely szerint az időszerinti rector 
magnificus az egyetem ügyeit hivatalának tartama alatt ve-
zetni szándékozik, e beszéd visszatükrözi az egész embert, 
az egész rector magnificust, annak gondolkozása, szelleme^ 
iránya, elfoglalt álláspontjával egyetemben, ugy hogy egy 
évre körülbelül mindenki tájékozhatja magát a felől, mit 
várhat, mit nem a rector magnificustól. 

Budapesti katholikus egyetemünk élete tulbőven iga-
zolja állításunkat. A közelebb lefolyt három egyetemi év szo-
morúan tanusitja, hogy a liberalismus majd egész nyíltan 
lépett sorompóba, hogy mindazt eltávolítsa, ami egyetemün-
kön még katholikus színezetet visel, vagy legalább is ugy 
viselte magát, hogy kétséges, váljon felette ne a nyílt fellé-
pésnek adjunk-e előnyt. Jelezve találtuk mindez irányt már 
a rectoralis beszédekben és az események a beszédek irányá-
nak meg is feleltek, amennyiben egyetemünk diszes homlo-
káról sok olyat lehullott, amiről katholikus melléknevére 
rá lehetett ismerni. 

Az 1874/5-iki iskolai év azonban, mint látszik, kedve-
zőbb auspiciumok alatt veszi kezdetét, a liberalismus, vala-
mint társadalmi téren, ugy a tudomány felkentjei között is 
kezd tért veszteni, vannak független lelkek, kik eléggé nem 
magasztalható bátorsággal szemébe mondják a liberalismus-
nak, hogy valamint más téren, ugy a tudományosság terén 
is kárhozatos hatása, mert az elméket elvonva a mélyebb 
gondolkozástól, azokat a tudományosság, az emberiség leg-
nagyobb kárára felületességre szoktatja, tudósok helyett 
csak kontárokat nevel. 

Örömmel üdvözöljük ez irányban dr. Kovács József ő 
nagyságát. Valóban itt volt már az ideje, hogy az általános 

szédelgés között, melybe az egyetemi fiatalság is erőszakkal 
belerántatott, egy kijózanító szó emeltessék ama helyről, mely 
elsősorban van hivatva a tanuló ifjúságnak irányt adni; 
itt volt az ideje, hogy a liberális szédelgés dicsőítése után 
annak méltó megbélyegeztetése hangozzék el ama palotában, 
épen azok jelenlétében, kik magokat a liberalismus előhar-
czosainak nem csak tartják, de tényleg azok is. 

Kovács ö nagyságának beszéde bizonyára kijózanitó-
lag, üditőleg hatott nemcsak az ifjúságra, hanem általában 
mindazokra, a kik hazánk ifjúságának a liberalismus általi 
mély erkölcsi megmételyezését ismerik, és attól őt a jövőben 
menteni azt akarják, de legmegnyugtatóbb lehet e beszéd 
különösen a szülőkre, mert biztos kezességül szolgál, hogy 
gyermekeik vezetése oly férfiú kezébe jutott, ki erélye, bá-
torsága, szilárd jelleménél fogva oda fog törekedni, hogy 
távol tartsa az ifjúságtól ama szellemet, melynek romboló 
hatalma nem csak egyeseket, hanem egész országokat tönkre 
tet t ; ki nem fogja elmulasztani, hogy az ifjúságra oly szel-
lemben hasson, mely képes lesz belőlük szilárd, jellemes fér-
fiakat szülni, ellentétben amaz ingadozó fiatalsággal, mely a 
liberalismus szülöttje. 

Igenis, a liberalismus zászlója oktober elsejétől kezdve 
nem szennyezi már be katholikus egyetemünk diszes, tiszte-
letreméltó homlokát, töredezetten huit alá a porba, hol leg-
méltóbb helyét találja, uj irány, uj szellem, uj zászló az, 
melyet az uj rector magnificus kitűzött ; mondjuk uj és mégis 
a régi, mert csak restauratiója ama zászlónak, melyet a 
liberalismus minden történeti jog, minden igazság lábbal 
tapodásával egy időre félretett, veszedelmére a tudományos-
ságnak, a hazának, legmélyebb bánatára sok szülőnek. 

Hogy e zászlónak ily erélyes, minden kétértelműséget 
kizáró módon történt kitűzésére Pulszky ur elbámult, a 
liberális sajtó pedig visszatetszésének adott kifejezett, az 
nagyon is megfogható, hiszen a liberalismusnak jellemes, 
önálló, önfejűkkel gondolkozó emberek nem kellenek, de mi 
ugy vagyunk meggyőződve, hogy Kovács ö nsgát e táma-
dások legkevésbé sem találták készületlenül és nem is fog-
ják megzavarni, hanem ugyanazon erélylyel, melylyel a 
liberalismust elitélte, fog kitűzött utján haladni, első és fő-
feladatává tevén magának, hogy az ifjúságot a liberalismus 
megölő légköréből megmentse, és épen oly nemes, szilárd 
jellemű ifjakat neveljen belőle, mint ő maga. Ad multos 
annos! <J < 

Pest, október 8. P r o t e s t á n s h i t t a n i k a r a z 
e g y e t e m e n . A tiszántúli ref. egyházkerület gyűlést tar-
tott, és ismét bebizonyította azon közmondás igazságát, hogy 
minden embernek maga felé hajlik a keze. Mig mi katholi-
kusok t. i. birka türelemmej nézzük, mikép szorítanak le 
bennünket minden térről, mikép ülnek idegenek tulajdonunk-
ba; addig protestáns atyánkfiai buzgón felhasználják a 
nekik kedvező időt és per fas et nefas terjeszkedni töre-
kednek. 

Igy történt ez most a tiszántúli reform, kerületi gyű-
lésen. Már azon időben, midőn a szerencsétlen b. Eötvös köz-
oktatási ügyérsége alatt mindannak, a mi csak hazánkban 
katholikum a kiirtó fejsze gyökerére tétetett ; már azon idő-
ben ugyancsak az ő ministerkedése alatt megtámadtatott az 
egyetem katholikus jellege. Saját maga kezdeményezése, 



261 

vagy más inspiratiója folytán történt-e ez, most nem szel-
lőztetjük, elég az hozzá, hogy az egyetem katholikus jelle-
gének tagadása következtében b. Eötvös alatt a különféle 
felekezetek csakugyan felszólittattak, nem óhajtanák-e, 
hogy a budapesti egyetemen az ő részükre épen ugy állíttat-
nának hittani karok, amint avval a katholikusok birnak ? 

Amint látszik e kérdésre a választ a tiszántúli ref-
kerület Tisza Kálmán inditványára még csak most küldi bc 
a ministeriumnak olyformán, hogy a tiszántúli kerület nem 
tartja ugyan szükségesnek a hittani kart az egyetemen, kö-
veteli azonban, hogy az állami egyetemeken épen ugy és 
addig szerveztessék, tartassék fenn protestáns hittani kar, 
mig avval más felekezetek is birnak, minthogy pedig ez 
ideig más hittani kar az egyetemen, mint a katholikus nem 
létezik, szükségképen következik, hogy Tisza Kálmán és a 
nagytiszteletü tiszántúli ref. egyházkerület azon más feleke-
zet alatt a katholikusokat érti. Itt állunk tehát a vagy-vagy 
előtt és ez az, a mit fentebb mondtunk, hogy protestáns 
atyánkfiai felhasználják a nekik kedvező időt. 

De tekintsük közelebbről e tervet. 
A tiszántúli ref. egyházkerület protestáns hittani kar 

felállítását sürgeti a ministeriumnál azon állami egyeteme-
ken, a hol más felekezetek, azaz a katholikusok is birnak 
hittani karral. Már a mi e pontot illeti, Magyarországon a 
katholikusok csak egyetlen egy egyetemen, a budapestin bir-
nak hittani karral, de a budapesti egyetem jellege még azok 
előtt sincsen mai napig törvényesen eldöntve, kik azt min-
den áron szeretnék katholikus jellegétől megfosztani. A bu-
dapesti egyetem katholicitása mellett szólanak az alapítvá-
nyi oklevelek, e jelleg kétessége mellett szólanak az ujabb 
megtámadtatások, de államisága mellett semmisem, ugy 
hogy a jelen jogfosztó viszonyok mellett a budapesti egye-
temről lehet azt mondani, hogy az katholikus, lehet azt 
mondani, hogy e kath. jelleg ,kétes', de soha és semmi szin 
alatt, nem azt, hogy az állami, hogy tehát a budapesti egye-
temet értve, amellett mint állami mellett kath. hittani kar 
tartatnék fel. Miből az következik, hogy a tiszántúli reform, 
egyházkerület ez alapon semmiképen sem követelheti a kor-
mánytól, hogy a budapesti egyetemen protestáns hittani kart 
állitson fel, s ha az atyafiakban a szokottnál egy kevéssé 
nagyobb mértékű szerénység lenne, ugy legalább is be kel-
lett volna várni ama hires bizottmány kiküldetésének ered-
ményét, mely a budapesti egyetem alapjának jogi természe-
tét vizsgálja, mert különben megtörténhetnék, hogy mi he-
lyettünk épen nekik kellene talán hideg téli időben kihur-
czoloskodni csak azért, mert nem átallottak oly kétes helyre, 
mint minő most a budapesti egyetem beköltözni, hol most az 
emiitett ok miatt, tehát épen annyi joguk van az atyafiak-
nak, mint akár a hottentottáknak. 

Van azonban az országnak egy másik egyeteme is Ko-
lozsvárt, ezt elismerjük mi is, hogy állami, ide tehát több 
joggal appellálhatna a tiszántúli ref. egyházkerület, csak-
hogy ott ismét azon nehézség merül fel, hogy ha már pro-
testáns hittanikart tartana fenn az állam, a jogegyenlőség-
nél fogva a katholikusok is követelhetnék, hogy részükre is 
tartson fenn az állam hittani kart, ami, hogy protestáns atya-
fiainknak nem tetszenék, ama vagy-vagyból elég világosan 
kitűnik, ha csak ugy nem argumentálnak, hogy én pro-

testantismus vagyok az állam, a katholikusokra nézve pedig 
ugy : hogy ami tietek az a mienk, ami a mienk, ahhoz nek-
tek semmi közötök. 

Mindezeket tekintetbe véve, ha az állam nyilt igazság-
talanságot nem akar a katholikusokkal elkövetni, nincsen 
más ut hátra, mint a felterjesztésre azon egyszerű és termé-
szetes válászt adni, hogyha a protestánsok egyetemmel és 
azon hittani karral akarnak birni, ugy alapítsanak maguk-
nak épen ugy, mint a katholikusok alapítottak, mert akár a 
budapesti egyetemen a katholikusok mellett, akár Kolozs-
várt azok nélkül adni, a legnagyobb igazságtalanság lenne, 
ott van Debreczen, Sárospatak stb., vagy akár Pest is, senki 
sem gátolja őket egyetem alapításában, mi ezt nem irigyel-
jük, dehogy ez a mi rovásunkra történjék az állam által, ezt 
sem igazság, sem a jogegyenlőséggel megegyezőnek nem 
tartjuk. • 

Szabadka. Niu. H a y n a l d L a j o s S z a b a d k á n 
t a r t o t t s z e n t b e s z é d e i . (Folytatás.) A görögök és 
rómaiak erkölcsi tana és bölcsesége szomorú példáin okul-
hattok. Ok azt se tudták megakadályozni, hogy a leg-
ocsmányabb bűnöket isteni tisztelet tárgyává ne tegyék; 
sőt ép az ezredéves legkomolyabb kutatásokkal annyira 
sem vitték, hogy állítani tudhatták volna : mi jó, mi rosz ; 
mi erény, mi bűn ? Jézus lőn ezen vészes bizonytalan-
ságban a világ Megváltója. Egy ingatag morál tétovázása 
által visszaesünk azon erkölcsi szörnyűségekbe, melyekből 
kivett minket a názáreti Jézus világreligiója. Senki sem mer-
heti állítani, hogy az ujabb kor megtisztult erkölcse nem 
Jézus religíójának eredménye ; épugy eszélyesen senkisem 
mondhatja, hogy mivel a kersztény tan áldásai az emberiség 
szellem-életének nyereményévé váltak : már most felesleges 
a religio ; mert a religio az emberiség életében ugy meggyö-
kerezett, hogy nem árt neki az, ha egyesek elpártolnak is a 
relígiótól és ezen világító szövétneket kialudni engedik. Ezt 
tanítani oly balgaság volna mint azt hirdetni : hogy mert a 
fényes nap mindent megvilágít, nem szükséges már a fényes 
nap ; vagy ki egy hatalmas folyó árja, hullámai láttára 
mondaná, nem szükségesek már a források, melyekből ezen 
árak és hullámok eredtek. Fájdalom ! vannak olyanok, kik 
ezt állítják; kik Jézus religiójával nem akarnak már többé 
sokat gondolni ; az iskolát leszakasztják az egyház kebléről ; 
Jézus religiójának napját nem akarják egész fényében vilá-
gítani engedni ; a serdülő nemzedék előtt elzárják a kellő 
táplálékot, melyet az egyház ad. Mi a történet lapjának 
lábainál megtanultuk azt, hogy azon világrészek, melyek 
Jézus religióját elvetették, — mindinkább elhanyatlottak 
műveltségben és erkölcsi életben ; és a barbárság átka, 
éje nehezedett ott az emberiségre. Vagy nem tudjuk-e mily 
virágzó, tudományos és erkölcsi életet oltott ki az izlam-
vallás Afrika partjain, Kisázsiában, Egyptom áldott föl-
dén és a mai Törökhonban ? azon izlamvallás, mely kelet-
keztének első századában még a keresztény religio hagyo-
mányaiból nyerte szellemi, tudományos és erkölcsi táplálé-
kát, és ezen örökség fényében díszelgett, de minél inkább 
eltávozott attól, annál inkább hanyatlott, mig végre besü-
lyedt a meddő, terméketlen barbárságba ! 

Ezért adunk vallásos nevelést a gyermeknek, de adunk 
azért is, mert vészesnek és kárhoztatandónak tartjuk azok 
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nézetét, kik azt mondják : „mi nem akarjuk a vallás tanait, 
elveit, szokásait ráerőszakolni a gyermekre ; annak öngon-
dolkodás eredményének kell lenni ; a gyermek majd meg-
keresi az igaz religiót ; a mely istent önmaga talál meg, azt 
inkább szeretendi." 

Szerencsétlen vakság! melynek fonákságát és káros 
voltát legkevésbé ismerik azok, a kik magokat másoknál 
bölcsebb és nyíltabb eszüeknek gondolják. Ennek helytelen-
ségét érzi a legegyszerűbb ember is, kinek természetes ész-
járását még a felfuvalkodott tudákosság meg nem rontotta. 
Nem annyit tenne-e ez, mint például azt mondani : minek 
tanitsuk a gyermekeket beszélni, mint egykor az első ember 
feltalálta a beszédet, találja fel ő is ; minek olvasni tanítani, 
hadd találja ki önmagától ezt ; minek tudományba, művé-
szetbe, mesterségbe beavatni, a mezei gazdálkodásra és arra 
oktatni, hogy kell a ruhát varrni, vasat kovácsolni stb. En-
nek szükségét érzi az ember ; ezt természete hozza magá-
val ; ennek titkát hadd találja fe ő maga, mert azt igy job-
ban fogja tudni? Nem mondhatjuk-e ezt szintén a morál-
ról is? Ne mondjuk a gyermeknek : ez szabad, az nem sza-
bad. Ne tanitsuk, hadd találja meg ő az igaz morált, lelki-
ismeretének törvény tábláin az erkölcsi élet tiz parancso-
latát. A mit ö jónak ismer, jobban megteszi, mint a mire 
oktatják. Az igy beszélőknek helytelen észeljárását min-
denki belátja. De nem helytelen és vészes-e azok csele-
kedete, kik ily eljárást akarnak érvényesíteni a valláser-
kölcs tanítására nézve a nevelésben ? Mit is fogna az csele-
kedni, ki még a természeti dolgok megismerésében is bár-
gyú, hogyha vallás által nem fejlesztetik ki annak ismerete? 
Miként fogná hinni, amit nem hallott; az emberi nemnek 
nevelés és oktatás által is alig felfogható — inkább a hit, 
mint az emberi tudomány segélyével megközelíthető nagy 
czélját, azon missióját, melyet a véghetetlen jóságú mennyei 
atya mind a természetes, mind a természet fölötti dolgokra 
nézve, elejbé kiszabott, midőn az első emberpárt a paradicsom-
kertjébe odavezette, a természet állatait és a lég madarait 
vélök megismertette; hatalmat adott neki fölöttük; a gon-
dolatok és érzetek kifejezéséhez vezette; de nemcsak ezt 
teve az Isten, hogy a nyelvre, a beszédre megtanította, a 
mint a sz. írás kimondja : kinyilatkoztatta magát mint Isten, 
kit ismerni, kit szeretni, kinek engedelmeskedni kell ; a ki-
től várjuk egykor a tettek jutalmát vagy büntetését. Es a 
mit tett az Isten az első emberrel, azt teszi a religio, a val-
lásos nevelés az emberiséggel. 

Joggal vonhatják-e el a szülők gyermekeik elől ezen 
szent igazságot ? Megtagadhatják-e azon tápot, mely után 
szomjazik és eped a gyermek lelke? A gyermekgyilkos 
szülőktől borzadással fordul el az öntudat és az emlékezet ; 
halálos rémülés tölti el a bűnöst az ártatlan gyermekeknek 
elvesztése miatt ; éjjel, nappal, álmában és ébren, kiséri őt 
mindig lelki furdalása ; de ha ez történik azzal, ki a test 
életét megölte, mi történik azzal, ki a lélek gyilkosságában 
részes ? nem lesz-e az boszuló angyala, ki egy eszetlen elv 
szolgálatában megölte üdvösségét a gyermeknek ? Ily sze-
rencsétlen és kötelességfelejtő szülék felelőssége még akkor 
sem szűnik meg,hogyha tán a gyermek, eszénél, szorgalmánál, 
s a körülmények kedvező állásánál fogva, nagy későn meg 
is találja az igaz religiót ; és az ősz Simeonnal fel is kiált-

hatna : Látták szemeim az üdvözítőt, s. a. t. „Nem szűnnék 
meg ily vállásos nevelést egészen elhanyagoló szülőknek 
felelőssége még az által sem, mert az ő hibáik által történt, 
hogy gyermekök annyi ideig nem ismerte Istent és nem tel-
jesítette parancsait. Vagy Isten csak a szülők, öregek és 
nem a gyermekek Istene is. Van-e egy percze életünknek 
egész a koporsóig, melyben nem kell Istent ismerni, szeretni 
és köszönetünket kifejezni, szóval tettel ; mert van-e egy élet-
öröm, melyért hálára nem volnánk lekötelezve iránta ? Van-a 
egy gondolat elménkben, egy érzés szivünkben, egy tett 
életünkben, melyet rendeltetésünk szerint, Isten akaratának 
és parancsának hódolva nem kellene elintézni ? A szeren-
csétlen kötelességfelejtő szülék bűne, ha igy jár t a gyer-
mek. Mi nem akarunk ily bűnben részesek lenni. 

De van még egy 3-ik osztálya azoknak, a kik az iste-
nes nevelésnek nem érdemből pártolói ; kik azért adnak 
vallásos nevelést a gyermekeknek, mert az ő jóvoltukat 
nem hiszik másként elérhetni, mint az által, ha csak a ka-
tholikus nevet öröklik, a nélkül hogy ezen névnek egész 
életükben megfelelni ügyekeznének, a nélkül, hogy Isten 
iránt forró szeretettel telnének el s az anyaszentegyház 
istenes gyakorlatainak szokásaival felvértezve lépnének ki 
az élet útjaira. 

Nem helyeselhető tehát azok eljárása, a kik ügyeke-
zetöket oda forditják, hogy a gyermek tudományra, művé-
szetre kellően oktattassék, külcsínre és udvariasságra, ügyes-
ségre tanitassék, hogy az életben könnyebben boldoguljon 
— de erkölcsi életét Isten szent törvényei szerint idomitani, 
ha nem is hanyagolják el egészen, de nem is sokat gondol-
nak vele. Ha kötelességet mulaszt az oly szülő, ki gyerme-
kének eszét és szivének kiképezését elhanyagolja ; mennyi-
vel inkább mulasztja kötelességét az, ki gyermeke eszét és 
szivét kifejleszteni törekszik ugyan, de annak szemeit a 
mennyei dolgok felé forditani, őt az Istennel való társalgás 
édességére szoktatni nem akarja, ki azon boldogságot kí-
vánja megszerezni a gyermeknek, melyet szivünk vágyai 
által öntudatlanul keresünk ; azon boldogságot, melyet az 
emberi érzékek szabad kielégítésében, a tudományok mive-
lésében, a természet szépségeinek megbámulásában, a társas 
életmód szabad és illemes körében, földi javakban és örö-
mökben találunk. Ily uton nem soká késik azon perez, mely 
a virágzó ifjú testi épségét aláássa; s hány apát, anyát, 
testvért, hitvest, barátot győz meg az ellenkezőről az igy 
nevelt ifjú korai sírja ! Ti keresztény szülők é3 az istenes 
nőegylet érdemes, szeretetre méltó tagjai! nem így akarjátok 
boldogítani a gyermekeket. Nemcsak földi javakat akartok 
nyújtani nekik, hanem mélyebb alapot kerestek életöknek, 
mely a vallásosságban rejlik. Mi szolgálni akarunk nektek 
ez iránt, hangoztatva Jézus szavát : engedjétek hozzám jönni 
a kisdedeket ! Jézushoz vezetjük őket, Jézushoz az ember-
baráthoz, a dicsőhöz, a mennyei tanítóhoz, ki a jelen és jö-
vő számára megnyitotta ajkait, hogy tanítsa: van egy sz. 
atyám az égben, ki uralkodik és parancsol, ki örömeket 
nyit számunki-a, ki virraszt özvegyek és árvák felett és meg-
vigasztalja egy vagy más módon az embereket ; — hogy 
tudja a gyermek miért teremtetett, mi végre él, mire való a 
megfoghatatlan földi nyomorúságos élet, hogy van egy jobb 
jövő, hol jutalmat vagy büntetést nyer. Jézushoz vezetjük 
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a gyermekeket, Jézushoz, ki üdvözít, bátorít a bün elkerü-
lésére, figyelmeztet a keresztény szeretet Isten előtt kedves 
gyakorlataira, Jézushoz a vigasztalóhoz, ki fájdalmas gyer-
mekeit megvigasztalja mondván : rövid a szenvedés pályája, 
de hosszú a szenvedés jutalma a magas égben. A fájdalom 
útjait kellett Jézusnak járni, hogy bejusson a mennyek or-
szágába. Az ő öröksége után vágyódó tanítványainak is ugy 
illik, hogy ezen uton járjon, hogy vele a magas égben meg-
dicsőüljön ; kell, hogy kétségbe ne essék a gyermek bűné-
nek öntudata felett, és látva megérdemelt büntetését : meg-
találja az irgalmasság útját isten sz. lakához, hallja a vi-
gasztaló szavakat : bűneid meg vannak bocsátva ! Jézushoz 
vezetjük gyermekeiteket, hogy ö királyi kegyelmének kin-
cseivel áraszsza el őket az életben, hogy a mennyei a tyjá-
nak trónja közelében készített üdvösséget találja az égben. 

Tisztelendő iskolanénék ! oktassátok e nemes város 
nemzedékét. Vezessétek a kisdedeket Isten házába, hogy 
meghallgassák a megváltó, éltető, buzditó szavakat, hogy 
az egyház tanításában, áldásában és malasztjában részesül-
jenek. Rátok bízzák a keresztény szülők legnagyobb kincsö • 
ket, hogy belölök az anyaszentegyháznak, hazának és embe-
riségnek hasznos, tevékeny, jámbor, kötelességszerető leá-
nyokat neveljetek. Nemes hivatástokban lelkiismeretesség-
gel, vallásos buzgalomal működjetek. Vezessétek őket az 
erény győzelmére. Vállalatunk nem csekély akadályokba 
ütközött, részint anyagi erő hiánya, részint a czél és eszkö-
zökre nézve sokaknál uralkodó téves nézetek miatt. De a 
derék és tiszteletre méltó nőegylet bajnok kitartása a ne-
hézségeken győzedelmeskedett. Adjunk ezért hálát Istennek 
s minden működésűnket csak a szent szeretet békülékeny, 
megbocsátni kész türelem szelleme lengje át. Ügyekezzünk 
jót cselekedni mindenkivel, akár szeret, akár nem ; ügye-
kezzünk jót tenni elleneinkkel is, akár személyeikben, akár 
érdekeikben, kiket hozzánk vezérel az isteni Gondviselés. 
Jó barátainkkal munkálkodjunk közre, hogy Isten országa, 
népünk boldogsága, nemzetünk dicsősége még inkább ter-
jedjen. Ügyekezzünk becsületes magatartással, a keresztény 
erkölcs gyakorlatával lankadatlan működéssel meggyőzni 
az ellennézetüeket — ha meggyőződni akarnak : — hogy 
szándékunk szent ; hogy alaptalanok valának aggodalmaik. 
Legyünk mindenben hü követői és engedelmes gyermekei 
azon Jézus Krisztusnak, kinek tanítványai vagyunk. S ha 
igy cselekszünk, reméljük, hogy a kik nem egészen elfogul-
tak : másként szólnak, Ítélnek, írnak felőlünk, mint eddig 
tették. Merítsünk uj buzdulást a mai napból. A megpróbál-
tatásokat, bántalmakat, miket szenvedünk, tűrjük el s meg-
adja Isten a győzelmet sz. ügyünknek; megáldja a munká-
sokat ezen szántóföldben, hogy a szerzetes néiék vezetése 
alatt : egy erényekben díszes nemzedék serdüljön fel az egy-
háznak, a hazának, az emberiségnek javára ! Amen ! (Vége k.) 

Bonn. A z ó k a t h o l i k u s c o n g r e s s u s n a k , f e -
l e k e z e t n é l k ü l i ' t á r g y a l á s a i r ó l . (Vége.) Még na-
gyobb meghazudtolásban részesültek e tárgyalások a , Times1 

részéről, mely eddig igen szives jóindulattal viseltetett az 
ujprotestantismus iránt. E lap ugyanis legújabban ekként 
nyilatkozik : 

Ha a bonni conferentia magában véve fontos, vagyha 
egyáltalán kilátás lenne rá, hogy czélját elérni fogja, akkor 

egyrészt nemcsak őszinte rokonszenvet, hanem egyúttal 
féltékenységet, aggodalmat s ellenszenvet is keltene orszá-
gunkban. Senki sem szereti, ha nevével visszaélnek s ősi 
szokása az angol polgárnak, hogy csak oly férfiak által kép-
viselteti magát, kiket maga választott. Nem tagadjuk, hogy 
mindazok, kik a bonni értekezletben részt vettek, egytől 
egyig derék, tudós s egyáltalában oly férfiak, minőket szí-
vesen küldenénk hasonló értekezletekre ; mindazonáltal 
mégis azt kell mondani, hogy ez alkalommal senki által sem 
voltak megbízva, senkitől sem nyertek küldetést. Még oly 
megbizó iratokat sem tudtak egymásnak megmutatni, minő-
ket az Internationale delegatusai elhozni szoktak, s elte-
kintve ettől, jó lesz arra is figyelni, miszerint a tüzetesen vett 
Angliában, hogy Skót- és Irhonról ne is beszéljünk, milliói 
vannak az olyan keresztényeknek, kik ilyetén képviseltetéa 
ellen határozottan tiltakoznak. 

Kik is voltaképen azok a hittudós urak, kik e napok-
ban Bonnban gyűléseztek ? kit képviseltek ? . . . A legjobb 
esetben sem tekinthetjük őket egyébnek egy valahol,valamely 
külföldi vendéglőben véletlenül találkozott társulatnál, mely-
nek tagjai bizonyos dolgokról eszmecserét indítottak meg s 
rögtönzött beszédeket tartottak. De minek tartattak e beszé-
dek? Mi legyen az egész értekezletnek czélja s eredménye? 
Kit kötelezzenek határozatai?. . . Régi, már félig elfeledett 
viták újra élesztettek fel, s aztán azt hiszik az urak, hogy 
az egyezkedést mozdítják elő. De ha csakugyan ez volt czél-
juk, kérdjük: miért kellett erre nézve a Rajna táján indítani 
meg a kísérleteket, s miért nem történt ez inkább a Themse 
partjain ? Az angol honpolgárok, nézetünk szerint jobban 
tennének, ha egymásközt iparkodnának egymást megérteni, 
a helyett, hogy külföldre mennek. Ha majd itthon megerő-
södtünk, akkor kifelé is tekintélyes állást foglalhatunk el. 
De amint a dolgok ma állanak, az egész értekezlet csak 
annyit jelent, hogy néhány (protestáns) angol, azt a vallás-
beli egyetértést, melyet itthon hiába keresne, a külföldön 
iparkodott valahol felfedezni — de hiába. 

Még keményebben nyilatkoznak a ,Daily News1 : „Még 
korán lesz talán arra nézve jóslatot koczkáztatni, minő szol-
gálatokat fog majd az ókatholicismus az általános keresz-
ténységnek tenni ; de tagadhatatlan, miszerint a kilátások, 
hogy e szolgálatok valaha hasznosak legyenek — mindinkább 
fogynak. Az álláspont, melyre az ókatholicismus helyezke-
dett, nem kedvez a haladás eszméjének. Elvetette a pápai 
tévmentességet, anélkül, hogy a hitnek egyedüli kutforrá-
sául a szentírást kihirdetni merné. Lerázta az egyháznak 
igáját, s most saját állításainak súlyától fél. Ragaszkodik 
a hagyományhoz (?) s elvitázza a ,katholikusok'elnevezését 
azoktól, kik azt ősi idők óta viselik. Ha már a világnak 
egyáltalán sincs szüksége uj felekezetekre, legkevésbbé van 
egy második kath. egyházra; (ne féljenek semmit a ,Daily 
News', ugy sem lesz kettő !) mert e mostani példa szerint 
legközelebb ,meg régibb', s aztán majd ismét egyszer ,a leg-
régibb' katholikusok is támadhatnának. Bármit tegyenek az 
,o'-katholikusok, mégis csak a 19-ik századnak szülöttei ők ! 

A bonni conferentia, mint ezekből kitűnik, koránt 
sem tette azt a hatást, melyet intézői, ha nagyon vérmesek 
voltak, talán remélettek ; ellenkezőleg a korán beállott belső 
feloszlatásnak jelei mindinkább szaporodnak. A folyó esz-
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tendőre bevégeztük az okatholicismusnak történetét, ki tudja 
esztendőre kellend-e még írni róla ! 

London. G l a d s t o n e és a r i t u a l i s m u s . Glad-
stone értekezése a ritualismusról, mely a ,Contemporary Re-
view'' oktoberi füzetében jelent meg, általános figyelem tár-
gya, inkább szerzőnek különezködő irálya, mint eszmeme-
netének helyes volta miatt ; mert köztudomásu dolog, hogy 
a liberálisoknak volt s talán ismét leendő elnökministere 
mint parliament1 szónok sokkal magasabban áll, mint akár 
mint bölcsész, vagy mint ,hittudós' is. Ujat az emiitett érte-
kezés nem hoz, mely utóvégre sem több, sem kevesebb, mint 
azon beszédnek kibővített, második kiadása, melyet Glad-
stone az alsóház legutóbbi ülésszakában az u. n. egyházfe-
gyelmi bili ellen tartott. 

A mi az egész ritualisticus vitának magva s sark-
pontja, azon kérdés ugyanis, minő változtatásokat von a 
ritualismus maga után a dogma terén is, e kérdés elől szerző 
félénken kitér, annak daczára, hogy magát a ritualismust 
védelmezi s ennélfogva mintegy köteles leendett, a hallga-
tással mellőzött kérdést nem C3ak megpendíteni, de beha-
tóan tárgyalni is. Azonban ugy segit magán, hogy azt állítja, 
miszerint a ritualismus semmi egyéb, mint a jobb ízlésnek 
az angol egyházbani felülkerekedése, mint a műveltségnek 
reactiója az elmúlt századoknak protestáns müvészetgyülö-
lete s vandalismusa ellen s e szempontból még mint anglikán 
protestáns is csak helyeselni tudja azt, hivatkozva Dániára 
s Svédországra, hol a templomi ceremóniák még sokkal fé-
nyesebbek mint az angol ritualistákéi. 

Ennélfogva azt követeli Gladstone, hogy a ritualismus-
nak szabad menet engedtessék mindaddig, mig az csak a 
külső szertartásokra szorítkozik, s a dogmára nem bir ,ká-
ros' (azaz katholizáló) befolyással ; de ép ez a bökkenő ; 
továbbá azt követeli, hogy a lelkész ebben mindig közsé-
gével egyetértve járjon el. Nem tagadja azonban ő sem, 
hogy a ritualismusnak „ legmagasabb foka" többnyire oly 
dogmákkal jár karöltve, „melyek a katholikusokhoz ugy 
hasonlitanak, mint tojás a tojáshoz" ; de e szirtet akként 
iparkodik elkerülni, hogy egyrészt azt állítja, miszerint ez 
csak véletlen találkozása a belsőleg nem rokon irányzatok-
nak, másrészt pedig tagadja, hogy ekként az anglikán egy-
házat ,romanizálni' lehessen, mely gyenge, üres okoskodás 
eléggé mutatja, miszerint az ember nagy államférfi s finan-
cier lehet anélkül, hogy egyúttal jó theologusnak s történet-
ismerőnek is kelljen lennie. 

Természetes e fogalomzavar oly embernél, ki, mint 
Gladstone értekezésének további részleteiben a katholicis-
mussal szemben a legkorlátoltabb felfogású protestáns szük-
keblüségnek álláspontjára helyezkedik, s nem tud az elfogu-
latlanságnak azon magaslatára emelkedni, melyre érkezve 
Ripon marquis — katholikussá lett. Jellemző Gladstonenak 
e tekintetbeni egyoldalúságára nézve azon megjegyzés,melyet 
ennek megtérésére tesz *) : „Ha azon törekvés, az anglikán 
magas egyházat romanizálni a 17. és 18. században némi 
kilátással bírhatott is, ugy a jelen 19. században merőben 
kilátás nélküli, midőn Róma eddigi büszke jelszavát , semper 
eadem' feladta (?) s az erőszakoskodásoknak s hitbeli újítá-
soknak rendszerét fogadta el (!) ; midőn mindazon régi s 
rozsdás fegyvereket s eszközöket keresi elő ismét s fénye-
siti ki újból, melyeket régóta elavultaknak s használaton 
kivül helyezetteknek szerettünk volna tartani ; — lehetet-
len az ilyféle törekvéseknek sikerét remélni olyidőben, mi-
dőn senki sem léphet át a római egyházba, ha csak erkölcsi 
s szellemi szabadságát feladni, hazája s fejedelmi iránt tar-
tozó hűségét külföldi befolyásoknak rendelkezésére bocsá-
tani nem akarja ; lehetetlen végre oly időben, midőn a római 

l) s melyet mai első czikkünk is emlit. Szerk. 

egyház a modern eszmékkel s a történelmi hagyományok-
kal végképen szakított". 

Ez utóbbi szavak kétségen kivül Ripon marquisra vo-
natkoznak, de ép' ezért nem őszinték, legalább nem elfogu-
latlanok. Gladstone ezek által egyrészt a krypto-katholi-
cismus, ellene már többször hangoztatott gyanújából szeretné 
magát kitisztázni, mely isméti ministerségének akadályul 
szolgálhatna; másrészt pedig azon kellemetlen öntudat, mi-
szerint a magas műveltségi, gazdag s befolyásos marquisben 
hatalmas bajtársat vesztett, oly szavakra ragadta őt, melyek 
értekezésének különben komoly hangjával kellemetlen ellen-
tétek képeznek. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előterjesz-

tésére az esztergomi székes főkáptalanban gróf Forgách 
Ágost éneklő-kanonoknak a nagyprépostságra, dr. Szajbélyi 
Henrik őrkanonoknak az olvasó-kanonokságra, Kántz Lázár 
Szt.-Györgyről nevezett esztergommezei prépost-kanonok-
nak és székesegyházi főesperesnek az éneklő-kanonokságra, 
dr. Szabó józsef Szt.-Istvánról nevezett esztergomvári pré-
post-kanonoknak és honti főesperesnek az őrkanonokságra, 
Bubla Károly Szt.-Tamásról nevezett esztergomhegyi pré-
post-kanonoknak és bar3Í főesperesnek a Szt.-Györgyről 
nevezett esztergommezei prépostságra és székesegyházi főes-
perességre, dr. Majer István első mester-kanonoknak a 
honti, és dr. Dankó József második mester-kanonoknak a 
barsi főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagy-
ván, az ennek folytán megürült utolsó mesterkanonoki szé-
kekre Boltizár József selmeczbányai prépost-plébánost, 
Markus Gyula érsek-primási titkárt és dr. Blümélhuber Fe-
rencz papnöveldei hittanárt nevezem ki. 

Kelt Gödöllőn, 1874. évi okt. hó 3-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A münchen-freisingi érseki megyében e folyó év -

nek első felében 10071 ftot s 33 krt gyűjtöttek ő szentsége 
számára. Az egyes adakozók közt olvassuk. ,Von Sr. kgl. 
Hoheit, dem Prinzen Karl 600 fi. s alább : , Vermächtniss 
eines Dienstboten' (egy szolgáló hagyatékából) 100 ft. Mind-
két tétel egyaráut tanulságos s örvendetes. — Baudri kölni 
segédpüspök m. hó 30-áu ülé püspökké-szenteltetésének 25. 
évfordulóját O szentsége ez okbóli szerencsekivánatait már 
régebben két kölnmegyei pap által küldte meg a jubilaris-
nak, egy sajátkezű irat által, mely igy hangzott: „Benedi-
cat Deus Episcopum et dioecesim Coloniensem, et peculiari 
modo benedicat Archiepiscopum in carcere detentum. Pius 
P. P. IX. A praeconisatio napján pedig távirati utón ismétlé 
üdvözletét, későbben pedig két alkalmi érmet is küldött ő 
szentsége, egyiket ezüstből a püspök, másikat megaranyozva 
az érsek számára. 

— A Cecilia-egylet után most már a jó s olcsó könyvek 
kiadásával foglalkozó Görres- s Borromaeus-egyletre került 
a sor, melyek egyelőre a porosz Rajnamelléken helyeztet-
tek rendőri felügyelet alá, egyúttal a tanítóknak s hivatal-
nokoknak megtiltatván, hogy ne merjenek előfizetők- vagy 
pártolókképen ezen ,államveszélyes' egyleteknek czéljait 
előmozdítani. A trieri püspöknek okt. 1-én esedékes jöve-
delmei (2000 tallér) államilag visszatartatván, eddigi bir-
ságai, beleszámítva a kiállott börtönbüntetést, mind levan-
nak tisztázva, ő maga pedig meg nincsen szabad lábra he-
lyezve; sőt az államügyész szabadon bocsáttatása ellen til-
takozott. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pesten, oktober 14. II. Félév, 1874. 
Tartalom. Psychiatr ia pastoralis. — Ketteler püspöknek tiltakozása a hesseni bismarckismus ellen. Egyházi tudósí-
tások : Pest. Az ,Orénoque'. Szabadka. Nmlt. Haynald Lajos Szabadkán tartott szent beszédei. Berlin. A poroszhoni kath. 

egyház s a polgári házaság. — Vegyesek. 

Psychiatria pastoralis. 
Az elmebetegek száma évró'l évre ijesztő mérv-

ben emelkedik s már az e tekintetben egészségesebb 
földnépe közt is erősen lábra kezd kapni. A lelki-
pásztorkodással foglalkozó papságnak, mely falu-
helyen jobbadán még most is egyedüli valódi gond-
viselője a népnek, lelkismeretes kötelessége nem 
csak a Medicina pastoralist általában, hanem a fen-
tebbjelzett, mindig jobban elharapódzó bajjal szem-
ben a Psychiatria pastoralist is a körülményekhez 
képest használatba venni. Nagyon sajnálatos, hogy 
a mint Amberger megjegyzi,1) hithideg s anyagias 
korunk félreismeri, sőt leggyakrabban visszauta-
sítja és megveti azon segélyt, melyet a szerencsét-
len elmebetegek gyógyításánál a köz- és magán 
gyógyintézetekben, a vallás tisztitó és megngug-
tató befolyása nyújthatna. 

A Psychiatriának alapvonalait a hittanulók-
kal, akár mint a Medicina pastoralis kiegészitő ré-
szét, akár a lelkipásztorkodástanba beolvasztva 
megismertetni, bizonyára üdvös és hasznos kisérlet 
volna. Legújabban történt is ez irányban lépés. 
Dr. Ricker Anselm,, a lelkipásztorkodástan tanára a 
bécsi egyetemen, ez évben megjelent iskolai kézi-
könyvében 2) 17 lapnyi tért szentelt e tárgynak, 
melyről külön előadásokat is tartott. Műve ttize-
tesb ismertetését az „Irodalmi Értesítő" részére tar-
tatik fenn s jelenleg csak azokra szorítkozunk, mi-
ket a Psychiatria pastoralist illetőleg kézikönyvé-
ben előadni jónak látott. 

») Pastoraltheologie, Regensburg, 1870. III. 2. 1298. 1. 
2) Leitfaden der Pastoral-Theologie von P. Anselm, Bicker, 
O. S. B. Capitulai—Priester des Stiftes B. M. V. ad Scotos, 
Doctor der Theologie, k. k. Professor der Pastoral-Theolo-
gie an der Wiener Universität. Mit oberhirtlicher Bewilli-
gung. Wien, 1874. Selbstverlag des Verfassers. 

Szerző' előrebocsátván az elmebetegek lelki-O 
pásztori gondozásának fontosságát, id. műve 434 s 
k. 11. szól az elmebetegségek okairól, s azoknak je-
lenségeiről, közben-közben érintve a megfelelő lel -
ki- s testi gyógyászati alapelveket. 

Az elmebajok okai részint testiek (somatisch), 
részint lelkiek (psychisch), aszerint, a mint az elme-
betegség gyökere a testi szervezetben, vagy a lelki 
tehetségek összhangzó működésének megzavarodá-
sában rejlik. 

A tapasztalás arra tanít, hogy ugyinazon okok 
csak bizonyos, részben ismeretlen körülmények kö-
zött okoznak elmeháborodást. E tény azon felte-
vésre vezet, miszerint csak hajlam (praedisponirende 
Momente) közbejöttével eredményezhetnek az al-
kalmi okok elmebetegséget. 

Az elmeháborodás okai tehát alkalmiak és haj-
lamiak a szerint, a mint az elmebajt vagy közvet-
lenül létrehozzák, vagy pedig arra mintegy előké-
szítenek. 

A hajiami okok közöl csak a nevezetesbeket 
emiitjük. Ide tartozik : 

1. A származás. Valamennyi szakorvos tanu-
sága szerint ez a téboly leggyakoribb oka, mert be-
bizonyítható, hogy a tébolyodottak '/4 része ez 
okon lett elmebeteggé. Az is bebizonyított tény, 
hogy emez öröklött hajlam többnyire az anyai 
oldalról származik át. Különben nem lehetetlen, 
hogy némely tagjaiban az elmebajra hajlammal biró 
családnak a betegség csirája mindig csak lappongó 
állapotban marad és soha sem fejlődik a kitörés fo-
káig. Ugyancsa - a tapasztalás tanítja, hogy a szü-
lőknek minden súlyosabb idegbaja hajlamot szül a 
gyermekekben elmebajokra 

2. Másik, igen gyakori jelenség, miszerint iszá-
kos szülők gyermekei rendesen vagy gyenge elmé-

31 
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jüek és buták, vagy, kivált nagyobb kórban való-
ságos elmebetegek. „Es gibt eine Art des Deliriums, 
úgymond Elemming, welche für das unter seiner 
Herrschaft erzeugte Individuum die gleiche Gefahr, 
wie der Wahnsinn mit sich führt — dies ist der 
Rausch". 

Paedagogiai tekintetben az ily gyenge elméjű 
gyermekeket illetőleg gondja legyen a lelkipász-
tornak, hogy sem más gyermekek, sem családjok 
tagjai által ne zaklattassanak, hanem gyengéd és 
szeretetteljes bánásmódban részesüljenek. Pastora-
lis tekintetben pedig különösen a gyóntató székben 

• őrizkedjék a lelkiatya minden türelmetlenség- és 
szigortól, s igyekezzék megnyugtatólag hatni, a 
hol a túlfeszültségnek jelei mutatkoznak. 

A tulajdouképi testi okok, vagy távoliak, vagy 
közvetlenek, a szerint, a mint vagy közvetve, vagy 
közvetlenül hozzák létre az elmebajt. Távolabbi 
testi okok : 

1. Az égalyi befolyás. A hőmérséknek s általá-
ban a légnek nagybani változásai különben is iz-
gatni szoktak ; innen van például, hogy az elmebe-
tegek a napéjegyen idején sokkal zajosabbak mint 
máskor. 

2. A kor. Legkevésbbé hajlandó tébolyra a 
gyermek s az agg, leginkább a, kifejlett kor. Sta-
tistikai adatok szerint legveszélyesebb idő férfiak-
nál a 30—40-es, nőknél a 40 —50-es évszak, ez 
utóbbiaknál még a 20 év közüli idő is. 

3. A foglalkozás. Munkások, kik folytonosan a 
nap vagy a gőzkatlan hevének vannak kitéve sok-
kal inkább veszélyeztetve vannak, mint a kik a 
félmelegek befolyása alatt vannak. A veszély még 
jobban fokozódik, ha ily foglalkozáshoz még ren-
detlen és kicsapongó élet járul. Napjainkban igen 
nagy contingenst szolgáltat a tébolydáknak az 
üzleti élet. 

4. A pauperismus testet s lelket ölő következ-
ményeivel. 

Ezen okok miatt a testben lassankint zavar és 
kór fejlődik ki, mi által a lélek akadályoztatik mű-
ködésében. A mondottakból egyszersmind követke-
zik, hogy az elmebetegségek közvetlen okait a test 
kóros bajai teszik, névszerint az agy-, hátgerincz-
s az összes idegszervezeti. Minthogy a testnek eme 
kóros bajai a lelki életre igen nagy befolyással van-
nak, a mennyiben az értelmet elhomályosítják, a 
kedélyt lehangolttá teszik s az akarat erélyét meg-
törik : a lelkipásztornak a gyóntatószékben s a be-
tegágynál tekintettel kell lennie rájok. 

Gyakran fordulnak elő esetek, midőn nem 
annyira a testi szervezet kóros bántalmai okozzák 
az elmebetegséget, mint inkább a lelki bajok. Sok 
esetben, igaz, mind a testi mind a lelki élet moz-
zanatai egymásba hatnak át, ugy hogy például az 
agynak vagy más testi szervnek kóros állapotja a 
lélekre, ennek baja pedig viszont a testre vagy meg-
forditva. felettébb zavarólag hat. 

Az elmebetegség psycliikai okai közöl a követ-
kezők einlitésre méltóbbak : 

1. A lelki tehetségek összhangjának hiánya. Meg-
jegyzendő, hogy itt nem annyira az egyik vagy 
másik lelki tehetségnek absolut gyengesége jön te-
kintetbe, mint inkább azon viszonylagos gyengeség, 
mely a lelki tehetségek aránytalanságát s ez által 
azok zavart működését okozza. Egyébiránt ez ekként 
okozott zavarok sem mindjárt teljes elmebajt ké-
peznek, azzá csak akkor növik ki magokat, ha foly-
tonosak és huzamosb ideig tartanak. 

Oly egyének, kik tartós és terhes tanulmány-
nyal foglalkoznak, és nyugtalan vág3rak által zak-
latva képzeletük ábrándjainak engedik át magokat, 
vagy pedig elmélkedéseik s gondolataik minden 
erélyét annyira egy tárgyra irányozzák, hogv te-
hetségeik valamelyikének szükségkép ellankadnia 
kell, elmebajok iránt igen fogékonyak. 

Legnagyobb veszélyben az ifjú s hozzá még 
igen érzékeny egyének forognak, ha képzelmök tul-
csigáztatik. „Wie viele sind durch Romanleserei 
wahnsinnig geworden, igy ir dr. Schön Brúnó, be-
sonders nervöse Mädchen, durch die Sinne kitzelnde 
und die Phantasie vergiftende Romane" . .. „Es gibt 
viele Romanscribenten, igy folytatja, die im Irren-
hause endeten; sie verfielen in Folge ihrer überreiz-
ten Phantasie dem Wahnsinne". — Esquirol, a Psy-
chiatria megalapítója állítja, hogy költők és művé-
szek, kiknek képzelmök folytonos izgatottságban 
van, aránylag leggyakrabban esnek az elmebeteg-
ségnek áldozataiul. Ugyanezen veszélyt igen jel-
lemzően jelezte Lenau, midőn igy ir: 

„Wir Dichter sind so phantastische Wagen-
lenker, die sehr leicht einmal von ihren eigenen 
Gedanken geschleift werden können". Hasonló met-
sző gunynyal nyilatkozik Feuchtersieben némely 
poetai szellemről. „Die Quellen der modernen Poe-
sie, úgymond, sind grösstentheils krankhafte Zu-
stände. Hypochondrie ist die Amme der modernen 
Literatur, und man wird nächstens zur Beurthei-
lung mancher jungen Dichter des Arztes statt des 
Recensenten bedürfen". 
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Tekintve a mondottakat, a lelkipásztornak egyház-
községe vezérlésében figyelemmel kell kisérnie az ifjúságot, 
s ha egyikben vagy másikban az elmebetegségnek emiitett 
fejlődési mozzanatait veszi észre, a szülőket, nevelöket és 
tanítókat jó eleve figyelmeztetni a könnyen bekövetkezhető 
veszélyre. Különös gondot fordítson kivált az ifjúság olvas-
mányára, hogy az excentricus képzelgéseket korán meg le-
hessen zabolázni. 

2. Az elmebajok psychikai okaihoz tartoznak az indu-
latok és szenvedélyek. Az indulatok megrázkódtatván a ke-
délyt, igen károsan hatnak az agyrendszerre s ez által az 
egész szervezetre. A mi az indulatokról áll, áll fokozottabb 
mértékben a szenvedélyekről is. Ezekről mondja Esquirol : 
„Man könnte zu den verschiedenen Arten der Seelenstörun-
gen die verschiedenen Leidenschaften finden ; ja von der 
Leidenschaft bis zur vollen Störung ist nur noch ein kleiner 
Schritt". 

A lelkipásztor hitközségének Istentől rendelt nevelője 
levén, minthogy az indulatok és szenvedélyek az elmebajok 
leghathatósb előmozdítói, lelkiismeretes gondot fordítson a 
nevelés magasztos ügyére ; kezénél úgyis a legalkalmasabb 
eszközök vannak, t. i. a ker. vallás fenséges erkölcstana s az 
isteni kegyelem megszentelő hatalma. 

3. Az elmebetegség psychikai okaihoz sorolható a go-
nosz szellem hatása az Isten által megengedett u. n. ördön-
gösség (szoros értelemben vett obsessio) által. A mystikusok 
tudvalevőleg több módját különböztetik meg az ördögi mű-
ködésnek. Itt a kísérteteket (tentationes), incselkedéseket 
(insidiae), kerülgetéseket (circumsessio) mellőzve csak azon 
emberi állapot jöhet tekintetbe, midőn az egyén működésé-
nek indítójául a gonosz szellem, mint benrejlő ok tűnik fel. 

Egyik legnehezebb feladata a tudománynak, megma-
gyarázni, miként jöhet ily állapot létre és miben áll. Annyi 
kétségtelen, hogy soha gonosz szellem lényegileg (substan-
tiell) nem lakozhatik az emberi lélekben, és sem azt kedve 
szerint eszközül nem használhatja, sem a lélek helyett a test 
éltető elemévé nem válhatik. Nem pedig azért, mert az 
előbbi esetben az emberi lélek szabadsága dőlne meg, az 
utóbbiban pedig megbomlanék azon éltető egység, mely az 
emberi átlag két lényeges alkotó részét összeköti. De azért 
még sem lehet e szellemi befolyást pusztán erőhatásinak 
(virtuell) mondani, mert ez mind a sz. írás világos tanával, 
mind magával a dolog természetével merő ellentétben állna. 
„Während die Seele, úgymond Görres, von innen heraus 
ihren Vermögen sich unterstellt, müht sich der Dämon von 
aussen herein sich ihnen zu unterstellen ; und wenn es ihm 
mit diesem Eindringen bis zu einem gewissen Punkte gelun-
gen ist, tritt das Besessensein ein" . . . „In der wirklichen 
Obsession findet daher eine durch äusseres Andringen ver-
mittelte Beherrschung der Vermögen und Domäne der Seele 
statt, wesshalb der besitzergreifenden Dämonien auch meh-
rere sein können. Die natürliche Vorbedingung dazu kann 
in einer verschuldeten oder unverschuldeten, somatischen, 
psychischen und moralischen Praedisposition sein". 

Hogy ördögi befolyás lelki betegség oka lehet, a szent 
könyvekből tudjuk. Kézzelfogható példát nyújt e tekintet-
ben p. sz. Márk V, 4 és 5., hol egy ördöngös állapotját kö-
vetkező vonásokkal látjuk leirva : „Többször volt már bi-

lincsekkel és lánczokkal megkötözve, de a lánczokat elszag-
gatta, a bilincseket összetörte és senki sem szelidithette meg 
őt, ki éjjel-nappal mindenkor a sirboltokban és hegyeken 
vala kiáltozván és roncsolván magát kövekkel". — Ezen 
szavakkal az evangelista a dühkórosság jelenségeit rajzolja, 
tehát az elmebetegség egy nemét ; továbbá Krisztus Urunk 
ezen elmebajt ördögi befolyásnak tulajdonitja, mondván : 
„Menj ki ezen emberből, tisztátalan lélek !" — és tüstént 
felöltözött az ördöngös és eszénél (sanae mentis) kezdett lenni. 

A valódi ördöngösségnek emez állapotját jól meg kell 
különböztetni a beteges érzelgősség- és képzelgéstől, névszerint 
az u. n. daemonomelancholiától, mely a képzelem és érzelmek 
olyatén káros állapotában áll, miszerint az illető egyén ma-
gát ördögi befolyás alatt lenni képzeli, sőt érzi. Erről alább. 

Ha megtörténnék, hogy valaki valódi ördöngösségbe 
esett, a lelkipásztornak nem szabad önkényüleg eljárni, ha-
nem az egész ügyet a püspöki hatóság elé kell terjesztenie, 
mely gondos vizsgálatot rendel el s a lelkipásztornak tüze-
tes utasítást ad. (Vége köv.) 

Ketteler püspöknek tiltakozása 
a h e s s e n i b i s m a r c k i s m u s e l len .*) 

A nagyherczeg ő k. fenségének államministeriumához 
Darmstadtban a mainczi püspök. 

Azon egyházügyi törvényjavaslatok, melyeket Nagy-
herczeg ő fenségének összministeriuma a rendek elé terjesz-
tett, valamennyi hitfelekezetre vonatkoznak ugyan, de a 
porosz májusi törvényekkel nagyjában azonos béltartalmuk 
határozmányai legnagyobb részökben a kath.^egyház ellen 
intézvék, s ezen egyháznak a hesseni nagyherczegségben 
eddig birt jogos s tényleges állását tetemesen megváltoz-
tatják, sőt megsértik, valamint sérelmesek annak isteni ren-
delkezésén alapuló, állam- s népjogilag elismert belszerveze-
tére nézve is, mig egyúttal a katholikus tanitmányt s mind 
ez által a katholikusoknak lelkismereti szabadságát fontos 
pontokban veszélyeztetik. 

Kötelességemnek ismerem tehát, a kath. egyház, a 
kath. papság s a kath. népnek nevében ezen tvjavaslatok 
ellen tiltakozni s Nagyherczeg ő fens, kormányához, vala-
mint mindkét kamarához azon alázatos kérést intézni : ne 
méltóztassanak az emiitett tjavaslatokat törvények erejére 
emelni. 

A javaslatokhoz mellékelt indokoló jelentés azoknak 
szükséges voltát avval indokolja, hogy azt állitja, miszerint a 
kath. egyház képviselői az államtól megtagadják a jogot az 
összletnek érdekében ezen egyháznak szabadságát is csak ugy 
megkorlátozhatni, mint bármely más testület vagy egyénét, 
s hogy az ilyen korlátozó törvényeknek engedelmeskedni 
vonakodnak. Emellett még azt is állitja a jelentós, hogy 
a vatikani zsinat ,De ecelesia1 szóló határozataiban az egy-
háznak bel8zervezetén változtatásokat tett volna. 

Mindkét állítás teljességgel alaptalan. A vatikani zsi-
nat az öt világrészben elterjedt katholikus kereszténységnek 
egyhangú vallomása s tanúbizonysága szerint semmi ujat 

*) A lánglelkü főpapnak eme legujabbi felszólalását azért közöl-
jük ; mert az a porosz-német egyházüldözésnek s némely kormány-
férfiak egyházellenes szellemének jellemzésére számos, époly fontos mint 
érdekes adatot szolgáltat. Szerk. 
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sem hirdetett, hanem ellenkezőleg, a régi kath. hitnek adott 
kifejezést ; semmit sem változtatott az egyház belszerveze-
tén, hanem csak mindenha fenállott s az egész világ előtt 
ismeretes alkotmányát uj érvekkel védelmezte s azokat ki-
hirdette. Csak egynehány, a kath. egyháztól elszakadt 
tudós állitja az ellenkezőt, daczolva a kath. összegyháznak 
közös hitbeli öntudatával. A mi különösen azon állítást illeti, 
hogy a vatikani zsinat a pápának az egész egyházra kiter-
jedő közvetlen joghatóságát alapitotta volna meg, ugy köz-
tudomású tény, hogy e joghatóság minden időben gyakorol-
tatott anélkül, hogy valaha kétségbe vonatott volna, amint 
az a kath. és prot. kormányok, tüzetesen a hesseni nherczegi 
kormány is mindenkor elismerte s ő k. fensége, a nagyher-
czeg is azon jogokat, melyeket a mainczi püspöki szék s a 
székesegyházi, kanonoki s egyéb, javadalmak körül gya-
korol, e püspökség alapitási bullája szerint csak azon egyez-
kedések alapján birja, melyek a nagyherczegi kormány s 
a szentszék, mint ez általános joghatóságnak jogi alanya 
közt létrejöttek. 

A mi pedig az indokoló jelentésnek első helyen emii-
tett állítását illeti, ugy erre bátran azt felelhetjük, hogy a 
kath. egyháznak képviselői nem kevésbbé, mint annak min-
den igaz hive a fennálló világi hatalomnak legbensőbb, 
isteni rendeleten alapuló lelkismeretességből készségesen 
engedelmeskednek minden világi, az államnak hatásköré-
hez tartozó dolgokban. Emez alattvalói hüségöket s a tör-
véuy iránti tiszteletöket a katholikusok oly időkben is ta-
núsították, melyek joggal a legnehezebb, legvészesebbek közé 
számithatók ; s e hűséget ezentúl is, csökkenés nélkül tanu-
sitandják. 

De ugyanezen keresztény hit, s ugyanazon lelkimere-
tesség, mely bennünket arra kötelez, hogy a világi hatóság-
nak minden világi ügyekben engedelmeskedjünk, époly szi-
gorúan arra is kötelez hogy vallásbeli ügyekben más tör-
vényt ne ismerjünk el, mint Krisztus s anyaszentegyházáét, 
s semmiféle más hatóságnak ne engedelmeskedjünk, mint an-
nak, melyet Krisztus rendelt : a pápának s a vele hitközös-
ségben álló püspököknek. 

Ekként pedig megadván az államnak s az állami ha-
tóságnak azt, mi azokat Isten rendelete szerint megilleti, az 
egyháznak s az egyházi hatóságnak pedig, amivel ezeknek 
Isten törvénye s szenthitünk tanitmánya alapján tartoznak, 
korántsem önkénykedőleg járnak el, korántsem korlátlan, 
az államnak vagy a többi felekezetnek jogait vagy igazi ér-
dekeit sértő vagy bármiképen veszélyeztető szabadságot bi-
torolnak, hanem csak törvényzerü s elidegeuithetlen jogaik-
kal élnek. 

A hesseni nagyherczegség kath. polgárainak s a main-
czi megye hiveinek, a mióta a kereszténység Németország-
ban behozatott, joguk van, itt hazájokban, e honi talajon 
hitöket nem csak szi vökben érezni s őrizni, hanem a szerint 
s egyházuk törvényei szerint élni is; — joguk van azt kö-
vetelni, hogy ebben az államhatalom védelmezze s ne há-
borgassa őket. Mindama jogok, melyekre ma igényt tarta-
nak, s melyek a szóban forgó törvények által részint elnyo-
matnak, részint megcsonkittatnak, mint például : az egyház-
nak a pápa e az illetékes püspökök általi akadálytalan kor-
mányzása; azon joga, hogy papjait maga nevelhesse s képez-

hesse, hogy az egyházi hivatalok az egyházi törvények szab-
ványai szerint töltessenek be, a zárdai életnek s az egyházi-
lag elismert vallási testületeknek megtürése — mind ezek 
oly jogok, melyeket a némethoni katholikusok ős idők óta 
birtak, melyek a keresztény aera minden századaiban állam-
s népjogilag elismerve voltak, melyekről le nem mondhat-
nak, anélkül, hogy meg ne szűnjenek, egyúttal katholiku-
soknak is lenniök, s melyektől meg nem foszthatja őket 
senki, ha csak nincs szándéka hithagyásra s egyházuk iránti 
hűtlenségre kényszeríteni a híveket. 

A katholikusoknak ezen jogai vallásuk szabad gya-
korlatára, egyházalkotmányuk s egyházi intézeteik birto-
kára a reformatio óta ujabb szentesítést is nyertek. Mert 
midőn a német nemzetnek egy része a kath. egyháztól el-
vált s a különféle protestáns egyházakat képezte, akkor a 
ez alkalommal vívott küzdelmek eredményeül s a szabadság 
s felekezetközi békének megingathatlan alapjául számos 
régi törvény, legújabban pedig a westphaliai békekötés ál-
tal megállapittatott, hogy minden egyes felekezetnek joga 
van, szabadon s függetlenül vallása, egyházalkotmánya s 
egyházi törvényei szerint élni, de hogy másrészt egy fele-
kezetnek se legyen joga, a másiknak belügyeibe avatkoz-
hatni. 

A Németorságban elismert keresztény nagy felekeze-
teknek közállapotán, tüzetesen a katholikus egyházén is az 
e században beállott politikai változtatások jogilag mitsem 
változtattak. Azon alapszik még ma is a lelkismeretek nyu-
galma, a vallásnak fenállása, Németországnak békéje s 
jólléte. 

Ezen keresztény s ősi német joggal homlokegyenest 
szemben áll azon tan, mely mint bizonyos, ujdivatu bölcsé-
szeti rendszereknek szüleménye legújabban a jogtanitók 
által is hirdettetik, s mely szerint a fenálló felekezeteknek 
jogi állapota s szabadsága egyedül a váltakozó politikai ha-
talmak kényekedvétől függne; mely szerint tehát a katho-
likusok csakúgy mint a protestánsok csak annyi jogot bír-
hatnának német földön, amennyit nekik évenkint az ország-
gyűlés engedélyezni jónak látja. 

Ez alkalommal egy már fentebb emiitett pontot kell 
minden nyomatékkal kiemelnem, melyre manap igen kevés 
figyelem fordittatik. 

A tételes német jognak s a józan észnek legfőbb alap-
tétele az, hogy minden felekezet magamagát kormányozza, 
s hogy egyházi belügyeire más felekezet tagjainak mi be-
folyása sincsen. Soha sem engedték meg a protestánsok s 
nem is engedhették meg, hogy a protestáns egyházi alkot-
mányt vagy egyéb egyházi ügyeket illetőleg katholikusok 
hozzanak törvényeket, bíráskodjanak, döntsenek. Ugyanezt 
követelték s követelik a katholikusok is. E tételt az ujdi-
vatu állam gyökerestől fel akarja forgatni, s pedig különösen 
a katholikusok rovására. A kath. egyház törvényes képvi-
selőinek s a népnek minden kérelmei, esedezései s tiltakozá-
sai daczára határoznak nem-katholikus kisebbségek az állam-
érdekek ürügye alatt a kath. egyház legszentebb s legelide-
genithetlenebb jogai s a kath. népnek legfőbb vallási javai 
s érdekei felett, s rövid szavazás utján oly jogoktól s sza-
badságoktól fosztják meg a német katholikusokat, melyeket 
a kereszténységnek hazájokba behozatala óta birtak. S ha 
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aztán ez ellen a katholikusoknak jogi öntudata fellázad, ha 
vallási jogaik s egyházi szabadságaik védelmére minden 
törvényesen megengedett eszközt felhasználnak ; akkor az 
állam ellenségeivé bélyegeztetnek ; s ha végre arra kénysze-
rítve, hogy az ember s a keresztény lelkismeretnek legvégső s 
leghozzáférhetlenebb jogával élve nyiltan kimondják ,• „mi 
lelkismeretünkkel s hitünkkel ellenkezik, azt nem tehetjük, 
abban nem engedelmeskedhetünk," — akkor mint lázadók 
nem csak bevádoltatnak, de meg is büntettetnek. 

Talán soha sem volt idő, melyben a némethoni kath. 
egyháznak helyzete szomoruabb s melyben olyannyira min-
den támasz s segélytől megfosztva leendett, mint manap. 
S eme legvégső védtelenség állapotában mégis meg azt is 
kénytelen hallani, hogy , államveszély es1, hogy az államnak 
biztonságát veszélyezteti, s hogy az uj törvények csak tá-
madásai elleni védelmül, az államnak s a többi felekezetek-
nek védélmére hozatnak. 

Ezen általános, de szükséges megjegyzéseknek előre 
bocsátása után, néhány kiváló fontosságú pontot akarok 
immár kiemelni, melyek körül a kérdéses tvjavaslatok a 
katholikusoknak törvényes jogait, lelkismeretszabadságu-
kat, egyházi alkotmányukat, s közvetve vagy közvetlenül 
a kath. hit- vagy erkölcstant is sértegetik, miközben egész 
nyomatékkal hangsúlyozni kell, miszerint az egyháznak 
belszervezete, amint ezt már az apostoli hitvallásnak 9-ik 
pontja tanitja ; épen ugy tartozik a kath. hit lényegéhez, 
mint bármely más dogma. 

Azon tvjavaslatban, mely az egyházi joghatósággal 
való visszaéléssel foglalkozik, az 5. §. egy hitczikkelylyel s a 
kath. egyházszervezetnek egyik alapelvével ellentétben áll. 
Katholikus dogma ugyanis, hogy a pápának lelki ügyekben 
való joghatósága az egész egyházra s annak minden egyes 
részeire terjed, melyet tehát, anélkül hogy ezen alaptételt 
felforgassuk, a hesseni kath. egyházból ki nem zárhatunk. 

Ehhez még azt a megjegyzést is fűzöm, hogy az apos-
toli szentszék a hitnek, a cultusnak s az általános fegye-
lemnek épen fentartása kedveért rá bizott eme joghatóságot 
s fegyelmi hatalmat mindig csak a legnagyobb mérséklettel 
gyakorolta, s az egyes kormányokkali egyezkedéseiben e 
joghatóság gyakorlatára nézve mindig a legnagyobb gyen-
gédséget, főleg belföldi birák delegálása által tanusitotta.... 
Ellenben pedig, megtagadni az egyház fejétől azon jogot, 
ott a hol kell, a kath. hit s a fegyelem védelmére a szüksé-
ges intézkedéseket megtenni, annyit tesz, mint szétrobbantani 
a kath. egyháznak egységét s a támadások s szakadásokkal 
szemben védtelenné tenni azt. 

A hittel s a kath. egyháznak államilag is biztosított 
belszervezetével ellenkeznek továbbá azon határozatok, me-
lyek az egyházilag szigorúan megtiltott fellebbezésre a ren-
des illetékes egyházi bíróságtól világi forumhoz vonatkoznak; 
továbbá egy egyházügyi legfőbb állami törvényszéknek 
szervezése, s azon szabályzatok, melyek a lelkészek kiigta-
tását illetőleg javaslatba hozattak ; mert a kath. egyház 
dogmájá s alkotmánya szerint a lelki s egyházi ügyekbeni 
joghatóság, különösen a lelkészek be- és kiigtatásának joga 
csak az egyházi hatóságot illeti meg, tehát a pápát az 
egész egyházra, a püspököt pedig saját megyéjére vonat-
kozólag. Ily lelki s egyházi ügyeknek elintézését, valamint 

a leikészek kiigtatását világi törvényszékre bizni, annyit 
tesz, mint a kath. egyház lényegét felbontani s területi 
államintézetté átváltoztatni azt. 

Ugyané tvjavaslatnak többi határozmányait legjobban 
azáltal jelzem, ha azt mondom, miszerint azok alaptalan bi-
zalmatlanságból származott, s mi által sem szükségessé tett 
korlátozásai az egyházi joghatóságnak. Az egyházi jog szé-
lesterjedelmü, bölcs s igazságos szabványai által, melyek 
tudvalevőleg a polgári törvénykezésnek példányképét s 
legelső kutforrását képezték, oly tökéletesen szabályozá a 
bíráskodás menetét, hogy egyrészt a rend fentartásának s 
igazságnak teljességgel elég tétetik, mig másrészt a sze-
mélybiztosság az által, hogy a periratok mindig megtekint-
hetők, valamint a törvényszéki védelem joga, a megkegyel-
mezésnek az itéletekbeni ajánlása s a háromfoku fellebbe-
zés által a lehető legjobban biztosítva van. 

Legsúlyosabban pedig sértetnek az egyháznak jogai 
azon törvényjavaslat által, mely a papoknak kiképzésére s 
alkalmazására vonatkozik. (Végek) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, okt. 10. Az „Or en o q u e " . Csakis a legrit-

kább esetben szokott megtörténni, hogy bizonyos események 
felett az egyház hü gyermekei ugyanazon érzelmeket nyil-
vánítsák, melyeket a liberalismus ; úgyannyira különbözők 
az egyház és a áberalismus utjai, eszközei é3 czéljai, hogy ami 
egyiknek örömöt okoz, a másikat fájdalommal tölti és csak-
nem lehetetlennek látszik, hogy valamely pontban meg-
egyezve, ugyanazon érzelemnek adjon kifejezést mindkettő. 

Nem tehetünk róla, de annyi bizonyos, hogy daczára 
minden ultramontán hajlamainknak s gondolkozásmódunk-
nak a napokban mégis azon vettük észre magunkat, hogy 
mi, kik annyit küzdünk a liberalismus ellen, vele bizonyos 
tekintetben mégis egy érzelmet táplálunk. Annyit és annyit 
küzdött a liberalismus a franczia kormány ellen, hogy ez 
végre engedett a támadásoknak, visszahívta a pápa biztosí-
tására rendelt ,Oréwogwe' nevü hadihajót és a liberalismus 
örvend ennek, mi pedig ennek olvasásakor csendben szintén 
mondtuk magunkban „hála Istennek" . . . . A liberalismus 
örvend, mert a pápa minden emberi segélytől megfosztva, 
az ,emberek' szeszélyének, vagy épen vak dühének van oda 
dobva, mi pedig örvendünk, mert ugy látjuk és Ítéljük, 
hogy a pápa megfosztva minden emberi segélytől, kiváló 
módon fogja az Isten segélyét tapasztalni. Az emberek he-
lyébe Isten lép, hogy megmutassa az ,embereknek', misze-
rint meditati sunt inania ; mert az egyház nem emberi mű, 
nem valamely politikai intézmény, melyet gyutüs-puskák-
kal és vontcsövű ágyukkal lehet csak és kell fentartani, 
hanem isteni mű, mely hasonló gyilkos eszközök nélkül, 
vagy azok ellenére is fenáll, mert oltalmát Isten képezi. 

Hajdanta, midőn az enyém és tied, a jog és igazság 
felőli fogalmak még nem voltak a liberalismus által oly álta-
lánosan megzavarva az emberek fejében, mint napjainkban, 
ha valamely fejedelem megfeledkezve küldetéséről, mely-
lyel a társadalomban bir : hogy őrködjék az igazság és jog 
felett, ha mondjuk valamely fejedelem, megfeledkezve e 
küldetésről, a pápát jogi birtokában zavarta, azonnal talál-
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koztak ismét mások, kik védelmére keltek a sértett igaz-
ságnak, és igy sokak előtt, kik vagy nem ismerték az egy-
házat, vagy pedig ezt a Patrimonium Petrivel zavarták 
össze, ugy tűnhetett fel a dolog, mintha az egyházat csak em-
beri erő tartaná fenn. Ugyanezek még inkább megerősöd-
hettek eme véleményükben, midőn a jogtalan támadások 
szaporodtával az egyház feje jogainak védelmére kénysze-
rítve érezte magát, rendes hadsereget tartani. E külső em-
beri támogatás azonban a legújabb időben fokonkint gyen-
gült, a pápát a fejedelmek hadseregükkel nem támogatták, 
és a Patrimonium Petri egy nagy része elraboltatott, de az 
egyház mégis élt és él ; később az összes pápai birtok elra-
boltatott és az egyház feje nem csak külső emberi segélytől 
fosztatott meg, de saját hadseregét is kénytelen volt elbo-
csátani, egy emberi támasztól tehát ismét megfosztatott az 
egyház, de azért élt és él ; — még egy volt hátra, egy em-
beri segély, mely inkább csak egy nemzet pietása sym-
bolumának, mintsem emberi segélynek nevezhető volt: az 
firênoque' hajó és ma már ez sem létezik, az emberek elvon-
ták támogató kezüket Isten egyházától, s midőn ők Istent 
és egyházát igy elhagyják, meggyőződésünk szerint Isten 
épen e tényben fogja irgalmát az emberek iránt még egy-
szer gyakorolni. 

Az ,Orénoquel visszahivatása tény ; — hogy általa az 
egyház minden emberi segélytől meg van fosztva, ezt bizo-
nyítja a liberalismus öröme, mely bizonyára nem nyilatkoz-
nék, ha az emberi segélynek csak árnyéka is léteznék az 
egyházra nézve, az egyház győzelme tehát csakis csudás 
uton Isten által következhetik be. Az emberek elhagyták az 
egyházat, győzelmét tehát az fogja kézzelfoghatólag bizo-
nyítani, hogy az egyház isteni mü, hogy szervezete, tanit-
mánya, elvei nem az emberi elmének köszönik eredetüket, 
hanem származása isteni, és azért lép közbe Isten egész ha-
talmával fentartásukra. 

Itt találjuk mi Istennek ujabban nyilvánuló irgalmát 
az emberek iránt. Az újkor nemzedéke elméleti ugy, mint 
gyakorlati, tudományos ugy, mint társadalmi téren eltért az 
egyház elveitől, tagadja az egyház isteni eredetét, a társa-
dalomból mindazt, ami természetfeletti ki akarja zárni ; 
hogy ezt tehesse, az egyház tanitmányát hazugságnak hir-
deti, egyedül helyesnek, a társadalomra üdvösnek csak az 
emberi ész szüleményeit tartja, több fontosságot tulajdonítva 
az embernek, mint Istennek. E téveszmék ellenében az egy-
ház fentartása, sőt győzelme minden emberi segély megta-
gadása daczára nem jelenthet mást, mint hogy hazugok a li-
beralismus nézetei, ámitások állításai — ujjmutatás ez Isten 
részéről, hogy az egyház elvei szükségesek a társadalom-
nak ugy, mint egyeseknek, nélküle nincsen jólét, béke és 
nyugalom, nincsen a jog- és igazságnak menedéke. 

Igen e következményt vonjuk mi le az firénogue' 
visszahívásából, s bárcsak az emberiség megismerné benne 
Isten irgalmát és saját hasznára forditaná azt, ki tudja nem, 
utolsó figyelmeztés -e ez ? • 

Szabadka. N m. H a y n a l d L a j o s S z a b a d k á n 
t a r t o t t s z e n t b e s z é d e i . (Vége.) 

Haynald Lajos érsek ur ő excelléntiája másnap 21-én 
ismét mondott egy igen hatásos beszédet a bérmálandókhoz 
és a zsúfolásig megtelt templom hallgatóságához, s egy meg-

lepően szép szónoki eltéréssel intette s fölszólította a szabad-
kaiakat, „hogy nemes városuk nevének megfelelve, legyenek 
a szó valódi értelmében szabadkaiak azaz szabadok ; szaba-
dok néma szabadosság : hitet, erkölcsöt,törvényt és tekintélyt 
tipró szellemében ; hanem szabadok a Jézus Krisztus szent 
religiója iránti hűség, erény és polgári kötelmek teljesítésé-
ben ; szabadok a felebaráti szeretetnek gyakorlásában. Azu-
tán ő exoellentiája Szabadka latin elnevezésének fejtegeté-
sébe ereszkedvén, abban elragadó oktatást nyújtott a jelen-
levőknek : midőn emelkedett lélekkel s páratlan ékeszszó-
láBsal előadá Maria-Theresiopolisnak nemcsak jelentőségét, 
hanem egyúttal annak, mit jelent, a polgári és keresztény 
életre alkalmazását. Szabadka, úgymond, Mária-Theresi-
opolisnak hivatik, e nevét dicső emlékű királynénktól, Mária 
Tereziától vevé, ki a magyar nemzetet nagyra becsülte, sze-
rette, bölcsen kormányozta, nagygyá tette; ki egy alatt-
valóit boldogítani akaró királyné minden erényeivel birt, 
kinek uralkodása valóban áldásos is volt. Mi szintén kirá-
lyok és királynék lehetünk, ha elménk országában a tévely, 
szivünk országában pedig a bűn fölött uralkodni fogunk ; 
oszlassuk el a hit világával a tévely sötétségét, győzzük le 
az isteni malasztoknak a szentségekben velünk közlött ere-
jével a szívnek rosz indulatait, vétkes vágyait, s ekkép 
uralkodva önmagunkon, lelki értelemben csakugyan királyok 
és királynék leszünk. 

A ti várostok — igy szóla továbbá — Mária-Terezia 
városa, Isten két kedves szentjének nevét viseli. Máriáét, ki 
legdicsőbb, legnagyobb minden szentek között, mert Jézus-
nak, szent religiónk isteni szerzőjének anyja ; és Tereziáé, 
ki az önfeláldozás, önmegtagadás s béketűrés magasztos 
példánya. Máriában hatalmas pártfogót birunk Istennél az 
élet bajai és viszontagságai között, követelésre serkentő pél-
dát az erények felséges pályáján. Alázatos, szemérmes, en-
gedelmes szűz volt ő. Igyekezzünk mi is ez erényeket ma-
gunkéivá tenni. Isten-anyai méltóságát tekintve legboldo-
gabb anya volt ő, de kijutott neki a földi szenvedésekből is 
elegendő; szent fia minden kínjaiban osztozott anyai szive: 
midőn Jeruzsálemi útjában elveszte őt, mily szorongó kebel-
lel keresé, mig meg nem találá ; megtalálta végre a tem-
plomban. Itt keressük mi is Jézust, valahányszor a bünáltal 
elvesztjük, és megtaláljuk töredelmes bünvallomás által a 
gyónószékben. Sz. Teréz szűz gazdag szülők gyermeke volt, 
az anyagi jólét előnyei s örömeiben bőven részesülhetett 
volna : de ő a fönnvalókat, az Istsn országát és az ő igazsá-
gát kereste, lemondott a világ minden gyönyöreiről, s az 
önmegtagadás tövises pályájára lépve, a szenvedést szintén 
megszerette. Sokfélék a földi élet nyomorai, bajai s keser-
vei ; nem ment azoktól a legboldogabbnak hitt, nagyon gaz-
dag ember sem, megzavarja családi boldogságát néha a bal-
sors jobban, mint a szegényét; ezt az Isten azért engedi, 
hogy állapotjával kiki megelégedett legyen. Legboldogabb, 
ki az Istentől nyert malasztokkal hiven munkálkodik; mert 
bár az élet tengerének hullámai által sodortatik is, de el 
nem merül, hanem üdvöt talál. Megerősít, az élet harczosaivá, 
s hit bajnokaivá avat benneteket ma a Szentlélek, hogy az 
üdvösség minden akadályain győzedelmeskedve, földi szen-
vedéseitek után egykoron végtelen örömökben részesülhesse-
tek. Fogadjátok főpásztori áldásomat" stb. 
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Ugyanaz nap este 7 óra felé az elkésetteket bérmál-
ván, ezekhez is rövid, de nagyon megragadó beszédet mon-
dott ő excellentiája, előadván a megbérmáltaknak : „hogy 
napalkonyatkor kapván fel a bérmálás szentségét, gondol-
ják meg, miszerint az örömöknek és fájdalmak, a mi földi 
életünknek napja is egykor lefog alkonyodni : de a kegye-
lemnek, az isteni malasztnak napja, mely a bérmálás szent-
ségének felvételével lelkünk egén felderült, soha nem fog 
lealkonyodni ; e napnak világánál jussatok el az örök 
dicsőségbe, hol nincsen többé alkony, nincsen éj, hanem van 
örök világosság." 

Ily s hasonló értelemben szólott a főpásztor azon szó-
noki melegség s elragadó ékességgel, mely csak neki sajátja-
De ki győzné mimd elméjében tartani vagy megjegyezni 
azon magasztos igéket, melyeket hirdetett! Vezérélje Isten ö 
excellentiáját főpásztori útjaiban mindig szerencsésen, s 
hagyjon ékesszólásával oly maradandó benyomást minden-
hol mint Szabadkán. (,Szabadka.1) 

Ii erlin. A p o r o s z h o n i k a t h . e g y h á z s a po l -
g á r i h á z a s s á g. E czim alatt a ,GermS 223 száma egy 
igen figyelemre méltó czikket hozott azon magatartásra vo-
natkozólag, melyet a poroszhoni kath. egyház a polgári há-
zasságnak immár behozatala után az illető törvénynyel s 
annak szabványaival szem Den elfoglalni fog. Figyelemre 
méltónak mondjuk pedig e czikket azért; mert régen meg-
szoktuk az emiitett egyháznak az újkori egyházpolitikai 
küzdelmekben követett eljárását példásszerünek tekinteni. 

Katholikus részről minden megengedett eszköz hasz-
náltatott fel, — mondja az emiitett lap — arra, hogy a kö-
telező polgári házasságnak a porosz törvénykezésbe való fel-
vétele megakadályoztassék. Miért cselekedtek a katholiku-
sok ekként, azt már elégszer magyarázgattuk : a. katholiku-
sok ugyanis jobbadán azért tevék ezt, hogy a keresztény hit-
életnek a protestánsok közti méginkábbi megkárosodását 
akadályozzák, mint, hogy saját egyházukat illetőleg bár-
mitől is tartamok kellene. Meg vannak ugyanis győződve 
arról, hogy saját magok kebelében a keresztény házasság-
nak vallás-erköicsi jellege következetesen s erélyesen 
fenn fog tartatni, amiért is teljes joguk van, azon örvende-
tes reményt ápolni magokban, miszerint a katholikusok-
nak csak igen csekély töredéke lesz az, mely a polgári há-
zassággal beérni, s az egyházi esketést elmellőzni fcgja 
mig a protestánsokra nézve méltán ennek épen ellenkezőjé-
től tartani kell. 

Azonban minden ellenirányú törekvések, de még azon 
komoly aggodalmak daczára is, melyeknek következtében 
császár ő felsége a kérdéses tvjavaslatnak szentesítését huza-
mosabb ideig halogatja, mégis történt, hogy az törvén^nyé 
lett, de ugy, hogy senki sem örül neki, ki még igazán Krisz-
tusban hisz. De még bizonyos ,culturharczosok', köztük Bis-
marck herczeg is, annak bebizonyítása körül fáradoznak, 
miszerint nem szívesen, nem önként nyúltak a polgári házas-
ság után, sőt többi közt azt is hozták fel mentségökül, hogy 
a katholikus püspökök ,renitentiája' kényszerité őket rá-

A polgári házasság tehát okt. 1-én hatályba lép, mi-
nél fogva a Poroszhonban létező különféle vallásfelekeze-
teknek állást foglalniok kell. Minő állást fog a katholikus 
egyház elfoglalni, arra nézve a legkisebb kétely sem forog-

hatott fenn soha ; sőt minden, csak némiieg is müveit katho-
likus előre is határozottan jelölhette ki azt. Tüzetesben kö-
rülvonaloztatik az a következő sorokban, melyek egy fon-
tos egyházi okiratból vétettek át, mely okmány a porosz 
püspököknek ez ügyben kiadott utasításaihoz tartozik s mely-
nek a polgári házasságra vonatkozó legkiválóbb részletei a 
következők. 

„A lelkészeknek kötelessége, hitszónoklataikban, a 
katechezisekben s a magántanitásban arra nézve felvilágo-
sítani a híveket, miszerint a törvénynek azon rendelete, 
mely a házasságnak megkötését a polgári állománylajstro-
mot vezető hivatalnokok előtt parancsolja, tisztán állami sza-
bályozatot képez, melynek következményei csakis a polgári 
életre vonatkoznak ; de hogy az ott elvégzett formalitások 
s a jegyeseknek a hivatalnok előtti nyilatkozata által egy-
házi, azaz Isten és anyaszentegyháza előtt érvényes, igazi 
házasság nem létesül, hanem hogy az ilyen, egyházunk tana 
értelmében csakis az illetékes plébános s két tanú előtt köt-
hető, ugy mint eddig köttetett, s hogy a hivek csak ezen 
egyházi esketés által nyerik a házasság szentségét s azzal 
az e szentséggel összekötött, Krisztus Ígérte malasztokat is. 
A hivek ennél fogva arra is figyelmeztetendők, miszerint az 
állományi hivatalnok előtt tett jelentés után még koránt-
sem szabad magokat házasfeleknek tekinteniök, s hogy az 
Isten ós egyház előtt érvényes házasság mint szentség csak 
a plébános előtt köthető, minélfogva a hivatalnok előtt tett 
jelentés után legott az egyházi esketésért kell folyamod-
níok, eddig pedig csak jegyeseknek tartaniok magokat, ki-
ket mindazon isteni s egyházi törvények köteleznek, melyek 
a jegyben járó felekre vonatkoznak. Nyiltan meg kell mon-
dani nekik, hogy a kik csak az állományi hivatalban jelent-
keztek, de egyházilag nem esküdtek, az egyház szine előtt 
nem tekintetnek házasfeleknek. 

A plébánosoknak feladata lesz oda hatni, hogy a ki-
hirdetésre való jelentkezések először őnáluk történjenek, 
hogy ekként, ha házassági akadály forog fen, vagy felszó-
lamlás történik, e nehézségek már előlegesen hárittassanak 
el ; vagy ha ez az egyházi szempontból lehetetlen lenne, a 
jegyesfelek jókor (azaz, mielőtt az államhivatalnoknál je-
lentkeznének) arra birassanak, hogy szándékuktól állja-
nak el. Kötelességükké teendő a hiveknek, hogy a polgári szer-
ződés megkötésétől tartózkodjanak mindaddig, mignem plébá-
nosuk kijelentette nekik, hogy egyházi esketésöknek mi akadály 
sem áll útjában. A hol attól lehet tartani, hogy a felek a 
pusztán polgári házassággal beérik, vagy a szükséges bizto-
sitékok nélkül vegyes házasságra lépnek, ott a plébánosnak 
kötelessége, minden polgári-házassági hirdetésről jókor tu-
domást szerezni, hogy igy az illetőket lelkipásztori fellépés 
által egyházilag érvényes és megengedett házasság megkö-
tésére bírhassa. 

Miután a polgári házasság oktober l - jén hatályba lép, 
s tehát az egyházi esketés ugyané naptól fogva, sem állami, 
sem polgári jelentőséggel s hatással nem bir többé, ezért e nap-
tól fogva mindazon szabványok, melyeket az állam a házas-
ságkötés, illetőleg az esketésre vonatkozo'lag ezelőtt kibo-
csátott, a plébánosokra nézve hatályon kivül lépnek, kik 
tehát az esketésre nézve ezentúl csakis az egyházi törvénye-
ket kötelesek szem előtt tartani s teljesíteni. Ennél fogva 
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tehát figyelmen kivül hagyandók ezentúl az összes állami 
szabványok a hirdetések, házassági akadályok, katonák-
nál s hivatalnokoknál az elöljárók beleegyezésének kimuta-
tása, a szülők, gyámok vagy gyámnoki hivatalok beleegye-
zése a külföldi származásúaknak esketése sat. sat. körül 
(melyeknek szemelőtt tartása legnagyobbrészt az újonnan 
keletkező államhivataloknak kötelességéhez tartozik.) Ma-
gától érthető hogy a házasságkötésre, a kihirdetésekre, aka-
dályokra, feloldványokra, a tempus clausum-ra s a házas-
ságkötés alakjára vonatkozó egyházi szabványok ezentúl is a 
legnagyobb gonddal s lelkismeretességgel teljesitendők. 

Azok, kik a pusztán polgári házassággal beérik a szent-
ségekből mindaddig zárandók ki, mignem egyházüag érvényes 
házasságot hötnek. Ha elvált felek, a másik félnek éltében 
ujabb házasságra lépnek, (természetesen csak polgárira ; 
mert az egyház ez esetben semmiképen sem esketi őket) 
akkor, ha előbbi házasságuknak érvénye kételyen kivüli a 
szentségekből, különösen feltűnő esetekben pedig az egyház-
ból is zárandók ki. 

A kihirdetések- s esketések, a keresztelések- s teme-
tésekről vezetett egyházi anyakönyvek az eddigi mód szerint 
tovább vezetendők. Oly gyermekek, melyek csakis az 
állami hivatal előtt kötött házasságokból származnak, a 
,Megjegyzések' rovatában e kitétellel jelzendők : vex con-
tractu a v i l i ( V é g e köv.) 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közokt. magyar miniszterem előterjeszté-

sére a szepesi székeskáptalanban dr. Kézmárszky Román 
olvasó-kanonoknak a nagyprépostságra, Machay József 
éneklő-kanonoknak az olvasó kanonokságra, Janecsko János 
őrkanonoknaknak az éneklő-kanonokságra, Kucsma András 
székes-egyházi főesperesnek az őrkanonokságra, dr. Grusz 
Sándor árvái főesperesnek a székes-egyházi főesperességre, 
Berzák József liptói főesperesnek az árvái főesperességre és 
id. Liptay Ferencz mesterkanonoknak a liptói főesperességre 
való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ennek folytán 
megürült utolsó kanonokságra Kankala József tiszteletbeli 
kanonokot és püspöki irodaigazgatót nevezem ki. 

Kelt Aradon, 1874. évi szept. hó 22-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— A bajor özv. anyakirálynénak, Máriának, vissza-

térése a kath. egyház kebelébe immár bizonyos. Az ünnepé-
lyes conversio f. hó 15-én menend végbe, a királyné szüle-
tése napján, ki e napon 49. évét tölti be. A magas convertita 
tudvalevőleg Vilmos, porosz herczegnek leánya s 1864. 
márcz. 10-e óta özvegy II. Miksa, bajor király után. — 
Northumberland herczegnek áttérése is tény, az ő személyé-
ben rövid pár hét alatt a második angol főnemes, az ország 
első családjának feje tér vissza az egyedül üdvözítő egy-
házba . . . . Hát ez nem Isten ujja ? ! 

— A bold. Mallinckrodtnak választói alkalmasint báró 
Schorlemer-Alstba központosítják bizalmukat, kit máris fel-
szólítottak, váljon hajlandó-e őket a birodalmi tanácsban 
képviselni. A báró ugyanaz, kinek a porosz országgyűlésen 
tartott jeles beszédét lapunk nem régen hozta. — A porosz 
belügyministerium legújabban Jézus szive társulatára hívta 
fel az illető hatóságoknak figyelmét, azaz készül annak el-
nyomására. — A kölni érsek f. hó 9-én helyeztetett szabad 
lábra, miután kiszabott börtönbüntetése letelt. Helyette alig-
hanem a inünsteri püspök fog befogatni, kitől a kormány a 
Rajna baípartján levő 94 plébániának végleges betöltését, 

illetőleg e betöltésnek bejelentését követeli, különben min-
den egyes plébánia után 50 tallérnyi büntetéssel fenyeget-
vén őt, mi összesen 4700 tallért tenni, s mely büntetés alig-
hanem érendi a püspököt, miután kijelentette, hogy a beje-
lentést most nem teljesitendi, miután az a májusi törvények 
elismerésével azonos lenne. — Janizewszki, poseni segéd-
püspök ismét hathónapi börtönre elitéltetett ; mert Ledo-
chowszki érseknek ,letevése' után is ,illetéktelenül' bérmált. 
Ugyanott a titkos pápai delegátust még folyvást keresik. 
Bauk káplánt, ki Xions-nak filialisában működött (,üe?.' 
22 sz. 191 1. s kk.) a hatóság erőszakkal elvitette; az egész 
faluban nem találkozott ember, ki a szeretett papnak elvi-
telére közreműködni akart volna. A Kennemann által kiál-
lított lovakat egy zsandár hajtotta. — Mennyire nem kell a 
porosz népnek sem a polgári házasság, mutatja azon körül-
mény, hogy emberemlékezet óta nem tartatott annyi protes-
táns esküvő egyszerre, mint az oktober l - j é t megelőző nyolcz 
nap alatt. — Említettük a maga idején, hogy a paderborni 
püspöknek bátyja, Martin földbirtokos pert indított a királyi 
fiscus ellen, amennyiben az öcscsénél lezálogolt ingóságok 
már régen az ő tulajdonát képezik. E pert most megnyerte, 
miután hitelesen bebizonyította, hogy a kérdéses ingóságo-
kat valóban s törvényes módon megvette öcscsétől. 

— A bonni uj protestáns conferentiáról ,hivatalos' je-
lentés fog közrebocsáttatni Reusch, ottani tanár által. 

— A porosz kormány most már a katholikus papokat 
rendeleti uton a magán oktatástól is eltiltotta. Ez volt az 
utolsó mód, melyen az a sok államilag ,felfüggesztett' pap 
kenyerét kereshette ; most egyenesen a koldulásra lennének 
utasítva, ha nem léteznének ez ellen is rendőri §-ok. 

— Emlékeznek olvasóink Dossenbach zugi államtaná-
csosnak perére, ki az ottani szabadkőműveseket ritka erély-
lyel leáczázni merte (,Bel.i 15 sz. 131 1.) Dossenbach a pert, 
mely első tudósításunkkor még nem volt eldöntve, most meg-
nyerte. A gyártulajdonosoknak vádja elutasittatott, mig 
egyúttal a perköltségekben is elmarasztaltattak. — Baudri 
Frigyes, az ismert kath. népszónok, az országgyűlésnek s 
birodalmi tanácsnak Aachen városa részéről tagja, a Cen-
trumnak egyik kipróbált ereje, f. hó. 6-án élte 66. évében, 
gutaütés következtében meghalt. Foglalkozására nézve a 
boldogult festő volt, Corneliusnak tanítványa, a düsseldorfi 
keresztény müegyletnek egyik alapitója s az ,Organ für 
christl. Kunst' kiadója. R. i. p. — Brückner, berlini supe-
rintended arra figyelmeztette az ottani rendőrfőnöket, Ma-
dait, hogy a különféle nép-, democrata-, dal-, torna- sat. sat. 
egyletek gyűléseiket rendesen vasárnapon, az isteni tiszte-
let ideje alatt tart ják. A rendőrfőnök azonban azt vála-
szolta, hogy e tekintetben nem tehet semmit. — A hesseni má-
sodik kamara, mely épen most a porosz májusi törvények-
nek meghonosítása felett tanácskozik, mégis a placetumot 
valamennyi szavazattal öt ellen eltörülte. A hesseni katho-
likusok tömeges, az alsó kamarához intézett feliratokkal 
támogatják püspöküknek erélyes tiltakozását. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

• Eddigi összeg 447 frt . 14 kr., 160 frank aranyban, 
9 db. es. k. arany, 6 db. ezüstforintos és 2 régi húszas. 

A deáki plébánia híveitől 7 ft. 
Egyéb kegyeletes adakozasok 

Ugyanazoktól a sz. sir őreinek a Krisztus koporsójánál 
felajánltatott 7 ft . 

Ugyanazoktól a sz. László-társulat javára . . 6 ft. 
A svajczi üldözött papok számára egy lelkésztől 10 ft. 
A chinai gyerekek számára egy lelkésztől . . 6 ft. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39- szám alatt. 
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Pesten, oktota 17. 8 « . II. Félév, 1874. 
Tartalom. Psychiatria pastoralis. — Ketteler püspöknek tiltakozása a hesseni bismarckismus ellen. — Egyházi tudós i -
tások: Test. A nagymester boszuja. A csanádi egyházmegyéből. Lelkigyakorlatokat a papságnak. Berlin. A poroszhoni 
kath. egyház s a polgári házasság. Róma. Garibaldi levele az olasz választókhoz. Törökország. Fekete pontok. — Vegyesek. 

PsycMatria pastoralis. 
(Vége.) 

Nem elég az elmebetegségek okait tudni, szüksé-
ges jelenségeiket isismerni. Ezeknek egymástól való 
megkülönböztetése végett a szakorvosok közöl né-
melyek a lélek fötelietségeit veszik alapul s megkü-
lönböztetnek értelmi és akaratbéli megháborodáso-
kat. Mások az idegrendszer kóros részét veszik tekin-
tetbe és agyrendszeri s duczrendszeri zavarokat kü-
lönböztetnek meg. Ismét mások a véralkatot veszik 
alapul. Legtöbben a téboly külső jelenségeit véve 
figyelembe, megkülönböztetnek levertségi és tulcsa-
pongási állapotokat (Depressions- und Exaltations-
zustände) ; az előbbeniekhez sorozzák a lépkórt (Hy -
pochondrie) s a mélakórt (Melancholie), az utóbbiak-
hoz a kórságot általában (Manie), a dühkórt (Tob-
sucht) s az őrültséget (Wahnsinn). Ha ezen kóros 
állapotok kedvezőtlen fordulatot vesznek s a baj 
orvosolhatlanná válik, beáll az a teljes elmegyen-
geség, melyhez különösen az eszelősség és butaság 
soroztatik. 

Önként értetik, hogy a lelkipásztori psychi-
atriának eme kóros állapotokat illetőleg csak a lel-
kipásztornak mint ilyennek teendőivel kell foglal-
koznia. 

A mi tehát a lépkórosok lelkipásztori gondozá-
sát illeti, nagy türelem s ügyességre van szükség. 
Nem kell nagyon is beereszkedni a beteg panaszaiba, 
mert különben is túloz s mindig ujabb és ujabb 
bajokat talál ki ; de egészen semmibe se szabad venni 
baját, mert máskép bizalmát veszti s minden igye-
kezet dugába dől. Bizalmat és bizonyos fölényt 
igyekezzék a lelkipásztor betege fölött nyerni ; mi 
nem lesz nehéz, kivált, ha az ápolt észreveszi, hogy 
értelmes emberrel van dolga, ki az ilyesmikben 

jártas. E fölény és tekintélye által a lelkipásztor 
nagy hatással lesz betegének itélő tehetségére, — 
nem ellenmondás és ráparancsolás, hanem meg-
győző okok s tények által, melyek a szegény szen-
vedőt kiemelik lehangoltságából s azon hitben, hogy 
mind testileg, mind szellemileg üdébb munkásságra 
is képes, lassankint megerősítik. 

Ezen s hasonló általános szereken kivül a lel-
kipásztornak még más, a betegség okainak megfe-
lelő szereket is kell használnia, kivált azokat, me-
lyeket a vallás nyújt. Ha péld. a lépkórt erkölcste-
len élet okozta s a beteget gyakori lelki furdalások 
gyötrik : a lelkipásztor igyekezzék betegébe bizal-
mat csepegtetni az isteni irgalmasság iránt, mely 
Krisztus LTrunknak a bűnösök iránt való kegytel-
jes magaviseletében oly szépen tündöklik ; igyekez-
zék továbbá igaz, benső bánatot benne gerjeszteni 
s igy a sz. gyónásra előkészíteni őt. Mert, ha mind-
járt gyónásra bocsátja betegét, félni lehet, hogy 
kedélye még inkább be fog borulni, sőt maga a 
gyónás is csak szaporítani fogja kételyeit s aggá-
lyait. Ha a lépkórnak oka külső okokban rejlik, 
péld., mert sok csapás érte, valaki szeretettjei közöl 
meghalt stb., akkor az isteni Gondviselés titkos, és 
sokszor nekünk fájdalmasan eső, de mindig szere-
tetteljes, és atyai működésének felismerésére vezé-
relje a lelkipásztor betegét s igyekezzék benne bi-
zalmat gerjeszteni. Természetes, hogy emez egélyi 
gyógykezeléssel mindenkor karöltve kell járni az 
orvosi és a családi ápolásnak. 

Sokkal nehezebb lelkileg gyógykezelni a méla-
kórosokat., kikben az önérzet annyira sülyedt, hogy 
minden egészséges testi s lelki erőkifejtésre csaknem 
képtelenek. 

A mélakórságnak különféle fajait tüzetesen 
ismertetni az orvosi tudományhoz tartozik, itt csak 
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annyit tartunk szükségesnek felemlíteni, hogy a 
mélakórságban az általános lehangoltság- és kedv-
telenséghez legtöbbször érzéki csalódások (Illusio-
nen) és képzelmi káprázatok (Hallucinationen) szok-
tak járulni, — p. hogy lábai üveggé, fává változ-
tak, vagy végkép elestek stb. — melyek által a be-
teg folytonos nyugtalanság és aggodalomban tarta-
tik. Ezen aggályos nyugtalanság, ha magas fokot 
ér el, mélakóri rohamban (raptus melancholicus) 
tör ki, s gyakran öngyilkosságra vagy más, péld. 
öncsonkitási tettekre ragadja a beteget. 

A mi a mélakórosok gyógykezelését illeti, fő-
leg arra kell ügyelni, hogy a beteg se testileg se 
lelkileg, kivált kezdetben ne zaklattassék ; a mit 
sajnos, legtöbb esetben szem elől tévesztenek. Szü-
lők p. s gyakran némely orvos is azon vannak, 
hogy a beteg minden áron szórakozzék, szinházba, 
zeneestélyekre vagy utazni menjen. Az ily szóra-
kozás az üdülés szakára tartandó fenn. Pastoralis 
tekintetben szükséges tudni a mélakórság okát s a 
szerint kezelni a beteget. Fődolog, hogy a lelkész 
betegének bizalmát birja ; mi igazi részvét, gya-
kori, de nem hoszadalmas, megnyugtató látogatás 
és beszélgetés által érhető el. Igyekezzék a lelki-
pásztor betegével az imát megkedveltetni. Ez által 
a lélek nyugalma lassankint visszatér s a tulcsa-
pongó képzelgések elmaradnak. A szentségekhez 
azonban csak akkor bocsássa betegét, ha ennek 
állapotja már jobbra fordult. 

Hátra van még valamit mondani az ellenkező 
állapotról, t. i. a föllengzö túlzó állapotjárói (Exal-
tations-Zustand.) 

Rendesen minden elmebaj bus mélaság- és le-
vertséggel kezdődik. Gyakran azonban mindjárt 
kezdetben szokatlan élénkség és vidorság észlelhető 
a betegen. Ez a föllengzés előjele. Jellemző nyilat-
kozatai : a dühJcór s az őrültség. 

A dühkór kezdetén a beteg izomszervezete 
nyugtalan, zaklatott. A beteg folytonosan, sokszor 
czél- és oktalanul foglalkozik ; még aludni sem kiván. 
A legjobban érzi magát, s dühbe jő, ha valaki be-
tegnek mondja, E lázas állapot, ha elejét nem ve-
szik, lassankint fokozódik, s tulcsapongó ábrándo-
zások járulván hozzá, valóságos dühkórrá s őrült-
séggé fejlődik ki. 

Ez utóbbi különösen akkor áll be, ha az ábrán-
dozások s érzéki csalódások megrögzenek (sich fixi-
ren) s a téves eszmék és érzelmek egy nagy töm-
kelegére tömörülnek, mi által az egyén egész való-
ját hatalmukba keritik. Ha az őrültség csakugyan 

a föllengzés következménye, akkor főjellemvonását 
az egyénnek öntulbecslése képezi. Ezen öntulbecs-
lés aztán az egyénnek hajlamai, életmódja és fog-
lalkozása szerint módosul; a kereskedő p. nagy-
szerű üzletekről ábrándozik, az orvos csuda-gyó-
gyitásokat visz véghez, a tudós hallatlan dolgokat 
fedez fel, mások gazdagok és hatalmasoknak tart-
ván magukat, milliósok, királyok, hires történeti 
személyek stb. gyanánt lépnek fel. 

A pastoralis gondozást illetőleg, kezdetben oda 
kell törekedni, hogy a föllengzés s az ábrándok 
mérsékeltessenek. A tapasztalás mutatta, hogy az 
ábrándozásnak egyenes megtámadása mitsem hasz-
nál, minthogy a betegnek sem értelme, sem ér-
zelme, sem képzelme nincs többé teljesen hatal-
mában. Beteges hangulata, t. i. felizgatott izom-
rendszere, s az öntulbecslésből lassankint kifejlődő 
önérzet, sokkal nagyobb erővel hatnak rá, mint a 
legszigorúbb logika s a legbölcsebb érvelés. I ly 
állapotjában a beteg vallásos gyakorlatokra sem 
alkalmas, különösen sz. gyónáshoz nem bocsátandó. 
Mindazáltal, ha a beteg vallásos érzületű volt az 
előtt, nem fog ártani őt bizalomra gerjeszteni s 
neki rövid, alkalmas imákat előirni. Jobbulás áll-
ván be, komolyabban is lehet a beteghez beszélni, 
sőt a szentségekhez való járulást is kilátásba lehet 
helyezni s előkésziteni. Az ily beteget továbbá jó 
szeliden szórakoztatni, mi főleg az által történik, ha 
rendes köréből kivonatik s hasznos foglalkozásra 
fogatik. 

A lelkiatya általában kiváló figyelmére mél-
tassa az elmebetegeket s igazi szívélyes részvéttel 
és szeretettel ápolja ; mert ezek a legszerencsétlenebb 
betegek, kiket az emberek rendesen kerülnek, a 
könyelmüek pedig sokszor kinevetnek, kigúnyol-
nak. Szívélyes részvét bizalomra gyulasztja e sze-
rencsétleneket, mi által már igen sok el van érve 
gyógyulásukhoz. A beteg bizalma a jó gyógykeze-
lés legelső feltétele. Minthogy azonban a lelkész 
eme betegségnek csak első szakaiban képes erkölcsi 
befolyásával jótékonyan hatni; figyelemmel kisérje 
községét, kivált az ifjúságot. A gyóntatószékben az 
elmegyengeés félénk egyénekkel gyengéden és sze-
liden bánjon; igyekezzék lelki békéjöket fentar-
tani, és szoktassa őket szoros engedelmességre. 

Igaz, hogy a lelkésznek e téren igen terhes fel-
adat ju t ; de nagy az öröm is, melyet a lelkiatya 
egy szerencsés siker után érez. Egész családokat 
tesz boldoggá s az emberiséget nemes fáradozásá-
val lekötelezi. Dr. B. 
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Ketteler püspöknek tiltakozása 
a h e s s e n i b i s m a r c k i s m u s ellen, 

(Vége.) 

Legsúlyosabban pedig sértetnek az egyház jogai azon 
tvjavaslat által, mely a papoknak kiképzésére s alkalmazá-
sára vonatkozik. 

Hogy egyéb, kevésbbé fontos részletektől eltekintsek, a 
tvjavaslat főleg oda irányul, hogy a pa-pjelölteknek ne-
velése legnagyobb s legfontosabb részeiben az egyház kezei-
ből kivétessék, s az államra, vagyis inkább az állami egye-
temek tanáraira ruháztassák át. E végből a hittanulóktól 
bölcsészet- irodalom- s világtörténelemre terjedő vizsga kö-
veteltetik, melytől a jogi, orvosi s államtudományi szakok-
nak hallgatói mentesek, holott köztudomásu dolgok, hogy 
épen a hittanulók azok, kik manap legjobban foglalkoznak 
amugyis e tárgyakkal, mig a világi egyetemi tanulók azo-
kat mindenütt teljesen elhanyagolják. 

De a törvénynek e súlyos méltánytalansága még a leg-
kevésbbé említésre méltó. Az ujdivatu bölcsészet némethoni 
képviselőinek legnagyobb része pantheisticus, félpantheisti-
cus, materialisticus vagy positivisticus rendszereknek hódol, 
melyek a kereszténység legelső alapelveivel kiegyenlithet-
len ellentétben állanak. Mily ellentétes helyzetet foglal 
az ujdivatu irodalom a keresztény hittel s erkölcstannal 
szemben, mily ellenszenves, sőt ellenséges érzülettel itél a 
jellenkori történetírás gyakran a kath. egyházról, azt min-
denki tudja. Ebből következik, hogy a követelt vizsga a 
papjelölteknek beláthatlan mérvű kettős kárt okoz. Egyrészt 
arra kényszeriti őket, hogy oly bölcsészeti s történettudo-
mányi rendszereket s tanárokat hallgassanak, kik hitöket a 
legnagyobb mérvben veszélyeztetik ; másrészt pedig épezál-
tal ugyané tanulmányoknak keresztény-katholikus szellem-
beni végzése lehetlenittetik nekik. Ezt egy katholikus apa, 
annál kevésbbé tehát katholikus püspök sem engedheti meg. 

Azon további szabály által, mely háromévnyi egyetemi 
tanulást rendel, nem csak a kath. papjelölteknek anyagi ér-
dekei sértetnek meg mélyen, hanem a nép leendő lelkipász-
torainak hite s jóerkölcsei is a legnagyobb veszélyeknek té-
tetnek ki, a püspök pedig megfosztatik azon lehetőségtől, 
hivatalos kötelességeinek legszentebbikét teljesíteni, mely 
abban áll, hogy hithű, a keresztény-katholikus tudomá-
nyokban alaposan jártas, kora ifjúságától kezdve tisztaer-
kölcsü papságot neveljen. 

Ezen, mindenkor s mindenütt létező veszély, a fenforgó 
körülmények közt épenséggel beláthatlan mérvű. Hittanu-
lóink ugyanis, ha tanulmányaikat nem végezhetik többé a 
mainczi papneveldében, kénytelenek lesznek az országon ki-
vül azon kevés egyetemek egyikét keresni fel, melyeken 
még katholikus hittani karok léteznek. Azonban a legújabb 
események után még a legr3videbblátásu is beláthatja, hogy 
az egyetemi hittani karok a kath. lelkismeretnek mi bizto-
sítást sem nyújtanak többé. Hova menjenek hittanulóink ? 
Talán a szomszéd Bonnba, hol az egész hittani kar, egy-
nek kivételével ókatholikus tanárokból áll, s hova csak e 
napokban ismét ókatholikus neveztett ki katholikus hitta-
nárrá ? De még ott is, hol ma még az egyházhoz hü férfiak 

foglalják el a tanszékeket, ninosen megadva a legkisebb 
biztositás sem arra, hogy maholnap nem fognak más, az egy-
háztól elfordult, vele ellenségesen szemben álló tanerők által 
felváltatni. 

Ezen körülmények közt nem kellene katholikus püs-
pöknek lennem, hanem hit s észnélküli embernek, árulónak 
egyházam s hivatalom iránt, hogy e törvények gyakorlati 
kivitelét minden erőmből ne ellenezzem, s ne tűrjek el inkább 
bármit, semhogy a lelkeknek ilyetén elvesztésére közremű-
ködjem. 

A szóban forgó tvjaslatok látszólagosan nem bántják 
ugyan a mainczi papneveldét, azonban a hároméves egye-
temi tanfolyamnak elrendelése által fenállását illusoriussá 
teszik. De a mainczi egyháznak e papnevelde, mint teljes 
hittani tanintézet birtokára elidegenithetlen s minden tekin-
tetben biztosított joga van, s pedig nem csak az egyháznak 
azon általános jogánál fogva, papságát törvényei szerint s 
saját szellemében nevelhetni ; nemcsak az elévülés jogánál 
fogva ; mert a megyének papsága mindig Mainczban, egy 
hittani tanintézet mellett neveltetett ; hanem azért is, mert 
a most fenálló papnevelde hittani karával együtt az állam 
részéről formaszerint elismertetett s biztosíttatott ; — biz-
tosíttatott már az idegen uralom idejében a franczia coneor-
datum s a franczia törvények által ; fentartva, biztosítva s 
elismerve lett egész egyházi jogállapotával együtt a nagy-
herczeg kormánya által, midőn az országot ismét á t -
vevé; s legújabban formaszerint biztosítva azon egyezke-
dések által, melyek a mainczi püspökség ujjáalapittatása 
alkalmával a szentszékkel kötöttek. Ha igaz is, hogy rövid 
időközben a hittanulók tényleg arra kényszeríttettek, hogy 
agiesseni hittani kart látogassák; ugy nem kevésbbé igaz az 
is, hogy még akkor sem merték a szentszékkel újonnan kö-
tött szerződések ellenére a papneveldét és hittani karát 
eltörülni, hanem mindkettő jogilag s eleinte tényleg is fen-
állott, ugy hogy aztán isméti ^helyreállítása csak a jogi s 
egyedül természetszerű állapotnak újbóli felélesztése volt. 

A mainczi papnevelde már több mint egy félszázad 
óta a legnagyobb közbizalomnak örvend. Általánosan tisz-
telt, jele3 képzettségű tanférfiak, mindnyájan megyénkbe-
liek, kedvvel s gonddal kezelik a hittan'" s bölcsészeti tudo-
mányokat, tökéletesen kielégítve mind a tudománynak, 
mind a gyakorlati életnek követelményeit. 

De még az állam s a többi hitfelekezet szempontjából 
sem fogja az igazságos és elfogulatlan szemlélő a legkisebb, 
alapos kifogást sem tehetni a mainczi papneveldének tanárai 
s tanulói ellen. S most meg akarják semmisiteni e virágzó 
tanintézetet, el akarják metszeni élte gyökerét a mainczi 
papságnak, azon megye papságáét, melyet sz. Bonifácz ala-
pitott, lehetleniteni a hesseni kath. egyházban minden tu-
dományos mozgalmat, mely egy magasabb tanintézetnek 
birtoklása nélkül lehetetlen; meg akarják fosztani Maincz 
városát azon egyetlenegy magasabb tanintézettől, mely falai 
közt még fennáll; sőt még ama csekély maradványok is, 
melyeket a kérdéses tvjavaslat a mainczi papneveldéből 
fenhagy, a szükséges önállóság s szabad mozgás hiánya 
által az enyészetre készíttetnek elő. 

Az egyháznak s a katholikus hiveknek nevében, a té-
teles s természeti jognak alapján tiltakozom mindezek ellen. 

32* 
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Hasonlólag tiltakozom a sieburgi s mainczi intézeteknek el-
nyomása ellen, melyek a kormánynak jóváhagyása mellett, 
s az e jóváhagyásban helyzett bizalom alapján katholikus 
jóltevőknek legnagyobb áldozatai által alapíttattak meg, s 
testületi jogokat nyertek, s most egy kivételes, a jogegyen-
lőséget lábbal tipró törvény által, minden ok nélkül elnyo-
matnak. 

A törvényjavaslatnak az egyházi hivatalok betöltésére 
vonatkozó részletei azon bizalmatlanságból származnak, 
melylyel bizonyos helyen a papok társadalmi s politikai 
magokviselete ellen viseltetnek, mely bizalmatlanságnak alap-
talan voltát a tapasztalat már eléggé kimutatta ; mert a 
kath. püspököknek s papoknak, a fejedelem s a haza iránti 
hűsége még mindig, a legnagyobb megpróbáltatások alatt is 
érvényesítette magát. A többiben pedig mondható, hogy 
azon mód, mejy szerint a hesseni nagyherczegségekben kü-
lönös megegyezés alapján az egyházi javadalmak betöltetnek, 
az államnak minden csak kigondolható biztosítékot nyújt ; 
amiért is minden e tekintetben egyoldalulag, az egyház köz-
reműködése nélkül hozandó uj szabályzat ellen előlegesen is 
határozottan tiltakoznom kell, mihez még azt is teszem, 
hogy azon esetre, ha e szabályzat még a káplánokra s he-
lyettes plébánosokra is terjedne — mi, eltekintve a porosz 
májusi törvényektől még sehol s senki által sem követel-
tetett — hogy akkor annak teljesítése már csak azon okból 
is gyakorlatilag lehetetlen lenne ; mert a szolgálatnak köve-
telményei a gyakori áthelyezéseket majdnem elkerülhet-
lenül szükségessé teszik. 

A kérdéses tvjavaslatnak 8. §-a mely azt határozza, 
hogy valamely papnak polgárilag történt elitéltetése a java-
dalom elvesztését vonja maga után, a kath. hittan s az egy-
házi jog azon elvével ellenkezik, mely szerint valamely egy-
házi hivatal csak az egyházi hatóság által ruházható az illető-
re, s vehető el tőle, soha sem pedig a világi hatóság által. Hogy 
oly papok, kik polgári vagy politikai vétkek által illető 
egyházi hivatalukra méltatlanokká tették magokat, ettől 
egyházi elöljáróságuk által,az egyházi törvények meghagyása 
szerint megfosztassanak, az az egyháznak ; úgyszólván még 
inkább fekszik érdekében mint az államnak. Ellenben nem 
teheti a katholikus lelkismeret s nem fogja tenni soha, hogy 
egyházi hivatalba való más beigtatást, vagy attól való más 
megfosztást ismerjen el érvényesnek, mint azt, mely az ille-
tékes egyházi hatóság által, az egyházi törvények meg-
szabta alakban hajtatott végre. 

Azon tvjavaslat továbbá, mely a szerzetes rendeltet s 
szerzetszerü társulatokat, egy alig figyelemre méltó résznek 
kivételével elnyomja, a kat. hittan s a lelkismeretszabadság, 
valamint természetes, törvényes jogaink legmélyebben be-
vágó sérelmeinek egyike, olyannyira, hogy nehezen megért-
hető, miként van az, hogy ezt gyakran még különben jó-
zanul gondolkodó egyének sem akarják belátni. Katholikus 
hitczikkely, hogy a magasabb keresztény tökély szerinti 
élet, mely a Krisztus szóbeli tana s példája által kifejezett 
— s ezért úgynevezett evangeliomi tanácsoknak gyakor-
lati érvényesítésében áll, nem csak dicséretes és üdvösséges, 
hanem a keresztény s egyházi életnek kiegészítő része s az 
azokra hivatottak számára isteni hivatás, mely alól nem 
vonhatják ki magokat, anélkül, hogy az isteni malaszt-

tal szembe ne száljanak, sőt lelköket súlyosan meg ne káro-
sítsák. A zárdai élet s az evangeliomi tanácsok gyakorlása 
ellen intézett tilalom tehát beavatkozás s hit s a lelkismeret-
nek legbensőbb szentélyébe s egyúttal az egyháznak meg-
nyomoritása s megkárosítása A kath. egyház ugyanazon jog-
gal követelheti zárdai intézményeinek birtoklását, melylyel 
saját megcsorbittatlan fenáilhatását követelheti. Magyará-
zatra sem szorul, mily embertelen s türelmetlen eljárás, az 
országnak azon fiait s leányait elűzni, kik egy, vallásuk 
által magasra becsült, szentnek dicsért életmódot válasz-
tottak, melyben éltök boldogságát lelik. 

Az egyházi vagyonnak megadóztatásáról szóló tvjavas-
lat csekélyebb fontosságú előttem, ámbár szintén az egyházi 
jogtan alapelveibe ütközik.. Ha a kath. egyháztól megvona-
tik minden anyagi segédeszköz is, tagjainak szeretetteljes 
áldozatkészségében s az isteni Gondviselésben elég támaszt 
találna. 

Megmutattam az eddigiekben, mennyire sértik e leg-
újabb egyházpolitikai tvjavaslatok a kath. egyház belalkot-
mányát, mennyire a katholikus polgároknak legszentebb 
igazait s érdekeit. De nem tehetem, hogy végre fel nem tün-
tessem azt is, mennyire ellenkeznek azok az igazi szabadság 
alapelveivel, s az újkor minden igazán üdvös vívmányaival. 
Semmi egyebek azok, mint azon szűkkeblű s vészes rend-
szabályoknak felujitása, sőt súlyosbítása, melyek a régi 
rendőrállamnak legroszabb korszakában dívtak. A kath. 
egyház élhet, fenállhat, örömmel és üdvös eredménynyel mű-
ködhetik a legkülönfélébb politikai viszonyok közt, — csak 
szabadságot adjanak neki ! 

Haladjunk tehát, ha tetszik, az egyháznak az államtóli 
tökéletes elválasztásáig, csak becsületes szabadságot adjanak 
minden téren, főleg a tanítás s nevelés terén. A kath. egyház 
akkor talán tetemes anyagi, sőt meglehet, hogy szellemi 
veszteségeket is szenvedend, de fenn fog állhatni, meg fog 
élhetni. 

Ellenben oly rendszer alatt, mely Istentől származó 
szabadságát megvonja tőle, mely őt magát s szolgáit a vi-
lági hatalom szolgáivá teszi, mely még a papságnak is val-
lásos nevelését, a kath. tudományosságnak ápolását, a kath. 
hitéletnek fejlődését s a keresztény tökélynek gyakorlását 
elnyomja, s külsőleg a katholikus formák talán fentartása 
mellett a lealacsonyittatásra s decatholizáltatásra itéli el őt, 
— ily rendszer alatt fenn nem állhat ; mert ott csak kettő 
közt választhat : a szégyenteljes önlealacsonyitásbani lassú 
enyészet, vagy a vértanúság közt. Melyiket válaszsza e 
kettő közül, arra nézve egy pillanatig sem habozhat, bárki 
legyen is, világi hivő, vagy püspök, aki a kereszténységnek 
isteni eredetéről s anyaszentegyházának igazságáról meg-
győződve van. 

Hessen nagyherczegségében évtizedek óta, bármit 
mondjon is az irányzatos sajtó s eltekintve egyeseknek cse-
kély kihágásaitól a legtökéletesebb béke uralkodott mind a 
két felekezet közt egyrészt, egyház s állam közt másrészt. 
A mit az állam befolyás s biztositék tekintetében méltányo-
san csak követelhetett, azt mind bőségesen birta, a katho-
likusok pedig egy jóakaratú fejedelemnek igazságos kor-
mányzata alatt megelégedettek voltak és boldogok. Most 
pedig e boldog állapotot minden ok nélkül felforgatni, s or-
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azágunkat oly zavarokba dönteni iparkodnak, melyek más-
hol már elviselhetlenekké lettek. 

A kath. egyház távol van a követelő erőszaktól, ellen-
kezőleg a méltányos engedékenység az önmegtagadás legszélső 
határáig szinte szokásos nála ; — csak egy lehetetlen előtte, s 
bármely hivő tagja előtt, legyen az pap vagy világi, és ez a 
katholikus hitelveknek megtagadása. Valahányszor, mint 
jelenleg, oly engedményeket követelnek tőle, s oly feltétele-
ket szabnak neki, melyekbe nem egyezhetik bele, mind-
annyiszor kénytelen azt válaszolni: ,Istennek inkább kell 
engedelmeskedni, mint az embereknek'. Akkor aztán azokra 
háritja a felelősséget, kik ezen helyzetbe hozták, s egyedül 
Istenben bizva a vértanúság ösvényére lép. 

Inkább bármit türendek el, semhogy püspöki köte-
lességeimtől még csak egy hajszálnyira is eltérjek s csak a 
legcsekélyebb részletet is adjam fel katholikus hitemből 
vagy anyaszentegyházunk jogai- s szabadságaiból ; s meg 
vagyok győződve, hogy összes papságom s a mainczi megye 
összes hivő, katholikus népe feloldhatlan egységben egye-
sülve van velem, s egyesülve marad. 

Óhajtom, hogy az utógondolat nélküli nyíltságnak 
ezen ekként ejtett szavai senkit se bántsanak meg, hanem 
hogy ellenkezőleg, katholikus népünknek javára s hazáuk 
békéjének előmozdítására mindenütt jóindulatu fogadást ta-
láljanak. Ockstadt *) 1874. szept. 24., báró Ketteler Vilmos 
Emmanuel, mainczi püspök. 

E&YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, okt. 13. A n a g y m e s t e r b o s z u j a . Hogy 

is kezdjük csak ? Legjobb lesz igy : „Történt pedig ebben az 
esztendőben", e kezdet úgyis legjobban megfelel azon tudo-
mányos (?) felolvasás kezdetének, melyet a páholy nagy-
mestere e hó elején az akadémiában tartott, tehát : történt 
ebben az esztendőben : hogy egy bizonyos Kováos a tudo-
mány pörölyével olyat sújtott a nagymester kezére, egészen 
váratlanul, hogy az nem csak a kőműves eszközöket ejté ki 
kezeiből, hanem a váratlan csapás feletti fájdalmában még 
amaz ismeretes szabadkőmüvesi bátorságot és hidegvérüsé-
get is elveszité, melyet még az inasok is tartoznak tanúsí-
tani, midőn felavatásuk alkalmával még a feketére festett 
hordótól sem ijednek meg, holott felette égő üszök terjeszti 
rémes világát, mely még szét is robbanthatná, ha története-
sen puskapor lenne benne, no de jó, hogy nincsen. 

Igy megijeszteni egy nagymestert, és pedig megijesz-
teni a szabadkőműves tudományosság székhelyén, az aka-
démiában, ez legalább is nagy vakmerőség, ezt büntetlenül 
nem lehet hagyni, mert különben : ki fog hinni többé a sza-
badkőműves tudományban ? Azonban Kovácsot ütni vesze-
delmes dolog, gondolta magában Pulszky ur, mert pörölye 
van és vissza talál ütni, rajta tebát, tartok egy felolvasást, 
már épen olyat, a milyet, bekenem vele a katholicismust és 
boszumnak elég van téve, még attól sem kell félnem, hogy va-
lami akadémikus papok visszaütnek . . . . Es a nagymester ugy 
tőn, boszuját kitöltötte a katholicismuson, és most a szabad-
kőmüvesi bátorság helyreállított reputatiójának babérjain 
pihenve, szenvedett fájdalmát is elfelejti. 

*) A püspök akkor bérmálási körúton volt. Szerk. 

„A muzeumokról", ez volt czime a boszuálló felolva-
sásnak, mely valószínűleg azért volt választva, mert oly mu-
zeumba való emberhez leginkább illet ; hogy emellett t a r -
talma is megfelelt a nagymester magas állásának és czéljá-
nak, azt a következők vannak hivatva bebizonyitani. Az 
már magától értetik, hogy minden szabadkőművesnek ex 
offo helyes mindaz, mi a pogányságban történt, ellenben 
barbár tény, vallási rajongás mindaz, a mit a keresztények 
végbe vittek, e tekintetben nem képez kivételt Pulszky ur 
sem, magasztalja a pogány császárokat, hogy ámbár csak 
privat muzeumokat, de mégis állítottak, „mikor azonban a 
kereszténység kora jött, az uj hit követői barbár módra 
lerombolták az ókor e nagybecsű remekeit, vallási rajongá-
sukban bálványokat látva ebben". Igazán sajnálatra méltó 
vakság, amit azok a keresztények vallási fanatismusból vég-
bevittek, mennyi alkalmatlanságot okoztak a 19-ik század 
szabadkőműveseinek, hogy Jupiter, Venus, Bachus stb. 
istenségek szobrait újra kell nekik emelni; nem elég költ-
ségbe kerül-e, hogy az ujabbkori szabadkőműves istensé-
geknek majd szobrokat emelnek, majd, legalább az élőknek 
hivatalokat állítanak ? nem jobb lettvolna-e, ha ezen összegek 
ujabb muzeumok alapítására fordíttattak volna, hol a páholy 
emberei kenyérrel láttattak volna el ! Mily épületes lenne 
p. o.( ha Róma basilikái helyén, a római pogány templomok 
diszelegnének, hova minden hivő musulmán, azaz szabadkő-
műves zarándokolhatna, hogy ott hozzá hasonló esztelen 
fatuskó, vagy kőhalmaz ő istenségének hódolatát bemutat-
hassa ! Pulszky urnák, ugy látszik, leginkább ez fekszik 
szivén, mert különben csak nem jajgatna, hogy nem létez-
nek azon istenségek, melyek csak az emberiség demoralizá-
lására szolgáltak eszközül, hogy ne is említsük, miszerint 
a halandók általuk az igaz Isten imádásától elvonattak. 

Különben is a legnagyobb absurdum azt állítani, hogy 
a kereszténység és csak a kereszténység pusztitotta el amaz 
állitólagos nagybecsű remekeket. Ha a szabadkőműves tör-
ténelemismerete egyoldalú nem lenne, mely szerint mitsem lát 
abból, mit a pogányok maguk semmisítettek meg, ugy tud-
hatná Pulszky ur, hogy nem a keresztények, hanem a sza-
badkőművesek dicső példánya, Neró gyújtatta fel Rómát, 
tudhatná, hogy mit és mennyit szenvedett Olaszország a 
pogány népvándorlás által, és hogy a keresztények ugyan 
csak kevesen voltak, de hatalmuk sem volt hozzá, hogy 
pusztítsanak, különben is a béke emberei lévén ; ha tehát 
pusztultak el műremekek, ugy a vádlevelet e tekintetben 
csak tessék a szabadkőművesek ősei, a pogányokhoz adres-
sálni, vagy ha épen csakugyan kedve van keresztényeket is 
vádolni műremekek elpusztításával, ugy dobja a vallási 
fanatismus kövét saját felekezetére ; nem szükség azt rágal-
mazni, a történelmi adatok e tekintetben oly gazdagok, 
hogy egy becsületes könyvtárt lehetne összeállítani a pro-
testáns vad fanatismus barbár eljárásáról. Hanem Pulszky 
ezeket nem látja, nem tudja, neki az őskereszténységet kell 
beszenyezui, hogy a pogány korszak művészi tekintetben is 
magasztosabbnak tűnjék ki, mint a keresztény. 

Igen, ez a szabadkőművesség czélja, a kereszténységet 
minden tekintetben, minden téren olyannak tüntetni fel, 
mely a társadalomra sokkal hátrányosabb, mint volt a po-
gány korszak ; ezért beszél igy Pulszky is, s ha itt-ott némi 
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elismerést tanusit a kereszténység iránt, ez csak ezért törté-
nik, hogy maga iránt részrehajlatlanság tekintetében annál 
nagyobb bizalmat keltsen, és a kevésbbé óvatosakat a pá-
holy által követett iránynak megnyerje. Ami azonban fel-
tűnő és a szabadkőmüvesi szerénységről tesz tanúságot, az az, 
hogy a magyar nemzeti muzeummal nagyon meg van elé-
gedve, valószínűleg azért, mert ott nem katholikus conser-
vativ főúr, mint Párisban, hanem a lutheránus Pulszky Fe-
rencz a felügyelő, mely állás valószínűleg igen alkalmas a 
szabadkőmüvesi propaganda kiterjesztésére, egyszer más-
szor pedig a kereszténység, illetőleg katholicismus elleni 
boszu kielégítésére, — nem ugy van ? No de azért a keresz-
ténység, a katholicismus fenn fog maradni, a szabadkőmű-
vesség pedig Pulszky úrral együtt el fog pusztulni c? 

A csanádi egyházmegyéből, oktober közepén. 
L e l k i g y a k o r l a t o k a t a p a p s á g n a k ! E lapok f. 
félévi 16. és 17. számában igen életre való czikk jelent 
meg ily czim alatt : Lelkigyakorlatokat a papságnak ! Életre 
valónak mondom, mert a lelkigyakorlatok életszükségletet 
képeznek a papságra, valamint a népmissiók a köznépre 
nézve, amint hogy a népmissiók érdekében is már több 
igen alapos felszólalás nyilvánult e lapok hasábjain. Azon-
ban ugy látszik, az irók szava mainapság vox clamantis 
in deserto, mert minden felszólalás eredménye, effectusa 
igen csekély vagy tán legtöbbször épen semmi. No de vigasz-
taljuk magunkat, hogy : qui dédit velle, dabit et perficere. 
Engedje meg ft. szerkesztő ur, hogy jelen soraimmal én is 
egykét észrevételt koczkáztassak a lelkigyakorlatok szük-
séges voltáról és azok gyakorlati kivitelének módozatáról. 
Tény az, hogy korunk hithideg és szelleme egyáltalán meg-
romlott. Mely forrásból fakadt e dögvészt lehellő romlott-
ság, azt fölösleges fejtegetnem ; tudja azt mindenki, ki csak 
némi viszonyban áll a sajtóval s annak ephemer termékei-
vel. Nem csalódom tán, ha abbeli meggyőződésemet vallom 
nyiltan, hogy valamint sz. atyáink a bálványimádás min-
denképeni kiterjesztését és megszilárdítását e földön, s nem 
különben az anyaszentegyházat az első századokban ért 
borzasztó üldöztetéseket is az ördögnek voltak hajlandók be-
tudni : ugy jelen korunkban is a gonoszságból ki nem fogyó 
ős ellen agyafúrt leleményessége talált egy igen practikus 
eszközt az emberi nem tökéletes megrontására, t. i. a sajtót. 
No persze, ennek hallatára a sajtó üresszivű s kábafejü hő-
sei rémséges zajt ütnek, s akár mindjárt fel is nyársalná-
nak, hogy én az ördöggel hozom őket czimboraságba ! De, 
kérem, kinek nem szűre, az ne vegye magára; csak annyit 
mondok : gyümölcseiről ismerjük meg a fát ! Tény, mondom, 
hogy korunk szelleme végkép megromlott, mely romlottság 
ijesztő (s ez még gyengéd kifejezés !) módon nyilvánul már 
a köznép rétegeiben is. Tagadhatatlan, hogy e romlottság 
causa efficiense nálunk jó nagy részben a boldogtalan uj 
alkotmányos aera még boldogtalanabb népoktatási s egyéb 
époly kevéssé üdvös törvényeivel, vagy tendentiái s hatá-
rozataival. De erről nem szólok, sem a polgári házasságról, 
melyet behozni ugyancsak neki gyürköztenek ; elég tud-
nunk, hogy az illetők csak folytassák üdvtelen munkájokat, 
s hova hamarább eljön az idő, midőn Árpád hónából kő kö-
vön nem marad. Csak annyit constatálok, hogy mainap 
annyira beleette magát a népbe a hitetlenség rákja, mikép 

valakivel találkozván, önkénytelenül az a kétkedő kérdés 
villan meg az ember agyában: Váljon van-e hited? Lehe-
tek-e irántad bizalommal ? ! Szóval a jelenkor emberére tel-
jes mérvben alkalmazhatók a zsoltáros szavai, midőn az 
Isten ellen lázadókról irja : „Dirumpamus vincula eorum 
(Domini et Christi eius), et proiiciamus a nobis iugum ipso-
rum. Ps. 2." E szavak értelme adja a jelenkor szellemének 
hű kinyomatát, mihez a kulcsot az 52. zsoltár e versszaka 
adja : „Corrupti sunt et abominabiles facti sunt in iniquita-
tibus : non est, qui faciat bonum ; — non est usque ad unum". 

Hát a papsággal, tekintve a korszellemet, hogyan ál-
lunk ? Hallgass nyelvem, nem fáj fejem ! mondom itt. Hiszen 
— mellőzve az évenkint megujuló szökéseket a papi rend-
ből — minden hivatásától áthatott pap habozás nélkül be-
vallja, hogy a mi státusunkban is sok a javitani és gyógyítani 
való. És meglehet, talán sorban elmondhatnók, bizonyos 
arányban valamennyien a mea culpát. Többet nem mondok, 
s csak azt az egy észrevételt bátorkodom még tenni, hogy 
figyelembe véve a szerte grassáló hitetlenséget és erkölcs-
romlottságot, mely a papságra sem maradhatott megmé-
telyező befolyás nélkül, ha mai napság két pap találkozik, 
nagyon könnyen ugy járhatnak, mint a régi augurok, kik 
nyiltan a népet csalták, de titokban négy szem közt egymás 
szemébe kaczagtak. 0 tempóra, o mores ! Valljuk be őszin-
tén, hogy van szükségünk gyógyszerre, segélyre és tá -
maszra és esedezzünk lelkigyakorlatokért; mert ezek nyújt-
ják a kellő gyógyszert, és adják meg az isteni segélyt és 
malaszttámaszt. (Vége köv.) 

Berlin. A p o r o s z h o n i k a t h . e g y h á z s a p o l -
g á r i h á z a s s á g . A d a l é k o k a p o r o s z t a n s z a b a d -
s á g h o z . (Vége.) Az eddigiek eléggé mutatják, minő állást 
fog a poroszhoni kath. egyház az okt. l - jétől kezdve életbe 
lépő úgynevezett polgári házassággal szemben elfoglalni. 
Következik ezekből, amit különben amugyis tudtunk, hogy 
a kath. egyháznak a házasság körüli elvei a ,polgári' miatt 
a legcsekélyebb részben sem változnak meg. Minden katho-
likus ember okt. 1- je után is csakúgy köteles, mint eddig 
volt, házasságát egyházi kihirdetés utján és egyházi es-
ketés által, minden idevonatkozó, péld. a tempus clausum 
körüli szabályoknak szemmeltartása mellett megkötni; mert 
különben egyházi fenyítéknek teszi ki magát. De ha az 
egyház alapelvei változatlanok max-adtak, következik, hogy 
az egyházi gyakorlat is változatlan marad, azon egy kivé-
tellel, hogy a pap, okt. l-jétől kezdve már csak egyházi 
megbízás folytán esketi a házasfeleket, mig eddig ez alka-
lommal még az idevonatkozó állami szabályzatokat is kellett 
tekintetbe venni. Ezt a többször idézett naptól kezdve a pol-
gári lajstromvezető teszi, ki polgárilag ,esket' is ; és ezen 
ténykedésnek a hivatalnok előtt, ezen pusztán polgári szer-
tartásnak, mely Isten s egyház előtt nem köt házasságot, — 
ennek az uj törvény szerint meg kell előznie az egyházi es-
ketést, s a papoknak 100 tallérig, illetőleg három hónapig 
terjedhető büntetés alatt tilos oly párt esketni, mely megelő-
zőleg a polgárállományi hivatalban nem adatott össze. 

Eddigi gyakorlatának ezen egyedüli megváltoztatá-
sában, hogy t. i. okt. l-jétől kezdve a polgári ténykedés 
megelőzi az egyházit, — ebbe belegyezhetik az egyház, 
mert egyalőre teheti, nem mert tennie kell. Mert elvben az 
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egyháznak tökéletes szabadsága, a házassági köteléknek fel-
tételei felett határozni, ezentúl is fentartatik szemben az 
állammal, s hasonlólag az egyházi törvénykezés s bíráskodás 
is. Ha tehát polgárilag oly felek adatnának össze, melyek 
egyházilag nem eskethetők, akkor az egyház, nem törődve 
a polgári actussal, áldását megtagadná tölök. Ezen polgári 
actus az egyház előtt nem bir több jelentősséggel, mint pél-
dául azon házassági magánszerződések, melyek a vagyoni 
kérdésekre vonatkozólag az egyes felek közt köttetni szok-
tak. Az egyház nyugodtan halad a maga utján, addig a 
meddig az állam utja párhuzamos ezzel, jó ; — ha eltér tőle, 
megteszi az egyház, a mit törvényei parancsolnak, a többi-
vel pedig nem törődik. 

Mily értelemben veszi a liberalismus e szót : ,szabad-
ság1 s mily jellemtelen visszaélést üz azzal, kiki tudja; tüze-
tesen a tanszabadságra vonatkozó például szolgáljon a kö-
vetkező tudósitás, mely azt mutatja, hogy ezentúl az isteni 
félelem s jámbor erkölcsök birodalmában a magániskolák 
tilosak lesznek, mert — mert igen sok katholikus van köz-
tök. A tényálladék ez: Létezik egy 1839-ből származó mi-
nisteri leirat, mely hasonló irányzatossággal magániskolákat 
s magán nevelő intézeteket csak ott engedélyez, hol a nyil-
vános iskolák nem elégségesek az oktatandó ifjúság tanítá-
sára. Ezen, időközben feledésbe ment rendeletet a közokta-
tási s ,cultus'-minister most ismét felmelegítette s szigorú 
keresztülvitelét sürgeti. E rendeletben meghagyja a minister, 
miszerint mennél több állami, felekezetnélküli iskoláknak 
megnyitása által a magán iskolákat feleslegesekké kell tenni, 
főleg azokat — s ez az, amiért az egész felmelegítés történt, 
melyeken katholikus papok tanítanak !... Sőt a minister 
annyira megy, miszerint rendeli, hogy mihelyt elég állami 
iskola van, a fenálló magánintézetek, főleg, melyeken katholi-
kus papok tanítanak — nem is kizárólagosan, hanem csak 
egyéb, világi tanitók mellett, — oszlattassanak fel, mig az 
illető tanitványok az állami iskolákba átteendők. 

Ez először kiáltó igazságtalanság ; mert a törvénynek 
visszafelé ható erőt ad ; másodszor kiáltó megsértése a tulaj-
donjognak ; mert igen sok magán tanintézet van, mely az 
illető igazgatónak sat. egész vagyonát képezi, melyből élt ; 
s mely most egy hátrafelé ható rendelet által megsemmisít-
tetvén, koldusbotra jut. Harmadszor pedig ezen ministeri 
rendelet gyönyörű illustratiója azon fogalomnak, melylyel az 
uralkodó liberalismus a tanszabadságról bir, s mely szerinte 
abban áll, hogy elnyom minden iskolát, kivéve az ő vallásta-
lan államiskoláit, melyekben a serdülő nemzedéket hivatal-
ból gonoszszá teszi ; mert jól tudja, hogy bitorolt uralma 
csak addig tart, mig az emberi nemet anyagi s szellemi 
erőszakkal butává sikerül tennie s ezen állapotban megtar-
tania. S ezen nyomorult faj ,amerikai viszonyokat' emle-
get ! 

Róma. G a r i b a l d i l e v e l e a z o l a s z v á l a s z -
t ó k h o z eléggé figyelemre méltó, hogy mi is említsük ; mert 
oly részletességgel ecseteli a forradalmi Olaszországnak nyo-
morult voltát, hogy leírásához a leglelkismeretesebb u l t r a -
montán' sem tudna talán sokat tenni hozzá. 

Nevezetes, hogy Garibaldi ez egyszer nem irt oly bo-
londosán, gondtalanul s pongyolán, mint máskor szokott. 
Érett megfontolás után s a legnagyobb gonddal irta meg e 

levelét, mely — mirabile dictu: bizonyos tekintetben az 
igazságszeretetnek s az őszinteségnek valóságos remek müve. 

Röviden, de találólag azt mondja, hogy a mai Olasz-
ország „rothadt s erkölcstelen" . . . Rothadt s erkölcstelen 
„Íróiban, választóiban, képviselőházában, ministeriumában, 
törvényszékeiben, hivatalnokaiban, szárazföldi s tengeri had-
seregében", — rothadt s erkölcstelen „minden vállalatában, 
szerződéseiben, ipartársulataiban s pénzintézeteiben, szóval : 
minden hivatalában, s a közélet minden ágában". 

Azt mondja továbbá, hogy : „A miniszterek erejét a 
kémkedés és a rágalom s hazugság képezi ; s e ministerek 
mindig ugyanazok, kik immár 26 éve kormányozzák az 
országot". 

Ennélfogva felhívja a választókat : „seperjék ki eme be-
tolakodott fajt, mely mint a hangyák, midőn a méhköpübe 
behatoltak, a viaszt s a mézet elhordják onnan, mit sem 
hagyva hátra, mint rothadást s piszkot" . . . 

Szívesen megengedjük, hogy nincs ember a föld hátán, 
ki képesebb s illetékesebb lenne a forradalmi Olaszország 
felett döntő Ítéletet mondani, mint Garibaldi, ki emez I ta-
liát legnagyobbrészt maga s sajátkezüleg megcsinálta. Azért 
ebbeli őszinte vallomásai csakugyan nagybecsüek ; annál 
becsesebbek, minthogy szépen kinyomatva házunkhoz be-
küldte azokat, legkedvesebb lapjai utján. 

Garibaldi e sorokban a választókhoz szól, egész Olasz-
honhoz. E levél nem Íratott azon szándékkal, hogy szive 
aggodalmait titkon egy-egy meghittebb barátja előtt ki tárja, 
hogy közölje vele keserűségét, bánatát, csalódásait ; — épen 
nem, — e levél, mint fentebb mondók, gonddal, érett meg-
fontolás után, úgyszólván ünnepélyességgel van irva s közzé 
téve, ugy hogy egész Európa borzadálylyal vegyes utálat-
tal tekinthet azon képre, melyet fest, s melyért utóvégre is 
még köszönetet szavazunk neki. 

Nem hímez -hámoz, nem tesz kivételeket ; van elég 
bátorsága, hogy egy kis világosságot gyújtson a borzasztó 
sötétség közepette, s nyiltan kimondja, miszerint az u j 
Olaszország rothadt s erkölcstelen ,minden hivatalában, s a 
közélet minden ágában'. 

S mindazok közt, kiket osztályok szerint megnevez s 
elitéi, a rothadt s erkölcstelennek mondott szárazföldi s ten-
geri hadseregben, a törvényszékeknél, a ministeriumokban, 
a közigazgatási hivatalokban, sehol sem találkozik még csak 
egyetlenegy ember sem, ki fel merne kelni s szemébe mon-
dani e levél Írójának : „Hazudik Uram" ! 

Tehát igaz mind ez, — hallgatása által maga is beis-
meri a forradalmi Olaszország, hogy rothadt s erkölcstelen, 
hogy mindenütt csak rom s piszok van. 

Ezek azok, kik ,erkölcsös eszközök' által hóditottak, 
kik Olaszországot újra szülték s a papok ,erkölcstelen igája 
alól felszabadították', ezek azok, kik Olaszhon nagyságát 
akarták megalapítani, függetlenségét, szabadságát, bol-
dogságát. 

Levele végén a vén szabadkőműves forradalmár eléggé 
kegyes a ,tisztakezüek' s ,tisztajellemüek'-től várni Olasz-
hon, az alig ,ujjászületett'-nek isméti ,újjászületését'; ter-
mészetesen csak azért, hogy néhány év múlva ő és barátai 
az addig ismét felhalmozott javakon ismét osztozkodhassa-
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nak ; mert ez a liberalismusnak ,újjászületése' mindenütt 
a világon. 

Azonban azt hiszszük, a ,tisztakezüek'-nek lesz annyi 
eszök, bogy még egy kissé várnak, s nem sietnek a saját 
bűnei undokságában elmerülő liberalismus segítségére. Csak 
hadd merüljön el egészen, hadd üritsék a népek fenékig az 
újkori liberalismus poharát, akkor aztán majd igazán meg 
tudandják becsülni megmentőjüket, különben nem. Ne ja j -
veszékeljék tehát a caprerai vén forradalmár, csak tovább 
azon a lejtőn, melyen lefelé csúsztok, s máris oly mélységbe 
juttottatok, hogy immár magatok is megijedtek ,haladás-
tok' sebesvolta felől — csak tovább, előre, az örvénybe, ott a 
ti helyetek, s az országok meg lesznek mentve, mihelyt ti 
tőletek megszabadultak. 

Hogy e szabadulás nem megy már oly könnyen, hogy 
a népek, melyeket ti ,ujjászülettetek' ezen újjászületést 
mindinkább jobban sinylik, azt csak magoknak tulajdonít-
sák, mert elfordulva az igaz Istentől, hamis istenek után 
jártak. Ha tudva s akarva vétkeztek, csak méltó, hogy egy 
ideig bűnhődjenek is. 

Törökország. F e k e t e p o n t o k . Tiszta látású s 
józan férfiak, midőn azon állapotokat szemlélik, melyeket a 
forradalom teremtett Európában, önkénytelenül is azon val-
lomásra fakadnak, hogy borzasztó események előestéjén 
állunk, ha csak az isteni Gondviselés a legközelebbi jövőben 
nem segít rajtunk. Londonban borzadálylyal emlegetik, — 
Madrid- Bern- és Berlinben pedig előkészítik a válságot, 
melynek Bécsben s Párisban, végképen elgyengülve, a leg-
sajnosabb közönynyel látszanak eléje nézni, mig Rómában, 
a pápák örök városában, azon romok közepette, melyeket a 
bitorlók felhalmoztak, e szót ismételgetik, melyet a maga 
idején nem kevésbbé a félelem, mint a bűnben való nya-
kasság sajtolt ki az illetőből : ,Andremo al fondo' — egészen 
a végletekig menendünk ! 

Midőn a társadalmi feloszlatásnak emez ijesztő elő-
jelei ekként minden figyelmünket lekötnék, alig van érke-
zésünk azon fekete pontot venni észre, mely kelet felül 
mindinkább sebesebben emelkedik, s ugylátszik csakhamar 
azon óriási sötét felhővé készül fejlődni, melyből az onnan 
rég várt borzasztó vihar előtörend. Ott, mint másutt is, a 
kath. egyház üldözése van napirenden, mely üldözés ott is, 
mint másutt csak az üldözők személyeit compromittálja s a 
forradalmat mozdítja elő. 

Törökországban ugyanazon ünnepélyes szerződések 
biztositják a keresztény egyháztestületeknek szabadságát s 
függetlenségét, melyeken magának a birodalomnak fenál-
lása nyugszik. E viszony oly szoros volt mindenha, hogy 
Törökország ez által egészen a krimi háborúig, 1854-ig, tel-
jességgel a külhatalmaktól fügött, melyek mindannyiszor 
beavatkoztak, valahányszor ezt keresztény hitfeleiknek ér-
dekében szükségesnek látták. Sőt tudjuk, hogy e háborúnak 
okát épen Oroszországnak túlságos, a többi hatalmak jogos 
befolyását kiszorító beavatkozásai képezék, minél fogva 
annak befejezése után a szerződő hatalmak a párisi békekö-
tésnek 9. pontjában kijelentették, miszerint ezentúl minden, 
bármiféle beavatkozás Törökországnak akár polgári, akár 
vallási belügyeibe tilos lesz. Váljon e pontból az következik-e, 
hogy már most a keresztény vallástestületek a török kor-
mány önkényére vannak hagyva? Ezt állítani esztelenség 
lenne, minthogy épen szabadságuknak mindenképeni bizto-
sítása képezé az említett háborúnak egyik okát, mihez még 
az is járul, hogy a sultan néhány hónappal a párisi békekö-
tés előtt egy ünnepélyes hatti-humayum által keresztény 
alattvalóinak teljes vallásszabadságot biztosítván, a nagyha-
talmak e hatti-humayum érvényében bízva szerkeszték bé-
kekötési okmányuknak eme 9. §-át, mely tehát kétoldalú 
szerződésnek tekintendő, amennyiben a hatalmaknak beavat-
kozásai csak azért tiltattak meg, mert a hatti-humayum ki-
adatott, következőleg csak addig, ameddig a török kormány 
annak ígéreteit teljesiti. 

Pedig nem teljesiti már régóta Elnyomta a kath. 
görögöket, a bolgárokat s legújabban az örményeket. Min-
denütt ott van annak keze, ki egyházunkat Németországban 
vérig zaklatja, s kinek ,eszméit' a legújabb török kormány-
rendeletekben találjuk. 

Ugyanis két ,hitfelekezeti törvény' van készülőben, 
egészen porosz minta szerint. Az eddig a Törökországban 
fenálló keresztény vallástestületeknek egyházi vagyonára 
vonatkozik : mert hát utóvégre minden egyházüldözés az 
egyháznak kifosztására lyukad ki. Igaz hogy e vagyon 
egyelőre még nem annectáltatik, hanem előlegesen csak az 
államnak ,oltalma' s ,ellenőrzése' alá vétetik. Nem lehetend 
ezentúl egyházi vagyont venni vagy eladni, kegyeletes ala-
pítványokat tenni, templomot vagy zárdát építeni a török 
hatóságok beleegyezése nélkül. 

A második tvjavaslat a pápai kibocsátványokra vo-
natkozik. Ezentúl a próféta utódjának is leszen ,joga' azo-
kat legmagasabb ,placetuma' által helybenhagyni vagy 
sem, s a katholikusok csak annyiban fogják egyházuk fejé-
nek parancsolatait teljesíthetni, amennyiben a török sultan 
ezt kegyesen megengedni jónak látandja. Szinte szerencsének 
mondható, hogy az egyházi vagyonra vonatkozó rendeletek 
a szakadár görögöket is sújtják, minél fogva Oroszország 
mintegy ki- vagy felhiva érzi magát, hitfeleinek védelmére 
beavatkozni, mit annál könnyebben tehet, minthogy a sultan 
ebbeli eljárása által a hatti-humayumt, következőleg a párisi 
békekötésnek 9. §-át maga semmisítette meg; — sőt immár 
nyilt titok, hogy az orosz kormány tettleg Í3 készül rá, e 
§-t elenyészettnek kijelenteni, amint nem régen, ugyancsak 
a párisi békekötésnek a fekete tenger semlegességét ki-
mondó §-át eltörültnek jelentette ki, anélkül hogy valaki 
ellentmodott volna. Ez esetben Törökország alighanem ber-
lini Mephistójához forduland segítségért, mely alkalommal 
majd meglátjuk aztán, váljon csakugyan a törökhoni ke-
resztényeknek ügye lesz-e azon ,his ftő', mely a keleti kér-
dést folyamatba hozza. 

VEGYESEK. 
— Berlinben e napokban furcsa káptalan ülésezett, az 

u. n. brandenburgi, melynek tagjai : Eulenburg gróf bel-
ügyminister, Westphalen és Selchow állaministerek, Stülp-
nagel, gyalogsági tábornok s berlini térparancsnok, végre 
pedig Klützow, belügyministeri tanácsos. Megjegyzendő, 
hogy a porosz kormány néhány régi káptalannak jövedel-
meivel kitűnőbb állású hiveit még ma is jutalmazni szokta, 
mi czélból e káptalanok protestautizáltattak, s az egyes he-
lyek, mint látjuk, tekintet nélkül az illetők egyébkénti fog-
lalkozására (de nem tekintet nélkül vallásukra, mert csak 
protestánsoknak) adományoztatnak. — Dupanloup püspök-
nek legujabbi római útját azzal hozzák összeköttetésbe, 
hogy az orleausi szűz, Johanna d' Arc boldoggá avattatása 
iránt a kellő lépéseket megtenni akarja. Franczia lapok ha-
sonlólag XVI. Lajosnak beatificatióját is kezdik emlegetni. 
Ez utóbbit legalább nem hiszszük — Rómában, szept. 20-án, 
a piemontiak betörésének negyedik évfordulóján a Porta 
Piánál, hol betörtek, az akkor elesetteknek emlékére egy 
márványtáblát illesztettek a falba, melyen állitólag azoknak 
nevei voltak, kik a betörés alkalmával elestek. Most azon-
ban kisült, hogy a nagy pompával befalazott névsor hibás, 
amiért a táblát ismét kivették. 

— Mennyire van igaza Garibaldinak, midőn Olaszor-
szág ,rothadásáról' beszél, mutatja a következő bünstatis-
tica, melyet egy olasz liberális lap közöl. 100000 lakóra jön 
Angliában 107, a fenyitő törvényszék elé tartozó bűn, Ausz-
triában 309, Oroszországban 104, az amerikai Egyesült 
Államokban 534. 

Ellenben: Siciliában 1831, a nápolyi tartományokban 
1627, aMarkákban 1032 s Sardiniában 1034; — az újjászü-
letés' első évtizedében ! 

Folytat ás a m e l l é k l e t e n . 



Melléklet a „Religio" 32. szrimához. 1874. oktober 17-én. 

IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Bírálatok s ismertetések. 

Synoptische Tabellen über die gesammte katholische 
Dogmatik, Moral, Heilmittel u. Liturgie für Theologie Stu-
dierende, Examinanden, Prediger u. Katecheten von Abbé 
Monnier ; aus d. Franz. von J. P. Stollenwerk, Rgsbg. Pustet, 
1874, n. 4-edr. 188 1. 5 frt 40 kr. 

Mindenki, a ki életében már nagyobb vizsgára, szigor-
latra s a t - készült, jól tudja, mennyire segiti az emlékező te-
hetséget, ha az ember az elsajátítandó tárgyat bővebb, rövi-
debb pontozatokra szedi, melyek okszerüleg összeállítva, nem 
csak a főbb pontokat jelzik, hanem az egész tananyag belső 
összefüggését is feltüntetik. Ily, a fentjelzett hittani tanága-
kat felkaroló, táblázatos munka az előttünk fekvő, mely tár-
gyát analytice s synthetice feldolgozva, teljes s világos átné-
zetet nyújt, s ugy az elsajátítást, mint az előadást tetemesen 
megkönnyíti. Egy általános bevezetés fejtegeti az egésznek 
tervét, mely szerint a munka négy részből áll. Az elsőben bi-
zonyitja szerző a kinyilatkoztatás szükségességét, hogy Istent, 
az embert, Krisztust, az egyházat s az örök életet kellőleg 
felismerjük ; a második, tüzetesen erkölcstani rész az emberi 
cselekedetekről s az ezeket szabályzó morális törvényekről ér-
tekezik, a kötelmeket s evang. tanácsokat fejtegeti ; a harma-
dik rész a malaszt-, az ima- s a szentségekrőli tant foglalja 
magában, mig a negyedik a cultussal, annak gyakorlatával s a 
liturgikus időkkel foglalkozik. 

A munkának használhatósága minden kételyen kivül 
áll ; ára mérsékeltebb lehetne. A franczia eredeti Bonald, 
lyoni bibornok-érsek, a német fordítás a kölni érsek-helyettes, 
Baudri püspöknek approbatiójával jelent meg, f 

Arbeiterfrage und Socialismus. Vorlesungen, gehal-
ten im Sommersemester 1871 von Dr. Wilh. K. Beisehl, 
weil. o. ö. Prof. d. Moraltheologie zu München. Münch. Stahl, 
1874, 8-adr. VI és 266 1. 1 tall. 

,A socialismus' — mondja szerző — „a műhelynek leg-
újabb evangeliuma-' s ha azt akarjuk, hogy ősi, igazi evange-
liumunk, melyet a szegényeknek is hirdetni, szent kötelessé-
günk ezen uj evangelium által végképen ki ne szorittassék, 
azon kell lennünk, hogy a társadalmi kérdést, korunk e legé-
getőbbikét kellőleg átértsük ; mert a helyes diagnosis minden 
gyógyulásnak első feltétele. Igaz, alig van kérdés, melyről any-
nyit írnának, mint erről, csak hogy egyúttal alig van irodalom, 
melyben a fonák eszmék oly óriási halmaza vezetné tévútra az 
olvasót, mint épen a soeialis kérdéssel foglalkozó irodalom, 
mely legújabban egyenesen vallásilag az atheísmus, társadal-
milag a gyújtás, gyilkolás, fosztogatás irodalmává fajult. 

Hogy a papságnak sürgős kötelessége e kérdéssel kö-
zelebbről megismerkedni, az nem szenvedhet kétséget. A pap 
legelső tanítója a népnek, s fájdalom, e nép nem minden ok 
nélkül gyanakszik papjára, hogy e téreni bajai s sérelmei 
iránt még nincsen kellőleg tájékoztatva. Honnan is legyen ? 
Tisztelet becsület a Theologia Moralisnak, de az ő szabályai 
s tanácsai a jótékonyság-, az alamizsna- a felebaráti szeretet-, 
még akár az ,extrema necessitas'-ról is e téren elégtelenek. A 
kik a soeialis kérdést támasztják, azok nem koldusok, hanem 
munkaképes s dolgozni kész emberek, kik mivel dolgoznak, 
enni is akarnak ; kik nem alamizsnát kérnek, hanem illő 
munkabért, nem könyörületet, hanem igazságot. S mert e vi-
szonyok olyanok, melyekről a ,Civitas Dei' vagy a ,Summa' 
lángeszű szerzőinek fogalmuk sem lehetett, melyekre nézve 
a régi foliansokban hiába keresnénk felvilágosítást, innét van, 

hogy lehet valaki igen jó pap, sőt jó theologus is, anélkül hogy 
a munkáskérdés iránt kellőleg tájékoztatva legyen. 

Annál nagyobb köszönettel veszszük, ha egy oly kitűnő 
moralista, mint Reischl volt, e kérdéssel behatóan s tüzetesen 
foglalkozik s azt huszonegy fejezetben minden oldalról s 
mindig a keresztény dogma szempontjából tárgyalja, miáltal 
könyve úgyszólván gazdag fegyvertárrá válik azon sürü tá-
madások ellen, melyek épen a socialismus táborából, gyakran 
irányzatos gonoszsággal, még gyakrabban pedig a tudatlanság 
fanatismusával intéztetnek vallásunk s anyaszentegyhá-
zunk ellen. 

Helyesen mondá nem régen egyik magyar lapunk, hogy 
a socialistico-communisticus eszmék s hajlamok hazánk föld-
népe közt is jobban terjedvék, mint első pillanatra talán hinné 
az, aki gyári iparunk csekély voltát látva, azon tévhitben rin-
gatódzik, hogy Magyarországon nincs hely az efféle üzelmek 
számára. De épazért, mivel igen is v a n , azért tartottuk kö-
telességünknek, t. olvasóinkat az itt jelzett munkára figyel-
meztetni. th. 

A vasárnapi pihenés és a vasárnapnak megszente-
lése. Elmélkedések annak helyreállítása s fentartása, vala-
mint meg nem tartásának káros következményei felett, Du-
panloup Felix, orleansi püspöknek hasonczimü röpirata után 
magyarítva. 8-adr. 641. ára 40 kr, postán házhoz küldve 50 kr. 

Minden ajánlás helyett hadd álljon itt e füzetnek tarta-
lomjegyzéke, mely elég tanulságot teszen arról, hogy a nagy-
nevű orleansi főpapnak ezen felette korszerű kibocsátványa 
tárgyát époly sokoldalulag, mint alaposan feldolgozta. Ime a 
tartalom : Bevezetés. — I. A hetek szerinti időszámításnak 
s a vasárnap megszentelésének régi s általános volta. — 
n . A vasárnapnak jelentősége vallási szempontból. — III. A 
vasárnapnak a közerkölcsiségre gyakorolt befolyása általá-
ban. — IV. A vasárnapnak megszentelése mint a szeplőtelen 
családi szellemnek hathatós védje. — V. A vasárnap meg-
szentségtelenitésének következményei, kimutatva azon szomorn 
következményekben, melyeket a vendégházaknak, mindig na-
gyobb mérveket öltő látogatása maga után von — VI. A vasár-
napi pihenés mint az ember testi jólétének feltétéle. — VII. A 
vasárnapi pihenés mint a szellemi művelődésnek feltétele. — 
VIII. A vasárnapnak megszentelése mint a lelkismeretszabad-
ságnak követelménye. — IX. A vasárnapi munkaszünet ellen 
felhozatni szokott kifogásoknak megezáfolása. — X. Mit lehet 
a fenálló törvények keretén belül a vasárnap megszentelésének 
érdekében tenni ? — XI. A vasárnapnak megülése a hadse-
regnél. — XII. Az államnak s a hatóságoknak a vasárnap 
megszentelésének érdekében eddig kifejtett tevékenysége — 
XIII. Mit tehetnek magánszemélyek ezen ügyben? — 
XIV. Zárszó. 

Mily korszerű e munka, s mily általános azon szükség-
érzet, melynek az Dupanloupnak fényes tollával kifejezést 
ad, annak feltüntetésére hadd álljon itt két, egymástól egészen 
független hazai lapból merített nyilatkozat. 

A ,Prot. Egyh. s Isk. Lap' folyóévi 41. számában ezt 
mondja: A „ v a s á r n a p m e g s z e n t e l é s e . A Prot, lap 
f. é. 30. száma egy czikket hozott, a fentebbi czim alatt, 
Sántha Károly ur tollából. Ugyané tárgyról egy értekezés je-
lent meg Strassburgban, mely nem csak a nép, de a sajtó ré-
széről is nagy méltánylásnak örvend. Lassanként a svájezi 
szövetségi tanács által hozott rendszabályok, melyek meg-
szorításokat foglalnak magokban a vasutakon vasárnap tör-
ténendő forgalmat illetőleg, ellenzésre találkoznak a sajtó ré-
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széről, és mint a pietismus maradványai gúnyoltatnak. 
M i n d a z o n á l t a l h a s z t a l a n a k í s é r l e t , e z e n 
r e n d s z a b á l y o k a t l e s z o r í t a n i a k a r n i . Mert a 
vasárnapi nyugalom socialis jelentőségét tekintve, a pietisták 
egyáltalában nem állnak egymagukban, sőt inkább hatalmas 
támpontjuk van a nép javát szivökön hordók egész seregében." 

Az ,Esztergom1 f. é. 10. számában pedig est olvassuk : 
„ — A h e l y b e l i k e r e s k e d ő k barátságos egyezke-

dés folytán a múlt vasárnapon már délutáni 3 órakor bezár-
ták üzletüket, nagyon helyesen azon nézetből indulván ki, 
hogy hat napi anyagi fáradozás után legalább a hetedik nap 
délutánját a szellemi élet igényeinek szentelhessék. Igy tőn 
jóravaló kereskedőink túlnyomó része, egyes kapzsiak kivéte-
lével, kik még e néhány órát is megtagadván magoktól, tes-
tületi szellemök minőségét azáltal mutatták ki, hogy e néhány 
órán át jónak látták társaik rovására geschäftelni. Neveiket 
egyelőre elhallgatjuk, gondolkodási időt engedvén nékik arra, 
bogy magokat elszégyeljék amaz eljáráson, mely ugyan nem 
szép világot vet kollegiálitásokx-a, úgymint gondolkodások 
irányára." 

Mindezeknek elősorolása talán elegendő a csinos kiállí-
tása mellett eléggé olcsó füzetnek meleg ajánlására, mihez 
végül még csak azon megjegyzést fűzzük, hogy a tetemes né-
met kiadás már végképen elfogyott. — cs. 

„Ker. kath. vallástan. A középtanodai ifjúság hasz-
nálatára. Irta Vincze Ambró, egri főgymn. hittanár. Az egri 
egyházm. hatóság jóváhagyásával. Eger 1874." 

Ily czim alatt jelent meg e napokban a magyar kath. 
gymnasiumok felsőbb osztályai számára, nevezetesen az ötö-
dik és hatodik osztályú ifjak részére, a kath. hittan két kö-
tete, jeles magyar tanitó szerzetünknek, a zircz-cisterzi rend-
nek említett buzgó tanárától. Örömmel üdvözöljük e müvet, 
és előre gratulálunk szerzőnek szakavatottsággal és ügyes ta-
pintattal irt könyveért. 

A középtanodai nevelés-oktatás legfőbb és legszüksége-
sebb eszközei a vallástanulmányok. Joggal várja meg az egy-
ház és a haza a középtanodáktól, hogy az azokból kikerült 
ifjak a tudományban legalább a mulkatlanul szükséges ter-
jedelemben kellő alapossággal be legyenek avatva. Ámde ez, 
főleg ma, midőn a középtanodák felsőbb osztályaiban a val-
lásoktatásra a rendes heti órák keretén belül csak egy heti 
óra engedtetik, czélszerü könyv nélkül, — vagyis : csak a 
szükségeseket alaposan tárgyaló, ifjaink észfejlettsége és 
gondolatmenetéhez alkalmazott, és tiszta magyar nyelvezettel 
szerkesztett kézikönyv nélkül — alig érhető el. 

Már pedig a közkézen forgó Martin- és Wappler-féle 
tankönyvek közvélemény szerint nélkülözik az említett kellé-
keket. A Martinféle, különben nagy szakavatottsággal irt kézi-
könyv, mély előadási modora, ifjainkra nézve megemészthet-
len gondolatmenete, főleg pedig a szükségeseken sokkal tul-
vágó terjedelme miatt vált mostoha korunkban használhat-
lanná. A Wappler-féle pedig még több és nyomósabb okok 
miatt czélszerütlen. Igy : mellőzi az ó-szövetségi kinyilatkoz-
tatás rendszeres ismertetését ; az egyes tanoknál annyira nem 
fekteti a fősúlyt a bizonyítékokra, hogy sokszor megelégszik 
a szentírásra való egyszerű hivatkozással ; a másik kutforrást 
pedig, a szent hagyományt nem használja. Továbbá polemi-
kus részében oly ismereteket tételez föl, minőknek magyar 
fiatalságunk birtokában nincsen. Végre német gondolatjárása 
és alaki rendezetlensége használatát igen nehezítik. 

Ennélfogva meg vagyunk győződve, hogy Vincze ur hit-
tanát örömmel fogadják széles e hazában gymnasiumainknál ; 
és miután szerző oly régtől várt, derék magyar müvet állított 
össze, melyben sem a jó kézi könyv kellékeit, sem a jelen-
legi heti egy órát figyelme elől nem téveszté, hiszszük, mi-
szerint meleg pártolásban részesitik mindenfelé az oly vallás-
tant, mely méltán megérdemli, hogy egyetemes tankönyvül 
hozassék be minden magyar középtanoda felsőbb osztályaiba. 

A megjelent mû a „Hittan"-t foglalja magában. Ez két 

részből áll: az első rész „Általános hittan", az V. osztály szá-
mára, mely 148 lapon a vallást, kinyilatkoztatást és egyházat 
tárgyalja. A VI. osztály számára szánt második vagy különös 
rész 143 lapra terjed, és Istenről, a teremtésről, megváltás-
ról és megszentelésről értekezik, mihez záradékul a bevégzés 
müve járul. Külső kiállítása csinos. Ára kötetenkint 60 kr. 

Adjon az ég testi lelki erőt a tudós szerzőnek, hogy a 
VII. és VIII. osztály számára is ily derék „Erkölcstannal" és 
„Egyháztörténelemmel" lephessen meg. 

Die Bedrängnisse d. kath. Kirche in England. Bei-
träge zur Gesch. d. kath. Kirche in Engl, nach Documenten 
aus dem 16. 17. u. 18. Jhrhdt von P. J. Morris S. J. Mainz, 
Kirchheim 1874 ; 8-adr. VI és 404. 2 fr. 10 kr. Sokban Cob-
betnek kiegészítéséül tekinthetjük a jelen könyvet, a mennyi-
ben nem egy érdekes adalékot nyújt azon ,morális' eszközök 
psychologiájához, melyekkel a protestantismus Angolhonbau 
megalapittatott s fentartatott. Á könyv eredetileg angol olva-
sók számára Íratván, csakhamar lefordíttatott németre, s emez 
uj alakjában is számtalan olvasót talált, mert szerzőnek ked-
ves előadási modora a tárgynak különbeni érdekes voltát csak 
még fokozza. 

De van még egy másik mozzanat is, mely e könyvet fe-
lette korszerűvé teszi, s ez az, hogy százados véres üldözések 
egyes kirívó részleteit ecsetelvén, mikor olvastatnék nagyobb 
érdekeltséggel, mikor adhatna inkább lendületet s alkalmat 
tanulságos összehasonlításokra, mint épen ma, midőn egyhá-
zunknak nyilt s titkos üldözése ismét napi renden áll ? Azt 
látjuk, hogy a házmotozásoktól s bebörtönözésektől kezdve a 
legkegyetlenebb kínzásokig minden csak kigondolható eszköz 
vétetett foganatba a kath. egyháznak Angolkonbani kiirtá-
sára, s hogy mindezeknek daczára még ma is fennáll, sőt oly 
szép virágzásnak indul, hogy mi szárazföldiek nem ritkán 
kénytelenek vagyunk szent irigységgel tekinteni oda, az talán 
mégis csak érv egyházunknak isteni eredete mellett, bebizo-
nyítva halhatatlansága által ? ! 

Mily eszközöket használt a Mindenható ily csudás czél 
elérésére, mutatják többi közt Tessimont s Blount atyák bio-
graphiai, (127. illet. 168 1.) melyek az angol hitküldéreknek 
nehéz küzdelmeit époly megható, mint igazsághü vonásokban 
rajzolják s megérthetővé teszszük előttünk, miként lőn ott is, 
,sanguis Martyrum semen Christianorum/ Azt hiszszük, hogy 
tanulság s épülés nélkül senki sem teendi le e könyvet. 

A magyarhoni tótok katholikus irodalma. 
A kath. tót írók között fáradhatlan szorgalma álfal 

R a d l i n s k y András, kúty-i plébános tűnik ki. A mellett, 
hogy a „Cyrill a Method", „Vojtech" és „Slovesnost" (Iro-
dalom) czimü hetilapokat több éven át ügyesen szerkesztette, 
következő számos — nagyobbrészt vallásos tartalmú munkát 
adott ki. 

N á b o z n é V y l e v y , imakönyv, igen gazdag és válto-
zatos tartalommal, mely eddig már négy kiadást ért el, és 
magyar nyelven is megjelent ezen czim alatt : „Mennyei 
Hangok". Kapható a szerzőnél ; ára kötve 4 frt 30 kr. 

„ J á d r o " , imakönyv,az előbbinek kivonata, II. kiadás; 
ára 1 frt 30 kr. 

C e s t a M a r i á n s k e h o P ú t n i k a (Mária zarán-
dokának utja) imakönyv, Budán, 1864 ; ára 20 kr. 

„ H v i c z d o v e d a , z e m e p i s , p r i r o d o p i s , s i -
l o z p y t . " (Csillagászat, földirat, természetrajz, természet-
tan.) Kérdések- és feleletekben, népiskolák számára. 10 kr. 
„ V s e n a u k a " (Ker. kath. ismerettár) és „ K á z n e s v i a -
t o c n é " (Ünnepi sz. beszédek.) 22—24 kötetre terjedő ho-
miletikus mű, mely Palsovic — néhai pozsonyi kanonoknak 
predikáczióit tartalmazza, Radlinsky átdolgozása után. Ára 
egy-egy kötetnek 1 frt. 

P o k l a d y k a z a t e l s k é h o r e c n i c t v a (Az egy-
házi szónoklat kincsei) ; homiletikus folyóirat, II. évfolyam, 
4 kötetben, ára 2 frt. 
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V y k l ad n e d e l n y c h e v a n j e l i j (A vasárnapi 
evangéliumok magyarázata), német eredeti után fordította 
Resetka, kiadta Radlinsky ; 2. kötet, ára 1 frt 50 kr. 

S k o 1 n i k (Az iskolás) tartalmaz : csillagászatot, föld-
iratot, természettant, geologiát, természetrajzot, gazdászatot, 
fatenyésztést, méhészetet, (selymészetet ?) és alkotmánytant 
kath. népiskolák számára kérdések és feleletekben. 1871.304 
lap. ára 70 kr. 

D e j e p i s v s e o b e c n y . . . . (Általános történelem 
és Magyarország története) tót népiskolák számára. 1871.82 
lap. ára 25 kr. 

A n d e l í c e k s t r á z c a , (Őrangyal) imakönyv kath. 
gyermekek számára, 1872, ára 40 kr. 

K r i z o v á c e s t a (Kereszt ut) Leonard, a Portu Mau-
ricio után. 23 lap. ára 12 kr. 

„ V s e o b e c n á s b i e r k a k a t . c i r k e v n y e l i p es-
n i e i e k " (Kath. egyházi énekek gyűjteménye). Sajtó alatt. 

Radlinskynek több ideig munkatársa volt S a s i n e k 
Ferencz V., *) ki szintén nevezetesen gyarapította a tót iro-
dalmat. Müvei következők : 

„ F a b i o l a " , dalmű három felvonásban, (versekben). 
1857. 276 lap. ára 20 kr. 

D e j i n y d r i e v n y c h n á r o d o v . . . (Magyarország 
területén régente lakó népek története,) 1867. 256 lap tér-
képpel; ára 1 frt. 

D e j i n y p o c i a t k o v t e r a j s i e h o U h e r s k a . 
(Magyarország alakulásának története) 1867. 254 lap. ára 
1 frt 20 kr. Térképpel. 

D e j i n y k r á l v o s t v a ü h o r s k é h o . (A magyar ki-
rályság története.) 1869. 1. rész. Árpádházi királyok. 352 lap. 
ára 1 frt 50 kr. 

A második részből eddig 2 füzet jelent meg, (1—240 
lap,) mely a vegyes házakból származó királyok történetét 
foglalja magában Hunyady Mátyásig. 

„V z d y c h y" (Fohászok) imakönyv négyféle kiadásban, 
úgymint fiuk és leányok, férfiak és nők számára, mely mind 
csinossága, mind olcsósága (18—23 kr.) által oly kapóssá lett, 
hogy alig egy év múlva második kiadást rendezni kellett. 

M u n k a y , V í t a z s t v o s v. k r í z a (A sz. kereszt 
győzelme) 1869. Szakolczán. ára 1 frt. 

M a j er, P r o s t o n á r o d n o v y c h o v o s l o v i . (Nép-
szerű paedagogia) a magyar eredeti után Stúr-féle szójárás-
ban fordítva. 1847, Kapható Esztergomban a szerzőnél. 

O s v a l d , K t o p á n vo s k o l e (Ki az úr az iskolá-
ban) 1869. Ára 20 kr. 

H a v l í c e k , S o b á s n a p o l k o l a (Polgári házas-
ság) 1869. Ára 10 kr. 

— V m o j o m v ä z e n i (Fogságomban) Sylvio Pellico 
után fordítva. — L a c o r d a i r e — o v e r e c i (L. sz. beszé-
dei) — Z l a t n i c a (Arany falu)beszélyZschokke után. 1870. 
Ára 30 kr. 

Irodalmi hirek. 
— Az , Uj Mayyar Sión' septemberi füzetének érdekes 

tartalma a következő : 
Sz. István királynak esztergomvári kápolnája, B l ü -

m e l h u b e r F e r e n c z t ő l . Vanchai István, V á r n a i -
t ó l . Protestáns inquisitio, Z e b e g é n y i t ő l . Rajna vidé-
kén, M a s z l a g h y F e r e n c z t ő l . Mennybemenetel, V a-
d á s z P o l y k a r p t ó l . Utazás Lourdesba. M a s z l a g h y 
F e r e n c z t ő l . Irodalom és művészet. Vegyesek. 

— A Kornis-Wappler-féle liturgicus munka is meg-
jelent már, hallomás szerint. Többet róla nem mondhatunk ; 
mert a t. fordító az előfizetési felhívást ugyan, de magát a 
müvet nem látta jónak beküldeni. Ezt különben mások is cse-
lekszik, például a győri nagyobb papnevelde az ő Jungmann-
féle forditmányával. Kérjük azonban a tisztelt urakat, hogy 
e felszólalást ne méltóztassanak reclamatiónak venni. 

*) előbb kapucinus szerzetes, most beszterczemegyei pap. 

Egyébiránt ez még csak semmi ; több az, hogy két igen 
ismeretes irót meg tudnánk nevezni, a kik már hetek előtt igy 
szóltak hozzánk : „Uram, könyvemet már a postára tettem, e 
napokban megkapja" máig sincs meg. A neveket egy-
előre még ,in petto' tartjuk. 

— A Sartori-fóle , Weckstimmen' 10. füzete : „Die 
Schande des Jahrhunderts. Gekennzeichnet von I. Scheicher" 
élénk vonásokban ecseteli azon jellemtelen visszaélést, melyet 
az újkori liberalismus a ,szabadság' hangzatos szavával űz. 
Valóban szivrenditők azon egyes esetek, melyeket szerző, 
mindig a kutforrások megnevezése mellett a legújabb svajczi 
történelemből idéz. 

— Szintén Sartory kiadványa a következő munka, 
melyre t. olvasóinknak figyelmét sürgősen hívjuk fel : „Die 
Tugenden des ehrwürdigen Dieners Gottes Johann Eudes" 
sat. a bécsi érseki Ord. jóváhagyása mellett francziából for-
dítva Jarosch József, a bécsi kisebb papnevelde lelkiatya által. 

Eudes atya, a 17. századbeli franczia egyháznak egyik 
legkiválóbb tagja, paulai sz. Vinczének legbensőbb barátja, a 
Jézus s Máriáról nevezett hi tküldéri rendnek, s a , Schwestern 
vom guten Hirten', czimü női társulatnak alapitója, a Jézus 
s Mária szent sziveirőli ajtatosságnak első nyilvános hirde-
tője s legbuzgóbb terjesztője. — e kitűnő férfiú, kinek bol-
doggá avatási pere épen most s pedig a legjobb eredmény-
nyel foly, e könyvben egyik majdnem közvetlen tanítványának 
kezéből hozzá méltó emléket nyert Mint a Monnin-Galambos-
féle ,Vianney'-nek pendantja e könyv is, melyre legközelebb 
még visszatérendünk, kitünőleg tanulságos s épületes olvas-
mányt nyújt minden pap, de minden hivő keresztény számára 
is. Ára a 8-adrétü. VIII és 576 lapnyi könyvnek 3 frt. 

— A paderborni püspök, Dr. Konrád Martin, kinek 
bebörtönöztetése előtt híveihez intézett bucsuszózatát a ,Re-
ligio' mult félévi 43. s következő számaiban hozta, most, a 
polgári házasságnak behozatala alkalmából egy kis 8-rétü, 
62 lapnyi füzettel ajándékozta meg a német katholikusokat, 
melynek czime : „ Die christliche und die Civilehe ; ein Wort 
an das kath. Volk," (ára 24 kr.) mely a felvett tárgyat sza-
batos népszerűséggel, nemcsak dogmatikai s erkölcstani, ha-
nem főleg lelkipásztorkodási szempontból tárgyalja. 

— Egyenesen az ókori üldözések korszakába áthelyezve 
érezzük magunkat a következő czimü füzetnek átlapozgatásá-
nál; „Gemeinden ohne Seelsorger. Der Tod ohne Priester, die 
vollkommene Reue. Ein Lehr und Trostbüchlein für röm.-
kath. Christen." Mit kirchl. Approb. Paderborn 1874. Bonif.-
Druck. 16-dr. 80 1. 21/2 sgr. Rövid utmutatást tartalmaz azon 
kath. községek s hivek számára, kik a jelenlegi üldözés által 
törvényes lelkészeiktől nem csak, de egyátalán minden egy-
házi szolgálat s vigasztól megfosztvák, mit kelljen házasságkö-
tési, keresztelési s temetési esetekben tenniök a magokra ha-
gyott világi hiveknek, hogy az élő hit köztük jobb időkig 
ki ne aludjék. Nem a legmélyebb meghatottság nélkül tehet-
jük félre e könyvecskét, a német főpásztorok körültekintő 
gondoskodásának eme szerény alakú de nagybecsű, legújabb 
bizonyítékát. 

— A kinek nincs annyi ideje, vagy költsége, hogy szóra-
koztató olvasmányul az ,Alte u. Neue Welt', vagy a,Deutscher 
Hausschatz' czimü folyóiratokat járassa, az a Feierstunden 
im häuslichen Kreise' czimü 8-adrétü, 80 lapnyi s igen csi-
nos kiállítású, képes havi füzetekben olcsóbbat szerezhet, 
melynek béltartalma szintén teljesen kielégítő. A vállalat 
megindítója, a paderborni Bonif.-nyomda határozottan kije-
lenti, hogy nincs szándéka a fentnevezett két folyóiratnak 
concurrençât csinálni, s nein is csinál ; mert ilyféle olcsó s 
csekélyebb terjedelmű mulattató-oktató vállalat csakugyan 
hézagpótló, ha a kath. közönséget tettleg e téren is a keresz-
ténytelen sajtónak erkölcsrontó befolyásától emancipálni 
akarjuk. Ára egy 12 füzetből álló évfolyamnak 1 tallér. 

— Sajtó alatt van s f. évi novemberben megjelenik a 
következő munka : Katholikus házasságjogtan, tekintettel a 
magyarországi jogviszonyokra s a gyakorlatra," irta Dr. 
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CsiJcy Gergely, az egyházjog ny. r. tanára. Szerzőnek hozzánk 
beküldött, Temesvárról, f. hó ÍO-éről kelt előfizetési felhívása 
igy szól : 

„Az Egyházjog tankönyve" cz. munkám megjelenése után 
több oldalról nyilvános és magánúton felszólitfattani, hogy 
annak a házasságra vonatkozó részét önállóan s a gyakorlati 
élethez alkalmazva közrebocsássam. Ezen óhajnak teszek ele-
get, midőn jelen müvemet sajtó alá adom. Nem lesz azonban 
merő külön lenyomat azon munkából ; nagy része, mint pél-
dául az á t a l á n o s r é s z vagy a m a g y a r o r s z á g i 
v é d k ö t e l e s e k n ő s ü l é s é n e k k é r d é s e egészen át 
van dolgozva, a h á z a s s á g i t ö r v é n y k e z é s sokkal ki-
merítőbben tárgyalva; mig a nagyszámú g y a k o r l a t i 
e s e t e k közbeszövése által igyekeztem e müvet a gyakorlati 
életben valódi használható kézikönyvvé tenni. 

Terjedelme csinos kis 8-rétben mintegy 20 i v lesz. 
Ára 1 frt. 50 kr., n ö v e n d é k p a p o k számára — ha egy-
szerre legalább 10 példányt rendelnek meg — 1 frt. — Bolti 
ára nagyobb lesz. N y o 1 c z példányra egy tiszteletpéldány jár. 

N o v e m b e r h ó végén fog megjelenni, a m e g r e n -
d e l é s e k e t kérem ezen határidőig hozzám (Temesvár, pap-
növelde) küldeni ; a mü megjelenése után csak a magasabb 
bolti áron lesz kapható. A példányok megrendelésre utánvét-
tel, előfizetésre bérmentesen keresztkötés alatt küldetnek el." 

— Megjelent ós beküldetett a közkedveltséget magá-
nak kivívott István Bácsi Naptára 1875-re. A naptári részen 
kivül, melynél minden hónapra rovatozott ivek vannak csa-
tolva a naplói jegyzetek részére, számos csinos és ügyes kép 
mellett az 1-ső szakaszban képviselve találjuk az erkölcsi vi-
lágot versekben ugy mint prózában, a következő VI. szakasz-
ban élvezetes olvasmányt nyernek a házigazdák és gazdasz-
szonyok, a népnevelők ; érdekes olvasmányt nyújt továbbá a 
történeti rész, nemkülönben hol hazánk nevezetesebb vidékei 
mutattatnak be, mihez hozzájárul egypár értekezés a termé-
szetvilágból. Neveli becsét a naptárnak azon körülmény, hogy 
a méterrendszer a szerkesztő ur tapintatos eljárása folytán 
kellőleg van benne ismertetve és rajzokkal is ellátva. Az ügye-
sen összeállított és minden igényeknek megfelelő jó szellemű 
naptárt teljes biztossággal ajánljuk mindenkinek. Ára 50 kr. 

Megjelent s bekiildetett : 
Businger, L. C., Regent des bischöfl. Seminars in Solothurn, 

gew. Pfarrer in Arlesheim. Das Leben unseres lieben Herrn 
und Heilandes Jesus Christus und seiner jungfräulichen 
Mutter Maria, zum Unterricht und zur Erbauung im Sinne 
und Geiste des ehrw. P. Martin v. Cochem dargestellt. 2. 
Aufl. gr. 4. Einsiedeln. Erscheintin 25 Lieferungen à 30 kr. 

Chrysologus. Eine Monatschrift für katholische Kanzelbe-
redsamkeit. In Verbindung mit mehreren Geistlichen, zu-
nächst aus der Rheinprovinz u. Westphalen, herausgegeben 
v. Heinrich Nagelschmitt, Oberpfarrer in Zülpich. 15. 
Jahrgang. 1875. Heft 1. Für 12 Hefte 3 fl. 42 kr. Mit Post-
zusendung 4 fl. — (Verlag v. F. Schöning — Paderborn.) 

Deutschland, das katholische, repraesentirt durch seine 
Wortführer. Portraits hervorragender deutscher Katholi-
ken, in Lichtdruck ausgeführt, nebst kurzen Charakter-
und Lebensbeschreibungen. Hett II., gr. 8. Würzburg 
1 ft. 20 kr. 

Héráin bo urg. P., Die Tugenden des ehrwürdigen Dieners 
Gottes, Johann Eudes, Apostels des heiligsten Herzen Jesu 
u. Mariens etc. etc. Neue Ausgabe vollständig umgearbei-
tet v. P. Angelus Le Doré. Mit Genehmigung des hochw. 
P. Le Doré aus dem französischen übersetzt und mit einem 
Anhange vermehrt v. Josef Jaroscli, Spiritual des fürsterzb. 
Knabenxeminäi's in Wien. Mit Erlaubniss des hochw. fürst-

erzb. Ordinariates in Wien. Mit Porträt in Stahlstich des 
P. Joh. Eudes, gr. 8. Wien u. Pest, Verlag v. Carl Sartori. 
Pr. 3 fl. Ö. W. 

Texier, C. Priester d. G. Jesu. Der dreifache Fluch der 
Sünde. Predigten für die heilige Adventzeit. gr. 8. Regens-
burg. 2 frt. 16 kr. 

Huiler, Dr. Georg, Ausgewählte Volkspredigten. Band I. II. 
3 frt. 24 kr. Band III. 2 frt. 16 kr. 

Hahn-Hahn Ida grófnő, Az iskolamester leánya. Társadalmi 
regény. Fordította Nagy Antal. 2 kötet 8. Budapest. 
Ára 3 frt. 

István Bácsi Naptára 1875. évre. Alapitá Mayer J. Szer-
keszti Kőhalmi K. J. Ára 50 kr. 

Marien-Kalender, Regensburger, für das Jahr 1875. 4. 
Preis 36 kr. 

Marien-Kalender, kleiner, für christliche Frauen und Jung-
frauen auf das Jahr 1875. 32. Preis 42 kr. 

Hausfreund, der kathol., Kalender für 1875. Herausgegeben 
v. P. Pachtler, S. J. 8. Preis 66 kr. 

Sendboten-Kalender zu Ehren des Herzens Jesu für das 
liebe Volk auf das Jahr 1875. Herausg. von Franz Hattler, 
Priester der G. J. 8. Preis 36 kr. 

Leuchtthurm. Kathol. Volkskalender für das Jahr 1875. 
Herausg. v. Philipp Laicus. 4. Preis 24 kr. 

Lelkészek Almanachja 1875-re. Második évfolyam. Szer-
keszté dr. Csiky Gergely 8. Ára 1 frt. 

ggUP"" Az itt jelzett könyveli kivétel nélkül 
kaphatók Sav to r i Kâ r oly könyvkereskedé-
sében , Pesten: városháztér; Bécsben: Stadt, 
Sonnen fels-Gasse Nr. 15. 

— Ismételve alkalmat veszünk magunknak t. olvasóink-
nak Sartori Károly urnák pápai s primitialis könyvkereskedé-
sét (Pesten, városháztér, Bécsben Stadt, Sonnenfels^asse Nr. 
15.) a legmelegebben ajánlani, mely széles üzleti összekötte-
téseinél fogva azon helyzetben van, mindazon szolgálatokat, 
melyeket a közönség egy jó katholikus könyvkereskedéstől vár, 
a legpontosabban teljesíthetni. Ajánlja gazdagon felszerelt 
készletét kath. hittani s egyéb oly tudományos munkákban, 
melyek az egyház tanába, a hit s jó erkölcsbe nem ütköznek. 
Hasonló feltétel alatt elfogad előfizetéseket is minden kül- s 
belföldi lapra. Emiitjük még, miszerint missalék (4 írttól — 
100 frtig s azonfelül) s breviáriumok a különf. propriumok-
kal, diurnalék, pontificalék, rituálék ; továbbá a katli. irányú 
szépirodalomnak remekmüvei, iskolai jutalom-, tan- s ima-
könyvek, ifjúsági iratok, mindez különféle nyelven ; úgyszin-
tén mindennemű, kedves ajándékul szolgálható diszmüvek 
mindig a legnagyobb választékban készen tartatnak. Ehhez 
járul még a legkülönfélébb egyházi műtárgyaknak gazdag s 
jól berendezett készlete, úgymint olajfestmények, olaj- s szin-
nyomatok, aczél-, réz- s kőmetszetek, fényképek, szent ké-
pecskék (száza 30 krtól 30 frtig,) keresztelési-, gyónási-, ál-
dozási-, bérmálási- s gyászképek, keresztutak s kánontáblák, 
feketén s színezetben, minden nagyságban s megfelelő jutá-
nyos árakon. A megrendelések a lehető leggyorsabban telje-
síttetnek. 

A Sartori-czég, mint kiválólag a kath. irodalommal fog-
lalkozó, talán némileg jogos igényt is tarthat arra, hogy te-
kintve azon tetemes anyagi erőmegfeszitéseket, melyeket ily 
kizárólagos irányú raktárnak mindig a kor s az egyre változó 
irodalmi mozzanatok színvonalán való fentartása folytonosan 
követel, a főt. papság rendelményeivel hozzá forduljon, mit 
annál nagyobb bizalommal tehet, minthogy a jelenlegi sze-
mélyzetnek lelkiismeretes törekvése csak oda központosul, 
hogy a t. közönség megelégedését minden tekintetben ki-
érdemelje. 

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

Budapest 1874. Nyomatott K o c s i S á n d o r - n á l , Ország-ut 39. sz. Luby-ház. 
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A megigazulás természete. 
Az emberi nem történetében két fómozzanat 

fordul elő, melyek mindegyike döntő befolyással 
volt lelki életére végczéljával szemben, az egyik 
kiölte a lelki életet, és igy az embert végczéljának 
elérhetésétől elvonta, sőt arra képtelenné tette, a 
másik ismét képesítette a lelki életre, és igy képe-
sítette arra is, hogy végczélját elérhesse; az előbbi 
a bűn, a másik a megváltás következménye, döntő-
leg forduló pontot képez mindkettő, az egyik balra, 
a másik jobbra, az az Istentől eltávolit, ez hozzá 
ismét visszavezet, az letörli az ember lelkéről Isten 
természetfeletti képmását, ez ismét visszaállítja azt. 

E két fómozzanat közül az utóbbi, t. i. a meg-
váltás, mint a kereszten az Istenember által bemu-
tatott önfeláldozás következménye kétféleképen 
fogható fel, tárgyilag t. i. és alanyilag, az előbbi 
múlhatatlan feltételét képezi ez utóbbinak, ugy 
hogy alanyi megváltás nem is képzelhető tárgyi-
lagos nélkül, mig ellenben elvontan képzelve gon-
dolható tárgyilagos megváltás alanyi nélkül, mit 
eléggé igazol a kétségbevonhatlan tény, hogy so-
kan elkárhoznak, ámbár a megváltás ténye tár-
gyilag végrehajtatott; azonban épen azon körül-
mény teszi szükségessé, hogy a tárgyilagos meg-
váltás alanyivá legyen, azaz, hogy az emberiséget 
képező minclen egyes egyed részesüljön a tárgyila-
gos megváltás áldásaiban, mert enélkül a tárgyila-
gos megváltás önmagában véve az egyedet nem üd-
vözíti, az Isten természetfeletti képmása az ember-
ben csak az által állíttatik vissza, ha benne a tár-
gyilagos megváltás alanyilag végrehajtatik. Ez 
alanyi megváltás az emberben a megigazulás utján 
eszközöltetik, hogy mit müvei a megigazulás az 

emberben, vagyis, hogy minő e megigazulás termé-
szete az a következőkből fog kitűnni. 

Ha magát a szót,megigazulás' (justificatio) te-
kintjük, e kifejezés a sz. Írásból vétetett át a theo-
logiai irodalom szótárába, és nem mást fejez ki, mint 
az egyes hivő részvétét a Krisztus által végbevitt 
megváltásban, vagyis a megigazulás mint fentebb 
is mondottuk, az objectiv megváltással szemben 
nem más, mint subjectiv megváltás, mint magának 
az egyednek megváltása. A megigazulás (justifica-
tio) mint azt maga a szó természetes fogalma is 
követeli, bizonyos átmenetet, átalakulást jelent az 
emberben, melynek az lesz eredménye, hogy az 
ember ,igaz' (justus), azaz ,szent1, mint azt maga a 
kegyelem elnevezése is jelenti, melynek révén az 
ember a szentség birtokába jut és ez sajátja lesz, mely 
megszentelő kegyelemnek (gratia justificans) nevez-
tetik. Ez átmeneti értelmet tulajdonitja a megiga-
zulásnak Bellarmin is, midőn igy ir : „justificatio 
—• úgymond — sine dubio est motus quidam de 
peccato ad iustitiam, et nomen accipit de termino 
ad quem ducit, sicut et similes motus illuminatio, 
calefactio et ceteri".1) 

Midőn a tridenti zsinaton arról volt szó,2) hogy 
az atyák megvilágítsák a protestánsok által oly-
annyira kétesen felfogott megigazulás természetét, 
mindnyájan megegyeztek abban, hogy e szó .justi-
ficatio' azt jelenti, hogy az ember az Isten ellensé-
gének állapotából, az Isten barátja, gyermeke és 
fogadott fiának állapotába megy át. Maga a zsinati 
határozat is igy van fogalmazva: iustificatio est 
translatio ab eo statu in quo homo nascitur filius 
primiAdam,in statum gratiaeet adoptionis filiorum 
Dei per secundum Adam Salvatorem nostrum Je-
sum Christum. E szerint, hogy ugy mondjuk a 

') de iustit. 1. 2. c. 6. a) Pallavicini. Hist. c. Trid. 
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megigazultság, mely a megigazulás utján jön létre, 
nem más, mint az isteni kegyelemnek, barátság-
nak stb. állapota. Ezen állapotot, amint az máskép 
nem is lebet, a zsinat ugy fogja fel, hogy az az em-
bernek benső', valóságos állapota, és igy magát a 
megigazultságot is valóságos megigazultságnak te-
kinti, mely a megigazult emberé, mely a bűn kiol-
tása után az ember bensejében lakozik, vagyis ami 
egyremegy, ezen megigazult állapotot ugy tekinti, 
mint az emberi akaratnak valóságos, megszentelt 
állapotát. A megigazulás tényérö'l tehát jogosan 
lehet mondani, hogy az a benső embernek valósá-
gos átváltozása, mintegy ujjáteremtése, hogy ez az 
embernek Isten által eszközölt felemelkedése az ő 
mély sülyedéséből, egész az Istennel való társal-
kodásig; vagy pedig, ha a megigazulást az ember 
részéről fogjuk fel, akkor mondhatjuk, hogy az a 
szellemi embernek kilépése azon kötelékből, mely-
lyel a bűnös Ádámhoz volt fűzve, és belépése az 
élő szövetségbe Krisztussal és általa Istennel. Alap-
jukban mindezen körülirások nem mást jelentenek 
mint azt, hogy ama fentebb emiitett átmenet, át-
változás a megigazulásban valóságos. Felesleges-
nek látszhatnék ugyan ennek hangsúlyozása, de 
mégis ki kell ezt emelni a protestánsok ellentétes 
tana miatt, kik tagadják, mintha a megigazulás 
valóságban, tényleg végbe menne az emberben, és 
ez az ő sajátja lenne, szerintük ez nem más, mint 
az Isten ,igazvolta', melylyel az ember bűnös álla-
potát egyszerűen befedi. A katholikus tan evvel 
szemben a trienti zsinat határozata szerint követ-
kezőleg hangzik: „unica formális causa (iustifica-
tionis) est iustitia Dei, non qua ipse iustus est, sed 

qua nos iustos facit qua videlicet donati, reno-
vamur spiritu mentis nostrae iustitiam illáin in no-
bis recipientes . . . . sed in hac impiiiustificationefit, 
dum eiusdem sanctissimae passionis merito per spi-
ritum s. Caritas diffunditur in cordibus eorum atque 
ipsis inhaeret.8) E szavakkal kath. felfogás szerint 
eléggé van a megigazulás jellemezve, ha azonban 
már itt előlegesen akarunk megemlékezni azon kettős 
momentumról, mely a megigazulásban előfordul, 
és mely protestánsok és katholikusok közt vita tár-
gyát képezi, ugy meg kell jegyeznünk, hegy e két 
momentum egyikét kath. tan szerint a bűnösnek 
bűneitől való teljes megszabadulása képezi, az az, 
hogy a bűnös bensőleg valóban megtisztul bűnei-
től és ezt a megigazulás negativ, vagy jobban 
mondva, privativ részének nevezhetjük ; mig a má-

3) Conc. trid. sesa. 6. c. 7. 

sik, vagyis a positiv momentumot az embernek va-
lóságos benső átváltozása, megszentelése képezi, e 
két momentum azonban a dolog természeténél fogva, 
nem csak időre, hanem lényegileg is összeesik, 
egyik a másikat feltételezi, mert egyik a másik nél-
kül nem is képzelhető épen ugy, mint a sötétség 
eltávolítása magában foglalja a világosság meg-
jelenését. 

A megigazulás ez egyszerű és világos felfogá-
sával szemben a protestánsok, mint már fentebb 
emiitök egy egészen ellenkezőt és ujat állítottak fel. 
Szerintük a megigazulás nem jelent valóságos benső 
átalakitást, hanem csak. hogy Isten nem tudja be 
az embernek a vétket Krisztus miatt, épen ugy, 
mint, midőn a biró valakit felment, és igy külsőleg 
igaznak, azaz nem bűnösnek nyilvánít, gyakran 
használták is a kifejezést, hogy iustificare nem 
egyéb, mint iustum declarare in sensu forensi. Ennek 
természetes következménye, amint tanították ís az, 
hogy maga a megigazultság, melyet a megigazulás 
idéz elő, nem az emberé, hanem Krisztusé, melyet 
azonban Isten az embernek külsőleg betud anélkül, 
hogy az ember bensőleg valóban igaz, szent lenne. 
Mig tehát kath. felfogás szerint az ember bűnei a 
megigazulásban eltöröltetnek, protestáns felfogás 
szerint e bűnök csak befedetnek Krisztus igazvolta 
vagy érdemei által, ugy hogy azokat Isten elnézi 
és az embert, ámbár bensőleg valóban bűnös marad, 
mégis igaznak nyilatkoztatja és a büntetéstől fel-
menti. A különbség tehát protestáns részről először 
abban rejlik, hogy ők a bűn eltörlését megsemmi-
sítését nem tartják valóságosnak, hanem ugy tekin-
tik, mint a mely valóságban létezik, csakhogy be-
fedetik, be nem tudatik stb. ; másodszor, hogy a mi 
ennek következménye, az ember megszenteltetését 
elválasztják a megigazulástól, a megszenteltetésre 
nézve annyit engedvén meg, hogy az bekövetkez-
hetik ugyan a megigazulás után, de annak az örök 
üdvösséghez semmi köze sincsen. Ha azt kérdezzük, 
mily uton jutottak a protestánsok ily ész ellenes 
felfogásához a megigazulásnak, ugy e kérdésre vá-
laszt csak azon összefüggésben találunk, mely a 
protestantismusnak a megigazulás és az ember ere-
deti, nem különben bukott állapota felöl táplált 
tanítmánya között létezik. (Folyt, köv.) 

Sz. István királynak esztergomvári kápolnája. 
(Az ,üj M. Sión' után.) 

Magyarhoni régészeinket, de tán a történet minden 
barátját érdekli azon kérdés, hogy szentélyeinek minő épí-
tészi stylben s ki által emeltettek a magyar keresztény aera 
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első századaiban ? E kérdésre könnyű volna a felelet, ba az 
első apostoli sz. királyunk s hitbuzgó utódai által emelt szé-
kesegyházaink fenmaradtak volna, s mütörténeti vizsgála-
tok tárgyát képezhetnék. Fájdalommal írjuk, hogy sz. Ist-
vánnak országot és egyházat szervező munkássága által lét-
rejött építészeti műalkotmányai közül egy sem jutott ránk. 
Azon számos székes, monostori és káptalani egyházak, mi-
nők : Esztergom, Kalocsa, Veszprém, Győr, Pécs, Eger, 
Csanád, Vácz, Erdély, Nagyvárad, Pannonhalma, Pécsvá-
rad, Szalavár, Bakonybél, Zobor, Ó-Buda, Székesfehérvár, 
melyek alapítását a történet neki tulajdonítja, nagy részt 
később, sőt az ujabb korban is teljesen és ismételve átala-
kultak vagy egészen ujjonnan épültek, a többi részt pedig 
az utolsóig elenyészett. Azon körülmény, hogy sz. István 
hittéritőit, sz. Benedek fiait, nyugotro'l nyerte, s hogy ezek, 
maguk is jeles épitészek levén, müterveiket, hagyományai-
kat az általuk megtéritett vidékekre is átvinni szokták, 
azon következtetésre vezet : hogy a templomok a XI. XII. 
században hazánkban is azon épitészeti stylben építettek, 
mely azon idő tájt nyugoton divott. Az építészet története 
tanúsítja, hogy épen a XI. században történt az átmenet az 
ó-keresztény basilika stylből a románba, az által, hogy az 
apsis és a négyzet közé a hosszszentélyt helyezték, és a ke-
reszthajót mindinkább kiszöktették a hosszhajó északi és 
déli falán, s igy az ó-keresztény basilika tauidomu ke-
resztje latin kereszt alakjává fejlődött. Mint uj épitészeti 
rész a kereszthez járult a torony, mely vagy a nyugoti hom-
lokzat, vagy a kereszthajó karjai és az apsis tövéhez tétet-
vén, majd egyes, majd többes számmal jelenik meg. Más 
részt a byzánti építészet is hozzá járult a románnak fejlesz-
téséhez, átszármaztatván ennek nagyobbszerü alkotásaira 
kúpjait, s más épitészeti vagy ornamentalis részeit: oszlop-
főket, pilléreit, sat. Az átmenet az ó-keresztény basilikai 
és a bizánti ízlésből az ó-románra oly fokonkénti, a ragasz-
kodás a régibb két épitészethez eleinte oly hü, hogy a kö-
zépkori archeologia még mai nap sincsen egészen tisztában 
az iránt, mióta kellessék keltezni az ó-román ízlésnek kez-
detét. Europa északi és nyugoti tartományaiban, ugy lát-
szik, a X-ik század vége felé fejlődhetett ki ; Németor-
szágban a legrégibb s meglehetősen épen fenmaradt román 
templom a gernrodi, a Harz hegység tövén, mely 960 körül 
épült föl. 

Azon következtetést, hogy a nyugoti szerzetesek ál-
tal a keresztény hitre téritett nemzetünk az ó-román-basi-
likai stylben épitette templomait, megerősítve látjuk azon 
Xl- ik századi emlékszerü egyházi építményeink által, me-
lyeknek gyarló ugyan, de ugy látszik, meglehetően hü egy-
korú képeit a bécsi képes krónika XIV. századi kézirati 
codexében találjuk. Ezek pedig a székesfehérvári, ó-budai, 
nagyváradi és a dömösi egyháznak képei. Megerősítve lát-
juk, a pécsi székesegyház által, melyet egy krónikái meg-
emlékezés Péter király müvének mond, s mely mindenesetre 
legkorábbi román basilikai építészetünkre nézve epochalis 
emlék, noha itt is a következő kor sokat újra épitett. Eredeti 
alaptervezetén feltűnik azonnal az egyszerű basilikai alap-
idom : a hármas apsissal közvetlen záródó három hajó, sa-
játlagi áthajó, és szentély nélkül, melyet csupán az altemp-
lom emelkedése jelöl. Nevezetes épitészeti tekintetben a négy 

torony, mely az egyház négy szögletéhez épitve még nem 
fejlődik ki, mint a későbbi román idomban, az egyháznak 
alaptervezetéből, de mint a basilikai és a kora-román Ízlés-
ben, csak külső szervezetlen összefüggésben áll az egyház-
zal. A bécsi képes krónikákban látható magyar egyházak 
föntemlitett képei a péc3Í egyház alaptervezetével tökéle-
tesen megegyeznek. A két nagyobb, négy tornyos és három-
fehérvári és nagyváradi egyház csakis az egy apsissal való 
egyszerű, ódonabb de lényegtelen alakítás által tér el ; mig 
a két kisebb, a dömösi és ó-budai, ehhez képest csak két 
toronynyal s egy hajóval, természetesen egyszerűbben ké-
peztetik. De az alakitásnak ugyanazon koraromán jelleme, 
mint a pécsiben láttuk, mindenütt, de különösen a kifej-
letlen toronyképzésben föltűnő 

Hazai épitészeti műemlékeink kutatói kora-román épí-
tészetünknek, mely a XI. század elejétől mintegy a XII. 
századnak első feléig tartott, eddig, a pécsin kivül, mind-
össze is C3ak négy fenlevő emlékét ismerték, úgymint: az 
Örsi egyházat, a tihanyi, pannonhalmi és veszprémi altem-
plomokat. Ezekhez számithatjuk már most bízvást az esz-
tergomi várnak déli fokába zárt Sz. István-kápolnát, mely-
nek ismertetése képezi müjelentésünknek választott tárgyát. 
Hogy ki által ? s mely évben építtetett ezen kápolna ? arra 
történeti adatok hiányában határozottan felelni nem lehet. 
A néphagyomány eredetét azon korra vitte vissza, midőn 
a ker. hit Esztergom vidékén elterjedett. Miért is korának 
meghatározására csak is épitészeti rendszere és részleteinek 
jelleme vezethet ; ez pedig határozottan kora-román Ízlésre 
mutat. A kápolna rhomboidalis alakú, szélessége három öl, 
hosszoldalainak egyike két öl, négy láb, a Dunára néző 
másik oldala a három ölet meghaladja. E mértékek a benső 
világra vonatkoznak. A kápolna boltozata a kora román 
keresztboltozat, melynek gerinczei nincsenek, hanem csak 
ormai, úgynevezett oromboltozat. A kápolna közepén erős 
márványoszlop emelkedik ki, melynek fejezetéről indul ki 
négy irányban ugyanannyi félkörű heveder iv : ezeknek 
másik vége pedig a szemközt levő falból kiszökő féloszlopok 
fejezetén nyugszik. Ekként tehát a kápolna boltja négy 
boltsüveget képez. Az emiitett négy féloszlopon kivül, a ká-
polna négy sarkából még négy más féloszlop szökik ki, 
melyeken a keresztboltozat egyik diagonál ormának vége 
mintegy nyugszik. Ekképen a kápolna egész boltozata egy 
középoszlopra és nyolcz féloszlopra van fektetve. Ha már 
az oromboltozat s a kifejlett román stylben divó pillérek 
meg falpíllérek helyett, kápolnánkban még használt oszlop-
rendszer a kora-román styl korszakára utal ; ez utóbbi két-
ségtelenné válik az oszlopok kapiteljének s lábának alakí-
tásából. Az oszlopfők közül kettő a gömbszelvényes, a né-
meteknek Würfelkapitelje ; kettő a joniai oszlop kapiteltáb-
jának csigádzó tekercseit, volute-jeit tünteti föl; egyik a 
corinthiai kapitelnek némi utánzása; bírja ennek homorú 
virágkehely idomát, vagyis kosarát, de nem birja ennek két 
sorú finom acanthus leveleit, hanem e helyett a képzeleti 
alakú virágok szárai végükön meggörbülnek s itt mintegy 
bimbót képeznek. Egyik alakos oszlopfő, melyen két kép-
zeleti madár-fő képezi a csúcsokat, melyek csőreikben a 
végeit tartják a virágfüzérnek, mely az egész kapitel-ko-

') L. Ipolyi. A középkori emlékszerü építészet Magyarországon. 12.1. 
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sarán végig ér. A többi két féloszlopnak a feje a korinthiai 
oszlopfő olynemü utánzása, minő a velenczei dogepalota ar-
cadjain látható. Eredeti alakitásu a középső egész oszlop-
nak feje, melynek előmintáját Byzanczban, és a byzanti 
épitészet befolyása alatt épült XI. századi velenczei tem-
plomokban találjuk ; s ez a levágott élére, tehát fölfordítva 
álló csűrök, melynek fölfelé kitáguló talpán nyugszik, mint 
már mondottuk, a boltozatot hordó négy heveder iv. Ez 
oszlopfő nem függőleges, hanem csigádad vonalokban s 
mintegy lépcsőzetesen kivájva van. Az oszlopok lábai egytől 
egyig mind a kora-román korszakban alkalmazott atticai 
oszlop-lábak, melyeknek plinthusát azonban már a sarkle-
vél disziti. 

Hazánk biboros főpapja sétái alkalmával többször be-
tekintvén a kápolnába, műértő tekintetével csakhamar fel-
ismerte, hogy abban az isteni gondviselés magyarhoni leg-
régibb építészeti emlékeink egyikét őrizte meg, mely annál 
inkább megérdemli a fentartást, miután Esztergom várá-
nak hajdan hires egyházai, az egy Bakácsféle kápolna ki-
Tételével, a viharos mult századokban mind elpusztultak. 
Miért is ő ementiája, ki már a mult években nemcsak szé-
kesegyháza épitését befejezte, hanem az esztergom-vizivá-
rosi, sz. tamási, sz. Anna kerek templomait kitataroztatta, 
uj diszbe öltöztette, tekintettel azon kegyeletes emlékekre, 
melyek Esztergom várához fűződnek, úgymint hol első sz. 
apostoli királyunk született, megkereszteltetett s megkoro-
náztatott: elhatározta magában, ez ősrégi kápolnát a pusz-
tulástól megmenteni, sz. István király tiszteletére illően fel-
disziteni s fölszentelni. A feladat tehát hármas volt: első, 
hogy a helyreállítandó kápolnán mindazon gyengédebb épí-
tészeti részletek, melyeket vagy az idő, vagy tán az ellen-
séges lövegek vas foga letördelt vagy megsértett, pótoltas-
sanak ; a háborús időkben részben befalazott ablakok ismét 
megnyittassanak, s az egész kápolnán, meg részletein a 
XII- ik században hazánkban virágzott román kápolna-
izlés érvényesítessék. A másik faiadat volt, a már restaurait 
kápolnát a monumentális festészet segélyével azon ragyogó 
szinpompával felékesiteni, melyet a byzantino-román épí-
tészeti styl annyira kedvelt. Végre a már restaurait s feldí-
szített kápolnát román ízlésű egyházi bútorzattal felszerelni 
kellett. Hogy a hármas feladat sikerülni fog, erre kezessé-
gül szolgált a restauratíóval megbízott műépítésznek, ns. 
Lippert József lovagnak neve, ki nem csak maga a román 
és gót épitészet elveinek alapos ismerője, s már számos ern-
lékszerü egyházi épület jelesen sikerült restauratiójának a 
művezetője volt, hanem ki valóságos müiskolát alkotott 
magának jeles művészekből, kikre bár mi nehéz mű-techni-
kai kivitelt a siker egész bizonyosságával bízni lehet. 

Tekintsük meg közelebbről sz. Istvánnak már most 
restaurait kápolnáját. A vár déli foka előtt várudvar terül 
el, a melynek bástya kerítése s az abba foglalt őrtorony ki-
javítva van. Ezen udvarról tölgyfaajtó nyílik a fellegvár 
catacombaszerü folyosójára, mely lőrésalaku ablakocskák-
kal félig megvilágítva van, s melynek oldal-meg ivfalazata 
nagy négyszögű köveket tüntet föl. Tizenhét lépcsőn felmen-
vén s a folyosó végén levő ajtón benyitván, szemeink káp-
rázni kezdenek, és mi azt hisszük, hogy előttünk a tiszta 
aranytól s drága kövektől fénylő azon mennyei uj Jeruzsá-

lem áll, melyet sz. János a titkos jelenések 21-ik könyvében 
oly magaszto3an ecsetel. Ha feltekintünk, a mozaikszerűen 
felrakott aranyos koczkáktól ragyogó boltsüvegeket látjuk, 
melyek mindegyikében szépen kauyaradó, s változó szín-
ben pompázó stylisait virágok között hat szárnyú, alfresco 
festett seraph lebeg. A kápolna oldalfalait, kivéve az abla-
kok által áttört nyugotit, vas sodronyokon függő, s ízlete-
sen mustrázott, gazdagon aranyozott, festett zöld szőnye-
gek borítják el. Ezek fölött a keresztboltozat által képzett 
félkörív-mezőkön sz. István életére vonatkozó, csillagos 
kék alapra festett hat történeti fresco kép vonza magára a 
néző figyelmét. A sekrestye ajtója fölötti ivmezőn Saroltá-
nak, sz. István Király anyjának éjeli látványa ábrázolta-
tik. Fejedelmi mennyezetes ágyon, melynek előfüggönyei 
félretolva vannak, nyugszik Sarolta. Az ágy előtt, fényes 
mandorlától körülvéve, áll sz. István első vértanú, s sárga 
keresztekkel mustrázott vörös dolmában, balkezében pálma-
ágat tartva ; fölötte a felirat : S. Stephanus. Proto martyr. 
Hogy sz. István Saroltának megjelenvén, annak fiaszüleíé-
sét s nevét megjósolta, ezt nem csak sz. István király XII . 
századi nagyobb legendája s Hartvic, hanem IV. László 
király is 1272-i iratában bizonyítja, mondván : „Ubi (i. e. 
in Ecclesia S. Stephani Protomartyris) beatissimus rex Ste-
phanus sanctum nomen suum proprium et nativitatis suae 
pronunciacionem per os S. Stephani prothomartiris, omni-
potentis veri Dei nuncii recepit." Miért is e kép alatt styl-
szerü betűkkel a következő magyarázó irat olvasható : „S. 
Stephanus, Protomartyr. Nasciturum. Praenunciat." Az 
éjszaki oldalon, az oltár fölötti ivmezőn levő kép sz. István 
keresztségét tünteti föl. A háttérben álló oltár előtti keresz-
telő medenczére összekulcsolt kezekkel és térdelve hajol a 
fehér albába öltözött, s mintegy 18 éves, fejedelmi catechu-
menus, István ; sz. Adalbert középkori diszpalástban, bal-
jában püspöki pásztorbotot tart, jobbjával pedig csigából 
önti a keresztelő vizet sz. István fejére. Sz. Adalbertnek két 
diacon a sz. olajokkal, s égő gyertyát tartó pap segédkezik ; 
sz. István mögött pedig mint keresztapa áll az Apuliából 
bevándorlott s. severinoi gróf, Deodatus ; a harczi bárdot s 
paizst tartó magyar lovag pedig térdel. Ezen Deodatus gróf-
ról ősi magyar krónikánk imígy szól : „Intravit ergo pri-
mo Dsodatus de Comitibus s. Severini de Apulia, qui fuu-
dator exstitit monasterii de Tata et parator. Iste etiam 
cum s. Adalberto Pragensi Episcopo s. Regem Stephanum 
baptisavit, cuius quidem monasterii nomen pro eo Tata ap-
pellator, quia cum B. Rex Stephanus ipsius nomen ob reve-
rentiam non exprimeret, sed eum Tata appellaret, abolitum 
est nomen Deodati, sed Tata exstitit vocatus, unde etiam 
ipsius monasterium taliter est vocatum." A kép irata mondja : 
s. Adalbertus. Eppus. Adolescentem. Baptisat. (Vége köv.) 

A Szent-lászló-Társulat 
igazgató-választmányának f. hó 10-kén d. u. 4 órakor nmlgu 
Peitler Antal váczi püspök s társulati elnök ur elnöklete 
alatt tartott ülésében elhatároztatott, hogy az idei nagy-
gyűlés f. évi november 19-kén fog Budapesten megtartatni. 
Reggeli 8y2 órakor az egyetemi templomban ünnepélyes 
szentmise tartatik s közvetlenül utána a központi papnö-
velde földszinti nagy termében az ülés megnyittatik. A 
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közgyűlés kihirdetése s a szükséges előkészületek iránt az 
elnökség fog intézkedni. 

Az időközben beérkezett iratok s a segélyadományok 
vételéről szóló elismervények és köszönő levelek bemutatá-
sa után olvastatott a kimutatás a pénztár állapotáról. A tár-
sulat alapitványi tökéje tesz 11,873 frt. 91 krt — készpénz-
ben és 13,850 forintot értékpapírokban. 

Megszavaztattak a következő segélyadományok : Nizsna 
r. kath. községnek a szepesi egyházmegyében iskolája föl-
szerelésére 100 f r t ; Nagy-Dém veszprém-egyházmegyei r. 
kath. községnek iskolaépitési költségekre 50 f r t ; Leszenye 
esztergomi főegyházmegyei r. kath. fiókegyháznak leégett 
iskolája helyreállítására 50 frt ; Al-Csernáton erdélyi egy-
házmegyei r. kath. községnek iskolaépítésre 100 f r t ; Klézse 
r. kath. moldvai csángó községnek harangszerzésre 40 frt ; 
az árvák és szegény gyermekek ingyen nevelésével foglal-
kozó budapesti szürkenénikék terézvárosi intézetének 80 
frt, a krisztinavárosinak 50 frt ; a budapesti Mária-inté-
zetnek a IX. kerületben cselédképző iskolájára 60 frt ; a 
mechitaristák keleti missiója számára 70 frt . 

Hadikfalva bukovina r. kath. magyar község plébá-
nosa, megköszönvén a templom részére ajándékozott mise-
mondóruhákat, szegény hivei közötti kiosztásra olvasókat 
kért. O excja, a püspök-elnök ur, a kérelem teljesítését 
kegyes volt magára vállalni. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bernolák Károly kir. 
táblai biró és Novakovics János pápai kamarás ur kére-
tett föl. ( I . Ê.J 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest3 okt. 15. P r o t e s t á n s e g y e t e m - e v a g y 

c s a k f a c u l t á s ? Nevezetes ama mozgalom, mely ujabb 
időben a protestánsok közt keletkezett ama kérdést illető-
leg, váljon egyetemet alapitsanak-e, vagy csak hittani kart 
állítsanak a budapesti egyetemen, mivel ugyanott a katho-
likusok is birnak hittani karral. 

Alkalmunk volt legközelebb jelezni, hogy a tiszántúli 
ref. egyházkerület egy bizottmányt nevezett ki, egy esetleg 
Debreczenben felállítandó protestáns egyetem ügyében ta-
nácskozandó, e tervezetet, vagy szándékot időközben meg-
támadta Ballagi Mór, mint a protestantismus uj irányának 
előharczosa, a ,Testi Napló1, mint a felekezetiességnek ellene 
ott, hol az a katholicismusnak érdekét mozdítaná elő, de 
pártolója csupa részrehajlatlanságból (?) ott, hol a protestan-
tismus érdeke forog szóban, megtámadta Ballagi ur nézetét, 
a ,Napló' ugyanis pártolja a protestáns egyetem felállításá-
nak eszméjét, mire Ballagi ur ismét replikáz, és miután a 
protestantismus culturai missiójáról elzengte volna az obligát 
dicséneket, nehogy ennek elmulasztásával gyanúba jöjjön, 
mintha renegáttá lett és elszakadt volna azon irodalmi 
körtől, mely a XVI. század hitszakadásának magasztalása 
által véli az országot boldogithatni, tiltakozva ismét a pro-
testáns egyetem felállításának eszméje ellen, mely a protes-
táns szellemet szükkörre zárná, azon inditványnyal áll elő, 
hogy a budapesti egyetemen állitsanak a protestánsok saját 
pénzükön hittani kart épen ugy, mint ott a katholikusok 
saját katholikus alapítványukból tartják fenn a katholikus 
hittani kart. 

Becsületére válik Ballagi urnák a nyilt vallomás, mely-
ben elismeri, hogy a katholikus hittani kar katholikus alap-
ból tartatik fenn, de ez csak féligazság, mely által semmi-
képen sem engedjük magunkat tévútra vezettetni. Azon kö-
rülmény, hogy a budapesti egyetemen a kath. hittani kar, 
katholikus alapítványból tartatik fenn, még nem jogosítja 
fel a protestánsokat, hogy ott, habár saját pénzükön is, 
protestáns hittani kart állitsanak fel, határozottan tagadjuk 
még azt is, hogy erre jogosítványt adni akár Trefort ő excja, 
akár az összes kormány felhatalmazva lenne, minden ily 
engedélyezés a ministeri hatalom túlkapása, az erőszakos-
kodás legvilágosabb ténye lenne, mert elébe vágna a tör-
vényhozás itélethozásának, melynek, nem azt mondjuk, hogy 
joga van az egyetem jellege felett Ítélni, hanem melynek 
jelenleg mégis kezei között vannak az okmányok, az egye-
tem jellegét érdeklők, melyek alapján magát hivatva érzi 
az egyetem jellege felett dönteni, már pedig ugy tudjuk, 
hogy a minister, vagy a ministerium nem áll a törvényho-
zás felett, mig tehát a törvényhozás e kérdés felett már ugy, 
a hogy nem dönt, a ministeriumnak sincsen joga megen-
gedni, hogy a budapesti egyetemen protestáns hittani kar 
állittassék, mivel a katholikusok is birnak hittani karral. 

Mint említők, Ballagi ur vallomása csak féligazság és 
igy ama kérdés eldöntése is, egyetemet alapitsanak-e a pro-
testánsok, vagy csak facultást olyformán, mint azt Ballagi 
ur ajánlja, a katholikusok iránt a legnagyobb igazságtalan-
ság, mert a tökéletes igazság ott van, hogy a budapesti 
egyetemnél nem csak a kath. hittani kar, de a többi karok 
alapitványai is katholikusok, és kath. hittani kar ugyan-
ott nem egyedül azért létezik, mivel a kar alapitványai 
katholikusok, hanem mivel az egész egyetem katholikus 
és igy a katholikusosoké. Ha tehát a vitás kérdést pro-
testáns atyánkfiai igazságos módon akarják megoldani, arra 
csak egyetlenegy ut és mód van, hogy t. i. tartsák tisztelet-
ben a mi alapitványainkat épen ugy, mint mi tiszteletben 
tartjuk az övékét, és akkor azután, a budapesti egyetemen 
kivül alapítsanak maguknak akárhol vagy egyetemet, vagy 
pedig oly hittani kart, a minőt csak akarnak, hogy ott a 
protestáns szellem szabadon lengedezzen. 

Eme jogfosztó törekvésekkel szemben azonban, mint-
hogy azok telve vannak a katholikusok jogos birtokának 
folytonos megtámadásával, melyek korunkban elvégre is 
könnyen megingathatják a legjogosabb igényeket is, nem 
hallgathatjuk el ama méltó fájdalmunkat, hogy katholikus 
részről legalább tudtunkkal mi sem történik, mi elejét venné 
hasonló törvénytelen törekvéseknek és azok sikerének már 
kezdetben szárnyát szegné, nap, nap után tapasztaljuk, hogy 
hallgatagságunk, visszavonulásunk által, nem hogy tisztele-
tet gerjesztenénk ellenségeinkben jogaink iránt, hanem in-
kább a legjogtalanabb tettekre is felbátorítjuk őket. Kül-
földi kath. testvéreink példája buzdítson tehát bennünket 
jogaink védelmére annál is inkább, minthogy a nemzet zö-
mét, többségét mi katholikusok képezzük, nyolcz millió ka-
tholikusnak tiltakozó szava lehetetlen, hogy észre ne térítse 
az irányadó köröket, és végre is vissza ne utasitsa ama tör-
vénytelen törekvéseket, melyek folyton jogaink, igazaink, 
megtámadására, elvételére vannak irányozva. Ha, amint 
nem kételkedünk, döntö befolyással volt a kerületek tilta-
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kozása az ,amerikai rendszer' behozatala ellen, ugy nem 
lehet kételkedni, hogy hasonló tiltakozások, a Ballagi Mór-
féle indítvány ellen is megteendik hatásukat. Igen, őrköd-
jünk katholikus őseink sz. hagyományai fölött, é3 ne enged-
jük ránk tapadni a 3zégyen foltot, hogy mit katholikus 
őseink ránk hagyományoztak, azt mi még megtartani sem 
voltunk képesek, vagy talán annyira jutottunk, hogy inkább 
ezt is eltűrjük, csak hogy nyugalmunkat ne zavarja senki 
és semmi ? $ 

A csanádi egyházmegyéből, oktober közepén. 
L e l k i g y a k o r l a t o k a t a p a p s á g n a k ! (Vége) A 
soraim elején idéztem czikk irója eléggé begyőzé a lelkigya-
korlatok üdvös voltát a semináriumban, s azok nélkülöz -
hetlen szükséges voltát a semináriumi tanulmányok elvég-
zése után a lelkipásztori működésben. Azért nem lesz szük-
séges, még nekem is erről hosszasan irnom, s csak azt az 
egyet kérem figyelembe vétetni : vájjon a világtól félreesve, 
a társaktól elszakadva, elszigetelve, nem történhetik-e meg 
nagyon is könnyen, hogy a lélek ereje ellankad mert mások 
példája mint éltető táp nem gyújtja fel? Ellenben többször 
összegyűlve s egymás oktatásán s példáján épülve nem erő-
södik-e meg szükségkép újra a lélek, ha csak végkép ki 
nem aludt még benne az isteni szeretet lángja? Nekem a 
központ, hol mint kispap a lelkigyakorlatokat élveztem, 
mindig mint valamely világító lámpa tűnik fel, mely meleg 
fényével most is édesen áthatja lelkemet ; mert oda vonzó-
dom hol túlvilági létet áhító lelkem oly bő tápot lelt. Azért 
én is mondom : csak lelkigyakorlatokat a papságnak ! mert 
ezekben fölelevendik a lelki pásztor lelke, hogy el ne csüg-
gedjen és meg ne tántorodjék, s ha a romlott korszellem 
nagy pusztítást visz is végbe a hivek nyájában, az akol a ki-
választottakkal az enyészettől megmenekül. 

Végül legyen szabad a lelkigyakorlatok megtartásá-
nak módozatát illetőleg némely igénytelen észrevételt ten-
nem. Elismerem azt, hogy ezek kellőképem megtartása s 
az azokban való részvétel többször és többfélekép akadály-
lyal jár ; de vájjon hol a lelki élet emelésére olyannyira 
szükséges eszköz alkalmazásáról és igénybevételéről van 
szó, lehet-e akadály oly nagy, melyet legyőzni képtelenek 
volnának ? En hazaszerte minden egyházmegyében üdvö-
söknek, ha nem épen szükségeseknek, tartanám a lelkigya-
korlatokat és örvendetes jelenség, hogy biboros áldorna-
gyunk, az esztergomi érsek és primás ő főmagassága e te-
kintetben is mint első áll a magyarországi episcopatus előtt. 
Csak találjon gyújtó példája követésre egyebütt is! Annyi, 
erre kiváltkép alkalmas külmegyei papot, vagy a lelki élet-
ben jártas szerzetes férfiút talán mindig lehetne találni, 
amennyire szükség van, kik augusztus és szeptember ha-
vakban, mint mely két hónap erre a legalkalmasabb, tart-
hatnák meg a papsággal a lelkigyakorlatokat. Es a meg-
tartás módozatát illetőleg a nagyobb egyházmegyékben ta-
lán nem kellene egyszerre az összes papsággal végeztetni a 
lelkigyakorlatokat, hanem a megyéket több kerületre 
osztva, az illető meghívott lelkiatyák vagy maguk kerüle-
tenkint megtartanák azokat, vagy az egyik-másik kerület-
ben más-más lelkiatyák végeznék azokat, aszerint, amint 
gyakorlatibbnak mutatkoznék. Igy az útiköltség hiányát 
(mert a pénz hiánya bizony számos szegény lelkésznél és 

káplánynál megvan) nem lehetne akadályul felhozni : mert 
nem kellene oly messze utazni, s könnyebben és nagyobb 
számmal végezhetnék a papok mind a lelkigyakorlatokat. 
Azzal ugyanis a papi szellem s lelki élet még aligha fog 
igen nagy lendületet nyerni, ha a papságnak csak egy^észe, 
s ennek is csak kisebbike, veszi igénybe a lelkigyakorlatok 
nyújtotta lelki tápot. A papságnak módot kell nyernie, hogy 
valamennyien vagy legalább legnagyobb részök élvezhesse 
a lelkigyakorlatokat, ugy hihetjük s mondhatjuk is azután : 
fermeutum totam massam penetravit. És a papság leend 
sal terrae, s beteljesülend az is : et renovabitur facies terrae ! 

4 + 6 
Bécs. J o s e p h i n i s m u s r e d i v i v u s ? Önkény-

telenül is e kérdés tódul ajkainkra, midőn az itteni ,Vater-
landl-bnn az egyházpolitikai helyzetnek ecsetelését olvassuk. 
Meglehet, hogy az emiitett lap, általánosan ismert politi-
kai okoknál fogva kissé túloz ; mert a püspöki kar nagyjá-
ban nem tartozik azon párthoz, melynek nézeteit ő tolmá-
csolja ; annyi azonban tény, hogy helyzetünk oly különös, 
hogy talán ^urcsá'-nak is mondhatnók; ha mindjárt tagad-
hatlan is, miszerint nálunk mégis csak mások a viszonyok, 
hol a püspöki kar egy ősrégi, katholikus uralkodó házzal 
áll szemben, mely a gonoszat gyakran csak kénytelenség-
ből tűri, mint Poroszországban, melynek kálvinista feje-
delme azt hiszi, hogy a műveltség, a haladás, a protestan-
tismus érdekében cselekszik, ka a katholikusokat üldözi s 
üldözteti. 

Csak azt tudnók, hogy ki vagy mi ez a Stremayr ő 
exja ? . . . hányadán vagyunk vele? Nem azért bánik-e el 
oly gyengéden velünk ; mert felfelé való tekintetekből nem 
mer határozottabban fellépni — vagy talán csakugyan belső-
leg jobb volna mint külsőleg látszik ? . . . . Ezek s hasonló 
kérdések nyugtalanítják a mi katholikus köreinket, t. i. 
azokat a melyek valamivel törődnek 

De hogy Stremayr ő exjához visszatérjünk, — e na-
pokban, különös rendeletet bocsátott ki, mely époly külö-
nös világot vet egyetemünk, tüzetesen jogi karunk viszo-
nyaira s tudományos törekvéseire. A minister felpanaszolja, 
hogy a beirott hallgatóknak alig egy tizede látogatja az elő-
adásokat, amiért voltaképen a hanyagul őrködő tanárok 
korholtatnak, valamint azért is, hogy az urak a vizsgákon 
túlságos elnézéssel működnek. Természetes, hogy ily körül-
mények közt a tanulók nem nagy szorgalmat fejtenek ki, 
még kisebbet, mint akkor fejtenének ki, ha a tanári kar 
kötelességeit pontosabban teljesítené, s hogy a mi ifjaink is 
mindennel inkább törődnek, mint azzal, hogy azt tennék, 
amiért az ,Alma mater'-ba beiratták magokat. De minek is, 
,liberális' honpolgárokká, hivatalnokokká, birákká sat. 
amugyis lehetnek, minden tanulás nélkül. 

A , Vaterland' pedig fájdalmas csudálkozását fejezi ki 
azon laxismus felett, melylyel az ausztriai papság az uj egy-
házpolitikai törvények szellemével kiegyezkedik. Ausztriá-
ban, úgymond, soha sem lesznek oly küzdelmek, minőknek 
Poroszországban szemtanúi vagyunk. Hogy ijedt meg Stre-
mayr, hogy inditotta útnak az egész osztrák rendőrséget, 
midőn nem régen oda fenn Sziléziában véletlenül egy német 
jezsuitának árnyéka esett át a határon ! — s épen ugy resz-
ketnek az ,alkotmányhü' katholikusok, mihelyt valahol csak 



291 

messziről is azon lehetőség mutatkozik, hogy valaki az 
,alkotmányos egyházpolitikai' törvényeknek ellenzéket csi-
nálhatna. Csak a legkisebb mozgalom támadjon valahol, 
legott az egész had az ,agitatio' felett jajveszékel ; de ha va-
laki az ,ultramontánok' közül annyira vetemedik, hogy e 
törvényekről a Syllabus értelmébeu nyilatkozni merjen, 
akkor ez épenséggel ,hadüzenet az állami rend ellen'. 

Ily viszonyok közt— folytatja a , Vaterland'-, szó sincs 
róla, hogy nálunk is egyházpolitikai bonyodalmak kelet-
kezhetnének. A ,törvények' csendesen és zajtalanul működ-
nek, s épen egyelőre gyengéd alkalmaztatásuk az, mi a 
czélok elérését tetemesen megkönnyíti s meggyorsítja, amint 
azt az iskolai törvényeknél láttuk. Amint a kereszt, az ima 
az isteni tisztelet, a szentségekhez járulás, a hitelemzők s a 
hittanitás egészen vagy legalább jó nagyrészt kiszorittattak 
az elemi, az alsó- s felső reáltanodákból s gymnasiumokból, 
amint igy az iskola elszakittatott az egyháztól, épugy ki 
lesz szorítva nem sokára maga az egyház is hatásköréből, 
jogaiból, birtokából s végre a pápávali katholikus egységből 
is. A még egyelőre csak kegyesen subventionált papság las-
sanként ,törvényesen rendszeresített egyházi személyzetté' 
sülyed, mely ,személyzet' a cultusminister urnák szolgála-
tában áll, s ettől magas tetszése szerint az iskolákban s a 
plébániákban alkalmaztatik. Ugyané papságnak folytonosan 
akkora nyomatékkal hangsúlyozott ,állampolgári magatar-
tása' egy állampolgári esküben fogja mogkoronáztatását 
találni, ekként a javadalmak állami hivatalokká válnak, a 
javadalmaknak jövedelme pedig állami ,jövedék'-ké azaz 
fizetéssé, minek megtörténte után nem fogja már tagadhatni 
senki, hogy az egyházügyi törvények nem telivér ,alkotmá-
nyos szelleműek'... 

Igy a cultusminister előtt uj, de beláthatlan működési 
tér nyílt. Ezentúl ő lesz egyházi ügyekben a legmagasabb 
törvényhozó, a concordatumnak s a már adott s még ezen-
túl adandó ,egyházi' törvényeknek legilletékesebb tolmácsa,-
melyekről ,az állam nevében' kinyilatkoztatja, hogy mind 
egy szálig ,a concordatum keretén belül állnak', követke-
zőleg ,mi ujat sem tartalmaznak', ugy, hogy minden ellenök 
bármely oldalról netalán teendő ellenvetés ,államellenes' ; 
mert e törvények szentesítve vannak, s ,jogszerüleg' létez-
nek. Ekként, aminek ilyképen történnie kell, lassan s min-
den nagyobb súrlódás nélkül történik meg; senkitől sem 
kivánnak ,lehetetlent', hanem ellenkezőleg egymásnak vég-
telen hoszu s felette érdekes bókokat csapnak ,gyengéd ki-
vitel-' s ,örvendetes közremüködss'-ről. 

Mindebben a , Vaterland1, s talán nem egészen ok s 
alap nélkül egy másod kiadású jozefinismusnak csendes kez-
detét látja, miben ha igaza van, ugy helyes abbeli nézete is, 
hogy ezen alattomosan működő jozefinismusnak következ-
ményei még vészesebbek lesznek ama réginél, mely, mivel 
erőszakosan lépett fel, legott a szükséges s egészséges oppo-
sitióra is talált. De abban mégis csalatkozik a Saterland1,  

ha azt mondja, legalább indirecte, hogy e tekintetben utó-
végre mindegy, akár Habsburgok uralkodjanak, akár 
Hohenzollernek ; — csalódik, mondom ; mert talán nem té-
vedek, ha az iránytadó köröknek, politikáját ekként jel-
lemzem : Az egyházellenes áradat oly tényező melyekkel 
jelenleg, fájdalom még az uralkodónak is számolnia kell ; 

ne nehezítsük állását, várjunk, qui habet tempus, habet 
vitám; ha az áradat elmúlt, ha a liberalismus bukása be-
végzett tény, akkor mi osztrákok felettünk mégis csak a 
katholikus, mindig hithű Habsburg-házat találjuk ismét, 
holott a szegény porosz katholikusok a jelenlegi acut vihar-
nak elmulta után is — mégis csak Hohenzollern allatt áll-
nak ; — s ez mégis csak különbség ! W. 

Svajcz. A d a l é k o k a z ü l d ö z é s t ö r t é n e t é -
hez . Ami t legutóbbi tudósításainkban a valószínűség sej-
telmével jeleztünk, azt a solothurni nagytanács azóta tettleg 
végrehajtotta. Maria-Stein, St.-Urs es st. Leodegar rendhá-
zak eltörültettek s pedig 70 szavazattal 30 ellen ; mire nézve 
megjegyzendő, hogy a nagytanácsban csak 10 protestáns ül, 
mig a többi ,liberális' — szabadkőműves katholikus. A can-
tonban e zárdákon kivül még 6 más létezik, de szegények, 
holott az elnyomottak meglehetős gazdagok voltak, mert 
vagyonuk összesen ötödfél millió frankra rúgott, mi egye-
düli oka elnyomatásuknak, annak daczára, hogy kivétel 
nélkül az országnak legrégibb kegyeletes helyei közé tar-
toznak. St. Ursról azt mondja a hagyomány, hogy NagyKá-
roly anyja alapitotta, a 8. században ; st. Leodegar 1100 
éves, mi okmányilag bebizonyítható. 

A rendtagok igen silány nyugdijat kapnak ; az apát 
2800 frankot, minden papi rendtag 1500 ; 15 éven tul bees-
küdött fráterek 600 frankot, mig azok, kik még nincsennek 
15 év óta a rendben egyszer mindenkorra 1000 frankot kap-
nak. A liquidatíót a kormány végzi, természetesen ugy, 
hogy mennél több tűnjék el az urak zsebében, kik mindig 
csak azért ,reformálnak', hogy ,reformálás' közben a zava-
rosban halászhassanak. 

A nagytanácsnak ezen fosztogató határozata, mielőtt 
törvénynyé válnék, még az általános népszavazat alá kerül, 
csakhogy az iskolatanitók fizetés felemelési Ígéretek által, 
mint mindenütt ugy itt is igen könnyen felhasználhatók a 
papok ellen, mig más ,liberálisok', kiknek nincsen pénzök 
az ekként ,folyóvá' teendő pénzekből, kölcsönpénzeket vár-
nak, s azért nyakra főre az elnyomatás mellett szavaznak s 
agitálnak, mi a solothurni nép közt annál könnyebb, mint-
hogy hithidegsége által évtizedek óta hírhedt, s az uralkodó 
liberalismus a szavazási terrorismust csak ugy érti, mint 
berni vagy genfi collegái. Megvesztegetések, az állami köl-
csönpénzek felmondása, szolgálatbóli elbocsátás ezek azon 
eszközök, melyekkel e párt működik, s melylyel czéljait min-
dig eléri, s fájdalom most is elérni fogja. 

Bern városában még egy kis római katholikus község 
volt, melynek plébánosa a maga idején nem irta alá ama hó-
dolati feliratot, melyet a többi 97 juravidéki pap akkor Lâ-
chât püspökhez intézett. E szegény jura vidéki papok azóta 
kegyetlenül üldöztetnek, mig a berni plébánost egészen szep-
tember végéig békében hagyták — egészen az általános 
svajczi ,ima- s vezeklési nap'-ig, melyen a barátság megsza-
kadt. E napon ugyanis a berni nagytanács rendesen ,imára 
intő' kiáltványt szokott kibocsátani, mely rendesen valósá-
gos pamphlet a katholikusok ellen. Igy volt az tavai, igy ez 
idén is, annyira, hogy a körlevélnek gorombasága külön 
interpellatióra szolgáltatott alkalmat a berni nagytanács 
ellen, s egy bernvidéki protestáns lelkész, midőn azt a ren-
delet szerint az egyházi szószékről felolvasta, alkalmat vön 
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magának az igazi testvériség, de az általános szabadságér-
zetnél fogva is tiltakozni az ellen, hogy egy kormány igy 
merjen valamely vallásfelekezetről nyilatkozni. Ezen kör-
levelet tehát fel kellett volna olvasni a templomban, mit a 
berni kath. plébános tenni vonakodott, amiért most ő is, a 
,haza ellenségének' declaráltatott s aligha nemsokára azt 
halljuk, hogy ,letétetett'. Ime ujolagos példa arra, hogy min-
den engedékenység mellett előbb utóbb mégis csak jön oly 
pillanat, melyben többé nem lehet engedni, s akkor megvan 
a baj, de elveszett az érdem ! 

H i v a t a l o s . 
Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése 

folytán Huzly Károly kanonok, kisprépost és debreczen-vá-
rosi plébánosnak, ötven évi működése közben szerzett érde-
mei elismeréseül a Lipót-rend lovag-keresztjét díjmentesen 
adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1874. évi okt. bó 6-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Szepesváraljáról a következő híreket veszszűk : F. 

hó 3-án Samassa egri érsek ő excja meglátogatta Csúszka 
György püspök urat s 2 két napot töltött egykori püspöki 
székhelyén. Okt 4-én mint királyunk nevenapján díszebé-
det adott a szepesi püspök ő mltsga s ez alkalommal legelő-
ször királyunk ő felségére, majd Samassa egri érsek ő exc-
jára, végre gr. Csáky Albin, szepes megye főispánjára 
emelt poharat. A püspököt pedig az egri érsek éltette. F. hó 
10-én Vikartócon volt Császka ő méltósága harangszentelés 
végett s az ottani leégetteknek 50 frtot ajándékozott. Az 
uj lesznai tanitónak 50 ftot, a popradinak 30 ftot resolvált, 
— a liptó-szent-miklósi iskolának pedig 60 frtot. Azonkí-
vül 30 szegény tanulót élelemmel lát el, kikért majdnem 
2000 frtot fizet, — úgyszintén 14 tanitóképezdei növendék 
élelméről gondoskodik. A mi pedig a mindennapi alamizs-
nát illeti, melyet ő méltósága naponta oszt ki, az csak Isten-
nél lesz följegyezve; de bizonyos, hogy minden nap 30 — 50 
frtot szokott a különféle folyamodók s szegények között 
kiosztani. Isten tartsa sokáig a nagyszivü püspököt ! (M. A.) 

— Ft. Huzly Károly, debreczeni prépost ur ő nga, ki 
most üli papságának 50 éves jubileumát, a debreczeni sze-
gények közt jelentékeny összeget osztatott ki, s Révész Bá-
lint superitendensnek is 100 forintot adott át, a ref. kórház-
ban levő szegények segélyzésére. Huzly, ki jubilaeumára a 
Lipótrend lovagkeresztjét is megkapta, szeretve tisztelt fér-
fiú Debreczenben, s valláskülönbség nélkül nagyrabecsüli 
mindenki. A jubilaeumi misét ma 15-én, N.-Váradon tartja 
meg, miután ott szentelték föl. (,M. A.') 

— Ft. Oltványi Pál, pápa ő szentsége kamarása ezer-
ötszáz ftnyi alapítványt tett az általa alapított szegedi római 
kath. leányiskola javára, melynek kamatjaiból évenkint 
szorgalmi jutalmak fognak szegény s jóviseletű leányok közt 
szétosztatni. Szeged városa bizony örök időkre hálával em-
legetheti az Oltványi nevet. 

— A boroszlói hg-püspök legújabban mégis megfizette 
a felfüggesztett évi járadékai után járó adót, miután múltkor 
emiitett fellebbezése a ministeriumhoz visszautasittatott. 
Ezenkívül még az ,államilag kezelt' landsbergi plébániának 
kezelője azon impertinens felszólítást intézte hozzá, hogy 
azon 500 tallért, melyet a püspök eddig jószántából s saját-
jából e plébánia segélyezésére folyóvá tenni szokott, jövőbe 
is fizesse. Ezen még csak az a pesti zsidólap tesz tul, mely 
a bajor királynénak megtérése alkalmából jónak látta in-
ditványozni, hogy ,az állam' ezen ,katholizálási divatot' 

rendőri ellenőrizet alá vegye. Legjobb lesz valami uj adót ki-
fundálni, melyet csupán csak a goj fizet, zsidó ,cultus czé-
lok' számára. Indirecte úgyis eleget fizetünk már e réven. 

— Mig a legújabban a katholikus hitre visszatért Ri-
pon marquis politikai pártállására whig, addig Northumber-
land herczeg tory s mint ilyen az utolsó Derby-cabinetben 
a tengerészet első lordjának hivatalát viselte. Neje, szüle-
tett Gro3venor protestáns nő, de ő szentségének őszinte tisz-
telője. O az ki egy izben Teano herczegnőnek, ki őt az olasz 
koronaherczegnénél teendő tisztelkedésre meghivta e jel-
lemző levelkét irta: „Ó kir. fensége megfog bocsátani, de 
kocsim már készen áll, mert a Vaticánba kell mennem, hó-
dolatom kifejezéseit letenui a fogoly Pápa lábainál." Remél-
jük e bátor s igazságszerető lelket is nem sokára anyaszent-
egyházunkban üdvözölhetni. 

— Poroszország, a hires Poroszország, a müveit, nagy 
Poroszország, mint már többször láttuk, igen fukar elemi 
tanitói iránt. Ime egy uj példa, melyet egy liberális, protes-
táns Írónak, Seyffarth L. W. »Allg. Chronik des Volkschul-
wesens" czimü munkájából idézünk. Ez szerint van Porosz-
országban 
1929 tanitó, kiknek évi fizetése 50—100 tallér közt áll 
3673 » „ 1 0 0 - 1 2 5 » „" „ 
4688 „ „ 1 2 5 - 1 5 0 „ „ „ 
6526 „ „ 1 5 0 - 1 7 5 „ „ „ 
3754 „ * 1 7 5 - 2 0 0 „ „ „ 
6197 „ „ 2 0 0 - 2 5 0 „ „ „ 
3756 „ * 2 5 0 - 3 0 0 „ „ „ 
Összesen tehát 32523 tanitó átlagosan nem egészen 200 tal-
lérnyi évi fizetéssel. Ezen idylli semmit sem fizetéshez kellő 
arányban állanak a nyugdijak is. Van ugyanis 605 tanitó, 
kinek nyugdija 50—75 tallér közt mozog, s 479 tan. 75— 
100; 679 tan. 100—150; 375 tan. 150—200; 441 kinek 
több van 200 tallérnál, ellenben pedig 881, kinek kevesebbje 
van 50 (ötven) tallérnál ! ! 

— A szabadkőművesek erőszakoskodása folytán négy 
évi börtönre és kényszermunkára elitélt parai püspök egy 
franczia főpaphoz levelet intézett; melyben őt tudósítja, 
hogy a kényszermunkától kegyelem utján felmentetett, 
másrészt pedig, hogy fényes győzelem várakozik a katholi-
kusokra Braziliában, mert a közvélemény egészen feléjek 
fordul. A püspök különben kinyilatkoztatja, hogy minden 
körülmény közt hü marad az egyházhoz és IX. Piushoz, 
még ha életébe kerülne is. 

— A német culturharczra nézve érdekes lesz felje-
gyezni, hogy a hannoverai főrabbi, vonatkozólag az oktober 
1-én életbeléptetett polgári anyakönyvvezetésre röviden, de 
világosan kijelentette, hogy : az a zsidó, ki magát jövőre 
körül nem metélteti és nem a zsidó törvény és szertartás 
szerint lép házasságra, nem bir joggal, hogy a zsidó anya-
könyvbe bevezettessék és a község tagjának tartassék, mert 
abból magát tényleg kizárja. — A protestáns és katholikus 
theologusok részére Karlsruheben a napokban tartott állam 
vizsgálatra, mely alkalommal tudvalevőleg az illetőknek 
általános, tudományos kiképeztetésükről kellene tanúságot 
adni, csak két, mond két protestáns jelent meg, katholikus 
pedig egy sem. 

— A kulmi püspök ismét 600 tallér büntetésre Ítélte-
tett, természetesen azért, mivel egy plébánost,törvénytelenül' 
nevezett ki, komolyabb következménye ez ügynek azonban 
még nem lesz, mert a jövedelem még kifutja a büntetési 
összeget. Egy más esetben azonban felmentetett, mert bebi-
zonyított tény, hogy az illető plébános még a májusi ,tör-
vények' előtt alkalmaztatott. Ez különben következetlenség, 
mert tudvalevő, hogy hasonló esetekben más püspökök el-
itéltettek, de persze akkor Bismarck ugy akarta. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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A bismarckismus. Oroszország. A szakadár papság állapota. — Vegyesek. 

A megigazulás természete. 
(Folytatás.) 

A protestánsok az ember eredeti állapotában 
nem ismernek különbséget a természet és a ke-
gyelem között. Elismerik ugyan, hogy Ádám a pa-
radicsomban valóban szent és igaz volt, de e szent 
eredeti állapot szerintök nem Isten szabad, ingyen 
ajándéka volt, hanem az ember természetéhez, lé-
nyegéhez tartozott. Továbbá az ember eredendő 
bün által elvesztette szentségét és igazságát, és igy 
az Istenhezi hasonlatosságát egészen, az ember eme 
lényege helyébe most a vétek lépett, és ez időtől 
kezdve a vétek az ember lényegéhez tartozik, sőt 
magát e lényegét képezi. Ennek következtében ter-
mészetesen megtagadtak az embertől minden fen-
sőbb valláserkölcsi képességet, a bukott ember 
lényegileg bűnös, ki nem bir többé erkölcsi sza-
badsággal. (Luther de servo arbitrio). Az ily mélyen 
sülyedt embert természetesen egyedül csak az Isten 
képes felemelni, és pedig ugy, hogy e felemelkedés-
nél az ember közreműködéséről még csak szó sem 
lehet ; ebből azonban ismét önkényt foly azon kö-
vetkeztetés, hogy Istennek ténye a felemeltetésnél 
az emberrel benső összeköttetésbe semmiképen sem 
jöhet, mert erre protestáns tan szerint hiányzik az 
emberben az összekötő szál, t. i. a valláserkölcsi 
képesség, az ó és u j ember egymással meghasonlás-
ban — egymástól tökéletesen elszigetelve van, az ó 
embert az u j nem hatja át, és igy nem ujul meg, 
hanem mindig a régi ember marad, és az újban is 
folyton mint régi folytatja életét ; vagyis az ember 
az marad, aki volt, t. i. igazulatlan, bűnös, mert 
Krisztus igazultsága vele csak külső viszonyba lép 
épen ugy, mint külső viszony van a drága kincs és 
szekrény közt, melyben amaz tartalmaztatik. 

Nem tartóztathatjuk meg már itt magunkat, 
hogy ne kérdezzük : mikép tarthat az Isten valakit 
igaznak, ha valóban nem az? hogy láthat az Isten 
valamit, ami nem létezik, t. i. a szentséget és mi-
kép lehet, hogy nem látja azt, a mi létezik: t. i. a 
bűnt ? hogy mondható az az ember megigazulásának, 
midőn az ember tényleg nem igaz ? mikép nevez-
hető az Krisztus érdemeiben való részesülésnek, ahol 
az ember tnlajdonképen semmiben sem részesül ? 
Katholikus felfogás szerint mint az látható, a meg-
igazulásban minden egyszerű, világos, igaz és va-
lódi, protestáns részről ellenben minden mesterkélt 
és elferditett. Ez általános jellemzés után térjünk 
át közelebbi méltatására a megigazulásban foglalt 
kettős momentumnak és kezdjük meg annak posi-
tiv részét. 

Az egyház tanitása szerint a megigazulás po-
sitiv részét ugy kell felfogni, mint a megigazulandó 
embernek valóságos bünbocsánattal összekötött át-
változását tulajdon megigazultság és szentségre, 
mit a megszentelő kegyelem eszközöl, mely ezentúl 
az emberben állandóan megmarad és őt valóban 
szentté, igazzá teszi ; tehát nem ugy, mint a pro-
testánsok állítják, mintha Krisztus igazvolta az 
embernek csak külsőleg tudatnék be. A megigazu-
lás e felfogása nem tagadja ugyan, hogy Krisztus 
igazvolta kivülről jön az emberbe, de egyúttal ki-
fejezi azt is, hogy ez nem marad kivülről, nem jön 
az emberrel legfeljebb csak mechanicus összekötte-
tésbe, hanem inkább behat az ember benső életébe, 
áthatja azt lényegileg és ujjá alkotja, mert az em-
ber életét saját természeti létköre fölé magasabb lát-
körbe helyezi, és valóságos életközösséget hoz létre 
az ember és Krisztus, és ez által Isten között. Csak 
is ezen életközösség által Istennel, és ezen életkö-
zösségben ismeri el az egyház, hogy az ember ré-
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szesévé lehet az objectiv megváltásnak, mely igy az 
egyház által alanyivá tétetik. Ennek bizonyítékául 
álljanak itt a trienti zsinat szavai: „si quis dixerit 
homines iustificari, vei sola imputatione iustitiae 
Dei, vei sola peccatorum remissione, exelusa gratia 
et charitate, quae per spiritum S. diffundatur in 
cordibus eorum atque illis inhaereat, aut etiam 
gratiam qua iustificamur esse tantum favorem Dei 
a. s." ') Rövidebb, de élesebb ennél a l l - i k c., mely 
igy szól: „s. q. d. hominem per ipsam Christi iusti-
tiam formaliter iustum esse a. s." Hogy e tant a ke-
resztény ész előtt igazoljuk, erre nézve elég lesz 
utalni azon összefüggésre, mely ezen és az egyház-
nak az ember eredeti állapotáról, nem különben a 
bűnbeesésről szóló tanitmánya között létezik. 

Az egyház kezdettől fogva különbséget tevén 
a kegyelem és természet között azt tanitja, hogy az 
ember eredeti állapotában feltalálható megigazult-
ság és szentség nem tartozik az ember természeté-
hez, hanem ehhez mint természetfeletti állapot hoz-
záadatott, vagyis mint theologiai nyelven mondatik : 
„est donum naturae indebitum, superadditum". E 
kegyelem az emberi nem ősatyjának, Ádámnak Isten 
szabad akaratából adott megszentelő kegyelem volt, 
ez emelte őt ki természeti állapotából is, felemelte 
az Istennel való magasabb életközösségbe, vagyis 
oly felemelt állapotba, (status elevationis) melyben 
az embernek Isten képére való természetfeletti ha-
sonlatossága jól megkülönböztetendő ugyancsak az 
embernek Istenhez való természeti hasonlatosságá-
tól. Eszerint a szentség egyáltalában nem tartozott 
az első ember lényegéhez, vagy természetéhez, ellen-
kezőleg, e kegyelem csak esetleges volt, hogy igy 
fejezzük ki az indebitumot, vagyis elválasztható 
volt az ember természetétől anélkül, hogy ez által 
az ember lényegében önmagában véve valamely 
hiány állott volna be; habár a természeti mber 
távolabbi képesitéssel fel is volt ruházva, hogy fel-
emeltethessék természetfeletti állapotába. 

A bűnbeesés által az ember ez eredeti .igaz' volta, 
mint azt mindnyájan megvallják, elveszett, ami any-
nyitjelent, hogy az ember elveszitette Istenhez való 
természetfeletti hasonlatosságát; de természeti ha-
sonlatossága, vagyis az emberi lélek lényeges alkat-
részei, u. m. értelem és szabadság a fensőbb erkölcsi 
tehetségekkel együtt, habár meggyengitve, de mégis 
megmaradtak és nem oltattak ki, nem oltattak ki <D ' 
azért, mert a kegyelem és az általa előidézett álla-
pot specifice különbözik a természettől, de mégis 

') Conc. trid. sess. 6. c. 11. 

meggyengittetett, mert az ember természeti tehetsé-
geit a kegyelem az eredeti állapotban tökéletesi-
tette, vagyis mintegy kiegészítette. E szerint tehát 
az ember még bukott állapotában is magasabb ér-
zelemmel és erkölcsi szabadválasztással felruházott 
lény maradt. A megváltás által az emberiség ré-
szére ismét megszereztetett a lehetőség, hogy Isten 
az ő kegyelmével Adám utódaihoz forduljon. De hát 
minő állapotban találja-e kegyelem az embert? Mi-
dőn az Isten szabad akaratjából az emberhez ke-
gyelmével alászáll, kath. tan szerint a bukott em-
berben is megtalálja az összekötő szálat, melybe, 
hogy ugy mondjuk, befogózhatik, mert az ember 
távolabbi képessége a helyreállításra, az újjászüle-
tésre, a bukás után is megmaradt erkölcsi tehetsé-
geiben épen ugy, mint az az első felemelés alkal-
mával a teremtő által beléoltatott. Nagyon termé-
szetes, hogy e felemelésnek itt ugy, mint ott Isten-
től kell kiindulnia és az egyház sohasem is taní-
totta, hogy a természeti ember, nem is emlitve a 
bukott embert, képes lenne magát akár saját erejé-
vel természetfeletti állapotba emelni, akár pedig 
bukott állapotából felemelkedni. Azonban, midőn 
Krisztus kegyelme a bukott embert megérinti, a 
bukás után is megmaradt szabad akaratot felébreszti 
és ekkor már az emberen van a sor, hogy ez isteni 
hivást, mint a trienti zsinat nevezi szabadon kö-
vesse. ha azt akarja, hogy a megigazulás müve sub-
jective is végrehajtassák. I ly kegyelem segitsége 
mellett, melylyel az ember szabadon közreműkö-
dik, folytonosan előhaladva az ember akaratja va-
lóban megszabadulhat a bűntől, s ha azután a pil-
lanat megérkezik, melyben az ember a bűntől meg-
szabadul, akkor az Isten a megszentelő kegyelem 
beöntése által bevégzi az általa kezdett, de nem 
minden emberi közreműködés nélkül végrehajtott 
müvet: t. i. Krisztus érdemeiért megbocsátja a 
bünt, és annak büntetését elengedi és beönti az em-
berbe a szentséget, vagyis az ember igazzá lesz. 
Sőt még azon esetben is megvan az alap a megiga-
zulásra a bukás után fenmaradt erkölcsi képesség-
ben, ha, mint ez p. o. a csecsemőknél történik, szó 
sem lehet az emberi akarat közreműködéséről a ke-
gyelemmel a czélból, hogy az ember a bűntől meg-
szabaduljon ; mert, ha az ember személyes közre-
működése nélkül bűnös lehet (az eredendő bűn által), 
ugy el kell fogadni azt is, hogy hasonló bűntől 
személyes közreműködése nélkül is megszabadul-
hasson, azaz bensőleg megigazulhasson. 

Egészen másképen áll a dolog azon felfogás 
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mellett, melyet a protestánsok tartanak az eredendő bűn-
ről. Ha a bukott emberből minden fensőbb értelem és erköl-
csi szabadság eltűnt, tehát, ha az ember lényegileg bűnös és 
vétkeznie kell, ugy természetesen szó sem lehet arról, hogy 
a megigazulás alkalmával az akaratban valamely benső vál-
tozás menjen végbe, mely az akarattól a bűnt elválaszsza, 
és igy d. megigazulás fogalmában foglalt ,iustitia' sem képes 
az ember bensejébe hatni, hanem az ember igazult állapota 
nem lesz más, mint Krisztus igazvolta, mely azonban az 
ember akaratán kivül marad. (Folyt, köv.) 

» 

Sz. István királynak esztergomvári kápolnája. 
(Vége.) 

Tekintsük most meg a kápolna keleti oldalának ivme-
zein levő történeti falképeket. Az elsőnek tartalmát a felirat 
imigy jelzi : Astrieus. Archi. Eppus. Adlatam. Roma. Coro-
nam. Praesentat. A kép tehát azon jelenetet tünteti föl, mi-
dőn a római követségéből szerencsésen visszatérő Asztrik, 
esztergomi érsek az elébe siető István fejedelemnek bemu-
tatja a Silvester pápától nyert koronát. Asztrik fényes kö-
zépkori diszpalástban és püspöksüvegbeu, vánkoson nyújtja 
át sz. Istvánnak a koronát, ki vörös tunikában és mustrá-
zott diszpalástban, előrehajló testáilással s örömtől áthatott 
arczczal üdvözli a sz. koronát. Asztrik mögött két levita 
áll, egyik füstölővel ; s diszpalástban meg püspöki süveggel fel-
díszített főpap, Sz. Istvánt két fényes öltözetű magyar ne-
mes követi, egy pedig térdel s paizsot tart kezében. — A 
keletoldali másik falkép tárgyát a felirat igy adja : Astrieus. 
Archi. Eppus. Strigoniensis. Coronam. Imponit. A koronázás 
templomban történik. Balra a nézőtől oltár van, ez előtt 
imazsámoly, melyen vörös tunikában, aranyos koszorúkban 
fénylő keresztekkel mustrázott kék diszpalástban térdel sz. 
István. Jobbján áll a fényes diszpalásttal és fehér püspök-
süveggel diszitett Asztrik, mindkét kezével sz. István fejére 
teszi a koronát. Asztrikot füstölőt tartó diákon és az apostoli 
kettős keresztet tartó pap környezi. Jobbra a nézőtől koronás 
fejedelmi alakok állanak, egyikük kardra támaszkodva, to-
vábbá a magyar czimeres paizsot tartó lovag. Hogy sz. Ist-
ván király Esztergomban koronáztatott meg, ezt VI. László 
király ezen szavakkal bizonyítja: „Quurn ipsa Sedes Stri-
goniensis sanctissimi patris et Domini nostri s. Stephani re-
gis ortu per protomartyrem praenunciato decorata, et sacro 
baptisruate eiusdem sublimata, regalisque nostri diadematis 
imposicione exstitit redimita." Hogy pedig Asztrik nem ka-
locsai, hanem esztergomi érsek volt, ezt tudós Knauz Nán-
dor esztergomi kanonok az általa összegyűjtött s fm. bibor-
nok Siinor János hgprimás költségén csak imint kiadott : 
„Monumenta Ecclesiae Strigoniensis" czimü oklevél-gyűjte-
mény bevezetésében oly győző érvekkel bizonyítja be, hogy 
ezen kérdés most már véglegesen megoldottnak tekinthető. 

A kápolna déli oldala szinte kőt történeti képet tüntet 
föl. Az egyik a széles trónon, melynek lábát oroszlányoknak 
karmos lábai képezik, ülő sz. Istvánt és nejét Griselát állitja 
elénk. Előttük térdel vánkoson sz. Imre vörös tunikában, 
összekulcsolt kezekkel. Sz. István jobbját fiának fejére teszi, 
balját pedig áldva emeli föl, Q-izela szinte Imre felé emeli 

áldó kezeit. A nézőtől balra koronás fejedelmi alak áll ; a 
paizsot és bárdot tartó lovag pedig térdel. Jobbra püspöki 
alak összekulcsolt kezekkel előre hajol s mély meghatott-
ságot fejez ki a fiatal diakon pedig térdelve nézi az atyai 
é3 királyi áldás érzékenyítő jelenetét. A felirat mondja: 
Emerico. Filio. Benedictionem. Impertit. — Az utolsó tör-
téneti kép Esztergomnak festői tájképét tünteti föl. A fel-
hőtrónon, két angyal által tartott fényes mandorlában, 
egyenes és lángoló sugaraktól körülfolyva, ül a Menyor-
szágnak királynéja, fején fényes koronával, jobbjában 
jogart tartva, a hagyományos vörös tunikába s kék kö-
penybe öltözve. Ölében a kis Jézust tartja, ki jobbját ál-
dásra emeli, baljával a világgolyót tartja s kegyes tekin-
tetet vet a földszint jobb térdére bocsátkozó sz. királyra, ki 
baljával a kardra támaszkodva, jobbjával az országnak 
előtte vánkoson fekvő jelvényeit : a koronát, jogart és az 
országalmát, kérő arczkifejezéssel, a Magyarok Nagyasszo-
nyának felajánlja. A kép tartalmát megmagyarázza a kö-
vetkező felirat : Cum. Corona. Regnum et Populum. Dei-
parae. Virgini. Devovet. A történeti képek felirataira nézve, 
megjegyezzük még, hogy a képekben előforduló sz. szemé-
lyek a byzánti modorban függőlegesen egymást követő be-
tűkkel irt neveikkel is jeleztetnek ; s hogy ezen képek alatti 
friesen a következő, aranyos bötükkel irt dedicatorius fel-
irat örökíti meg a fm. hgprimásnak sz. István kápolnája 
iránti kegyeletét s bőkezűségét: Vetus. Hoc. Sacellum. 
S. Stephano. Protoregi. Dicatum. Restituit. Et. Ornavit 
MDCCCLXXIV. Joannes Card. Simor AEppus. 

Minthogy két ablak a nyugatra néző bástya vastag 
falaiba van törve, azok nevezetes mélységű fülkéket képez-
nek, melyeknek lapos félkörivü boltozatát magyar sz. E r -
zsébetnek és sz. Margitnak körbe foglalt s arany alapra fes-
tett képei ékesítik. Amaz vörös tunikában és kék köpeny-
ben, meg a legendarís rózsákkal állíttatik elő; emez pedig 
a domokosrendü apáczák öltönye fölé vetett, s aranyos 
csillagokkal mustrázott vörös köpenyben, jobbjában ke-
resztet, baljában koronát tartva. Körbe foglalt névirataik : 
S. Elisabetha. S. Margaretha. A történeti falképeket, meg 
az ornamentalis részleteket Jobszt Károly és Ferencz urak 
festették, ugyanazok, kik Bécs több templomának festészeti 
felékesitése által európai hírnevet szerzettek maguknak, 
nálunk pedig a pozsonyi társas templom szeutélyének, s aSz. 
István társulat számára ugyancsak sz. István képének jeles 
festése által szinte a legjobb oldalról ismeretesek. Jobszt 
testvérektől hírnevük után, sokat vártunk, de e kápolná-
nak általuk al-fresco eszközlött festészeti ékítményeit látva, 
megvalljuk, hogy várakozásunkat, de önmagukat is fölül-
múlták. Nem akarván részletekbe bocsátkozni, általában s 
tekintettel kápolnánk jellemére, annyit mondhatunk, hogy 
Jobszt testvérek e kápolna festészeti müveiben újra bebi-
zonyították, hogy ők a byzánti-román polychrom festészet 
elveinek alapos ismerői és azoknak a gyakorlati kivitelben 
nagy tehetségű mesterei ; mondhatjuk, hogy a kápolna fal-
téréinek, az oszlopoknak, kapiteleknek, hevedereknek, a 
boltsüvegeknek kifestésében következetesen keresztülvi-
tetett a monumentális festészet azon elve, hogy a művész a 
szinadásban szorosan alkalmazza magát az adott plasticus 
épitészeti idomokhoz, s művészetének feladatául tartsa, az 
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architectonicus részletek hatását emelni, nem pedig, mi f á j -
dalom napjainkban gyakran történik, azt megsemmisíteni. 
A kápolna diszitményi kifejtésében Jobsztnak ügyes segé-
dei : Deberto Bódog és Hinner Cyril voltak. 

A kápolna talaja apróra tört s többszinü márvány 
koczkákból Ízletesen összeállittott olasz rakmü, a rómaiak-
nak „opus tesselatum"-a. Az egész talaj négyszögletű, hat 
fehérmezőre van beosztva, melyeknek négy nagyobbika a 
négy boltozati holdosztály alatt, két kisebbike pedig az ab-
lakfülkék ivezetete alatt terül el. A talajon három szin je-
lenik meg. A keresztalaku fekete virágokkal mustrázott 
fehérmezőt keskeny fekete szalag, ezt széles fekete szalag 
keriti. A rakmüvet de Torna készítette. 

Mint már mondottuk, a kápolna nyugat felől két fél-
köríves ablak által van megvilágítva : mindegyik ablak 
gömbszelvényes kapitellel ékeskedő oszlop által ismét két 
felé van választva. A műtörténet tanuzása szerint, közép-
kori templomaink festett üvegablakkal voltak ellátva, me-
lyek nemcsak a napnak alkalmatlan, sőt némely diszrész-
letekre kártékony sugarait kellemesen megtörték, nemcsak 
pompás templomi disz gyanánt szolgáltak, hanem lélek-
emelő jel vi es értelemmel is bírtak : „Fenestrae Ecclesiae 
vitreae sunt scripturae divinae, . . . . quae claritatem veri so-
lis, i. e. Dei in ecclessiam, i. e. in corda fidelium trans-
mittunt, inhabitantes illuminant." Durand. Kápolnánk tehát 
szinte festett ablakokkal diszittetett föl, melyeken csak fe-
kete vonalú rajzok szürke mezőn, grau in grau, alkalmaz-
tattak, gondosan megőriztetvén a románkori festett abla-
koknak szőnyeg jelleme, melyet az austriai sz. kereszti 
apátság keresztfolyosójának románkori festett ablakai oly 
meglepő változatosságban tüntetnek föl. Kápolnánk két 
ablakját stylisált lombokkal kitöltött keretbe foglalt kötél-
disz, Riemenverschlingung, tölti ki. mely diszrészlet egye-
nesen a byzánti építészetből s a byzánti miniature könyvké-
pekből vétetett át a románba. A másik két ablakot, szinte 
nővénydiszkereteken belül, mértani alakok, körök, dült 
négyszögök, s Ízletes árabzatok ékesítik. Az ablakok egyi-
kének csúcsán a pártfogó bibornoknak monogramja, a má-
sikán az ő czimerének részlete, a szeplőtelen sz. Szűz, a har-
madikon az ablak készülésének éve, 1873, végre a negye-
diken Magyarország czimerpaizsa tűnik fel. 

A kápolna éjszaki falához támaszkodik az asztala-laku 
oltár, melynek mensaját egész terjedelmében erős, vörös 
márványlap képezi ; ez hátsó végével a falból kiszökő két 
falpilléren, első" részének sarkaival pedig két joniai kis osz-
lopon nyugszik. Az oszlopok közötti tér szabadon hagya-
tott, miért is az oltár alatt, a faltéren látható a vörös alapra 
festett fényes kereszt, melynek ágai a czimertani liliomokba 
végződnek. A mensa hátulsó részén kő-polczozat, predella, 
emelkedik ki ; ezen áll hat román Ízlésű gyertyatartó An-
ders műterméből ; a gyertyatartók lábai állati karmokba 
végződnek. A predella magasabb középső emeletén van az 
oltárkeresztnek a helye, mely szinte románizlésben tartva, 
egymásba font sárkányok talpain nyugszik. Mind a kereszt, 
mind a gyertyatartók kék zománczczal s aranynyal fog-
lalva levén, kitűnő látványt nyújtanak. Oltárképül a szent 
Istvánnak kereszteltetését ábrázoló s föntebb leirt falkép 
szolgál. Mind a predella, mind az oltár-oszlopok a poly-

chrom festés gazdag színpompájában ragyognak. Az oltár 
Puekker János esztergomi kőfaragónak becsületére válik. 
Említést érdemel még a három ajtó, melyek elseje a folyo-
sóba, másika a kápolnába, a harmadika a sekrestyébe nyílik. 
A két utóbbi ajtónyilás félkörivei gömbszelvényes fejezettel 
diszitett oszlopocskákon nyugszanak ; maguk a tölgyfaajtók 
pedig diszes vaspántokkal vannak bevonva, melyek szétá-
gazva azokat behálózzák. A vaspántok fő- és mellék ágai 
öt levelű rózsába végződnek, közbenső szivük pedigaheral-
dicus liliomba, szintúgy az ajtókilincs vége is. Nem hibázik 
az ajtó közepén az ősi időkben divatos nagy vaskarika sem, 
melylyel az ajtót maga után behúzni, de zörgetni is lehat. 
Sekrestye gyanánt a kápolna tőszomszédságában levő s szin-
te a bástyákba zárt kamara szolgál, mely két félköríves, 
mind ki, mind befelé kajácsos kis ablak által világittatik 
meg. Ezen ablakok szintúgy, mint a kápolnának nagyobb-
szerü ablakai is festett üvegtáblákkal vannak díszítve. A 
sekrestye oldalfalai alstucco nagy négyszögű kőlapokat tün-
tetnek föl ; a keskeny oldalak ivmezei pedig körbe foglalt 
diszes kereszttel ékeskednek. A sekrestye talaja az úgyne-
vezett kőragasz- vagyis terassetalaj, mely olaszos techni-
kával jól készitett puzzolán ragaszba dugdosott több szinü 
márványkövecsekből készült. 

A ki szent István kápolnáját, s annak fölszerelését 
akként, mint mi tettük, egyes részleteiben átvizsgálta, csak 
hamar meggyőződött arról, hogy a folyosó ajtókilincsétől 
kezdve a sekrestyéig, az egész kápolna s annak összes föl-
szerelése mind a legtökéletesebb öszhangzatban van, amely 
öszhangzatnak fönséges hatása alól senki sem vonhatja ki 
magát. Mindenkit, aki a szentélyt meglátogatja, legyen az 
szakértő vagy nem, már első tekintetre megfog lepni annak 
nem csak csinja és magasztos szépsége, de azon kifejezhet-
len főnségü egyházias ihlete is, mely csupán a megszentelt 
egyházias formák által elömlik. Megvagyunk győződve, 
hogy Esztergomba érkező egy tourista sem fogja elmulasz-
tani, Esztergomnak ezen, kissé ugyan érdes tokba foglalt, 
de mind nemzet-történeti, mind művészeti szempontból drá-
ga ékszerét, valóságos bijouját szemügyre venni ; s meg-
vagyunk arról is győződve, hogy ha a vándor a szent István 
kápolnájában látott történeti képek kalauzolása mellett lel-
kében elmereng szent István apostolságának áldásthozó mü-
vein, ajkai halk imára fognak meg nyilni, magyar nemzete 
egykori, s ha Isten ugy akarja, jövendő nagyságának s 
boldogságának alapjáért, a ker. kath. hitbeni egységeért ! 
Fm. bibornok és hgprimás ezen kápolnát f. é. aug. 27-én 
mint sz. István király ünnepének nyolczadán, székes káp-
talana tagjainak s más papoknak segédkezése mellett meg-
áldotta, s benne az első szent misét bemutatta. 

Blümelhuber Ferencz. 

A Szent-István-Társulat 
f. hó 15-én tartá első haviülését a szünnapok után, Tárká-
kányi Béla apátkanonok elnöklete alatt, ki a vál. tagokat 
szívélyesen üdvözölvén, jelenti, hogy az ügynökség raktára 
minden iskolakönyvekkel és tanszerekkel teljesen ellátva 
áll szolgálatára a tanév kezdetén t. megrendelőinek. To-
vábbá a nyári ülés óta 31 uj tag lépett a társulat kebelébe, 
névszerint alapitótaggá lett : Polgár Ignácz, szabati plebá-
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nos. Rendes tagokká lettek : Suszták Antal, s. sz. péteri 
ügyvéd. Béoiss István, kántortanító Pacséten. Lajos Ferencz, 
czesztregi káplán. Horváth József, dobronoki káplán. Pács-
nyi Endre, ráczkevei esper. pleb. Siineg Sándor, remeteségi 
bognár. Pautmann Antal, u. ottlakos. Balogh Antal, tanitó 
Köbölkuthon. Báthy Gyula, körjegyző u. ott. Horváth Ven-
del, szölgyéni káplán. Moenich Károly, városi tisztviselő 
Székesfehérvárott. Szabados Sándor, tanitó Majsán. Korbély 
György, pápai káplán. Lapsánszky Antal, nyusti lakos. 
Hajdú Lajos, tanitó Reziben. Hajnal Antal, m. kir. iárás-
biró Jászapáthiban. Orczy Gyula, birtokos Hejő-Bábán. 
Tompa Antal, kir. törv. sz. tisztv. Budapesten. If j . Zapo-
toczky János, g. kath. lelkész Livón. Ki?s Mihály, egyetemi 
joghallgató. Lojda János, szepesi káplán. Petrusska János, 
hladovkai pleb. helyettes. Atlasz János, keresztúti pleb. 
Somogyi János, szolgabírói segéd Sz.-Gotthárdon. Marich 
Ferencz, kir. végrehajtó u. ott. Ács Ferencz, perbetei kápl. 
Bossinszky Ferencz, kir. törvsz. tisztv. Budapesten. Vályi 
Miklós, dorogházi pleb. Tersztyánszky Dezső, finöveld. 
aligazg. Egerben. Nemes István, puszta-sülyi birtokos. 
Böszháld János, esztergomi növ. pap, ez uj tagoknak a t á r -
sulati könyvilletmény szabályszerűen megküldetni rendel-
tetett. — A társulat fővédnökétől, bibornok hg-primás ő 
eminentiájától nagybecsű ajándékot nyert s társulati könyv-
tár, a „Monumenta Ecclesiae Strigoniensis" czimü monu-
mentális mü I. kötetét, melylyel ő Emtiája tudományszere-
tete és bőkezűsége gazdagitá az egyháztörténelmi irodal-
mat ; melyért a választmány ismételte azon mély hálát, me-
lyet az igazgató azonnal az ajándék megérkeztével kifeje-
zett. — Több bejelentett munka közöl Bertalanífy Theodor, 
sz. benedek r. győri tanár fordításában lile Otto „Népszerű 
Természettana" szabályszerű bírálatra kiadatott. — Kegyes 
hagyományaikkal megemlékeztek a társulatról Bartos Lajos 
kis-gyarmati volt pleb. 100 fttal, Ugrovics Sándor hegyesi 
volt segédéneklő 20 fttal. — A társulat egyik hivatása sze-
rint most is több ajándékkönyv rendeltetett küldetni szegény 
iskoláknak s olvasó-egyleteknek. — A pénztárnok kimuta-
tása szerint a társulat bevétele f. évi január 1-től a jelen 
ülés napjáig 46,732 ft. 72 kr., kiadása 46,550 ft. 26 kr. Ma-
radvány 182 ft . 46 kr. Ezzel kapcsolatban az 1873. év vé-
géig hátralékban levő tagdijak jegyzéke az igazgatóság által 
jövő ülésre előterjesztetni rendeltetett. — Az ügynökség j e -
lentése szerint 108,438 példány könyv adatott el a junius — 
szeptemberi évharmadban, ezért bejött készpénzben 9719 ft. 
5 kr. — A jegyzőkönyv hitelesítésére Stockinger Tamás és 
Tóth Miklós egyetemi tanárok s vál. tagok kéretvén föl, — 
az ülés befejeztetett. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, okt. 18. E g y m i n i s z t e r i r e n d e l e t . Bi-

zonyára nem ismeretlen olvasóink előtt, hogy az erkölcs-
rontó közösiskolák behozatala óta Kassa városa és a kath. 
püspökség közt az iskolát illetőleg viszály forgott fenn, 
mellőzzük jelenleg a viszályt annyival inkább, mert mint 
látszik, egy miniszteri rendelet eldöntötte azt. Nem tudjuk 
miért, miért nem, elég az hozzá, hogy e miniszteri rendeletet 
a ,Reform'-on kivül tudtunkkal egyik lapunk sem hozta, 
mi ezt érdemesnek tar t juk tisztelt olvasóinkkal megismer-

tetni, mert valószinüleg nem kevesen vannak oly viszonyban 
más nemes városi tanácscsal, mint a kassai kath. hitközség, 
és igy még hasznát is vehetik e ministeri rendeletnek. 

A rendelet bennünket érdeklő része a ,Reform' szerint 
következőleg hangzik : „Miután a város Kassán a kath. is-
kolákat mint kegyúr emberemléket meghaladó idő óta a 
legújabb korig szakadatlanul az egyházi rendből választott, 
és a szükséghez képest kellő mennyiségben alkalmazott hi-
telemző tanárokkal látta el, ezen kötelezettsége betöltésére, 
továbbra is szorittassék. A megyés püspök ur azon kérel-
mét, hogy a hittani előadások ne a rendes órákon kivül, 
hanem azokon belül tartassanak, helyesnek találom, mint-
hogy az 1868. 38 tvcz. 55 §-a értelmében a hit-és erkölcstan 
a népiskolákban is első és kötelezett tantárgy. A megyéspüs-
pök azon kérelmét továbbá, hogy a város azon határozata, 
mely szerint a kath. hitoktatást községi tanitók által akar ja 
eszközöltetni, haladéktalanul megváltoztassék, igazságosnak 
és méltányosnak találván, a város községének ezen a fenn-
álló törvényekbe ütköző intézkedését ezúttal is elvetendőnek 
határoztam, mert minden hitfelekezet joggal kívánhatja, 
hogy a hit- és erkölcstan előadása oly kebelbeli egyénekre 
bizassék, kik e téren és szakban magukat tökéletesen kiké-
pezték, és mert az illető egyház megyei püspököt azon k i -
váló apostoli jogától, hogy hivei vallásoktatásába be ne foly-
jon és e téren azokkal ne érintkezzék, megfosztani nem 
lehet." 

Ime a ministeri rendeletet szavai, melyről azt állítot-
tuk, hogy sokan hasznát vehetik ; mert hiszen tudvalevő do-
log, hogy az elközösités a mint eddig, ugy a jelenben is 
csak a kath. iskolák közt folytattatik, és mi ámbár távolról 
sem vagyunk barátai, sőt határozott ellenségei a közös isko-
láknak, mégsem kételkedünk, mint máskor, ugy most sem 
elismerésünket nyilvánitani a ministeri rendelet iránt, mely 
a törvény korlátai közé utasította a ministeriumnál is mi-
niszterialisabb városi tanácsot, azaz, kik nem elégedve meg 
avval a tág térrel, melyet a közösiskolákat megalapító §§-ak 
a hitetlenség terjesztésére nyújtanak, azt saját felhatal-
mazásuk folytán még tágabban is kiterjesztik, és ámbár 
mint hatósághoz illenék a törvény korlátait tiszteletben kel-
lene tartania, mégis törvénytelenséget követ el. 

A ministeri rendelet valóban a törvény alapján áll és 
mint ilyen remélljük is, hogy a Kassa városában felmerült, 
a város által a katholikusokon elkövetett törvénytelensé-
get, sérelmet orvosolni fogja is, s nem fogja magát a város 
szigorúbb, de jogos eszközök és rendszabályok alkalmazásá-
nak kitenni. Ez áll, mint reményijük Kassa városára ; de vál-
jon javitva lesz-e ez egyetlen tény által mind ama nagy baj , 
melynek forrása a közös iskola ? helyre lesznek-e hozva e 
rendelettel mindazon törvénytelenségek, igazságtalan eljá-
rások, melyek a katholikusokon a közös iskolás aera óta el-
követtettek és még ma is elkövettetnek ? Bizonyára nem. 
Kassa városának rendreutasitása a minister ur által, csak 
egy csepp balzsam azon számtalan sértésekre, melyek a 
katholikus jogon a közösiskolák által üttettek, mert csak-
nem absolut bizonyossággal állitható, hogy egyetlenegy a ka-
tholikus iskola sem változtattatott át közössé a törvény 
által megszabott módon; hozzájárul, hogy a kassai panaszok 
nem egy helyen megujithatók lennének, a mennyiben a 



298 

vallás- és erkölcstan a rendes órákon kivül adatnak elő. 
Mi bátrak vagyunk a minister urat a sérelmekre figyelmez-
tetni és felkérni, hogy eme sérelmeken a kassaihoz hasonló 
erélylyel segiteni méltóztassék, amit annyival is inkább 
megtehet, mert valamint Kassán, ugy itt is törvényes alap 
áll rendelkezésére, melylyel magát mindig védheti. 

A létező bajon gyökeresen azonban csakúgy segithet, 
ha összegyűjtve az adatokat, melyek a közös iskoláknak 
máris károsvolta mellett tanúskodnak, melyek az országot 
feleslegesen terhelő összegekről tesznek tanúságot, ha eze-
ket mondjuk, összegyűjtve az országgyűlés elé terjeszti és a 
közösiskolák eltörlését követeli. Bíztositjuk ő excját, hogy 
nagy, maradandó nevet, melyet ez utókor is mindig hálával 
fog emlegetni ez egyetlenegy tény által képes leend meg-
szerezni, mert általa visszaadja az egyháznak hazánkban is 
évezreden keresztül gyakorolt befolyását az iskolákra és 
egyik közvetett tényezője lesz, hogy a már is nagyban ha-
nyatlott hit- és erkölcsösség ismét fel fog virágozni a haza 
javára és diszére, s ha ma az igazság egyszerű rendeleteit 
is üdvözöljük, mennyire foguók ez esetben üdvözölni. Q 

Znyováralya. V é t s é g az I s t e n n e g y e d i k 
p a r a n c s o l a t j a e l l e n . Hogy az ember üdvözüljön szük-
séges, hogy e két főparancsolatot „Szeressed Uradat Istene-
det teljes szivedből... felebarátodat pedig miut tenmagadat" 
megtartsa. Mindenekelőtt tehát az Istent, mint mindenek 
alkotóját s minden jónak kútfejét kell szeretnünk, nem csak 
szóval, hanem inkább tettel; mert nem az, a k i moudja 
„Uram, Uram" megyen be a mennynek országába, hanem, ki 
teljesiti az ő parancsolatait : azután jön a második ehhez 
hasonló parancs: „Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat." 
Az igazi szeretet incipit ab ego. Miben áll az igazi szeretet? 
Abban, hogy boldog legyek. A rosz is nem azért teszi a ro-
szat, hogy szerencsétlen legyen, hanetn azért, mivel abban 
véli feltalálni igazi boldogságát. Az igazi szeretet tehát 
abban áll, hogy boldog legyek. Krisztus Urunk szavai sze-
rint azonban nem csak önmagunkat, de felebarátinkat is 
kell szeretnünk, azaz akarnunk kell, hogy felebarátunk is 
velünk s általunk boldog lehessen. 

Ki a mi felebarátunk ? Krisztus szavai s példája sze-
rint minden ember. „Szeressétek ellenségteiket". Tehát nem 
csak barátinkat, de ellenségünket is kell szeretnünk ; mert 
az ellenség is ember, Isten képére teremtett lény. Isten ;iz ő 
atya csak ugy, mint barátunké. A jó berendezett szeretet-
nél azonbau vannak fokozatok. Annál inkább kell szeret-
nünk felebarátunkat, minél szorosabb viszonyban áll hoz-
zánk, akár rokonság, akár állásánál fogva. Ezt bizonyítja 
az Isten negyedik parancsolata is. Maga az Úristen a szü-
lőket a szeretet első polczára emelte fel, s megparancsolá, 
hogy a gyermekek a szülőket az idei és örök boldogság el-
nyerése vagy elvesztés terhe alatt szeressék, azért, mert a 
szülők a gyermekekhez a legközelebbi rokoni viszonyban 
állanak. Példa erre Noe három fiai Szem, Chára, Jáfeth s 
más ezer mindennapi tapasztalás, mely tanúskodik a mel-
lett, hogy csak a jó gyermekek valóban boldogak, ha mind-
járt szegények is. 

Az ember azonban nem csak teste, de lelki szülőkkel 
is bir. Kiket ugyanezen isteni parancsolat erejénél fogva, és 
pedig annál inkább, minél nemesebb a lélek a testnél, sze-

retnünk kell. Kik azok a lelki szülők ? Azt mindenki tudja, 
hogy azok az isteni Megváltónk helytartói, úgymint : a 
pápa, püspökök s helybeli lelkészek, a papok. 

Talál-e azonban ezen isteni parancs viszhangra mai 
napon ? Fájdalom ! Nem csak Poroszországban, Svajcz, 
Olaszországban nem, hanem még nálunk sem, Mária föld-
jein !! Csak tekintsük meg a ,Narodné s Slovenske Noviny' 
folyó hó számait, mily gyalázatos bántalmakra bukkanunk 
ott 0 Méltósága Ipoly Arnold püspök ellen ! Nem mintha // 
védelemre szorulna 0 Méltósága, irom ezeket: mert védi őt a 
tiszta lelkismeret egyrészről, másrészről maga Jézus Krisztus, 
akimegigéré: „íme veletek vagyok a világ végéig," hanem, 
hogy ne taeendo consentiam. Azért az isteni parancsolat ere-
jénél fogva fölkérem az efféle irókat, hagyjanak fel az 
ilyen haszontalan vakmerő Ítéletekkel, melyek többet árta-
nak az ügynek, mint használnak. Ha valaki, mondhatom, 
hogy 0 Méltósága tudja nyája iránti szent köteleségét, a 
mint ezt tettleg, nemcsak pénzzel, áldozva tehetsége szerint 
a znyói kath. gymnasiumra, de majdnem életének feláldo-
zásával is megmutatta, különösen az utolsó Inquisitio alkal-
mával, midőn a ministerium által felszólítva, ámbár beteges 
állapotban mégis kirándult Znyóra, a hol annyira gyenge 
volt, hogy egy folyosón menve összeroskadt, s majdnem éle-
tével adózott, mégis mindamellett meglátogatta mind a négy 
osztályt, csak azért, hogy a nevezett intézetet atyailag 
felkarolja s támogassa. Hogy fel nem tarthatta ez intézetet, 
nem ő az oka, hanem a valódi ok a ,korszellem' és más körül-
mények, melyekről az Ur Isten ítéljen. De még nincs is el-
törölve ezen intézet, tehát minek törik már el fölötte a pál-
czát ? minek firkálnak ? talán azért, hogy elkeserítve ily ma-
gas pártfogót, őt arra kényszerítsék, hogy egészen elvonja 
magát. Ilyeneket csak az intézet ellensége írhat, a ki két-
színű pharisaeus, szemben jó, hátulról azonban végveszély-
lyel fenyeget. 

Hogy továbbá 0 Mltga a papokat nem tekinti valami 
buta plébánosoknak vagy t káplányoknak, a mint a 
fentemiitett újság írja, — arról meggyőződhetik mindaz, a 
kinek volt alkalma 0 Méltóságával beszélni. O ugyan is 
mindenki iránt, de különösen papok iránt igen előzékeny, 
a ki utolsó káplányát is képes paxnlagjára ültetni s vele 
atyailag társalogni. Azon czikkek irója bizonyára a kath. 
vallás ellensége, a kinek jobb volna saját háza előtt söpörni, 
vagy ha más vallású, saját papjaira irjon ilyeneket, de nem 
egy katholikus püspökre. Különben, ha kedve telik ily jel— 
lemtelenségben, csak rajta, a becsületes és okos ember ugy 
sem hisz a liberális újság irka-firkálóknak. Befejezésül csak 
azt említem még, hogy az ily irkálás igen nagy jellemte-
lenség, amennyiben másnak becsületén alapos ok nélkül 
csorba ejtetik, másrészről igen veszélyes az egész nemzetre, 
a mennyiben az Isten negyedik parancsának megszegésére 
számtalanokat vezet, a mi bűn. Isten pedig, mint igaz biró, 
a bünt büntetés nélkül nem hagyhatja. Gr. N. 

MaitlCZ. A b i s m a r c k i s m us nagy mozgalmat kelt 
katholikus népünk közt, s pedig jótékonyát ; a reactio a li-
berális zsarnokoskodás ellen mindinkább észrevehetőbbé 
válik. Ez annál figyelemreméltóbb, minthogy tudvalevőleg 
a katholikusok oly faj, mely igen nehezen s csak nagyon 
lassan arra határozza el magát, hogy más irányú s más né-
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zetii pártok s az ezeknek szolgálatába szegődött kormányok 
ellen nyilatkozzanak, annál nehezebben tehát, hogy azok 
ellen tettleg fellépjenek. Erős lökés kell, hogy e békesze-
rető s a szónak minden értelmében türelmes tömeg mozgásba 
jöjjön, s ezen erős lökést a berlini erőszakoskodások tettleg 
meg is adták nekünk, midőn a katholikusoknak legszentebb 
érzületeit lábbal tapodja, s egyiketa másik után oly törvé-
nyeket hoz, melyek a kath. egyház kiirtását czélozzák. A 
katholikus embert vallása a lehető leglelkismeretesebb en-
gedelmességre készti ; de ha emez engedelmeskedési hajlam-
nak kutforrását, vallását el akarják rabolni tőle, akkor — 
ellene szegül, nyiltan s határozottan ellene szegül még a 
legmagasabb rangú s leghatalmasabb államférfiaknak is; 
akkor védelmére kel jogainak, szellemi birtokainak, s akkor, 
midőn előkelő férfiai tanácskozásra, eszmecsere összegyűl-
nek, nem tesznek egyebet, mint hogy kifejezést adnak az 
általános katholikus közvéleménynek, azon általános elégü-
letlenségi érzületnek, melyet a liberalismusnak despotis-
musa minden becsületesen gondolkozó embernek keblé-
ben költ. 

Ily, s pedig nagyszerű tanácskozmáuyt tartottak vá-
rosunk kath. polgárai okt. 12-én a frankfurter Ilof' zsúfo-
lásig megtelt nagy termében. Megjegyzendő, hogy tekintetes 
rendőrségünk kiváló érdekeltséget tanúsított gyűlésünk czélja 
s tárgyai iránt, midőn szokatlanul számosan képviselteié 
magát. A napirendet az uj hesseni egyház-politikai törvények 
képezték. Falk nyomdatulajdonos a kitűzött órában rövid 
beszéddel nyitá meg a gyűlést, melyben hangsulyozá, hogy 
valamint ugyané helyt nem régen, városunk anyagi érdekei 
felett tanácskoztunk, (a városi képviselők megválasztása 
ügyében) hasonlólag illik, hogy ma községüuk szellemi érde-
keit beható s lelkiismeretes eszmecsere tárgyává tegyük. 
Ezen szellemi, vallási érdekek azok, folytatá, melyek manap 
nem csak Hessenben, hanem egész Némethonban a legsu-
lyosban veszélyeztetnek, amiért is kétszeresen szükséges, 
hogy a katholikus népnek a fentemiitett egyházpolitikai tör-
vényekkel szemben elfoglalt álláspontját köztudomásra hoz-
zuk a végett, hogy a törvényhozásnak egyes tényezői eziránt 
csalo'dásokban ne ringatódzanak. 

Az első szónok Haffner kanonok volt, ki beszédét amaz 
őskori bölcsnek mondásával nyitotta meg, hogy azok az álla-
mok a legboldogabbak, melyek legkevesebb törvényt csi-
nálnak. Szerencse — mondá — emez őskori bölcsre nézve, 
hogy ezelőtt 2000 esztendővel élt ; mert ha most jönne Né-
metországba, s itt ilyesvalamít mondana, akkor minden bi-
zonynyal kiutasittatnék. Ha már a vallást, azaz a mikénti 
gondolkodást illetőleg törvényeket adni tetszik, akkor miért 
nem adnak következetesen az evésről, ivásról, a hajnak 
mikénti nyírásról, talán a ,czopf'-víselésről is törvényeket ? 
Különös egyáltalában, hogy épen az a párt csinál annyi 
törvényt, mely folyvást szabadelvűnek1 mondja magát; pe-
dig törvényei által épen a szabadságot szorítja meg mindin-
kább. Ugyané párt még ,haladónak1 is nevezi magát, pedig 
épen az ő törvényei legnagyobb akadályai a haladásnak ; 
ha pedig a törvényhozás törvénygyártássá, a szabadságot s 
haladást gátló törvénygyártássá fajul, akkor minden becsü-
letes embernek kötelessége felszólalni, nyiltan s őszintén 
mondani meg véleményét. Igy tesz ő maga is, szónok, kimu-

tatván, miszerint az egyházpolitikai törvények az egyház-
nak első s alapjogát, az igazságnak akadálytalan hirdetését 
merőben megsemmisítik. Igy mindenek előtt azt a jogot kö-
veteli, illetőleg ragadja magához az állam, hogy a papjelöl-
teknek neveltetését s képzését ellenőrizze. De az állam nem 
tanitó, az ő kötelessége csak az, hogy a közoktatást oltal-
mazza, nem pedig az, hogy vezesse s igazgassa ; mert külön-
ben törvényeket kellene alkotnia arra nézve is, miként kell-
jen a szabó- czipész- sat. inasokat is tanitani, sőt magának 
az államnak kötelessége lenne ezen inasokat közvetlenül ta-
nitani. Az egyház soha sem engedheti meg, hogy hittanulói 
oly egyetemeken végezzék a hittani tanulmányokat, melyek 
már régen a hitetlenségnek estek áldozatul. Egész Német-
országban alig hat bölcsészeti tanár vau, ki nem az atheis-
musnak vagy pantheismusnak hódolna; ezek pedig aztán 
csak ismét hasonirányu nemzedéket nevelnek. Ha tehát a 
nép azt akarja, hogy maholnap hitetlen emberek álljanak 
egyházi szószékein, akkor fogadja el e törvényeket ; — de 
én — folytatá szónok, inkább azt szeretném, hogy az egész 
papság kihaljon, semhogy hitetlensége által népünket el-
rontja, hitétől foszsza meg azt. 

Ekként az igazi tanulás s felvilágosodásnak legvesze-
delmesebb ellensége lévén, további hazugságot az által kö-
vet el a liberalismus, hogy azt mondja, miszerint mindezt a 
,culturl érdekében teszi. A mult századbeli jacobinusok is 
hasonlót tevének, de legalább volt annyi becsületök, hogy 
nyiltan kimoudák, hogy mint a kereszténységnek ellenségei 
cselekesznek igy. Hogy továbbá az állam eme törvények 
által mindent inkább mint az egyház javát hajlandó elő-
mozdítani, mutatja azon körülmény, hogy a papoknak al-
kalmazását, kineveztetésöket s elbocsáttatásokat egészen 
hatalmába keríteni iparkodik; mert, miután az állam, ille-
tőleg a ministerium csak oly embereket alkalmaz, kiknek 
nézeteivel meg van elégedve, következik, hogy csak oly 
embereket fog alkalmazni, kik az ö, a ministeriumnak, s 
nem a kik az Isten igéjét hirdetik. Nagy hatást tett, midőn 
szónok a , Triumph der Philosophie' czimü könyvből idézett 
egy hoszabb helyet, mely az egyházostroraló államférfiak 
műveleteit kárhoztatja ; mert tudnivaló, hogy e könyvnek 
szerzője Stark superintended, a mostnni hasonnevű minis-
ternek nagyatyja volt. 

Haffner kanonok után még Mouffing és Racké beszél-
tek, szintén nagy hatással, mit azon számos aláírás muta-
tott, melyet az asztalon fekvő, a szóban forgó tvjavaslat 
ellen intézett felirat rövid idő alatt nyert. A gyűlés a leg-
jobb csendben s rendben folyt le és végződött, de azon 
őszinte lelkesedés, melylyel az egyes beszédek fogadtattak, 
kellőleg bizonyitá, miszerint a hesseni katholikusok sem 
gyávábbak porosz hitrokonaiknál s hogy a keletkezendő 
harczra is lelkismeretesen készülnek, 

Oroszország. A s z a k a d á r p a p s á g á l l a p o t a . 
Két év előtt egy jeles mü jelent meg Gagarin atyától, mely-
ben a tudós szerző az oroszországi papság állapotának ra j -
zát adja. Gagarin orosz herczegből lett jezsuitává, s igy 
adatai a lehető leghitelesebbek. Ezen müvet a New-York-
ban megjelenő „Catholic World" kivonatosan ismerteti, s 
mi nevezett folyóirat utáu adjuk az alább következő raj-
zot. Ugy hiszszük, hogy a ,Religio' olvasó közönsége előtt 
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nem csak érdekes, hanem egyszersmind tanulságos is lesz 
megismerni, hová vezet a közös főtől elszakadott nemzeti 
egyház, hogy igy a szomszéd háza üszkén tanuljunk. De 
térjünk a dologra. 

Az oroszországi papság két táborra oszlik, a „fehérek" 
és „feketék" táborára. Amaz elnevezés a világi papokat je-
lezi, az utóbbi a szerzeteseket. A két osztály közötti különb-
ség abban áll, hogy a világi papok kivétel nélkül házasak, 
a szerzetesek ellenben nőtlenek. Minden tudomány és mű-
veltség, melyet az oroszországi papság felmutatni képes, a 
szerzetesek soraiban található fel s ez utóbbiak közöl vá-
lasztatnak a püspökök is. Nevezetes és jellemző, hogy a két 
osztály oly gyűlölettel viseltetik egymás ellen, mint két 
ellenséges tábor. A papok nősülése keleten régibb eredetű 
ugyan, hogy sem az orosz egyház szervezés«!, s egyéb schis-
matikus egyházaknál is otthonos ; de sehol sem viseli az 
annyira magán a kényszer bélyegét, mint épen Oroszor-
szágban. Ugyanis Péter czár s az ő utódainak atyai gondos-
kodása következtében a fehér papság valóságos kaszttá ala-
kult, amennyiben egy sereg ukáz a papi hivatalt öröklés 
tárgyává, a nősülést pedig a papoknak kivételt nem szen-
vedő kötelességévé teszi. A felszentelendő növendékpapnak 
ordmatio előtt feleség vagy zárda között választania kell. 

Ha fontolóra veszszük, hogy Oroszországban a papság 
kezdettől fogva a megvetett rabszolga szerepére volt kár-
hoztatva, nem fogunk csudálkozni, hogy az atyáskodó kor-
mány a nevezett rendszabályhoz folyamodott. Ugyanis a 
papságnak csekély száma és sajnálatra méltó tudatlansága 
arra kényszeritette a kormányt, hogy állami seminariumo-
kat állítson. Ámde ezen intézetek üresen maradtak, mint-
hogy jó szántából pap lenni senki sem akart. A mindenható 
czár ezen a bajon is segitett ; rájok parancsolt a papokra, 
hogy minden íigyermeküket az állami seminariumba küld-
jék. Hiába mentegette magát sok papfiu, hogy nincsen kedve 
vagy hivatása a papi álláshoz, az mind nem használt ; 
akarva nem akarva, pappá kellett lennie, s ha talán vona-
kodott, kötözve vitték a seminariumba. I. Sándor czár 
1808-ban elrendelte, hogy minden papfiu 7—8 éves korá-
ban a seminariumba adassék, s hogy a seminariumok a nö-
vendékekből ki ne fogyjanak, egyszersmind elrendelte, hogy 
a papjelöltek ordinatiójuk előtt okvetetlenül megnősüljenek. 
A seminarista más pályát nem választhat a kormány enge-
délye nélkül, ami azonban soha sem adatik meg. De ellen-
ben a seminarium is zárva van minden más származású fiu 
előtt. Ha talán valamely nemesnek, kereskedőnek vagy pa-
rasztnak fia kivánna seminariumba lépni s pap lenni, legyőz-
hetetlen akadályokra találna s csak azon esetre teljesítheti 
óhaját, ha szerzetbe lép. 

Igy teremt az orosz kormány papokat és biztosit a pa-
pok gyermekeinek jövőt. S valóban joggal mondhatja az 
oroszországi papság a kormánynak : mivel kötelességünkké 
teszed a nősülést : tehát gondoskodjál gyermekeink jövőjé-
ről. S csakugyan a kormány gyámkodását nem csak a 
figyermekekre terjeszti ki, hanem egyszersmind a leányokra 
is. Minthogy Oroszországban a papság társadalmilag oly 
alanti fokon áll, hogy egy falusi korcsmáros vagy bármely 
nemes embernek szolgája a papnál előbbkelönek tartatik, a 
papkisasszonyok alig számithatnának más szerencsére, mint 
parasztokra s ezek között is csak nagy nehezen. Nem ma-
rad tehát egyéb hátra, hanem, hogy saját kasztjokban vár-
ják a jó szerencsét. Ennek következtében az atyáskodó kor-
mány elrendelte, hogy a pályavégzett növendékek mást nem 
vehetnek nőül, hanem csak papleányt. S e tekintetben né-
mely püspök annyira gondoskodik saját papjai leányainak 
jövőjéről, hogy candatusainak nom engedi meg, hogy más 
megyebeli papnak leányát vegyék nőül. A kormány az 
egyház ezen leányait is külön intézetekben nevelteti. 

Néha megtörténik, hogy a plébános az egyház telkén 
házat épit. Halála után utódjának joga van a háztelekhez, 
az épület azonban az elhunyt árváinak tulajdona. Mi tör-
ténjék most tehát a házzal ? A törvény ezen nehézséget is 
megoldotta elrendelvén, hogy a plébánia legyen az elhunyt 
fiáé, (habár ez kisded volna is), vagy, ha fia nem volna, 
adassék a plébánia oly levitának, ki a megholtnak leányát 
nőül veszi. Ezen kaszti viszonyoknál fogva a papi pálya 
meglehetős kényelmes, sőt, tekintve az egyének csekély mű-
veltségét, fényesnek is mondható. 

Egy teljesen szervezett plébániának papi személyzete 
áll a plébánosból, a ki áldozár, egy diákonusból és két al-
sóbb rendű clerikusból, kik a lector, sekrestyés és haran-
gozó teendőit teljesitik. A diakónusnak vasár- és ünnepna-
pokon kivül, hol az isteni szolgálatnál segédkezik, semmi 
dolga sincsen. Az alsóbb rendű clerikusok űzhetnek ugyan 
valamely mesterséget, de ők is a papi kaszthoz tartoznak, 
amelyen kivül nem szabad nősülniök. 

A plébánosok száma Oroszországban 36,000 ; a diakó-
nusoké 12,444 ; az alsóbb clerikusoké 63,421. A plébánia 
jövedelmének fele a plébánosé, 1/ i a diákonusé, az utolsó 
negyed pedig a clerikusoké. A papi jövedelem áll 1-ször : 
fekvő birtokból ; 2-szor : állami segélyből, mely czélra a kor-
mány évenkint 6,000,000 ftot áldoz ; 3-szor: a hivek prae-
statiójából ; 4-szer : örökös alapítványokból. Ezeket a kor-
mány kezeli s 4% kamatot fizet róluk. A plébániához tar-
tozó fekvő birtok legalább is nyolczvan holdból áll. Ennek 
fele a már fentebb emiitett arány szerint a plébánosé, V^^e 
a diákonusé, Y4-de pedig a két clerikusé. Ahol diákonus 
nincs, ott az ezt illető rész a plébános és clerikusok között 
oszlik meg. A plébániák nagyrészt azonban nyolczvan hold-
nál még több fekvő birtokkal rendelkeznek. Közép Orosz-
országban 250—500 holdig váltakoznak a plébániai birto-
kok. A városi plébánosoknak ellátása fényesnek mondható. 
Pétervárott a tisztelendő urak nagyuras házat visznek. 
Szobáik a legelegánsabb bútorokkal, képekkel és szőnye-
gekkel ékesitvók s az egyenruhás szolga nem ritkaság há-
zaikban, s az általuk adott lakomákat az epicurok nem győ-
zik eléggé dicsérni. Alkalmilag estélyekeket és tánczmu-
latságot rendeznek, a mi közönségesen búcsúkor, a plébános 
neve napjakor vagy valamelyik gyermekének lakodalma 
alkalmával történik. Ilyenkor a termek nagyszerűen ki van-
nak világítva, a nők öltözete kápráztató, az asztal a legvá-
logatottabb csemegékkel kínálkozik, a pezsgő pedig csak 
ugy foly. Egy nem rég elhunyt sz. pétervári plébános azzal 
dicsekedett, hogy leánya menyegzőjén 500 ft áru pezsgő 
fogyott el. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— A zágrábi tudományegyetem f. hó 19-én nyittatott 

meg, három karral, úgymint : hittani, jogi s bölcsészetivel. 
Az ünnepélyes Veni Sancté-t maga a nmlgu zágrábi érsek, 
ftdő Mihajlovits József ur O Exja tartotta, ki is az uj tudo-
mányos intézetnek alapitói közt, harminczezer frtnyi, kész-
pénzben letett adománya által a legkiválóbb helyet foglalja 
el, s ez által ujolagosan is enyészhetlen hálára kötelezte ama 
nemzetet, mely közt mint a magyar állameszme s a katho-
licismusnak, nehéz helyen álló előőrse s bátor előharczosa 
már évek óta époly buzgón, mint áldásdusan működik. 

— A szent-László-társulat X. rendes közgyűlését f. évi 
november 18-án, délelőtti 9^2 órakor, Budapesten, a köz-
ponti papnövelde nagy termében tartandja, melyre a társulat 
tagjai tisztelettel meghivatnak. A gyűlést az egyetemi tem-
plomban reggeli 8*/» órakor tartandó ünnepélyes isteni tisz-
telet fogja megelőzni. Kelt Budapesten a szent-László-tár-
sulat 1874. oktober 10-én tartott választmányi gyűléséből. 
Ágoston Antal, titkár. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 
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A megigazulás természete. 
(Folytatás.) 

De eltekintve e tanoknak benső összefüggésé-
től, mind a sz. irás, mind a hagyomány a katho-
likus tan mellett, a protestáns tan ellen tanúsko-
dik. Ami az ószövetséget illeti, nem lehet tagadni, 
hogy ott e kifejezés ,justificare* előfordul oly érte-
lemben, mint azt a protestánsok használják, t. i. a 
bírói igazolás értelmében, p. o. : „qui justificat im-
pium et qui condemnat iustum abominabilis est 
uterque apud Deum",1) sőt ugyanott oly helyek is 
fordulnak elő, melyek szószerint a bün ,befestésel, 
,be nem tudása1 mellett látszanak szólani, mint 
„beati, quorum remissae sunt iniquitates et quorum 
tecta sunt peccata, beatus vir, cui non imputavit 
Dominus peccatum",2) hasonló ószövetségi helyek-
ben a protestánsok legalább látszólag sz. irati 
alapra támaszkodhattak elméletük igazolására. Ez 
ellen azonban meg kell jegyezni mindenek előtt, 
hogy a megigazulás az ó- és újszövetségben nem 
áll tökéletesen ugyanazon színvonalon, amennyi-
ben az ószövetségben a megigazulásra nézve inkább 
el lehet mondani, hogy a bün be nem tudatik, be-
fedetik, mint az újszövetségben, már pedig mi a 
keresztény megigazulásról beszélünk. 

Az ószövetség szempontjából tekintve a dol-
got, szerintünk nem helytelen azon nézet, hogy ott 
a megigazulás annyiban volt tökéletlen, amennyi-
ben annak érdemszerző oka, mint a trienti zsinat 
mondja, causa meritoria, Krisztus megváltó tényé-
ben még nem volt végrehajtva, és igy az ószövet-
ségi emberek, mint magát egy theologus kifejezi, 
csak bizonyos fentartás mellett igazoltattak és csak 
,ab instantia1* mentettek fel, mert az ő bűneik csak 

») Prov. 17, 15. 2) Zsolt. 31, 1. 

Krisztus jövő megváltó halála által töröltettek el, 
miért is az ószövetségi ,igazak' a megváltás tényé-
nek végrehajtása előtt a mennyei boldogságba nem 
mehettek be. Már e körülmény miatt is inkább in-
dokolva vannak az ószövetségben a megigazulás 
körülírásai, mint az újban, de ezeknek a protestáns 
betudási tannal, az imputatióval semmi közük sin-
csen. Hozzájárul, hogy e kifejezések közül néme-
lyek csak képletileg veendők, amennyiben, mint 
Möhler megjegyzi3) : „die Alten es liebten die Form, 
in welcher das Innere zur Erscheinung kommt, für 
das Innere selbst zusetzen" ; —ha tehát az ószövet-
ségben a megigazulás birói ítélet alakjában fordul 
elő, ugy ez nem döntő a protestánsok imputatiói 
tana mellett. Ha Isten valakit igaznak nyilvánit és 
igy felment, váljon tagadva van-e ezáltal a felmen-
tettnek benső és valóságos megigazulása ? a való-
ságos felmentésnél épen az ellenkezőt kell elfogad-
nunk, hiszen a fentebb idézett helyen Isten előtt 
utálatosnak mondatik, ha valamely biró az isten-
telent igaznak nyilvánitja ki. Miért kelljen min-
den súlyt e szóra fektetni :,nyilvánit4, ott, hol Isten 
nyilvánit valakit igaznak, és e szótól : ,igaz' egészen 
eltekinteni? Emellett nem kell figyelmen kivül 
hagyni azt sem, hogy nem követelhető, miszerint 
az ószövetségben a valóságos megigazulásnak min-
den ismertető jelei, minden helyen, a hol bünbo-
csánatról van szó, tökéletesen elősoroltassanak. 
Amint jön, majd az egyik, majd a másik oldala 
emeltetik ki, igy a már fentebb emiitett zsoltári 
szavakkal „beati quorum remissae sunt iniquitates, 
et quorum tecta sunt peccata" stb., amint már Bel-
larmin tette, szembe állithatunk másokat, p. o. : 
„beati immaculati in via, qui ambulant in lege Do-
mini",^*) tehát Istennek tetsző életmód és sz. érzel-

^Symbolik 127. 1. 5. kiad. ps. 117, 1. 
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mek a megigazulás követelményei. Amint láthat-
juk, az ószövetség minden hasonló nyilatkozataiból 
hiányzanak a ,csupán' ,csak' szócskák, holott a 
protestáns elméletet csak ezek lennének képesek 
igazolni. Ellenben található az ószövetségben elég 
nyilatkozat, mely a benső megigazulásról szól, 
legyen elég e tekintetben Izaias 53, 11, és Dániel 
22, 3, helyeire utalni, hol e kifejezés ,iustificare' 
protestáns ellemzők szerint is valóságos benső meg-
igazulásról használtatik. 

Az újszövetséget illetőleg senki sem tagad-
hatja, hogy ott, valahányszor csak szó van az em-
ber megújulásáról, átalakulásáról, megszentelődé-
séről, a Krisztussal való életközösségről, hogy ott 
mindannyiszor benső megigazulás értetik, sőt bát-
ran lehet állitani, hogy az u j szövetség távolról sem 
tud valamit az embernek olyféle megigazulásáról, 
mely tőle távol állana, vele csak külső viszonyban 
lenne. A megigazulást maga az Üdvözítő ugy adja 
elő, mint lelki újjászületést „nisi quis renatus fuerit 
ex aqua et Spiritu Sancto non potest intrare in re-
gnum Dei, quod natum est et carne caroest, et quod 
natum est et spiritu, spirítus est",5) tehát a testi 
ember, lelkivé változik át. Sz. Pál apostol pedig 
i r ja : „renovamini spiritu mentis vestrae et induite 
novum hominem, qui secundum Deum creatus est, 
in iustitia et sanctitate veritatis",6) itt minden jel-
lemző: a benső megujulás, az ó-ember letevése, a 
szentség szövetségben az igazsággal. Ugyanazon 
apostol a megigazulást II . Kor. 5, 17. ,uj teremt-
ménynek' is nevezi, mely a Krisztussal való szövet-
ségből származik. A rómaiakhoz irt levél 5, 5. ezen 
szavairól: „Charitas Dei diffusa est in cordibus no-
stris per Spiritum S." stb. Olthausen protestáns 
exegeta is bevallja, hogy az benső áthatását jelenti 
a kegyelem és természetnek. Az újszövetség továbbá 
csaknem minden helyen, hol a megigazulásról be-
szél, az igazsággal összeköti a szentséget is; gyak-
ran mondja, hogy az Isten bennünk lakik ; vagy 
beszél az életről, mely asz. Lélekben van stb., hogy 
lehet mindezt máskép, mint a benső megigazulás-
ról, a benső átalakulásról érteni ? A szentség és 
igazság közti viszonyra nézve nagyon tanulságos, 
a mint sz. Pál apostol a keresztség szentségének 
szertartását, mint a megigazulás symbolumát alkal-
mazza. U ugyanis a keresztség szentségének kiszol-
gáltatási módjában, a bemártásban, amint az az ő 
idejében szokásban volt, nem különben a megiga-
zulásban kettőt különböztet meg, t. i. a megkeresz-

5) Sz. Ján. 3, 5. 6) ep. ad. Eph. 4, 23. 

telendő immersióját és emersióját, és ezeknek azon-
nal érdem-kutfejére hivatkozik, melyet ismét két 
alakban mutat fel, t. i. Krisztus halálában és feltá-
madásában, és ezeket mint előképet, mind a kereszt-
ség szentségének kiszolgáltatására külsőleg, mind 
annak hatására bensőleg vonatkoztatja „In morte 
Christi — mondja — baptizati sumus. Consepulti 
sumus cum illo per baptismum in mortem, ut quo-
modo Christus surrexit a mortuis . . . . ita et nos in 
novitate vitae ambulemus ; si enim complantati 
facti sumus similitudini mortis eius, simul et resur-
rectionis erimus, hoc scientes, quia vetus homo no-
ster simul crucifixus est ut destruatur corpus pec-
cati et ultra non serviamus peccato".7) Tehát min-
denütt e kettős feltagolást találjuk. Krisztus halála 
és feltámadása, a bemártás és a felemelés a szent-
ségben ; ez előkép és ama symbolummal megegye-
zőleg tehát: az ó-ember (a bün) halála és az újnak 
közössége Krisztussal, miáltal itt a negativ mo-
mentum mellett nem csak a positiv kiemeltetik, 
hanem aztistanit ja az apostol, hogy amennyiben e 
kettő összetartozik és összeesik, a negativ rész va-
lóságban megfosztó erővel bir, mert a bűntől benső-
leg megtisztítja az embert, a szentséget tehát nem 
lehet elválasztani a megigazulástól, és igy ez utóbbi 
valóságos benső átváltozást jelent. 

Ha a protestánsok az újszövetség némely he-
lyeit imputativ elméletük igazolására idézik, ez 
nem történik az újszövetségi iratok szellemében, 
hanem az egész összefüggő rendszerből csak egyes 
helyeket szakítanak ki. Különös előszeretettel szok-
tak hivatkozni sz. Pál apostol a rómaikhoz irt leve-
lére, és ennek azon helyeire, ahol az mondatik, 
hogy valakinek a hit megigazulásul betudatott, igy 
„Abraham credidit et reputatum est ei ad iusti-
tiam" 8) ; ebből azután igy okoskodnak : a mi vala-
kinek betudatik, avval az illető nem bir, de mégis 
olyformán tulajdonittatik neki, mintha avval birna. 
De váljon az-e értelme sz. Pál szavainak? Legke-
vésbbé sem, mert ámbár sz. Pál ellentétben látszik 
lenni sz. Jakab apostoltársával, ki mondja: „Abra-
ham pater noster nonne ex operibus iustificatus 
est ? videtis quoniam ex operibus iustificatur 
homo et non ex fide tantum",9) — e látszólagos ellent-
mondás mégis könnyen kiegyenlithető, ha kellőleg 
fogjuk fel, hogy sz. Pál emiitett ,hité -nek, minő 
értelme van ; mert igaz ugyan, hogy sz. Pál idézett 
mondatában, ,a hit ellentétben van a cselekedetek-
kel', de csak azon cselekedetekkel', melyek a zsidó 

7) Ep. ad. Rom. 6, 3.9) Ep. ad Rom. 4, 3.9) Ep. Jac. 2,21. 
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tï'.'vény parancsainak külsőleg feleltek meg, és nem azon 
,é: iemes cselekedetekkel', melyek a hit által megszentelt 
érzületből fakadnak, vagyis itt a hit önmagában foglalja a 
bslőle fakadó érzületet, mely nélkül a hit holt, vagyis gyü-
mölcstelen, mint azt sz. Jakab igen világosan mondja. Hogy 
ily termékeny, élő hit a megigazulásba betudatik, az nagyon 
természetes. De mily értelemben? Az élő hit az emberben, 
vagyis az ő benső élete a tárgy, a mely megbecsültetik és a 
megigazulásra betudatik, mert ez az embert valóban igazzá 
teszi ; vagy a mi egyre megy ki : az Isten előtt az élő hit 
annyit ér, mint a megigazult állapot, az Isten szemében 
annyi becse van, mint a megigazult állapotnak. Ugy külön-
bözik ez a protestáns felfogástól, mint ég a földtől. A pro-
testáns felfogás szerint ugyanis, „fides est causa instrumen-
tális iustificationis", vagy a hit miatt az embernek Krisztus 
,igazsága' külsőleg ugy betudatik, mintha azt az ember 
birná. Sz. Pál apostol a hitről ily értelemben nem tud sem-
mit sem. Még egy helyét emiitjük fel sz. Pál apostolnak, 
melyre a protestánsok saját tanuk igazolhatására különösen 
támaszkodnak. Ezek az apostol szavai : „qui factus est no-
bis sapientia a Deo et iustitia et sanctificatio et redemptio".10) 
Tehát Krisztus a mi igazvoltunk. Természetes, de hogy sz. 
Ágoston és a trienti zsinattal szóljunk : „non autem qua ipse 
iustus est, sed qua nos iustos facit" ; vagyis Krisztus igaz-
volta, vagy érdeme az ok, mely miatt Isten nekünk a kegyel-
met adja, mely bennünket igazakká tesz; nem pedig, mintha 
a mi igazvoltunk abban állana, hogy Krisztus igaz, mi 
azután ugy tekintetnék, mintha a mienk is lenne. 

(Folyt, köv.) 

A jansenismus rövid története és mai állása. 
Azon érdekközösségnél fogva, mely legújabban eléggé 

különös módon az úgynevezett ,ókatholicismus' s n német-
alföldi szakadártestület közt létesült, történt, hogy Európa 
közfigyelme rövid ideig ezen vonagló ,egyház' felé is for-
dult, mig csakhamar észrevette, hogy Döllinger követőinek 
nincs mit onnan remélniök ; mert, hogy a katholikus egy-
háznak még egy netaláni futolagos szövetségtől a haldokló 
s a halva született közt nincs mit félnie, arra nézve ugyan 
józanabb elme még egy pillanatnyira sem lehetett két-
ségben : nem lehetett annál kevésbbé, mióta a tudós pader-
borni püspöknek, Martin Konradnak ,Auch eine Enthüllung' 
czimü müve a jansenismusnak belső semmis s hazugvoltát 
ismét egyszer kellő világosságba helyezte. 

Akkor történt, hogy egyes német lapok tudósításai 
szerint a porosz kormány azon kérelemmel fordult a németal-
földihez, miszerint neki a jansenismusnak pillanatnyi állására 
nézve tájékoztató felvilágosítást adjon, melynek minőségétől 
Bismarcknak a Döllinger- Reikensféle izgatók iránti maga-
tartása függendett. Ezen felszólításra az akkor még hivatal-
ban állott,most már lelépett, németalföldi ministerium egy tel-
jességgel tárgyilagosan tartott s alaposan kidolgozott emlék-
iratban felelt, melynek szószerinti szövegét a következők-
ben adjuk, s mely annyival érdekesebb, minthogy azt mu-
tatja, hogy az iránytadó külföldi kormánykörökben mi csa-
lódásban sem lehetnek többé a jansenismusnak s a beléka-

>°) Ep. 1. ad Cor. 1, 30. 

paszkodó ,ókatholicismus'-nak valláserkölcsi s társadalmi 
jelentősége iránt. 

IX. Pál pápa egy 1559. máj. 12-éről kelt bulla által 
— mondja az emlékirat — II. Fülöp, spanyol királynak 
kérelmére az ősrégi, a 7. század vége felé alapított utrechti, 
püspöki egyházat érsekivé emelte s mint suffraganeusokat öt, 
újonnan alapitott püspöki széket, a haarlemit, leeuwardenit, 
deventerit, middelburgit és groningenit rendelte alája. Az 
első püspökök, kiket a király kinevezett s a pápa megerősí-
tett, az országban uralkodó zavarok miatt csak nehezen tud-
ták székeiben fentartani magokat. Utódjaik még roszabbul 
jártak, s midőn majd a kath. templomok kiraboltattak s a 
kath. vallásnak gyakorlata megtiltatott, miből aztán külön-
féle üldözések támadtak, csakhamar történt, hogy nem csak 
uj püspökök nem neveztettek többé, hanem a meglevők, kano-
nokjaikkal s papságuknak legnagyobb részével együtt kény-
telenek voltak állomásaikat elhagyni s kiki ahogy tudott, 
élte fentartásáról gondoskodni ; a pápa pedig, a katholikus 
hiveknek eme szomorú helyzetén némileg könnyíteni ipar-
kodván, kölni nuntiusának meghagyta, hogy a szükséges 
felvilágosítások vétele után oly papi személynek kineve-
zéséről gondoskodjék, mely az ottani papságnak s hiveknek 
közös központul szolgálhatna. 

Ekként a nuntius 1583-ban Vosmeer Sasbold urat az 
utrechti egyháznak általános helynökévé nevezte, ki né-
hány évvel későbben a pápától az egyesült (németalföldi) 
tartományok apostoli helynökének czimét nyerte s 1602-ben 
philippii in part. érsekké neveztetett ki, hogy püspöki tény-
kedéseket végezhessen. Hasonló czimet s joghatóságot nyer-
tek Vosmeernek a pápa által kinevezett hivatalutódjai is, 
kik azt a régi megyék egész területén gyakorolták, mi, ámbár 
az ekként kinevezett püspökök s helynökök közül nem 
egyre nézve azon következményt vonta maga után, hogy 
az országból száműzettek, mégis oly módon történt, hogy 
azok egész tevékenységöket a rájok bizott papság s hivők 
szellemi érdekeinek előmozdítására forditották. 

1702-ben ugy látszott az apostoli széknek, hogy Codde 
Pétert, sebastei érseket s. ap. helynököt jansenisticus nézetei 
s azon vonakodása miatt, egy elébe terjesztett nyilatkozatot 
aláirni, hivatalától felfüggesztenie kelljen. Helyébe a szent-
szék de Cock Tivadar urat, leydeni plébánost nevezte he-
lyettes helynőkké, — provicariussá — felruházván őt azon 
joggal, hogy mint apostoli helynök működjék. 

Coddénak elvtársai azonban azt követelték a szent-
széktől, hogy amazt előbbeni hivatalába visszahelyezze s 
egyúttal vonakodtak az provicariust elismerni, mig egyúttal 
utat s módot találtak a hollandi s utrechti ,államokat' (ren-
deket) erre nézve a magok számára megnyerni, ugy, hogy 
Cock ur csakhamar azon kényszerhelyzetben látta magát, 
az ellene meginditott üldözések elől menekülni, mely sors 
1705—1721-ig három, egymásután következett hivatal-
utódját is érte. 

Midőn a szentszék ekként látta, mily nehézségekkel 
kelljen a németalföldi ap. helynököknek s helyettes hely-
nököknek megküzdeniök, s hogy az ,Egyesült Tartományok', 
a püspöki székek s káptalanaik eltörlésének s a régi egyházi 
szervezet teljes feldulásának következtében immár csak 
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kevéssel több valának, mint megannyi hitküldéri állomás, 
elhatározta, e tartományoknak egyházi igazgatását kölni 
vagy brüsseli képviselőire ruházni, kik az idevaló helynö-
köket már régebben is mint tanácsadók s a pápai rende-
leteknek közvetitői támogatták volt, s kiknek kezeiből e 
helynökök már korábban is rendesen az egyházi felhatal-
mazást venni szokták. Ennél fogva a szentszék 1721-ben 
Spinelli urat, brüsseli internuntiust a németalföldi hitkül-
déri tartománynak Vicesuperiorává nevezte, mely tisztséget 
aztán az egymást felváltó internuntiusok, s a brüsseli nun-
tiaturának 1794-ben történt feloszlatása után egyéb követei 
vagy ügyvivői egészen 1853-ig szakadatlanul gyakoroltak, 
mely évben a kath. hierarchia ismét helyreállíttatott. 

Az egyházi igazgatásnak ezen, a pápa részéről foga-
natosított, mélyen bevágó megváltoztatása a papság azon 
részének elégületlenségét kelté, mely a jansenistikus el-
vekhez ragaszkodott, s az 1710-ben meghalálozott Codde 
Péternek emlékét mindig tiszteletben tartotta. Ezen irány-
zatnak követői, kik németalföldit kivántak a németalföldi 
egyháznak fejévé, s pedig a magok kebeléből megválaszt-
hatni, vonakodtak a brüsseli internuntiust mint a németal-
földi hitküldéri terület vicesuperiorát elismerni, s 1724-ben az 
Utrecht városában székelő, s hajdanta valamelyik ap. hely-
nök által alakitott helynöki főtanács azt határozta, hogy az 
üresedésben levő érseki széket önjogából betölteni fogja, s e 
czélból Steenliofen Kornélt utrechti érsekké nevezte. Ez ál-
tal e főtanács a régi utrechti káptalannak jogait ragadta 
magához, melynek különben is helyetteséül szokta volt ma-
gát, már régebben is, viselni. Az ekként megválasztott a fran-
czia születésü Varlet Domonkos, babyloni in part. püspök 
által, kit a szentszék már 1719-ben hivatalától felfüggesz-
tett, s ki azóta Amsterdamban tartózkodott, püspökké szen-
teltette fel magát. 

E tény véglegesen megállapitá a schismát, mely a né-
metalföldi egyházat a mult században sújtotta, s melyet 
Codde utódai még azáltal is állandósítottak, hogy azok min-
den következő széküresedés alkalmával uj püspököt válasz-
tottak s fel is szenteltek. Ezen schismának következtében a 
hitküldérség általános szükségleteinek fedezésére rendelt 
javait s birtokait, s körülbelül 50 lelkészi állomást az illető 
javadalommal együtt elveszített, mig mindezen kivül még 
körülbelül 80 pap, kik a törvényes tekintélyű hatóság alól 
kivonták magokat, ezáltal még meglehetősen sok világit is 
szakadásra birt. De ez nem soká tartott, a németalföldi hit-
küldérség csakhamar az elszakadt állomásoknak legnagyobb 
részét visszanyerte, s az elszakadtságban megmaradtak he-
lyébe ujakat alapított. 

Ámbár azonban Varletnak hoszu tartózkodása Né-
metalföldön az elszakadtaknak alkalmat adott, szolgála-
tait Steenhofen ,érsek' három utódjainak is felszentelésére 
igénybe venni, mégis könnyen előre látható volt, hogy a 
pártnak maholnap nélkülöznie keilend ama férfiúnak segít-
ségét, ki oly hamar kész volt, mást püspökké szentelni, s 
hogy aligha találkozandik más keresztény püspök, ki kész 
leend, oly felszentelést hajtani végre, melyet a pápa mint 
tilost s szentségtörőt kárhoztatott. 1742-ben az utrehti ,ér-
sek', Meindart3 J . P. saját elhatározása folytán haarlemi püs-
pököt nevezett, s 1757-ben hasonlólag mint ezen ősrégi-püs-

pöki szék számára, Deventer városa számára is püspököt 
nevezett, hogy ekként s jansenista párt, vagy mint nevezték: 
az utrechti egyház azon helyzetbe legyen, az időről időre 
kinevezendő püspököket felszentelhetni, s ekként a püspöki 
méltóságot keblében a jövőre nézve is fentarthatni. 

(Vége köv.) 

Decretum s. Congregationis Concilii. 
Cum circa eleemosynas Missarum graves quaedam quae-

stiones S. Sedi propositae fuerint, eas SSmus D. N. D. Pius 
divina Providentia Papa IX. Eminentissimis DD. S. Rom. 
Ecclesiae Cardinalibus Concilio Tridentino interpretando ac 
vindicando praepositis expendendas ac resolvendas manda-
vit. Itaque injuncto sibi muneri, ea qua par est diligentia et 
consilii maturitate iidem Eminentissimi Patres satisfacere 
cupientes, infr&scripta dubia desuper concinnari voluerunt. 

I. An turpe mercimonium sapiat, ideoque improbanda, 
et poenis etiam ecclesiasticis, si opus fuerit, coercenda sit ab 
Episcopis eorum Bibliopolarum vel mercatorum agendi ra-
tio, qui adhibitis publicis invitamentis et praemiis, vel alio 
quocumque modo Missarum eleemosynas colligunt, et Sacer-
dotibus, quibus eas celebrandas committunt, non pecuniam 
sed libros aliasve merces rependunt ? 

II. An haec agendi ratio ideo cohonestari valeat, vel 
quia nulla facta imminutione, tot Missae a memoratis collec-
toribus celebrandae committantur, quot collectis eleemosynis 
respondeant, vel quia per earn pauperibus Sacerdotibus, 
eleemosynis Missarum carentibus subvenitur ? 

III. An huiusmodi eleemosynarum collectiones et ero-
gationes tunc etiam improbandae et coercendae, ut supra, 
sint ab Episcopis, quando lucrum, quod ex mercium cum 
eleemosynis permutatione hauritur, non in proprium colli-
gendum commodum, sed in piarum institutionum et bonorum 
operum usum vel incrementum impenditur ? 

IV. An turpi mercimonio concurrant, ideoque impro-
bandi atque etiam coercendi, ut supra, sint ii, qui acceptas a 
fidelibus vel locis piis eleemosynas Missax-um tradunt Bib-
liopolis, mercatoribus, aliisque earum collectoribus, sive reci-
piant, sive non recipiant quidquam ab iisdem praemii nomine ? 

V. An turpi mercimonio concurrant, ideoque impro-
bandi et coercendi, ut supra, sint ii, qui a dictia Bibliopolis, 
et mercatoribus recipiunt pro Missis celebrandis libros, ali-
asve merces, harum pretio sive imminuto, sive integro? 

VI. An illicite agant ii, qui pro Missis celebratis re-
cipiunt stipendii loco libros vel alias merces, seclusa quavis 
negotiationis, vel turpis lucri specie ? 

VII. An liceat Episcopis sine speciali S. Sedis venia 
ex eleemosynis Missarum, quas fideles celebrioribus Sanctu-
ariis tradere soient, aliquid detrahere, ut eorum decori et 
ornamento consulatur, quando praesertim ea propriis redi-
tibus careant ? 

VIII. An et quid agendum ab Episcopis, ne in iisdem 
Sanctuariis plures Missarum eleemosynae congerantur, quam 
ibi intra praescriptum, seu breve tempus absolvi queant ? 

IX. An et quid agendum ab Episcopis, ut Missae, sive 
quae singulis Sacerdotibus, sive quae Ecclesiis et locis piis 
a fidelibus celebrandae committuntur, accurate et fideliter 
persolvantur ? 
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Quibus dubiis non semel in propriiscomitiis sedulo et 
accurate perpensis, tandem in Congregatione Generali habita 
in Palatio Apostolico Vaticano die 25. Julii 1874, iidem 
Eminentissimi Patres in hune modum respondendum censu-
erunt, videlicet: 

Ad I. Affirmative. Ad II. Negative. Ad III. Affirma-
tive. Ad IV. Affirmative. Ad V. Affirmative. Ad VI. Nega-
tive. Ad VII. Negative, nisi de consensu oblatorum. Ad 
VIII. et IX. Standum Constitutionibus Apostolicis et Decre-
tis alias datis.*) 

Factaque die 31 Augusti 1874 de his omnibus Sanctis-
simo D. N. per me infrascriptum Secretarium relatione, 
Sanctitas Sua resolutiones S. Congregationië Apostolica sua 
auctoritate adprobavit et confirmavit, atque ad Episcopos 
transmitti iussit, ut ipsi eas intra propriae iurisdictionis li-
mites exequendas, perpetuoque et inviolabiliter servandas 
curent. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Datum Romae ex Secretaria S. C. Concilii die 9. Sep-
tembris 1874. P. Card. Caterini Praef. 

P. Archiepiscopus Sardianus, Secretarius. 

EG-YHÁZI tudósítások. 
Pests okt. 23. A z é s z a k - s a r k i u t a z ó k . Ezek-

ről is megemlékszünk, nem hagyhatjuk őket szó nélkül, 
hogy a ,Religio1-ból is értesüljön az utókor, hogy ilyenek is 
voltak és értesüljön arról is, hogy mennyire becsülte száza-
dunk nálunk is a ,tudomány'-t, mert hát a tudomány az, a 
mit korunk é3 főleg mi magyarok szeretünk, tisztelünk. De 
köztünk is a liberális világ az különösen, mely a tudomá-
nyosságért lelkesül, minek bizonyságául szolgáljon az a 
sok üresfejű tudós iró, félszeg irányú honfiú, kik min-
denről tudnak beszélni, irni, kiváltképen pedig arról, a mi-
hez semmitsem értenek, a mely tudós tudatlanság körébe 
leginkább a zéruson is alul álló vallási tudományuk fog-
lalható. 

Hogy ily általános tudománytisztelet mellett az észak-
sarki utazók tudománya iránti tisztelet sem maradhatott el, 
az magától értetik, a vasút tiszteletbeli coupékkal, külön-
féle tudományos körök tiszteletbeli szónoklatokkal, az ut-
czák tiszteletbeli zászlókkal, a szinház és gyep tiszteletbeli 
előadásokkal, a Hungaria stb. tiszteletbeli ebéd és vacsorá-
rával a tisztelt publicum pedig tiszteletbeli kiabálás és bá-
mulással hozta meg hódolatát ezen tudománynak, illetőleg 
tudományos expeditiónak, melynek végeredménye azon 
eddig hallatlan felfedezésben culminál, hogy az északi sar-
kon olyan hideg van, hogy még a viz is megfagy. 

Nem kételkedünk, hogy az észak-sarki utazók sokkal 
jobban megvoltak lepetve tudományos felfedezéseik iránt 
ily nagy mérvben tanúsított e tisztelet, mintsem saját észak-
sarki felfedezéseik által, mert az, kérjük szépen, mégis csak 
nem mindennapi látvány lehet, ha egy váro3, vagy ország 
annyira lelkesedik a tudomány iránt, hogy bámuló tiszte-
lettel ebédel és mulat oly emberek tiszteletére, kik mái-
jeget is láttak, talán ettek is ; ez kétségbevonhatlan bizo-
nyítéka a»naK, hogy a legközelebb beállandó tél alkalmával 

') Vide B tue diet. XIV. Ins t i t . Eccl. 56 : De Synodo Dioeces. lib. 5. 
cap. 8. seq. De Sau-if. Miss. Lib. 3. cap. 21 seq. 

mindannyian tudományos emberekké válnak, kik jeget fog-
nak látni és igy mindannyian jogosan igényelhetik, hogy 
ugyanannyi tiszteletbeli dictióval áldozzanak tudományuk-
nak, mint Kepes és Payer uraknak ; — mily nagyszerű 
lesz majd, ha p. o. Budapest jeget látott tudományos férfiai 
é3 asszonyai, mert e tekintetben ezek is emancipáltaknak 
vehetők, egymást jeges tudományukért agyonüdvözlik ! 

Valóban, ha visszaidézzük emlékünkbe mindazt, mit 
mindent irtak össze a lapok az északi sarkutazóiról, mit 
mindent müveitek miattok a tudomány leple alatt, lehetet-
len szánandó mosolylyal nem tekintenünk a nemzedékre, mely 
az ember istenitését ily mérvben üzi. Mi elhiszszük, hogy a 
nevezett utazók valóban tettek fölfedezéseket, méltányol-
juk a fáradozást, melyet, ha épen tetszik, a tudomány érde-
kében kifejtettek, a veszélyben tanusitott bátorságot sem 
nézzük le, még ez ellen sem lenne kifogásunk, ha épen az 
illetők némi kitüntetésben részesülnének ; de hogy e kitün-
tetés ily ember-istenitéssé fajuljon, hogy csak nem fensőbb 
lényt megillető cultussal hódoljon a szerencsés utazóknak a 
világ, ez több mint mit ember megvárhat, több mint mit az 
ember embertársának jogosan adhat, ezért elitélendő. 

Az emberiség mély, igen mély sülyedéséről tanúskodik 
ily esemény, mely csak is akkor mehet végbe, midőn az em-
berek elvonva Istentől a köteles hódolatot, melylyel iránta 
mint teremtményei tartoznak, keresve keresnek tárgyat, 
melynek az ember természetébe beoltott e hódolatot kife-
jezzék. És korunk, fájdalom, nagyrészt e ponton van. A libe-
ralismus kizárta Istent a társadalomból, hogy az ember fog-
lalja el helyét és ennek nyújtsa be a legfőbb lény iránt tar-
tozó hódolatát. Mily nemes, mily magasztosan emelő lett 
volna látni, ha a sok értelmetlen zagyvalék beszéd, incompe-
tens hódolatok helyett a szerencsésen befejezett expeditió-
ért Istennek hálát adott volna a most ujjongó közönség, ha 
a tudományos felfedezésért a valódi tudomány kutforrásá-
nak mutattatott volna be a hódolat áldozata, mert hiszen 
végre is sem az expeditio embereinek tudománya, ereje, 
bátorsága, hanem Isten az, kinek minden eredmény kö-
szönhető. 

Tagadhatatlan ugyan, hogy e tény nem áll elszigetel-
ten ; a liberalismus elhagyva, eltaszítva magától az egy igaz 
Istent, nagy (?) embereiben százakat alkotott magának he-
lyette, és ezeknek mutatja be politikai, ugy mint tudomá-
nyos téren tömjénáldozatát; de ez egyetlenegy legújabb 
eset nagyon is kirívóan tünteti fel, hogy mily magasra 
emelte fel a liberalismus az ember cultusát, az Isten cultusa 
mellé, illetőleg pedig, hogy mennyire száműzte ez utóbbit 
az emberek szivéből. Az északi sark-expeditio szerencsés 
sikerülte felett tanusitott cultus szomorú szinben tünteti elő, 
mennyire hanyatlott a keleten egykor feltűnt, és az emberi-
ség közt századokon keresztül boldogságot terjesztett tanit-
mány tisztelete, pedig erről legkevésbbé sem lehet mondani, 
hogy az embert méltóságától megfosztaná, hanem csak meg-
adja Istennek, ami az Istené, embernek, a mi az emberé, 
holott a liberalismus .épen azáltal, mert az embert Istenné 
akarja tenni, azt csak nevetségessé teszi, vagy a legjobb 
esetben a józanakat szánalmas mosolyra inditja a pöffesz-
kedő, tehetetlen törekvés felett. És váljon jobb-e igy? nekünk 
ugy látszik, hogy nem, azért a jövő északi sark-expeditio 
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tagjainak azt javaljuk, hogy jövőre, mielőtt diadalutjokra 
elindulnának, tisztelőiknek pedig, hogy mielőtt hódolatukat 
kifejeznék, elmélkedjenek a felett, mi az ember ? és akkor 
talán megtalálják a módját, ugy adni meg az embernek a 
tiszteletet, hogy általa Isten nem csak nem sértetik meg, 
hanem dicsőittetik is. A 

Zenta, okt. 18-kán. S e c u n d i c i a , a r a n y mi se . 
Az aranymise Istennek oly áldása, melyről szivesen emlé-
kezünk. Ily áldásban vett részt Zenta városa.— Zenta vidéke 
az áldott magyar Alföld egyik legvirágzóbb része. Itt haj-
dan több virágzó falvak és városok álltak. A törökjárom e 
vidéket másfél századnál tovább sújtotta. Újból felemelke-
dett Zenta ama nevezetes győzedelem után, melyet itt a 
törökön savoyai Eugen nyert. A mostani plébánia 1755. év-
ben állíttatott fel. A sz. István tiszteletére álló, meglehetős 
csinos, és magában véve nem épen csekély templom 1770-ik 
évben lőn épitve. Van a váro3 területén egy kisebbszerü 
görögkeleti templom. A szőlők között pedig sz. Urbán tisz-
teletére szentelt katholikus kápolna. A katholikus lakosság 
száma jelenleg 16,938 ; van sok görög-katholikus ; 2100 gö-
rögkeleti vallású ; 65 ágostai felekezetű ; 50 helvét hitval-
lású és ezer izraelita. A város a Tisza jobb partján fekszik, 
épületei nagy területet foglalnak el, a templom körüli tágas 
tér meglehetősen csinos. Zentának több jeles szülöttei közé 
tartozik ft. Benedek Elek apát ur, ki aranymiséjét tartá. 

Benedek Elek született 1800-ban julius 11-én, pappá 
szenteltetett 1 8 2 4 - b e D . Mint káplány több helyen jeles buz-
gósággal működött. 1835-ben főtemplomi karkáplán és hit-
szónok, 1838-ban a növendékpapok lelkiigazgatója lett Ka-
locsán. 1847-ben Miskére küldetett plébánosnak,hol 1850-ben 
esperesi hivatallal lőn megbizva. 1857-ben Zentára válasz-
tatott lelkipásztornak. 1858-ban czimzetes kanonoknak. 
1863-ban czimzetes apátnak neveztetett. Isten őt élete pá-
lyáján sok kegyelmekkel tetézte, a franczia háborúkból is 
tapasztalt ifjúságában mint deák Győrött, a 48-as terhes 
időket példás pásztori bölcsességgel élte át, a járványos be-
tegségekben ismétesen, mint önfeláldozó pap működött. Isten 
kedvezése elhozta ránézve a ritka, aranymisei napot. (Ez 
alkalomra egyúttal egy esküvő is jelöltetett. A fent tisztelt 
apátnak egy jó nevelésű, szerény unokahuga, bizonyos bel-
grádi keresztényérzelmü kereskedőhez levén eljegyezve, es-
küvőjét nagybátyjánál, jóltevőjének örömünnepére kivánta.) 

Már 17-kén este szép számmal jelentkeztek a jövő 
napra érkezett vendégek. Barátságos találkozásban töltők 
az estét. — Oktober 18-án reggeli angyalüdvözleti harang-
szó után mozsarak hirdeték a városház előtti téren a napnak 
jelentőségét. A vendégek mindinkább érkeztek. A megyei 
paptársak örömmel sereglettek egybe. Főt. Bende József 
ó-becsei, főt. Bende Imre újvidéki apát, esperes urak, főt. 
Csicsáky József, almási plébános, esperes, nt. Opicz Sándor 
Adáról, nt. Varga Mihály Moholyról, nt. Szíjártó István 
Sz.-Tamásról, nt. Mészáros Ignácz Ipolyáról, nt. Habram 
István Mártonosról, nt. Boros Imre Fajszról, nt. Appel Ede 
Adorjánból, nt. Hippich István Ó-Kanizsáról, nt. Rózsa 
Imre Petrosszellőről, a zentai katecheta t. Láng Márton, a 
zentai káplánok : Habram János, Házy István, Rezsnyák 
János voltak a megyéből. A kedves csanádi szomszédmegyé-
böl pedig főt. Kreminger Antal, szeged-belvárosi plébános 

prépost ; ft. Dobó G., szegedkerületi esperes, szeged-szent-
rokusi plébános; a ft. rácz-becsei és ft. Csokai plébános 
urak. A világiak érdemes rendjéből igen számosok közelről 
és távolból. Nevezetesen dr. Guln György ügyvéd ur, a főt. 
apát urnák szintén régi tisztelője. 

Kedvezett az ég is, derült volt a levegő, kellemesen 
világitott a nap az érdemes pap aranymiséjére, ki mindig a 
világosságnál szeretett járni. Tiz órakor ünnepélyes menet-
tel vonult a segédkedő papság diszes egyházi öltönyben a 
plébániára, honnét a tisztes aranymisés pap a templomba lőn 
vezetve: ugyanazon papi miséző ruhában, melyben ötven 
év előtt Zentán az első szent misét mondta. Agyudörgé-
sek hirdeték a szent foglalkozás kezdetét. Az ur oltáránál 
csengő hangon éneklé az Ur félszázados papja a ,Téged 
Isten dicsérünk' hálaadó ének kezdetét, melyet erőteljes 
kellemes hangon követett az ének- és zenekar. A az. misé-
ben a fenttisztelt érdemes férfiak segédkeztek, s e közben az 
evangelium olvasásáig jutánk. A szószékre most ft. Bende 
József, ó-becsei plébános, esperes, apát ur lépett. Szép csengő 
hangon, érzelmes kiejtéssel, jeles magyarsággal adta elő a 
napra alkalmas fontos igazságokat. Az élet jó használatá-
ról, másrészt a házasság szentségének keresztény alapon 
kötendő életszövetségéről ügyesen, példákkal felderitve, adta 
elő a naphoz illő tanulságokat. Imáiba ajánlva az aranymi-
sésnek mindazokat, kiket a dolog rendje kivánt. A szent-
mise folytattatott. Közben-közben négyes karének hangzott, 
különösen épületes volt a nép-ének, mely Urfelmutatása 
után lelkesen harsogott. A szentmise végén az aranymisés-
től áldást kaptunk. Utóbb pedig a házasság szentsége lőn 
feladva az illető jegyeseknek. Épületes volt azon menet is, 
mely teljes egyházi segédlettel a templomból a plébániai 
lakba történt. A népnek ezrei a templom körüli tért fogla-
lák el, miután a templom belső területe pedig zsúfolásig 
telve volt részvevőkkel. A nagy naphoz méltó volt ama ke-
délyes és szives találkozás, mely a városi vendéglak dísz-
termében egyesitette a kedves aranymisésnek diszes ven-
dégeit. 

Ezek között a vidékről érkezett tisztelők és helybeli 
urak s asszonyságok szép rendben és nyájas kedélyiséggel 
foglaltak helyet. Keresztény szeretet-lakoma volt ez, mely 
az első misének berendezését hozá elménkbe. A szerény je-
ruzsálemi vacsora-terem volt azon szerencsés hely, hol a 
világ minden népeiért berendelt szent-mise áldozatának 
bő gyümölcseit kiváná malasztos szavaival az Ur, és étkezés 
közben fogadák a legszebb kivánatokat őseink : az első ke-
reszténység képviselői, annak szájából, kit a keresztény 
világ Megváltójául ismer. A kölcsönös jó kivánatok (a köl-
csönös szeretetnek boldogitó érzetében) a zentai diszes te-
remben sem hiányzottak. A kereszténység fejére, az ország 
apostoli királyára mondott az urnák ötven éves papja első-
ben jó kivánatokat, melyeket lelkes éljenek követtek. Majd 
a főpásztor nevében adattak át az aranymisés papnak az 
üdvkivánó szavak. ; Az események Isten által vezettetnek ; 
a mai esemény is az Ur műve : egy félszázados pap áldo-
zata. A hol az áldozat, ott az Ur, — ott az Urnák a megyében 
első szolgája, a főpásztor. A főpásztor örömmel vett arról 
tudomást, hogy megyéjének egyik érdemes papja, félszáza-
dos munkásság után, áldozatot mutat fel az Umak. A fő-
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pásztor szivéből óhajt magának sok oly munkatársakat, 
kik tapasztalataikat is a hivek üdvére forditván, a lelkeket 
Isten igéje tanításával, malasztot s megelégedést szerző szent-
ségek kiszolgáltatásával, és példás életükkel az örök életre 
vezérlik. A főpásztor szivéből óhajt a mai ünnep férfiának 
áldozatára Istentől kegyes tekintetet, hoszu életet, erőtel-

jes szellemet, munkáira áldást... Az elismerő aranymisés 
épületes tisztelettel emlité fel főpásztorainak hozzámutatott 
szívességeit, és azon jóvoltokat, melyeket iránta már az ötö-
dik főpásztor gyakorol. — A szívélyes jeles felköszöntések-
ből csak néhányat említek : a hálás szeretet és tisztelő ba-
rátság érzetének emlékeit : — a város nevében a tek. pol-
gármester ; — a megyei papság nevében ft. Bencze Imre apát, 
kitűnő volt azon erélyes felköszöntés, melyet a nap hősére 
és Zenta városára a csanádmegyei jó szomszédok egyike, a ft. 
szegedi prépost, (kit jeles egyházi beszédei rég tiszteletünk 
tárgyává tettek), ifjú lelkesedéssel mondott. Mi neki hasonló 
örömöket kivánunk négy év múlva. — Még a diszes felkö-
szöntésekből többet kellene említenem (tek. Ujházy Meny-
hért násznagyét, és ft. apátunknak régi barátjáét; a nt. 
adorjáni lelkészét..) de tudósításunk végére sietünk. A sze-
retet, kegyelet, mely a fentjelzett napon jelentkezett hozzá 
meg gyümölcseit ! A nemzet a visszavonás által ugy Í3 so-
kat sanyargattatott. A török Zenta vidékét, apáink vissza-
vonása által segittetve, két századig gyötré. Belgrád haj-
dan hírneves diadalok helye. Zenta a jobbra forduló történet 
pontja. A papi áldozat a népek boldogságára hintő áldást, 
megelégedést jelzi ; a házasság szentsége pedig a polgári 
társaság alapját, a családi élet talpkövét képviseli. E két 
szentségnek : az egyházi rend és házasság szentségének ta-
lálkozása ábrázolja az emberi társaság ama boldogságát, 
mely biztosan eléretik, ha az egyházi hatóság és polgári 
hatalom, Istentől kimért czéljához hiven, szorosan egybe-
müködik. Ezt kívánjuk mi Zentának : az isteni áldások bő-
ségét a polgárok összetartó keresztény működése által. Igy 
legyen Zenta városa polgárinak boldogsága oly nagy, mily 
nagy volt e vidék virágzása az Arpádházbóli királyok alatt, 
mily nagy volt e táj szomorúsága a török félhold alatt ; 
mily lélekemelő változás állt be a zentai győzelem által ; 
mily nagy azon áldás, melylyel Isten kitünteté azon várost, 
melynek ötven éves papi méltósággal felruházott lelkipász-
tort enged. Zenta uj nemzedékében, polgárainak összetartó 
működésében boldog legyen és nagy. 

Oroszország. A s z a k a d á r p a p s á g á l l a p o t a . 
(Folyt.) Tekintve az oroszországi papság műveltségét és tár-
sadalmi állását annak anyagi helyzete igen jónak nevezhe-
tő. A falusi papságnál nem hogy a városiaknál otthonos fé-
nyűzés nincs meg, hanem ott gyakran szegénység és nélkü-
lözéssel is találkozunk. De ha tekintjük, hogy az oroszor-
szági pópa társadalmilag alig különbözik a legutolsó pa-
raszttól, helyzetét még sem nevezhetjük nyomasztónak. 
Altalán véve a falusi papoknak is tisztességes házuk és 
butorzatuk van ; s noha ritkán esznek hust, mégis csapnak 
néha egy kis lakomát és tánczestélyt, mely alkalommal, ha 
seminarium van közelében, ennek növendékei tánczolnak 
pópáék kisasszonyaival. Hogy az igazat megvalljuk, a tisz-
telendő urak nejei és leányai bizony a mezőre is kimennek 
dolgozni. Különben divatszerüen öltözködnek, krinolin és 

napernyő nélkül soha sem lépnek ki a házból, kivévén, mi-
dőn aratni vagy kapálni mennek. 

A hivek részint pénzben, részint természetben fize-
tik járulékaikat a papoknak. Péter-Pál körül minden család 
4—5 tojást ád papjai részére, aratás után pedig bizonyos 
mennyiségű búzát. Midőn gyermek születik, a papot a ház-
hoz hivják, hogy az anya fölött mondjon imát sa gyermek-
nek adjon nevet. Ezen látogatásért jár a papnak egy ke-
nyér és 10 — 20 krajczár. Hat hét után egy második láto-
gatásért kap 12 tojást. A keresztelési díj 15 és 50 kr. kö-
zött változik. Kézfogónál egy kenyeret, egy üveg pálinkát 
s néha ludat vagy szopós malaczot adnak a papnak. Az 
esketési dij 2 ftól 6-tig változik, a temetési 1 ft. 50 krtól 3 
ftig. Requiemért 50 krtól 1 ftig kap a miséző. Szokásban 
van a holtakért a temetőben is imádkoztatni. Ezért kap a 
plébános egy kalácsot, rizst vagy egyéb főznivalót. Az 
orosz paraszt születése vagy neve napján Te-Deumot szokott 
mondatni. Ezért fizet a papnak 15—30 krt. A gyónó a fel-
oldozáse'rt mindig dijat fizet. Minthogy azonban az oroszok 
nagyon ritkán gyónnak, a gyónási jövedék nem sokra megy. 
Városokban a gyónási dij nagyobb s 2 — 8 ft között válto-
zik, faluhelyeken azonban csak néhány krajczár. Ha azon-
ban valaki gyónáson kivül is az Ur asztalához akar járulni, 
mindannyiszor bizonyos dijat köteles fizetni. Húsvétkor, ka-
rácson és vízkereszt ünnepein, a böjt elején és végén, to-
vábbá a templom védszentje'nek napján a pap házról házra 
jár s mindenütt imát mond. Ezen látogatások dija egyen-
kint 10 krtól 1 ftig váltakozik. Városokban a dij sokkal 
nagyobb. Általában éven át 15-örtesz az orosz pópa minden 
háznál ily egyházi látogatást. Ilyenkor néha megtörténik, 
hogy a paraszt a kívánt dijat vagy nem tudja,vagy nem akarja 
fizetni. Ekkor azután elkezdenek alkudozni, a miből gyak-
ran heves vita támad. Volt reá eset, mondja Gagarin atya, 
hogy a pópa a fizetni nem akaró parasztot azzal fenyegette, 
hogy a mondott imát visszavonja. S csakugyan, nem tudván 
a paraszt makacsságát megtörni, fenyegetését végrehajtotta. 
Minthogy az ima igy kezdődött : Benedictus Deus noster . . . 
most a kérlelhetlen pópa rákezdette : Non benedictus, non 
Deus, non noster s. t. tagadó szócskát tevén minden szó elé. 
Erre a paraszt megrémült s azonnal lefizette a kívánt dijat. 
Az ily látogatások alkalmával a plébánost, diákonust és cleri-
kusokat gyakran feleségeik és gyermekeik is kisérik, kik 
szintén kezeiket tartják. Zsinatilag ez ugyan megvan tiltva, 
de hasztalan. Ezen látogatásoknál az a legroszabb, hogy, 
mig egyrészt a paraszt egy krajczárért óraszám képes eldis-
putálni, addig másrészt igen megsértve érezné magát, ha 
pópája egy pohár pálinkát nem innék nála. S minthogy ez 
minden háznál ismétlődik, elképzelhetni, hogy a körút vége 
felé minő állapotra jut a tisztelendő ur ! No hanem hát mire 
való volna a tisztelendő asszony, ha ily esetben a hü élet-
társ tántorgó lépteit nem gyámolitaná ? 

Lássuk most már, mint áll a dolog a szerzetesekkel — 
vagyis a fekete papsággal. Oroszországban csak egy szer-
zetes rend van, t. i. szent Vazulé. Noha azonban a szerze-
tesek mind egy szabályt követnek, mindazonáltal nincsenek 
congregatiók vagy provinciák szerint egyesülve, hanem 
minden egyes zárda egészen független a többitől. A szegény-
ség s a javak közössége majdnem ismeretlen dolog az oro3z-
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országi szerzetekben ; minden barát saját erszényére dolgo-
zik s elöljáróik többnyire igen gazdag emberek. Száz év 
előtt 954 zárda volt Oroszországban ; II. Katalin azonban 
400-ra csökkentette azok számát. Katalin óta azonban ismét 
szaporodott a zárdák száma. Jelenleg a zárdák száma 751. 
Ezekből 614 férfizárda 5000 szerzetessel, 137 pedig női zárda 
2313 apáczával. 

Feltűnő, bogy a férfi- 03 nőszerzetesek száma közt 
nagy az aránytalanság. Ennek oka abban rejlik, hogy I. 
Péter rendeleténél fogva a szerzetes nők csak negyven éves 
korukban tehetik le a szerzetes fogadalmakat. Innen van, 
hogy a zárdák telvék postulansokkak, kik közöl sokan husz 
évig várnak, mig megkapják a fátyolt ; mások ismét ott 
hagyják a zárdát, nem győzvén a fölötte hoszu novitiatus 
végét bevárni. 

Érdekes tudnunk, hogy a két nembeli szerzetes rend 
a nép melyik osztályából kapja embereit. 

Ami a barátokat illeti, ezekhez a fehér papság legna-
gyobb contingenst szolgáltat. Gagarin atya következő arányt 
állit fel. Száz barát közöl 55 papi ivadék, 22 a városi kö-
zéposztályból való, 16 falusi származású, 4 esik a katonai 
osztályra, 3 pedig a nemességre. 

A papi elemnek ezen túlnyomó része a szerzetesek 
sorai között a kaszt-rendszernek természetes kifolyása. A 
papok gyermekei kénytelenek apjok pályáját követni. Aki-
ben tehát egy kis ambitio van, az — ha már egyszer pappá 
kell lennie — inkább baráttá lesz ; mert csak igy van ki-
látása, hogy majdan püspök vagy plane zárdafőnök lehet. 
Ennélfogva a szerzetes élet Oroszországban korántsem hiva-
tás, hanem inkább szerencsepálya. Ha a papok gyermekei 
között valódi, hivatásszerű vonzalom volna a szerzetes élet-
hez, ezt inkább a leányoknál volnánk hajlandók föllel-
hetni. Ámde korántsem ugy áll a dolog ; mert száz apácza 
között csak 12 található, ki papi család ivadéka. (Vége kör.) 

VEGYESEK. 
— Ftdő Császlca György, szepesi püspök ő Mlga a lő-

csei tűzoltó egyletnek száz ftot adományozott. 
— Esztergomból irják a ,M. Állam1--nak. A nagylel-

kűségében s adakozásaiban kifogyhatatlan Szabó József püs-
pök ur ő méltósága, kinek nevével e lapok olvasói oly gyak-
ran találkoznak, — legújabban egy esztergomi harmadéves 
képezdésznek 80, egy elsőévesnek pedig 50 frtnyi o- é. ösz-
töndíj t méltóztatott adományozni. Alkalmunk lesz rövid idő 
alatt ő méltóságának még többrendbeli enemü adakozásait 
is registrálhatni, — melyeknek csak időszakonkint véletle-
nül juthatunk tudomására, követvén ő méltósága adakozá-
saiban a szent írás azon intelmét, „mit jobb kezed ad, a bal 
ne tudja". Nyújtsa Isten minél hoszabbra ő méltósága éle-
tét, s legyen meggyőződve, hogy a szegény képezdészek 
anyagi felsegélésére nyújtott minden adománya, a kath. 
népnevelés terén bőven hozandja meg üdvös gyümölcseit. 

— A Szeged-alsóvárosi, Oltványi István-féle, r.-kath. 
leánynövelde lakói e hó 15-én ismét egy szép ünnepélynek 
voltak tanúi. Ugyanis ezen nap szentelte be Oltványi Pál 
pápai kamarás ő nga a megyei főpásztor ő nagyméltósága 
megbízása, meghatalmazása folytán a növelde házi kápolná-
ját , és eltartá abban egyházi segédlet mellett az első szent-
mise-áldozatot. A növeldében eddig már a benlakó tanon-
czok száma, ugy a jelölteké a harminczat meghaladja; a be-
járóké pedig közel százra megy ; a népiskolai tanonczok 
száma pedig 150-en felül van már is, és még naponkint ér-
keznek mind a növeldébe, mind a népiskolába, ugy hogy 
biztosan állithatni, hogy mindkét helyen 300-at haladni 

fogja a tanonczok száma, kik itt az iskolanénék vezérlete 
alatt a törvény által előirt tantárgyakban oktatást nyernek. 

— A burgsteinfurti, Mallinckrodt volt választókerüle-
tének választói, mint abbeli reményünket már múltkor is 
jeleztük, legújabban 13000 szavazattal 16000közül Schorle-
mer-Alst bárót választották birodalmi képviselőjükké, ek-
ként méltó utódot adván a korán kimúlt Mallinckrodtnak. 

— A kölni érsek szabadon bocsáttatására nézve irják, 
hogy e hir alig fél órával elébb jött köztudomásra mint-
sem végrehajtatott, mégis számosan gyűltek össze az érsek 
üdvözlésére, az érseki palotában. Azóta a kiszabadult érsek 
már hálás köszönetét is fejezte ki híveinek a buzgó imádság-
ért, melylyel, mint mondja, őt hivei fogsága alatt támogatták 
is felszólítja őket, hogy valamint eddig, ugy azután marad-
janak hivek az egyházhoz. — A müncheni érsek az anyaki-
rályné megtérése alkalmából szinte főpásztori levelet inté-
zett híveihez, melyben ez örvendetes eseményt tudtul adja 
nekik és kéri őket, hogy ezért vele együtt adjanak hálát Is-
tennek.— A ,Culturkampf' áldozatainak száma ismét szapo-
rodott, Berlinből P. Aquilanti dominikánus prior kiutasitta-
tott azon egyszerű okból, mert idegen származású. — A Bonn 
melletti kath. magányintézet, melynek vezetése Winter káp-
lánra bizatott, hivatalosan bezáratott. — Egyébiránt e nemes 
harcz (?) Ausztriában is megindult, ezt tanusitja legalább 
az a körülmény, hogy a Bajorországból száműzött és Aus-
triába menekült három éltes redemptorista atya innen is 
száműzetett. Minő győzelem a liberálisokra ! most már Aus-
tria bizonyára megmenekült minden őt fenyegető veszélytől. 

— Mig a ,culturkampf' eredményeül a protestáns hit-
tanulóknak száma Németországban folytonosan apad, addig 
a katholikusoké époly következetesen növekszik. Kölnből 
azt irják egyik délnémetországi egyházi lapnak, hogy az 
ottani papneveldében régen jelentkeztek annyian felvételért, 
mint ezidén, midőn, beleértve az érseket, a megyebeli pap-
ságnak talán harmadrésze börtönben sinylik. — A trieri 
püspök már elbocsáttatott börtönéből. — Loyson-Jáczint 
tiltakozó nyilatkozatot bocsátott ki a solothurni zárdák 
feloszlatása ellen, melyet joggal durva erőszaknak nevez. 
Ugyanő engedelmet kért a genfi nagytanácstól egyik oda-
való templomban előadásokat tarthatni a tiz parancsolat fe-
lett, mely azonban megtagadtatott. 

— Pennsylvánia Williamsport nevü városában a ka-
tholikus püspök s az oda való plébános közt nézetkülönbség 
támadt egy iskolaház felpitése miatt. A püspök, a község 
szükségleteinek s óhajának megfelelőleg azt kivánta, hogy 
a plébános uj templomot épittessen s a meglevőt iskolává 
alakitassa át ; a plébános pegig kétségbe vonta a püspök-
nek abbeli jogát, ez ügyben kezdeményezőleg léphetni fel. 
Minthogy a községnek szükségletei mindinkább égetőbbekké 
váltak, a püspök a jó ügy kedveért engedvén, először leérte 
meg a plébánost, miután pedig ez sem használt megparan-
csolta neki, cselekedjék a fentjelzett értelemben. De ez még 
akkor sem engedett, hanem ellenkezőleg annyira ment, hogy 
püspökét a protestáns államtörvényszék elé idézte. Azonban 
roszul számitott. A tvszék visszautasította a panaszt s a püs-
pök javára döntötte el az ügyet, Ítélete okadatolásában kije-
lentvén, hogy a pap, aki az egyháznak kánoni törvényeinek 
önkényt vetette magát alá, épen ennélfogva köteles mind 
azon jogokat és szabadalmakat is elismerni, 8 azoknak alá-
vetni magát, melyeket e kánoni törvények a püspökre ru-
háznak. 

Ez aztán oly ,amerikai viszony', melytől ami magyar-
honi Amerika-rajongók alighanem hanyatt vágnák magokat, 
akiknek ezek a viszonyok jónagyrészt csakis azért kellené-
nek, hogy általuk egyházunkat is oly fegyelmezetlen álla-
potba hozzák, minő a protestáns ,szabadság'. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pesten, oktober 31. 
•^•W-Vi^N/S/WV/VW. 

3 6 II. Félév, 1874. 
Tartalom. A megigazulás természete. — A jansenismus rövid története és mai állása. — Egyházi tudósítások : Pest. 

Az országgyűlés harmadik ülésszaka mint regenerator. Kolozsvár. A szent Péter- és Pál-templom felszentelése. Berlin. 
Hefele püspök és a német ,culturkampf'. Boroszló. A szilézia katholikusoknak gyűlése. Oroszország. A szakadár papság 

állapota. — Vegyesek. 

A megigazulás természete. 
(Vége.) 

A hagyománynya l felesleges foglalkoznunk, 
minthogy a protestánsok magok is belát ták, hogy 
ez ügyüknek nem kedvező és valóban a sz. a tyák 
irataiban legkisebb nyomát sem lehet felfedezni a 
pusztán imputat iv megigazulás elméletének ; a kö-
zépkori theologusok pedig épen az ellentétes állí-
tás t védik. Ha pedig a protestánsok avval vigasz-
t a l j á k magokat, hogy a reformatio előtti időben a 
megigazulás természete és lefolyása (processusa) kel-
lőleg sohasem volt kifejtve, ugy ez állí tás legalább 
is különösen hangzik. Vagy nem épen ennek ellen-
kezőjéről tanuskodnak-e a reformatio előtti a tyák , 
nevezetesen pedig sz. Ágoston, kire nagy előszere-
tettel szoktak hivatkozni? Kié ez a mondat, nem 

/ 
sz. Ágostoné : „Caritas quippe Dei dicta est diífundi 
in cordibus nostris, non qua ipse nos diligit, sed 
qua nos facit dilectores suos ; sicut iustit ia Dei, qua 
nos iusti eius munere efficimur".1) 

A negativ elem. Ez a bünbocsánatban nyilvá-
nul , melynek értelme felől a katholikusok és pro-
testánsok közt, természetesen, egymástól eltérő fel-
fogás uralkodik. Kathol ikus tan szerint e bűnbo-
csánat a bűnnek teljes, benső, valóságos eltörlésé-
ben, ki i r tásában áll, melynek következménye a bün-
tetés elengedése. A protestánsok szerint pedig a bün-
bocsátás nem másból áll, mint hogy a bűn befede-
t ik és az ember a büntetéstől mentnek nyilatkoztat-
tatik ki A kath. tant a tr ienti zsinat következő 
szavakban fejezi k i : „Si quis per Domini nostri 
Jesu Christi grat iam reatum originális peccati re-
mi t t i negat aut etiam asserit non tolli id, quod ve-
ram et propriam peccati rationem habet, sed illud 

') S. Aug. de spir. et litt. c. 32, n. 56. 

dicit tan tum radi aut non imputari a. s." 2) Protes-
táns részről pedig ál l janak itt Luthernek, X. Leo 
pápa által elitélt szavai: „Aliud est omnia peccata 
remitti, aliud omnia tolli, baptismus omnia remit-
tit, sed nullum penitus tolli t", ez elég jellemző és 
világos. Világosság okáért á l l janak itt a követke-
zők. Minthogy a kath . tan az ember megigazulását 
u g y f °g j a fel, mint bensőt, valóságost, mely a szent-
séget önmagában foglalja, u g y világos, hogy az a 
bünt , mint a mely a szentséggel ellenkezik, kizárja. 
Ugyan minő összeköttetés is ál lhatna fenn az igazság 
és igazságtalanság, a világosság és sötétség, Krisz-
tus és Belial közt? 

Ellenben, minthogy a protestáns tan szerint a 
megigazulásban az embernek csak Krisztus igaz-
volta tudatik be anélkül, hogy az igaz értelemben 
az ember saját ja lenne: nagyon természetes, hogy a 
megigazult emberben is megmarad az igazságtalan-
ság, azaz a bün, csakis avval a különbséggel, hogy 
most már Krisztus érdemei által befedetik, igy Isten 
szeme elől elvonatik és i lyformán megbocsáttatik. 
Vagy Möhler kifejezése szerint: mig kath. tan sze-
rint Krisztus az igaz, az emberbe behat és benne 
alakul, ugy hogy az ember, habár gyenge, de mégis 
Krisz tus képmása lesz; protestáns felfogás szerint 
az igaz Krisztus igazságának csak árnyékát veti 
az ember folytonosan fenmaradó igazságtalansága 
és bünösvoltára, ugy hogy ezt az Isten többé észre 
nem veszi, és igy a megigazult ember is bűnös ma-
rad, mind haláláig.3) Az igazság érdekében mégis 
meg kell val lanunk, hogy a protestáns rendszerben 
is van szó szentségről, habár nem is következete-
sen az alapgondolattal , de mégis következetlenül 
az igazság javára . Megengedik ugyanis a protes-
tánsok, hogy a megigazult ember utólagosan meg-

_ 2 ) Con. Trid. sess. 5, c. 5. 3) Möhler Symbolik p. 138. 
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szenteltethetik, mire nézve következőleg okoskod-
tak. Miután — mondják — Isten az embert puszta 
irgalmából igy igazzá tette, az ily ember az isteni 
jótétemény iránti hálás elismerésből igyekezni fog 
az Isten törvényeit megtartani és Istennek tetsző 
életet élni. A megigazulás által ugyan a bűn nem 
irtatik ki, de erejében mégis meggyengittetik, és 
azon mértékben, a mint a bün meggyengül, lassan-
kint a szentség is bevonulhat, és növekedhetik az 
emberben. Hogy azonban az alapeszméhez ismét 
hivek maradjanak, ez utólagos szentségről ismét 
azt állítják, hogy ez semmi összeköttetésben sincsen 
a megigazulással, hanem önmagában áll, és ha épen 
el is maradna, az az ember üdvét nem koczkáz-
tatná. 

E tanitmányban is mindkét részről irányadó 
volt a felfogás az eredendő bün és a bűnről ál ta-
lában. Ha a vétek a bukott emberben lényeges részt 
képez, és e lényeges vétket magok a rendetlen vá-
gyak képezik, ugy a cselekedendő bűnök e vágyak 
szükségképeni nyilatkozatául tekintendők, mint-
hogy a bukott ember, meg levén fosztva az erkölcsi 
szabadságtól, nem képes ellenállani a rendetlen 
vágyaknak. Minthogy továbbá ily embernek a bün 
ellentéte, az igazság bensőleg nem lehet tulajdona, 
a már létező bűnnek, daczára a megigazulásnak, 
továbbra is fenn kell maradnia. Az ő szempontjuk-
ból illetőleg, azután a protestánsok saját tapaszta-
latuk és öntudatukra is hivatkozhattak, minthogy 
mindkettő eléggé világosan tanusitja, hogy a rendet-
len vágy fenmarad még a megigazult emberben is. 
Ha ez képezi a bűnt, akkor természetesen az követ-
kezik, hogy a megigazulás á l ta la bün ki nem irtatik. 
A bün természetének ily felfogása mellett azonban 
kevés fáradságba kerül, hogy kiki belássa, misze-
rint a rosz ily módon az erkölcsi térről leszoritta-
tik és a physikai térre tétetik át, miáltal azonban 
a bün, a tulajdonképeni bün jellegét elvesziti. 

Másképen áll az ügy a kath. egyház tana sze-
rint. Az egyház szerint ugyanis az eredendő bün az 
erkölcsi szabadság ténye, a concupiscentia pedig, 
(lZ9)Z íl bünrevaló hajlam magában véve nem bün, 
hanem csak a bün büntetése és következménye a 
bukott emberben, és ámbár nem lehet tagadni az 
összeköttetést, mely a bukott ember cselekedendő 
bűnei és az eredendő bűntől származott concupi-
scentia közt létezik, amennyiben t. i. e bünrevaló 
hajlam ingert kelt az emberben a bün valóságos 
elkövetésére ; de a cselekedendő bűnben mégis ér-
vényre lehet emelni erkölcsi részét a szabadvétség-

nek, amennyiben t. i. különbséget lehet tenni a 
roszravaló hajlam ingere és az akarat beegyezése 
közt ez ingerbe, mely nélkül bün nem létezik. E 
szerint a kath. egyház anélkül, hogy tagadná, mi-
szerint a megigazult emberben is fenmarad a con-
cupiscentia, mégis tanithatja, hogy belőle a vétek 
kiirtatik, minthogy a concupiscentia a megigazulás 
előtt sem volt vétek, hanem csak ennek büntetése; 
azért a trienti zsinat azt t an i t j a : „manere autem in 
baptisatis concupiscentiam vei fomitem peccati, haec 
s. synodus fatetur et sentit : quae cum ad agonem sit 
relicta, nocere non consentientibus, sed viriliter per 
Jesu Christi gratiam certantibus non valet, quin 
imo, qui legitime certaverit, coronabitur",4) csak 
hogy a concupiscentia a megigazulás után elveszti 
boszuló természetét és tisztán büntetővé változik. 
Ez az egyház tanitmánya, mely szorosan össze-
függ azon másikkal, hogy a bün székhelye és ere-
dete az ember akaratában keresendő, s hogy igy az 
ember erkölcsi akarata megjavítható anélkül, hogy 
a különben is nem az akaratban, hanem az ösztön-
ben létező rosz vágy kiirtatnék az emberből. 

Ha ez áll általában azokra nézve, kik csak az 
eredendő bün által vannak beszenyezve, annál in-
kább állania kell a felnőttre nézve, ki a veleszüle-
tett concupiscentiához más bűnöket, sőt sokszor a 
bün megszokottságát is csatolja. Minden cseleke-
dendő bün fokozza a bűnre való haj iamat , és végül 
a szerint, a mint valaki többé vagy kevésbbé hozzá 
szokik a bün elkövetéséhez, bizonyos mechanicus 
készség fejlődik ki a testi élettel összekötött alsóbb 
szellemi tehetségekben, ugy hogy ezek egy megha-
tározott bűnös irányban működnek. I ly megszokás 
mellett tehát nagyon természetes, hogy az uj, a 
megigazulásban létrejött szent akarat irány nem 
képes azonnal a test minden mozgását a lélek min-
den ösztönét saját iránykörébe vonni, hatalma alá 
ha j tani ; hogy ez történhessék, az akaratnak is erő-
södnie kell ; minthogy azonban ezen ösztönök az 
újjászületett akarat előtt utálatosakká lettek, na-
gyon természetes, hogy azoknak az akarat ellené-
ben nyilatkozó gerjedelmeik nem képesek az aka-
ratot beszenyezni, és igy bűnt nem is képezhetnek. 
Az inger, gerjedelem t. i. nem bün mindaddig, mig 
az akarat tőle beegyezését megtagadja. Ha tehát 
a megigazulás által szentté lett akarat megszűnt a 
concupiscentia szolgája lenni, ugy e concupiscen-
tia is megszűnt bűnös lenni, és az ember lényének 
fensőbb erkölcsi teréről az alsóbb physicai terére 

4) Conc. trid. sess. 5, decr. 5. de pecc. orig. 
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szoríttatott ; itt azután, mint a bűn következménye megma-
rad ad agonem relicta ; alkalmat nyújthat ugyan és nyújt is, 
hogy a lélek a győzelmes küzdelemben mind jobban meg-
erősödjék és megdicsőüljön ; de természetesen a gondtalan-
nak arra is nyújthat alkalmat, hogy elessék ; ha azonban az 
ember a megigazulásban nyert kegyelemhez hü marad, ha 
avval hiven közreműködik, a concupiscentia hatalma min-
dig fogy, anélkül azonban, hogy ez életben teljesen kiirtat-
hatnék, igy tehát a megigazulás után fenmaradó concupi-
scentia semmi nehézséget sem szül, hogy a bűnbocsánatot 
ugy fogjuk fel, mint a bün kiirtását. 

A kath. tan helyességét igazolják a szentirati bizonyí-
tékok is, mert ámbár nem lehet tagadni, hogy itt-ott jönnek 
elő ily kifejezések, hogy Isten a bűnt az embernek ,be nem 
tudja', vagy, hogy Isten az ember bűnét ,befedi', minthogy 
azonban ezekkel szemben számtalan más hely határozottan 
a bün eltörléséről, kiirtásáról szól, nagyon világos, hogy a 
fentebbi kifejezések csak anthropomorphistice használtat-
nak, annyival is inkább, mert olyasvalaminek befedéséről, 
vagy elfedéséről Isten szeme elöl, ami létezik, és aki előtt 
omnia nuda sunt et aperta, természetesen szó sem lehet. 
Mennyire távol van csakugyan a szentirástól a ,be nem 
tudás' gondolata, midőn a bünbocsánatról szól, mennyire 
inkább a bün teljes eltörlése, kiirtása található fel benne, 
annak bebizonyítására álljon itt a következő, minden két-
értelműséget kizáró néhány szentirati hely, igy olvassuk sz. 
Jánosnál: „ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi",1) 
ahol ckIqsiv annyit jelent, mint magára venni és mástól el-
venni ; az Apostolok Cselekedeteiben pedig e szavak állanak : 
„poenitemini igitur et convertimini, ut deleantur peocata 
vestra",2) amit a görög è%ctÂ.eicpd/]vai a latin deleri szónál 
még élesebben fejez ki. Isaiásnál pedig e szavak találhatók : 
„delevi ut nubem iniquitates tuas",3) a zsoltárnok pedig 
mondja :4) „lavabis me et super nivem dealbabor, cor mundum 
créa in me Deus", szent Pál apostol is igy szól:5) „Christus 
oblatu3 est ad multorum exhaurienda peccata" stb. Ha ezen 
kifejezések nem azt jelentik, hogy a bün bensőleg, valóban 
eltöröltetik, ugy ezen eszme kifejezésére nem található szó. 
Evvel egyezőleg a szentírás továbbá azt tanitja, hogy a ke-
gyelembe felvett, megigazult ember Isten előtt kedvessé 
lesz, kiben Isten előtt semmi gyűlölni való sincsen: „nihil 
ergo nunc damnationis est iis, qui sunt in Christo Jesu, qui 
non secundum carnem ambulant",6) mondja sz. Pál, mely 
helyet a trienti zsinat hitelesen megmagyarázott, mert 
annak bebizonyítására idézte, hogy az újjászületett ember-
ben fenmaradt concupiscentia önmagában véve nem bün. 

Hasonló határozottsággal nyilatkoznak a sz. atyák is, 
valamint bátran lehet állitani, hogy a 16-dik század előtt 
egy theologusnak sem jutott eszébe az idézett helyeket pro-
testáns értelemben elcsavarni. A szent atyák közül legyen 
elég idézni szent Ágostont, ki igy szól : „cooperta sunt pec-
ca t a . . . abolita sunt, deleta sunt. Non sic intelligas cum di-
xit ,cooperta sunt', quasi ibi sint et vivant", és ugyanazon 
sz. atya szavai a következők is : „dicirnus baptisma dare 
omnium indulgentiam peccatorum et erimina auferre, non 
radere", épen ezen kifejezés, melyet a zsinat is használ. 

') 1, 29. - 2J 3, 19. - 3) 44, 22. - ') ps. 50, 9, 12. — Hebr. 9, 
28. - Rom. 8, 1. 

Vagyis mindent összefoglalva néhány szóba : a megigazulás 
által egyrészt az ember bensőleg igazzá, szentté lesz, más-
részt pedig bűnei valóságban eltöröltetnek, a büntetések 
elengedtetnek, — ez a megigazulás természete. 

A jansenismus rövid története és mai állása. 
(Vége.) 

Minden ily választás vagy kinevezés a németalföldi 
rendeknek is hozatott tudomásukra, melyek azonban mindig 
igen óvatosan tartózkodtak attól, egyiket is helyben hagyni, 
de akadályokat sem támasztottak, azon kikötéssel, hogy az 
egyházfő azon kibocsátványaiban, melyek a kormány vagy 
a törvényszékek elé kerültek, soha se merje az utrechti ér-
seki vagy más oly czimet használni, mely valamelyik, a re-
formatio előtt fenállott püspöki székhelyről vétetett volna. A 
kormánynak ezen közömbös magatartása egyrészt ugyan 
azt eredményezte, hogy a jansenista hierarchia akadály nél-
kül fenállhatott, másrészt azonban még sem vala képes a 
felekezetnek terjesztését előmozdítani. Hogy pedig a szent-
székkel szemben a külső forma megtartassék, ezért minden 
püspök megválasztatását s felszenteltetését tudatni szokták 
azzal, mely erre mindannyiszor kiközösítéssel válaszol. 

Midőn későbben, 1806-ban a németalföldi királyság 
megalapittatott, Napoleon Lajos király többi közt e feleke-
zeteknek ügyeit is rendbe hozni készült s értésére esvén, mi-
szerint tagjainak száma annyira leapadt, hogy már alig 30 
csekély község áll fenn belőle, elhatározta őket a katholi-
kusokkal ismét egyesiteni. Ennélfogva megtiltotta nekik 
1808-ban, midőn a haarlemi s utrechti székek épen üresen 
állottak, ezek számára uj püspököket választani, mely ti-
lalom a jansenistákat nem csak, hogy el nem keserítette, ha-
nem ugyanők ellenkezőleg köszönő feliratok által teljes meg-
elégedésüket is fejezték ki ezen rendszabálylyal. A király 
terve akkor nem hajtatott ugyan végre, későbben azonban 
a császári biztos, d' Alphonce ur által ismét felkaroltatott, 
ki a császártól arra nézve nyert volt határozott s sürgős 
megbízatást, hogy a hét németalföldi tartományban létező 
felekezet cultusviszonyaíknak rendezése iránt szabatos j a -
vaslatokat tegyen. Ebbeli jelentéstevő javaslatát d'Alphonce 
1812-ben terjesztette fel, s abban hasonlólag igen sürgősen 
a katholikusokkali egyesitést ajánlotta, mely egyébiránt a 
császárnak szándéklataival is megegyezni látszott. A janse-
nista püspököknek száma már 1808-ban, Lajos király tilalma 
folytán egyre apadt s csak Deventerben volt még püspök. 

Azonban 1814-ben az utrechti káptalan elhatározta, 
hogy e tilalmat nem fogja többé tekintetbe venni, hanem 
utrechti ,érseket' választani, mit meg is tett. Az ,ér3ek' vi-
szont 1818-ban haarlemi püspököt nevezett, s azóta az idő-
ről időre megüresedő székeknek betöltése meglehetős rend-
ben szokott történni. A püspökök 1825 óta évi járulékot 
húznak az állampénztárból, mindazonáltal a kormány kö-
vetkezetesen vonakodott őket mint utrechti, haarlemi s cle-
venteri püspököket elismerni, hanem csak egyszerűen ,püs-
pökök'-nek tekinté s czimzé, csak 1853-ban, midönakatho-
likus hierarchia ismét helyreállíttatott Németalföldön, csak 
akkor szűnt meg a kormány e tekintetben néhézségeket 
csinálni, akkor kezdte nekik ama nyilvános rangfokozatot 
megadni, melyre igényt tartanak, s azóta a jansenista fele-
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kezet mint külön egyház az ,ó-püspöki testület' elnevezése 
alatt hivatalosan is szerepel. 

. A felekezet, általán véve, elég anyagi segédeszközzel 
bir a maga fentartására. Az utrechti ,érseki', a haarlemi püs-
pöki' megye s az egyes káptalanok tetemes fekvő jószágok-
kal s jövedelmekkel birnak. Ugyanaz áll az egyes községek-
ről is, melyeknek száma jelenleg mindössze 25-re apadt, ho-
lott az öt megyére feloszlott katholikus községeknek száma 
immár 950-ig emelkedett. Létezik jansenista papnevelde is, 
mely nagyon gazdag, mellette gyermekseminarium is van. 
A hittanulóknak száma felette csekély. 

A jansenista papság jelenleg, saját jövedelmein kivül 
még 118000 ftot huz az államtól, melynek mikénti kiosztására 
nézve felemiitjük, hogy az utrechti püspök 1860 ftot, a haar-
lemi 1300, a deventeri 700, minden püspöki titkár 500, s 18 
plébános összesen 7200 ftot kap. A jansenista papságnak 
összes létszáma legfelebb 30. Katholikus pap ellenben van több 
mint 1900, nem számitva az érdemesülteket s a különféle inté-
zetek mellett alkalmazottakat. Az öt katholikus megyének 
mindegyike nagy s kis papneveldével bir, melyekben több 
mint 1200 egyén oktatást s nevelést nyer. Jansenista egész 
Németalföldön alig van 6000 ; katholikus több mint 1300000. 

Ajansenisták általában a jobbmódu polgárok közé szá-
mitandók. Köztök igen kevés szegény van, s a legtöbb hitköz-
ség eléggé gazdag, hogy szegényeiken hathatósan segithessen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, okt. 28. Az o r s z á g g y ű l é s h a r m a d i k 

ü l é s s z a k a m i n t r e g e n e r a t o r . Nagy várakozások-
kal vannak- eltelve lapjaink az összejött országos ülés har-
madik ülésszaka iránt, regeneratori szerepet tulajdonítanak 
neki, mely hivatva volna a bukott nemzetet ismét lábra 
állítani, hogy ez minden tekintetben korunk színvonalára 
emelkedve, méltó helyet foglaljon az európai nemzetek közt, 
s ha kell, szavának méltó súlyt is képes legyeu kölcsönözni. 

Ez mind igen szép, nemes eszme, magasztos törekvés, 
de hiu remény, vagyis inkább nem annyira remény, mint 
inkább minden ülésszak kezdetén meg-megujittatni szokott 
phrasis, ut liberales homines aliquid dixisse videantur. De 
ezt be is kellene bizonyítani, lássuk csak. 

Mindenekelőtt is szükségesnek tartjuk arra utalni, 
hogy liberális lapjaink oly valaminek regenerálását tűzik 
ki a mostani ülésszak czéljául, mihez oly értelemben, mint 
ők veszik, regenerálás nem keL.Azt csak nem fogja ugyanis 
senki kétségbe vonni, hogy mi itt Magyarországon mind 
erkölcsi, mind fiuanczialis tekintetben korunk színvonalán 
állunk. Vagy nincsen-e deficitünk, e hét évi alkotmányos 
korszak alatt oly magasra emelve, hogy megirigyelhetné 
tőlünk bárki is, ha ebben irigyelni való volna? nincsenek-e 
közösiskoláink, melyek jobb, nemesebb czélt megillető buz-
galommal törekednek a gyenge ifjúságot a hitetleuség, er-
kölcstelenség színvonalára emelni ? nem bir-e szabadsággal 
a legutolsó utczai suhancztól fel egész honatyáinkig mindenki 
büntetlenül szidni, rágalmazni, gyalázni a kath. egyházat? 
ugyan, mi kell még több, hogy szegény hazánk a kor szín-
vonalára emeltessék ? talán az a baj, hogy még nem hur-
czolják a papokat börtönre, vagy még le nem nyaktilózzák ? 
Ugyan, ki tagadná, hogy legalább a jó akaratot illetőleg, e 

pontban sem állunk egy hajszálnyival sem alább korunk szín-
vonalán ? Az elmaradásról nem panaszkodhatunk, s ha épen 
valakinek tetszik, a vádlókkal szemben ily tények mellett 
mindig bátran állithatja, hogy mi a kor színvonalán állunk, 
és igy regenerálásra nincsen szükségünk. 

Egészen másképen venné ki magát a dolog, ha a re-
mény, óhaj, vagy akár minek nevezzük azt a megfoghatat-
lan valamit, a mi a jelen ülésszakhoz fűződik, valóságos, 
megnem hamisított regenerálásra irányozva lenne. Itt két 
pontot óhajtunk különösen figyelembe vétetni, t. i.az anyagi 
és erkölcsi regeneratiót. 

Nem szándékozunk tagadni, sőt igenis hangsúlyozzuk, 
hogy itt mindkét tekintetben igen sok regenerálni, javítani 
való van, sőt azt sem tagadjuk, hogy nevezetesen az anyagi 
rész az, mihez a jelen ülésszak alatt a liberalismus nagy re-
ményeket füz ; természetesen, mellőzve minden erkölcsi mo-
momentumot és ez azon körülmény, mely késztet bennünket, 
hogy a jelen ülésszaktól is megtagadjunk minden nemesebb 
értelemben vett regeneratori szerepet ; mert, ha elismerjük 
is, hogy egy nemzet életében az anyagi jólét nem megve-
tendő tekintetet érdemel, ha elismerjük is, hogy szabad is e 
jólét előmozdítására törekedni, azt mégis mint egyedüli 
végczélt kitűzni, arra mint ingathatlan alapra a nemzet 
jövő boldogságát alapítani, tévesnek, czélszerütlennek, sőt 
veszélyesnek tartjuk. Veszélyesnek mondjuk, mert az erköl-
csi momentum mellőzésével, a nemzet fiainak elméje, gon-
dolkozása tisztán az anyagira, mint egyedül szükségesre le-
vén irányozva, a már különben is nagyban kifejlett anyág-
elviség, még nagyobb tért nyerend az elmékben, az erköl-
csiség még nagyobb mérvben száműzetik a társadalomból, 
mig a teljes bukás be nem következik. 

Nemzetet pusztán fiuanczialis tervekkel, §§-sokkal a 
végsülyedéstől még senkinek sem sikerült megmenteni, s ha 
a jelen ülésszak atyái csakugyan ugy vannak meggyőződve, 
hogy nekik a nemzet irányában regeneráló-missiójuk van, 
ha liberális lapjaink e missió betöltését komolyan várják is, 
a mit mi egyáltalában nem várunk, ugy más eszközökhez 
kell nyúlni. A financzialis bukás csak következmény, meg-
előzte azt a szellemi, erkölcsi bukás, ebből kellene a nemze-
tet felemelni, akkor majd lehetne lassankint financzialis ter-
vekkel előállani, melyeknek sikerét biztosítaná a már hely-
reállított erkölcsi érzet, az ebből folyó törvény-, és még más 
egyéb megnevezhetlen iránti tisztelet. Mindenekelőtt az or-
szággyűlésnek kellene a ker. vallás elveinek alapjára állani, 
semmit nem tenni, ami azokba ütközik, minden törvényt 
megsemmisíteni, mely ezekkel ellenkezik, és igy hatni a nép 
erkölcsi érzetére, mely a felülről jövő példának mindig hü 
követője lenni szokott. E változás mellett reményt fűznénk mi 
is az együtt ülésező honatyák működéséhez, reménylenők, 
hogy regenerálni fognák azt, mit hét év a nemzeten rontott ; 
de igy, a mint a viszonyok állanak, a régi eszmék, régi elvek 
mellett nincs mit reménylenünk ez ülésszaktól sem, épen 
ugy, mint nem volt az előbbiektől, és előlegesen is meg va-
gyunk győződve, hogy nem C 3 a k mi, de a jövő történelem 
sem fogja feljegyezni ama liberális remények beteljesedését, 
mintha a jelen országgyűlési ülésszak a nemzetre nézve 
regeneráló küldetést teljesített volna, hanem igenis a libe-
ralismus gyalázatjára constatálni fogja, hogy hivatása csak 
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rombolás és nem javítás, a nemzetek tönkretétele, de nem 
megújítása, azért, ha van, miért örvendenünk a jelen ülés-
szaknak az csak azért van, mert rövid ideig tart, és igy ke-
veset ronthat. $ 

Kolozsvár, oktober 11. 1874. A s z e n t P é t e r -
és P á l - t e m p l o m f e l s z e n t e l é s e . A kolozsvári rom. 
kath. egyházközség méltán mondható az erdélyi egyház-
megye legjobban szervezett egyházközségének, minthogy 
híveinek a 10000-et meghaladó száma minden lelki szükségeit 
kielégítő intézetekkel rendelkezik. Van ugyanis a kegyes-
rendi atyák vezetése alatt jeles és népes főgymnasiuma, 
két finöveldéje, több fi- és leányiskolája, kisdedóvója, 
szent-ferenczrendi és minorita-zárdája, az egyházi és neve-
lési ügyekért melegen érdeklődő egyházközségi képviselő-
testülete, jeles munkaerőkkel ellátott plébániája s vannak 
fenséges templomai és jótékony intézetei. 

Ezek között kiváló helyet foglal el a Szent-Erzsébet-
aggház, mely a fentjelzett napon örökre emlékezetes ün-
nepet tartott. Ez aggház bármelyik hazai városnak dí-
szére válnék, mind ujonan kijavított tágas és egészséges 
épületét és templomát, mind pedig jótékonyságát illetőleg. 
Tagjainak elaggott, s elszegényedett férfiakat és nőket vesz-
nek be, kik majd az intézeten kivül, majd pedig annak fa-
lai közt részesülnek több kevesebb segélyben. A kültagok 
két osztályba vannak sorozva. Az első osztályba tartozók 
havonként 3—4 forint, a második osztályúak pedig két-két 
forint segélyben részesülnek és számuk 90—100-ig emel-
kedik, kik együttesen évenként 2000—2400 frt segélyt 
kapnak. A beltagok száma 34—50, kik teljes ellátást és 
gondos ápolást élveznek. Az intézet vezetésére igazgató, 
kezelő ispán és lelkész van alkalmazva. Ezeken kivül ügy-
véd, orvos és szolgaszemélyzet. Évi rendes kiadása 9— 
10,000 ft, mig rendkívüli kiadásai a viszonyok szerint változ-
nak. Főjövedelemforrásai különböző neműek. Kősóváltság 
czimén kap évenként 2900 frt 62 krt, úrbéri papírokból 
2—3oOO ftot, egyéb jövedelmei kamatozó tőkékből, a mérai 
és kolozsvári földekből és erdőkből, haszonbéres házakból 
és malombérből folynak s évenként mintegy 10—11,000 
frtot tesznek. 

A lelkiszükség kielégitésére szent Péter és szent Pál 
neve alatt az aggház közelében csinos és elég terjedelmes, 
gótizlésü templom emelkedik, melynek fődiszét főoltára 
képezi. Ezt Münchenben a Mayerféle müintézet készítette a 
leszállítás és felállítás költségeivel együtt 4180 frtért o. é. 
Szép festménye szent Erzsébetet, magyar királyleányt ábrá-
zolja, a mint a szegények között alamizsnát osztogat. Szobrai 
az apostolok fejedelmeit mutatják. Állványa gótizlésü a 
templom stylusának megfelelően. 

E templom és oltár felszentelése végett főpásztorunk, 
gyergyó-szentmiklósi Fogarasy Mihály püspök ur ő nagy-
méltósága tegnap délben a vasúti-vonattal Kolozsvárra ér-
kezett, s az itteni indóháznál az egyházközség főbbjei üd-
vözletét fogadván, diszes kísérettel a plébániára hajtatott, 
melynek tulajdonosa, főt. Lönhart Ferencz praelatus ur ő 
méltósága, forró üdvözlettel és magyaros vendégszeretettel 
vezette termeibe. Itt is többen tisztelegtek ő Nmltságánál s 
hálásan emiitették fel püspöksége alatt az egyházmegye 
minden részében kiárasztott jótékonyságát, főleg pedig a 

plebanialis templom szentélyének középső szines ablakát, 
melylyel ő Nmltsága e monumentális épületet feldíszítette. 
Ezen ablak szent Mikály főangyalt, ő excája, az erdélyi me-
gye s Kolozsvár védszentjét, a magyar királyi koronát és ő 
Nagyméltósága czimerét ragyogó színekben mutatja. Hason-
lóképen a Mayerféle müintézetből került ki 1575 frtért, a 
két oldalablakkal együtt, melyeknek 2121 ft. költségét a 
templom pénztára fedezte. 

Délután ő Nagyméltósága megkezdette a templom-
szentelés lélekemelő szertartásait, amennyiben a vértanuk-
nak az oltárba helyezendő ereklyéi mellett elvégezte a szent 
zsolozsmát. Másnap már nyolcz órakor hozzáfogott a szent 
ténykedéshez. A hivek tömegesen vonultak a megszente-
lendő helyre s lankadatlan figyelemmel kisérték főpászto-
ruk imáit és fáradozásait a hoszu négy órán végig, a mig e 
magasztos szertartások tartottak. Emelte figyelmöket a ma-
gyar anyanyelv, melyen ez imákat ö Nagyméltósága fenn-
hangon mondotta, és melyen a kar a zsoltárokat és énekeket 
zengedezte. Mert azokból megértette a jelen volt hivő soka-
ság minden egyes ténynek mély jelentését s ennélfogva na-
gyobb tisztelettel és kitartással követte mindvégig. 

A templom-, oltár- és orgonaszentelés elvégeztével ő 
Nagyméltósága a szentély közepén a nép felé fordulva he-
lyet foglalt, és szokása szerint megragadó beszédet röktön-
zött az ünnepély jelentőségéről, kifejtvén, hogy a nagyszerű 
szertartás, melylyel az anyaszentegyház a templomot fel-
avatja, kifejezése azon határtalan tiszteletnek, melylyel 
Isten háza iránt viseltetik. Egyszersmind pedig intés a hi-
vekhez, hogy ők is hasonló tisztelettel közeledjenek az Ur 
hajlékaihoz. (Vége köv.) 

Ii erlin. H e f e l e p ü s p ö k é s a n é m e t ,c u 11 u r -
k a m p f.' A tudós rottenburgi püspök egy idő óta azon kétes 
szerencsében részesült, hogy itteni felhivatalos culturharczo-
saink kiváló előszeretettel rá, mint a per eminentiam b é -
keszerető' főpapra hivatkoztak, folytonosan ismételgetvén, 
miszerint ö Württenbergában, egészen oly körülmények 
közt, mint a minőket a porosz májusi törvények még csak 
teremteni akarnak, az egyház s állam közti békét a legjobb 
sikerrel fentartani tudja. Ezen álnok dicséret még akkor 
sem szűnt meg, midőn a püspök a neki felajánlott freiburgi 
érseki széket e szavakkal utasitá vissza : „Ha oda mennék, 
két hét alatt be lennék zárva" — miből a culturharczosok 
beláthatták, miszerint a nagy tudós mint főpap hasonló kö-
rülmények közt csakúgy cselekednék, mint többi német hi-
vataltársai ; de ők ezzel nem törődtek, hanem irányzatos 
magasztalásaikkal mindaddig alkalmatlankodtak neki, míg-
nem legújabban eléggé érthető, erélyes hangon meghazud-
tolta őket. 

Nevezetes, hogy a lendület és inditó ok ezen meghazud-
tolásra Amerikából jött, hol a liberális lapok csak oly hazu-
gok lévén, mint nálunk, collegialis kötelesságüknek tartják, 
tengerentúli elvtársaiknak füllentéseit átvenni s ekként ol-
vasóik közt terjeszteni. Igy történt, hogy a pittsburgi ,Frei-
heitsfreund' f. évi augusztus 14-én a következőket irta : 

„A német püspöki karnak legbékeszeretőbb tagjai 
közé mindenesetre Hefele, rottenburgi püspök tartozik. O 
többi német hivataltársainak fellépését határozottan kár-
hoztatja, amiért is ezek már ismételten meglehetősen kemé-
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nyen nyilatkoztak ellene. Ez azonban nem akadályozza öt 
abban, hogy mérsékelt nézeteit minden kínálkozó alkalom-
mal nyilvánosságra ne hozza. Igy, midőn az ellwangeni espe-
resi kerület Dr. Schwartz személyében egy dühös ultramon-
tán papot választott esperesévé (1. ,í2eZ.' 13 sz. 116. 1.) a püs-
pök e választást megsemmisitette, nehogy Württemberg is az 
ultramontán üzelmeknek színhelyévé váljék. A legszebb bi-
zonyitvány Hefelének áldásdus működése mellett azon kö-
rülmény, hogy Württembergben a felekezetközi béke mind-
eddig sértetlenül fentartatott." 

Ezen dicséret ily jellemtelen lap által, mint a minő a 
liberális ,Freiheitsfreund'' annyira roszul esett a pittsburgi 
katholikusoknak, hogy egyenes kérdést intéztek a püspök-
hez, melyre ez ezelőtt néhány héttel válaszolt is, s pedig a 
következő levél által, melyet a baltimorei ,Kath. Volksstg' 
f. hó 10-én hozott : 

„Egy önöknél megjelenő német újság, a ,Ireiheits-
freund' nem régen egy, csekélységemre vonatkozó állitást 
hozott, melylyel szembeszállani határozott kötelességemnek 
tartom. Igaz, hála Istennek, hogy Württembergben, egész 
mai napig a legszebb béke uralkodik egyház és állam közt, 
s mi ezt az isteni kegyelem után első sorban kormányunk 
jó indulatának s királyunk bölcseségének köszönjük. Ha az 
egyházügyi (,ókatholikus') üzelmek itt ott felülről ne támo-
gattatnának, előmozdittatnának s kegyeltetnének, ugy Né-
methonnak egyéb vidékei is ugyanily egyházi békének ör-
vendenének, minőt mi itt Württembergben élvezünk. Nem 
igaz, hogy én „egyéb némethoni hivataltársaimnak fellépését 
határozottan kárhoztatom, amiért is azok már ismételten 
meglehetősen keményen nyilatkoztak ellenem" ; — ily véle-
ményeltérésről én legalább semmit sem tudok ; ellenkezőleg 
pedig mondhatom, hogy köztem s ftdő kartársaim közt a 
legszebb egyetértés uralkodik, mihez még azt is teszem, 
hogy nem régen egy magas rangú (nem württembergi) 
államhivatalnok előtt egészen őszintén akként nyilatkoztam, 
hogy én amaz esküt, melyet Poroszországban és Badenben 
a püspököktől követelnek, le nem tenném, s az uj egyház-
ügyi törvények iránt engedelmességet nem Ígérhetnék. Igaz 
ugyan, hogy a béke embere vagyok, de vannak határok, 
melyeket még a legbékülékenyebb püspök sem léphet át". 

„Felhatalmazom önt, hogy eme nyilatkozatomat akként 
használhatja, amint jónak látandja. Hefele Károly József, 
rottenburgi püspök". 

Ezek után félhivatalosaink talán békében hagyandják 
a tudós főpapot, s nem fogják többé azzal bántalmazni, hogy 
a magok emberei közé számítják. 

Boroszló. A s z i l é z i a i k a t h o l i k u s o k n a k 
g y ű l é s e folyó hó 19-én ünnepélyes isteni tisztelettel vette 
kezdetét, melyet Wlodorski segédpüspök tartott: 11 órakor 
tartatott az első ülés, melyben Ballestrem gróf elnökké, 
Horn bírod, képviselő, Heim plébános s báró Keller-Köben 
alelnökökké, Franz, gyártulajdonos és Thomas plébános 
jegyzőkké választattak, s három osztály alakíttatott : a saj-
tóügy, a társadalmi s az egyleti kérdések tárgyalásának 
számára. 

Okt. 20-án Horn, birod. képviselőnek elnöklete alatt 
a második ülés tartatott, a sz.-Vincze-egyleti háznak nagy 
termében, melyben a tegnap alakitott osztályoknak jelen-

téstételei tárgyaltattak. A sajtóiigyi osztály több resolutiót 
hozott javaslatba, melyek által a katholikus sajtó támoga-
tásának kötelessége hangsulyoztatott, a jó olvasmányok ter-
jesztésével foglalkozó Görre3egyletnek minél hathatósb 
pártoltatása, s végre a ,Deutscher Hausschats' mint igen jó 
szépirodalmi olvasmány ajánltatott. Egy további, igen figye-
lemre méltó resolutio azt kívánja kimondatni, hogy jövőre 
az egyes kath. írók közti differentiák magán uton s békésen, 
s nem nyilvános polémiák által intéztessenek el. 

Az egyleti ügyekkel foglalkozó osztálynak javaslatai, 
melyek hasonlólag ellenmondás nélkül fogadtattak el, ajánl-
ják a kath. népoktatási egyletnek, s Bonifaczius-egyletnek, 
s a papi segélyző egyletnek pártoltatását. Egyúttal hatá-
roztaíott, miszerint a hgpüspök meg fog kerestetni az iránt, 
vajha a megyei, egyházművészeti egyletet újból felélesz-
teni méltóztatnék. Egy további, ugyancsak a hgpüspökhez 
intézendő kérés az, hogy a templomok reggeltől estig nyitva 
maradjanak. Határoztatott végre, hogy esztendőre a szilé-
ziai katholikusoknak nagygyűlése Neisse városában fog 
megtartatni. 

Ugyané nap estéjén Ballestrem gróf a lövölde nagy 
termében a harmadik ülést tartotta, melyre körülbelül 5000 
ember jelent meg. Az akkor tartott, igen sikerült előadások 
közül emiitjük Rittveger úrét Berlinből, a társadalmi kér-
désről, s dr. Mickeét: ,Was ist der Papst'? Agyülés hodoló 
táviratokat intézett a szentatyához s Antonelli bibornokhoz, 
s válaszul az apostoli áldást vettem A koronaherczeghez is 
intéztetett üdvözlő távirat épen e napra eső születése napja 
alkalmából, miért ez legott táviratilag ßz egybegyűlteknek 
szívélyes köszönetet mondott. A herczegpüspök mindnyá-
junknak nagy fájdalmára nem jelenhetett meg személyesen, 
minthogy épen egy nappal előbb kocsijával feldöntetvén, 
több igen fájdalmas, ha mindjárt, mint reméljük, nem is 
veszélyes sérülést szenvedett. 

Oroszország. A s z a k a d á r p a p s á g á l l a p o t a . 
(Vége.) Az ujonczok, kiket a szerzetes rend a fehér papság 
soraiból kap, a legkülönfélébb egyéniségek. Ha valamely 
pópa vagy diakónus súlyos bűntényt követett el, szerzetes 
életre kárhoztatják. A gyengén tanuló vagy bukott semi-
náristák többnyire önként mennek zárdába, mert tudják, 
hogy a fehér pap'ság között csak sekrestyési vagy haran-
gozó hivatal vár rájok ; ha pedig szerzetesekké lesznek, leg-
alább kényelmesben élnek s néha az áldozárságig is felvi-
szik. Vannak továbbá áldozárok és diakonusok, kiknek ne-
jei elhaltak. Az ilyenek másodszor nem nősülhetnek meg, a 
kormány ellenben nem engedi meg, hogy nőtlen papok lel-
készi hivatalt viseljenek. Igy tehát az özvegységre jutott 
papok kénytelenek zárdába menni. Vannak továbbá pálya-
végzett seminaristák, kik az ordinatióra megkívánt 25 évet 
még nem érték el. Az ilyenek megnősülnek és felszentelteté-
sökig tanárkodnak. Ha most egy ilyennek neje meghal, 
másodszor nem nősülhet, ha ordináltatni akar ; de mint nőt-
lent meg éppen nem ordinálják. Az ilyen tehát ismét kény-
telen zárdába menni. Továbbá az arnbitio is sokakat a szer-
zetbe vonz. A négy nagyobb akadémiának növendékei (sz. 
Pétervár, Moskau, Kazán és Kiew,) ha tanpályájuk fo-
lyama alatt szerzetbe lépnek, bizonyosak, hogy tanulmá-
nyaik végeztével seminariumi tanfelügyelővé, néhány év 
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múlva rectorrá s végre püspökké lesznek. Ezen az uton 
azonban a zárdák még sem kapnak annyi jelesebb tehet-
ségű egyént, mint amennyire szükségük volna. De a fur-
fangos barátok módját találták, hogy mint kell a jelesebb te-
hetségeket körükbe vonni. Ha a kiszemelt egyéniségen a szép 
szó nem fog, maga mellé veszi azt egy barát, elkezd vele 
pálinkázni s nem nagy mesterségbe kerül a fiatal embert 
lerészegiteni. Ha ez megtörtént, rá adják a csuhát, tonsu-
rát nyirnak neki s lefektetik az ágyba. Midőn más nap a 
fiatal ember felébred, bizony csak arra ébred, hogy tudtán 
kivül baráttá le t t . . . Hasztalan minden ellentállás... fac-
tum — mondják neki — infectum fieri nequit, s igy a sze-
gény lépre került madár lassankint beletörődik sorsába. 
Ötven év előtt ez volt a mód novitiusokra szert tenni. Jelen-
leg — mondja szerző — ezen eljárás fölösleges, amennyi-
ben még rövidebb uton tudnak barátot fogni. As akadémiai 
seminarium növendékei szabadon járhatnak ki az intézet-
ből s a mulató helyek látogatása épen nem tilos. Hogy 
egyik másik növendék az ilyen szabad exitusból nem tud 
saját lábán visszatérni, az nem tartozik a ritkaságok közé. 
Az ilyen hazaexpedialtatást a seminariumi műnyelv „trana-
latio reliquiarum"-nak nevez. Ha a rector a növendékek 
közöl valakit barátnak szemelt ki, csak addig kell várnia, 
mig azt reliquia módjára haza szállítják, a mi előbb-utóbb 
bizonyosan megesik a szegényen. Másnap reggel, midőn 
még a szerencsétlennek feje szédeleg, hasa émeleg, tudtára 
adják, hogy illetlen magaviselete miatt ki van csapva !.. . 
de, ha őszinte javulásnak jelét adja az által, hogy baráttá 
lesz, kész számára a kegyelem ! 

Az oroszországi zárdákban nincsen próbaév ; a föl-
vett egyén azonnal professiót tesz, ha a törvényszabta kort 
elérte. Vannak rá példák, hogy oly egyének lettek püspökké, 
kik soha sem éltek zárdában. Az akadémiákról jövő postu-
lánsok 25 éves korukban tehetnek professiót, egyebek 30 
éves korukban. Sokszor megtörténik, hogy a ki törvényes 
korát még el nem érte, öregebbnek vallja magát, hogy pro-
fiteálhasson. Egyebek, kik nem tudnak vagy nem akarnak 
hamis keresztelőlevélre szert tenni, várnak 30 éves korukig. 
Azon ideig a postulans egy barát felügyelete alatt áll, kinek 
természetesen az volna hivatása, hogy a gondjára bizott 
egyént a szerzetes életbe bevezesse. Ámde ez nem történik ; 
az ascetikát még csak meg sem emiitik a postulans előtt ; 
sem elmélkedni nem tanitják. Egyedüli teendője abban áll, 
hogy az isteni szolgálatnál segédkezik ; a többi időt mulat-
sággal tölti el, a zárdán belül vagy kivül, amint éppen 
kedve tartja, A postulánsok mulatságai sokszor nem igen 
épületesek, s ha talán valamelyik az éjet a zárdán kivül 
tölti, azért senki sem szól neki. Ily fegyelem mellett, hogy 
minő szellem uralkodhatik a zárdákban, el lehet képzelni. 
Sz. Vazul szabályaival vajmi keveset törődnek. Hust nem 
volna szabad enniök, de mégis ez a legközönségesebb étel a 
zárdákban. A részegség oly megszokott valami, hogy föl 
sem tűnik. Ebből lehet következtetni, mondja szerző, hogy 
a szüzességi fogadalom mily lábon áll. 

Már emiitettük, hogy a szerzetesi szegénység az orosz-
országi zárdákban ismeretlen dolog. A szerzet jövedelmét a 
tagok maguk között felosztják, kapván mindegyik a rangját 
megillető részt. Az egyes tagok évi jövedelmét nem igen lehet 

meghatározni; annyi azonban bizonyos, hogy a barátok 
nagyobbrészt uri módon élnek. Vannak zárdák, számszerint 
278, melyek állami segélyben részesülnek, kárpótlásul el-
vett javaikért. Ezek három osztályra oszolnak ; az első osz-
tálybeliek évi 3000 ftot kapnak, a másod osztálybeliek 2200 
ftot, a harmad osztálybeliek pedig 1800 ftot. Az államke-
zelte misealapitványokból, melyeknek évi 4%-ja 3,300,000 
fra rug; fele rész a fehér papságnak jut, a másik rész pedig 
a szerzetesek között oszlik fel. Azon zárdák, melyek állami 
segélyben nem részesülnek, terjedelmes földbirtokkal ren-
delkeznek, ide értve a szántóföldeken kivül erdőségeket, 
malmakat és halászatot. Van egy zárda, mely csupán a feny-
ves erdeiben szedett mézgáért 15,000 ftot kap évenkint. A 
legnagyobb jövedelem azonban a nép kegyes adományaiból 
folyik be. Ugyanis a gazdagok többnyire a zárdákban kí-
vánnak eltemettetni. A barátok nem csak a sírhelyért kö-
vetnek túlságos összeget, hanem "egyszersmind minden sir-
ban uj jövedelmi forrás fakad nekik, a mennyiben a meg-
holtnak örököseit folytonosan taxálják az elhunytért mon-
dott imákért. A kegyhelyeket és oly zárdákat, melyek va-
lamely szentnek ereklyéit birják, roppant számú népség lá-
togatja s egy bucsus sem jön üres kézzel. Hogy mennyire 
mehet a búcsúsok adománya elképzelhetjük, ha meggondol-
juk, hogy Moskauban a sz. Sergiusról nevezett zárdát éven-
kint legalább egy millió nép látogatja. Ezen kivül minden 
zárdának vannak kolduló fraterjai, kik egész éven át ala-
mizsnát szednek. Szép jövedelmet hoz a zárdáknak továbbá 
a viaszgyertyákkal űzött kereskedés. A sz. Sergiusról ne-
vezett zárdának évi jövedelme 3,000,000 fra rug. Ezen 
jövedelem azonban korántsem fordittatik művelődési vagy 
kegyes czélokra. Egy jó része a gyűjtők és kezelők zseb-
jébe vándorol, egy harmadát az archimandrita kapja, két 
harmada pedig a többi tagok között oszlik föl. A nagyobb 
zárdák főnökei évenkint 50,000—100,000 ftig rugó divi-
dendát kapnak. Az államsegélyezte első osztályú zárdáknak 
főnökei 20 — 50,000 ftnyi évi jövedelemmel rendelkeznek s 
a legszegényebb zárdafönök is rámegy 2000—8000 ftig. 
Mind ezen pénz az egyes tagoknak szabad rendelkezésére 
áll ; mert a zárda ád nekik lakást, élelmet és fűtést, csupán 
ruhát vesz mindenki maga. Hogy mily arányban oszlik fel 
a jövedelem a zárda tagjai között, kitűnik a következő ösz-
szeállitásból, mely az állami segély felosztását mutatja. 

Az archimandritának jár 840 ft. A vicariusnak 84 ft. 
A kincstárőrnek 42 ft. Nyolcz áldozárnak 176 ft. Négy dia-
kónusnak 88 ft. Két portásnak 34 ft. A sütőnek, konyha-
mesternek és nyolcz fráternek 152 ft. Öt betegápolónak 66 
ft. A laicus személyzetből : egy Írnoknak 30 ft. 24 szolgá-
nak fejenkint 12 ft. isteni szolgálatra s a templom javitá-
sára 672 ft. lótartásra 106 ft. tüzelőre 152 ft. jövevények 
befogadására 168 ft. sör és pálinkára 210 ft. 

Ebből láthatni, hogy mint gazdagodhatik meg a zár-
dafőnök a dividendából. 

A seminariumokban a felügyeletet az állam viszi ; ott 
jámborsággal vagy tudományos kiképzéssel keveset vagy 
éppen semmit sem törődnek ; a nevelési szellem inkább vi-
lági, hogy sem egyházi. Néhány év előtt bizonyos körökben 
azon óhaj nyilvánult, hogy minden püspök válaszszon semi-
nariuma számára egy gyóntató atyát, ki a növendékeket 
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jámborságra tanítsa. Ámde ezen indítvány ellen azt hozták 
fel, hogy a fehér papság között nem található oly egyén, ki 
ezen hivatalra alkalmas volna ; azon szerzetesek pedig, kik 
a lelki vezérségre alkalmatosak volnának, sokkal jövedel-
mezőbb állást foglalnak el, hogy sem egy szegény seminari-
umi spirituális állására lealáznák magukat, s igy a dolog 
abban maradt. A seminaristák évenkint kétszer kötelesek 
gyónni, a böjt elején s a nagyhétben. A második gyónást 
azonban a legtöbb seminarista elhagyja, mert a húsvéti 
ünnepekre haza mennek, s hogy apjaiknál nem gyónuak, az 
nem csuda. Egy legújabb rendelet négyszeri gyónásra kö-
telezi a növendékeket, t. i. karácsonkor, a böjt elején a nagy 
hétben és nagy Asszonykor. Továbbá azt is sürgeti, hogy a 
növendékek reggel és estve közösen imádkozzanak. 

A püspökök egészen a czár hatalma alatt állanak, ki 
őket kinevezi, áthelyezi, leteszi, bebörtönözteti, megkan-
csukáztatja és halálra itéli, amint neki tetszik. Még néhány 
év előtt nem távozhatott a püspök megyéjéből a sz. péter-
vári állandó zsinat engedelme nélkül. Jelenleg nyolcz napra 
eltávozhatik, de ezt is a zsinatnak be kell jelentenie. Ily 
körülmények között teJjes lehetetlen, hogy a püspökök 
egymással érintkezhessenek és tánácskozhassanak. Minden, 
egyházi hatalmat a czár elnöksége alatt álló zsinat gyako-
rol. A püspöknek semmi hatalma sincs s egyedüli teendője 
abban áll, hogy a rendeleteket aláirja. Minden egyházme-
gyei ügyet egy világi titkár intéz el, kit a zsinat rendel 
melléje. A titkár s a melléje rendelt 6—7 hivatalnok és Ír-
nok képezik a megyei hivatalt, kik borravaló nélkül semmi 
ügyet sem intéznek el. Ezen hivatal a legmegvesztegethe-
tőbb egész Oroszországban, de azért a legjövedelmezőbb is. 
A titkár a mindenható személy a megyében, ki az évenkint 
12 —15,000 számra menő ügyet mind maga intézi el saját 
belátása szerint, anélkül, hogy a püspököt csak meg is kér-
dezné, ki csupán a kész okmányt irja alá. Minthogy a tit-
kár a zsinattal való összeköttetésénél fogva oly hatalmas, 
hogy a püspököt könnyű szerrel letétetheti, azért a püspö-
kök mind alázatos szolgáik a titkár uraknak. 

A sz. pétervári állandó zsinat tagjai a helybeli érsek, 
néhány püspök és két-három áldozár, nevezetesen a czár 
udvari káplánja, a hadsereg és a tengerészet főkáplánjai. 
Ezen tagokat a czár nevezi ki s néha változtatni szokta 
őket. Tényleg azonban az egész zsinatot császári biztos ve-
zeti, ki a határozatokat formulázza és a zsinattal csak alá-
íratja. Legtöbbször a zsinat tagjai nem is tudják, hogy mit 
irnak alá s nem ritkán megtörténik, hogy éppen az ellen-
kezőt kell aláirniok, mint a mire szavaztak. 'Szóval a csá-
szári biztos éppen oly hatalmat gyakorol a zsinat fölött, 
mint a titkár püspökje fölött. Ebből láthatni, hogy minden 
egyházi hatalom tényleg világiak által gyakoroltatik. 

Ehhez commentai- nem kell, a pragmatica deductio 
ebből önként folyik. Dr. Kiss J. 

VEGYESEK. 
— Azon ünnepélyességekre vonatkozólag, melyek közt 

a bajor özvegy királyné a katholikus hitvallást letette, a 
,Landsh. Ztg.'-nak egyik magántudósitója a következőket 
i r ja: „Reggeli 1J28 órakor a speieri püspöknek titkára csen-
des misét mondott a hohenschwangaui várkápolnában. 8 óra-
kor halotti mise mondatott néhai II. Miksa király, a magas 
megtérendő bold, férjeért, melyen az özv. királyné jelen 
volt. E misét Lechleitner, elbingenalmi javadalmas mondta. 
Egy órával későbben a királyné a waltenhofeni plébánia-
templomba hajtatott, hol Haneberg püspök, az ottani plébá-
nos, Lechleitner javadalmas s a püspöknek titkára által fo-

gadtatott. A királyné az oltár előtt egy virágfüzérekkel 
diszitett térdeplőn foglalt helyet, jobbra tőle, valamivel hát-
rábban Otto herczeg, annak szolgálattevő tisztje s a breiten-
wangi esperes, balra két udvari hölgy térdelt. A püspök-
nek megható alkalmi beszéde után a fejedelmi asszony, égő 
gyertyát tartva kezében oda lépett az oltárhoz, s tisztán 
érthető, határozott hangon tevé le a katholikus hitvallást. 
Ezután következtek az idetartozó egyházi imák, Haneberg 
püspöknek egy rövid zárbeszéde s egy általa mondott szent-
mise. Ennek befejezte után ő felsége a plebánialakot láto-
gatta meg s onnan Hohenchwangauba hajtatott vissza, hol 
12 órakor dejeuner, 2 órakor pedig a speieri püspöknek 
bucsutisztelkedéso volt. 

— T. kollegának, a ,P.E.I.L.', ugy látszik fenakadt 
egyik múltkori svajczi tudósításunkban előforduló eme kife-
jezésen : ,liberális, szabadkőműves katholikusok' ; mert azt 
tegujabbi 43. számában hangsúlyozva emlegeti. Mi ezen kite-
lel által ama meggyőződésünknek akartunk kifejezést adui, 
hogy becsületes keresztény ember nem cselekedhetik igy, 
mint azok a solothurniak tevék (,Bel.' 33. sz. 291 1.), a ki 
pedig nem katholikus, annak manap akarva nem akarva, 
tudva nem tudva, a szabadkőmüvesi eszme szolgálatába kell 
lépnie. . . . 

Nem követeljük a t. kollegától, hogy ezt a mi sza-
vunkra elhigye ; vegye elő a ,Bauhütte' f. évi márcz. 28. szá-
mát, melyben valami Konrád testvér szeretetreméltó csacska-
sággal következendőképen perorál : „A protestantismusról, 
mely a holt betű rabszolgaságának mocsárában nyomorultan 
megfeneklett (— der im Morast der Buchstabenknechtschaft 
jämmerlich stecken geblieben ist) s a közművelődést foly-
tonosan előmozdító szellemi munkásságnak éltető fegyel-
mét nélkülözve, számos erőtlen felekezeti pártra szakadt — 
erről csak még mint statistikai czimről lehet szó. Csak a 
katholikus világnak a jezsuiták által (megjegyzendő, ki irja 
ezt) összeforrasztott szervezete oly tényeső, mely az emberi 
nemnek a humanitas felé irányuló útjában a rémületes erejű 
kerékkötőnek szerepét játszsza. Ezt a buzgó szabadkőműves-
nek nem szabad soha szem elől tévesztenie. Nagy jutalom 
csak nagy áldozatok árán nyerhető el. A szabadkőműves 
ember absolute nem lehet keresztény a római-katholikus, 
pápai egyház értelmében ha becsületes akar lenni, 
kénytelen Strauss-szal bevallani : Nem vagyok többé keresz-
tény — sem több, sem kevesebb, punctum !" 

Ebből tehát két dolog következik : 1-ör, hogy az a túl-
élt valami, mit manap ,protestantismus'-nak neveznek, s mi, 
fiotiók segítségével teremtve, ma csak történeti s egyéb ha-
zugságok által tartható fenn, minő péld. az is, melyet a 
,P.E.I.L.' ugyané számban Mastai-Feretti gróf, (IX. Pius-
ról) mint szabadkőművesről hoz, — hogy ez a külalakját 
vesztett, béltartalom nélküli semmi, manap legfelebb még a 
szellemi petróleumnak szerepét játszhatja, mely mint undok 
irtószer, működése közben magamagát emészti fel — s má-
sodszor, hogy ha valaha, ugy ma állunk a szellemi ,aut-aut' 
előtt : vagy katholikus, vagy hitetlen, vagy Krisztussal a 
katholicismusban, vagy az Antichristus szolgálatában, mint 
a páholy bolondja. 

— A münsteri püspök ellen, egy legujabbi bérmálási 
körútján tartott ,lázitó' beszéd miatt a hivatalos kereset 
megindittatott. — A halberstadti protestáns pásztor- ellen 
pedig az illető főegyházi tanács részéről indíttatott hivata-
los bünvizsgálat ; mert nem régen az hitszónoklat után e sza-
vakkal fordult községéhez : „Imádkozzunk a zaklatott ka-
tholikus püspökök- s papokért ; mert ők az igazságért küz-
denek". 

Szerkesztői üzenetek. 
Az ,Egyh. fenyítékek' írójának : Csak még egy kis türelemet kérek. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 



iLL 

Megjelenik e lap heteu-
ki.rit kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre nelyben s posta-

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

r 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 39-ik 
szam alatt , hova a neta-
láni, nyi tot t levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, november 4. 37. II. Félév, 1874. 
Tartalom. Havi szemle. — A liberális katholieismus. — Egyházi tudósítások : Pest. A protestáns egylet gyűlése. 
Ó-Buda. Svajezi egyházállapotok Budapesteu. Kolozsvár. A szent Péter- és Pál-templom felszentelése. München. Az 

O itteni prot. községből. Boroszló. A sziléziai kath. congressus. Róma. Uj bibornokok. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
A bajor özv. k i rá lynénak conversiója, bármi ly 

szerény alakban tör tént legyen is, minden esetre 
eléggé fontos esemény, hogy néhány rövid észrevé-
telt fűzzünk hozzá. Mig a belsőleg elkorhadt társa-
dalom, legmélyebb alapjaiban megrenditve inog s 
minden perezben végbukással fenyeget, addig ilye-
tén események jótékonyan vigasztaló bizonyitékot 
szolgáltatnak arról, hogy ama sziklaszál, melyre 
Krisztus az ő anyaszentegyházát épitette, még má 
is rendithetlenül áll, mind azon imponáló méltóság-
gal, de egyúttal azon, a sziveket megnyerő vonzerő-
vel is felruházva, mely Istentől vett rendeltetésé-
nek természetes fo lyómánya, — vigasztalólag meg-
nyugta tó bizonyitékot szolgáltatnak arról, hogy ama 
magasan felnyúló világitó torony, melyet az U r 
rendelt, hogy a biztos révpar t ra vezető i rányt je-
lölje ki azoknak, kik az élet zajos hul lámain há-
nya t ta tnak , — hogy e torony világosságát ma is, 
mint két évezred előtt áraszt ja , hogy megtörhetlen 
erejű fényével ma is, mint akkor, közös találkozási 
pont ja mindazoknak, kik az igazságot tiszta lélek-
kel keresik. 

Ez ugyan mindig igy volt, de e jelenség ta láu 
soha nem volt oly feltűnő, soha anny i ra nem a 
csudával határos, mint épen ma. 

A gonosz szellemek talán soha nagyobb erő-
szakkal és nyakasabb ki tar tással nem ostromolták 
Isten szentegyházát mint épen ma : mert jól tud-
ják, hogy ez az utolsó akadály, mely sötét terveik 
végleges megvalósulásának ú t já t ál l ja . A pokol 
egész hadserege száll ki a sikra, de haszta lanul : 
mert az Isten fia mondta, hogy a pokol kapui nem 
vesznek erőt rajta. Mennyivel dühösben rontanak 
ellene, annál tekintélyesben emelkedik ki megtör-

hetlen a lakja a szűnni nem akaró csata zajos ködé-
ből, s mintegy megifjodva az erélyes küzdelemben 
lankadat lan buzgalommal egyre t á r j a ki kar ja i t , 
hogy a véghetetlenül mélyre sülyedt emberi nemet 
ismét magához felemelje, úgyszólván isméi u j j á 
szülje. S épen a h i thagyás s üldözés e szomorú nap-
ja iban történik, hogy számos nemes szivén erőt vé-
szén a szent vágy, visszatérni a szerető mennyei 
A tyának azon házába, melyet öndicsőitésére s fiai 
üdvére it t e földön emelt, — visszatérni oda, hogy 
méltóképen készülhessenek a túlvilági , jobb és 
szebb, örökké boldog létre. 

Ezen, sürü lánczolatban egymást követő meg-
térésekben nyi lvánul az egyháznak magasztos igaz-
volta ; mert különös, hogy mindig az üldöztetés s 
a szenvedés napjai azok, melyekben a legjobb s 
legnemesebb szellemek a szorongatott édes anya 
kebléhez menekülnek. A szenvedés tüzében nem 
csak az egyénnek kedélye tisztul, hanem a nagy 
összlet is ; mig viszont a tiszta lelkűek ép olyankor 
fordulnak el attól, mi a világnak balvéleménye sze-
r int erős s hatalmas, s feléje fordulnak annak, kit 
ez erősek, e hata lmasak igazságtalanul elnyomni 
iparkodnak. E sürü megtérések talán azon időpont-
nak jelzik közelvoltát, midőn a kételyeikben ag-
gódó, az igazság megismerésére törekvő halandók 
egy n y á j j á olvandanak össze, egy akolba mene-
külve, egyetlenegy pásztornak vezetésa alá. A ma-
lasztnak csudái, a hősies bátorság s a nagylelkű 
önfeláldozás, ezek azok, mik a kath. egyház szá-
mára már annyi nemes lelket nyertek meg a pro-
testánsok közül ; mert az erkölcsi szép soha sem té-
veszti el hatását a fogékony kebelre, melynek igaz-
ságszeretete az igazságtalanság lá t ta ra fellázad-
ván, szégyenkezik az erkölcstelen zsarnoknak tá-
borához tartozni s inkább az elnyomotthoz áll , 
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kivel rokonirányunak érzi magát ; mert sejti, hogy 
ennyi erőt, ennyi bátorságot csak az igaz ügynek 
öntudata önthet emberi szivbe. 

A conversiók egyébiránt már magának a ,re-
formatió l ,-nak kezdő napjai óta sem tartoznak a 
ritkaságok közé; — még a legmagasabb, legkitű-
nőbb társadalmi rétegekben sem. I I I . János svéd 
király, Wasa Gusztávnak fia, IV. Henrik franczia 
király, I I . Károly s I I . Jakab, angol királyok, 
Christina, svéd királyné, Gusztáv Adolfnak leá-
nya, I I . Frigyes Ágoston, szász választó fejedelem 
és lengyel király, Keresztély Ákos és Albert, szász 
herczegek, Ernst , hesseni őrgróf, I I I . Ákos lengyel 
király, Antal Ulrich, braunschweigi herczeg leá-
nyával . Henriette-tel s Imhof minister, Sándor Ká-
roly, s Keresztély Ulrich, württembergi herczegek, 
Frigyes, pfalz-zweibrückeni herczeg, s Mária Er-
zsébet herczegnő, .— hogy Räss s Rosenthal ide-
vágó jeles müvei nyomán csak néhányat is. de ko-
rántsem mindnyáját említsük — mindezek vissza-
tértek a katholikus egyház kebelébe. Sőt vannak, 
a kik azt álli t ják, hogy a müncheni királyi levél-
tárban János Frigyesnek, szász herczegnek egy 
1532-iki aug. 24-éről kelt sajátkezű levele létezik 
a bajor herczeghez, nagy bátyjához, melyben 
annak tudomására hozza, hogy Luthernek ismere-
tes ,barát ja s jóakarója, ' János, szász választó fe-
jedelem, halálos ágyán ellentmondván eddigi téve-
lyeinek, azoktól fiát is hathatósan óvta. 

U j a b b időkben többi közt a kath. egyházba 
tértek vissza: Frigyes Ákos, hessen-darmstadtiher-
czeg, Frigyes, szász-góthai, Frigyes Ádám meck-
lenburg-schwerini, Ferdinand, szász-koburgi her-
czeg (Kóliáry) ; ide tartoznak még Carola, szász ki-
rályné, Mathilde, sussexi hgnő, az angol királyné-
nak unokahuga, Dietrichstein, Gagarin ésNarasch-
kin herczegnők, mely, a végtelenbe kinyúj tható 
névsort csak azért nem hoszabbitunk, mert t. olva-
sóinknak türelmét csak annyiban akartuk igénybe 
venni, hogy megmutassuk, miszerint az, mit a ba-
jor anyakirályné megtérése alkalmából néhány 
jellemtelen toll ,katholizálási láz'-nak elnevezett, 
hál ' Istennek már igen régi s igen elterjedt beteg-
ség; sőt még a Hohenzollernek házában a jelen 
eset sem az első ; mert majd minden század tud né-
hány megtérést felmutatni ugyancsak ezen ural-
kodó házból, mely hivatalosan olyannyira szereti 
magát a protestantismnssal azonositani. 

Az özvegy királynénak conversiója nagy be-
nyomást tett a némethoni protestáns papság köré-

ben is ; természetesen nem azokra, kik tudatlansá-
guknak mintegy önmagok előtti igazolására a val-
lási nihilismusban lá t ják a protestáns ,,szabadság' 
netovábbját, hanem azokra, kik még a keresztény 
eszme talaján állva, gyakran hiába iparkodnak a 
lelkükben feltornyosuló kételyeket saját confessió-
juk iránt leküzdeni I ly értelemben a merő-
ben protestáns szellemű ,.Süddeutsche Reichspost' 
irja : „Ne okoskodjunk s ne találgassuk, mi bir-
hatta a magas fejedelmi asszonyt ezen lépésre, mi 
kedveltethette meg vele azon gondolatot, egyhá-
zunkból kilépni, — kétségbe vonhatlan tény, hogy 
egyházunknak egyik igazán vallásos, felekezetünk-
nek egyik magas állású tagja, mely szinletlen jám-
borságas fáradhatlan buzgalmu jótékonysága által 
hitsorsosainak mindeddig fényesen világító példa-
képül szolgált — nem találta az életnek örömei s 
keservei közt egyházunkban azt, mit abban kei-e-
sett Ez oly tény, melynek hatása miránk 

annál szomoritóbb, minthogy tudva van, hogy a 
fejedelmi asszony nem tartotta méltósága alattinak 
még csak legújabban is vallástani előadásokat hall-
gatni felekezetünk egy magasrangu egyházi tagjá-
tól, s tudva van az is, mily példás áhítattal szokott 
volt máskor vallási gyakorlatainkban részt venni." 

Igy szól a protestáns lap. De hát , mi lehet 
oka, hogy e jámbor, nemes lelkületű, valóban fel-
világosodott királynő megnyugvást, vigaszt, s szel-
lemi békét s erőt csak az ősi anyaegyházban tu-
dott l e l n i . . . . ? Megfejti ezt de Maistre, midőn azt 
mondja, hogy hivő s erkölcsös kedélyű protestánsok, 
ha mindjárt nem térnek is vissza a katholikus egy-
ház kebelébe, ugy legalább alapos kételyeket ápol-
nak felekezeti álláspontjuk helyessége felől, mig 
másrészt a Reformatio1, legfanatikusabb hivei az 
erkölcs- s jellemtelenek ; — viszont pedig, mondja 
ugyanezen lángeszű iró — a katholikus ember 
annál bensőbben ragaszkodik hitéhez és egyházához, 
mennél erkölcsösebb, s annál inkább távozik el tőle, 
mennél inkább hanyatlik erkölcsi tekintetben. 

„E tény — folytat ja a fentidézett protestáns 
lap — egyházunknak egyik gyenye oldalára em-
lékeztet minket. Nem ápoljuk kellőleg az együvé-
tartozás s egység érzetét s öntudatát, mely az egyéni 
szellemnek erőt nyúj t , mert hathatós támaszt szol-
gáltat neki. Mi, a különféle országoknak evangéli-
kusai nem egy egyháznak érezzük magunkat, vagy 
legalább nem annyira, amennyire nekünk erre, nap-
jaink annyi kételyt s aggályt keltő küzdelmei kö-
zepette szükségünk volna" . . . . 



E szavak igen sokat mondanak, de még sem mindent ; 
vagy talán többet is mondanak, mint a mennyit szerzőjük 
általok kifejezni akart. Mert itten nem csak azt vallja, bogy 
az ,együvétartozás s egység' öntudata hiányzik az,evangéli-
kus' felekezetekben, hanem egyenesen azt is elismeri, hogy a 
Protestantismus az igaz egyház lényeges jellegeinek egyikét 
nélkülözi, azt, melyet a még a protestánsok — kivéve talán a 
,protestáns egyleti' s egyéb Krisztustagadók — vallomása 
szerint is symbolicusnak elismert apostoli hitvallás az ,egye-
nek jelzőjével megállapít mint olyant, mely ez igaz egyházat 
a hamis álegyházaktól megkülönbözteti. Ily értelemben 
mondá de Wette, protestáns tanár már 1828-ban — ,Protes-
tant1, II. köt. 3. f. — „Tagadhatatlan, s senki által kétségbe 
nem vonható tény, miszerint a protestantismus, melynek 
egyházközössége azon számtalan felekezetek által, melyek 
a reformatio alatt s után képződtek meglazult, sőt megsem-
misült, nem mutat fel semmi oly külső egységet, mint a mi-
nőt a kath. egyházban szemlélünk, hanem igenis felette 
tarka sokféleséget" ezen egységnek nem csak öntudata 
hiányzik, hanem lényege is, amint az a dolog természetében 
fekszik. 

Honnan is származnék ezen belső, együvétartozási ér-
zet, honnan a szellemi egység s annak lelkesitő öntudata, 
melyet a fentidézett lappal bizonyára számos jámbor, jó-
zangondolkodásu protestáns kesergve nélkülöz ? Hogyan le-
hetne belsőleg egy s egységes az olyan társulat, mely külsőleg 
száz meg ezer darabra tört ? Hiszen a külső szakadozottság 
csak a belsőnek, következménye, amint ezt Kempf, protes-
táns lelkész őszintén elismeri, midőn mondja : ,Die christl. 
Kirche in der Idee,' I, 2, 55 ; — „Egyházunk, amint kül-
sőleg számtalan részre s részecskére szétfoszlott, ép igy 
belsőleg is, vallási elvei s nézeteire vonatkozólag szaka-
dozott, az önmagávali meghasonlásnak áldozata." S már 
1743-ban mondá Fröreisen, protestáns hittudós, midőn mint 
a strassburgi főiskolának rectora székfoglaló beszédét tar-
taná : „Egyházunk a féreghez hasonlit, mely számos, igen 
csekély darabokra vágatott. E daraboknak mindegyike mo-
zog, mozog mindaddig, mig némi kis ereje van ! — de las-
san lassan hanyatlik életereje s ezzel mozgási tehetsége is". 
Tisztelet, becsület az őszinteségnek ; de csak azt nem ért-
jük, hogy tud ily mély belátásu férfiú mint jellemes em-
ber még protestánsnak maradni, vagy hogy tudja ezen, ál-
tala oly helyesen ecsetelt állapotot ,hite' alapszabályaival, 
a szentirással, vagy az egyházi történelemmel összeegyez-
tetni ? . . . . 

De a kérdésben benne rejlik némileg a felelet is, mely-
nek kimondása a szomorú állapotok végokainak tiszta fel-
ismerésére vezet. 

Nem csak az egységnek hiánya az," mi a komolyan tö-
rekvő, az igazságot kereső lelkeket a protestantismustól el-
idegeniti; ennek oka még sokkal mélyebben fekszik 
Röviden ekként fejezhetjük k i : a protestantismus, kelet-
kezésének első perczétől fogva legsajátosabb alapelvével ki-
egyenlithetlen ellentétben állott ; az, mit a protestantismus 
fejlődésének, a protestáns tudomány haladásának monda-
nak, semmi egyéb, mint a protestantismus létalapjainak alá-
ásása, mint folytonos öngyilkosság. Mert ugyanaz a protes-
tantismus, mely tanitmányának egyedüli kutforrásául a 

szentirást vallja, amióta fenáll, a szentiratok tekintélyének 
megsemmisítésében látja a tudomány netovábbját : — s 
ezen ellentét okozza, hogy a protestantismus,a természetes 
fejlődés törvényénél fogva odáig jutott, hogy keblében már 
csak vagy hitetlen, közömbös vagy — tudva, nem tudva 
— ,katholizáló' elemeket számit, mert annyira igaz, hogy : 
,minden ut Rómába vezet,' hogy azok, kik a ,szabad vizs-
gálat' elvét komolyan veszik, utoljára is katholikusokká 
lesznek, s csak azok maradnak protestánsoknak, kik a fent-
jelzett ellenmondásokat vagy nem veszik észre, tudatlanság-
ból, vagy nem törődnek vele, közömbösségből, mely a hitet-
lenségnek édes testvére. 

Azért mint felebarátainkat, felekezeti különbség nél-
kül szerető katholikusok csak azt kívánhatjuk ; bárha min-
den protestáns ember, kivétel nélkül komolyan venné a sza-
bad vizsgálódás elvét, hogy elfogulatlanul keresve az igaz-
ságot — hozzánk jönnének át, oda, ahol egyedül van az 
egész, tiszta, teljes igazság. Ha valaki, ugy bizonyára a 
porosz királyi herczegnő lett a legegyoldalubb protestan-
tismusban nevelve, s mégis, midőn tiszta szivvel odaengedte 
magát a malaszt hatásainak, az igazság áradata oly ellen-
állhatlan erővel sodorta el, hogy immár elvetette, a minek 
eddig áldozott s áldoz annak, a mit hoszu éveken át elve-
tendőnek hitt. (Vége köv.) 

A liberális katholicismus. 
Aki figyelemmel kiséri, hogy mily terjedelmű a küzd-

tér, melyen napjainkban a szellemek harcza vivatik, aki 
csak kevéssé is mérlegeli a mélységet, hova a gonoszság 
szelleme lehatott, hogy rombolási müvét annál sikeresebben 
végrehajthassa, aki végül számba veszi az eszközöket, me-
lyek a szabadon bocsátott pokoli hatalomnak rendelkezé-
sére állnak, az bizonyára tisztában van magával a végczél 
felől is, melyet a földalatti hatalommal szövetkezett szabad-
kőművesség elérni akar, mely nem más, mint Isten országá-
nak e földön megsemmisítése. Ily nagy terjedelmű és hord-
erejű harczban talán kicsinyesnek is tűnik fel, hogy azon 
férfiú, kit Isten e nehéz napokban világitó toronyul tűzött ki 
azok részére, kik az igazság- és jogért harczolnak, hogy IX. 
Pius minden alkalmat felhasznál, hogy nagyban és kicsiny-
ben bátorítson mindenkit a liberális katholicismus elleni 
küzdelemben, és ugyanattól mindenkit figyelmeztetve óvjon. 
Ez feltűnő és meglepő. Azt kérdezhetnök magunktól: tehát 
csakugyan oly veszélyes szirt ez a liberális katholicismus ? 
E kérdés azonban feleletet is követel, feleljünk rá tehát, és 
pedig olyformán, hogy mutassuk be a liberalismust kelet-
keztében, tartalmában és végül azon ellentétben, melyet 
szemben az ős-katholicismussal képez. 

I. 
Mikép lehet a katholikus ember liberálissá ? Midőn itt 

a liberális katholicismusról beszélünk, nem értjük azalatt 
sem az ó- sem az állami katholicismust, vagy bár mikép is 
nevezzék is azon szakadárokat és eretnekeket, kik a ,római' 
melléknévtől irtózva, e helyett mást vesznek fel; igaz ugyan, 
hogy mind e különböző fajok a liberalismushoz tartoznak, 
de még sem képezik azt, amit liberális katholicismus alatt 
értünk. A liberális katholicismus ugyanis nem más, mint 
bizonyos életnézleteknek összege, melyek kezdetben csak 
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buzgó katholikus körökben fogamzanak meg, később azon-
ban, mint ez nagyon természetes, oly körökben szereznek 
magoknak pártfogókat, melyekben sokkal nagyobb a béke, 
mint az igazság iránti szeretet. A tapasztalat megtanit ben-
nünket arra, hogy még minden korszakot alkotó tévely 
viszhangra talált katholikus körökben. Igy szülte a kegye-
lemről szóló protestáns tan a jansenismust, igy követte a 
protestáns fejedelmek egyházi főnökségét a gallicanismus és 
josephinismns. Igy tehát még az sem feltűnő, hogy a magát 
liberalismusnak nevező, Istentől való elpártolás is, amely a 
mult század óta valóságos társadalmi hatalommá nőtte ki 
magát, hogy még ez is viszhangra talált katholikus körök-
ben. E jelenségben esak az sajátos, hogy a liberális szel-
lemirány épen azon férfiaknál emelkedett jelentőségre, 
kik különben buzgók voltak, és magokat az egyház ellenei-
vel vivott küzdelmekben kitüntették. Neveket nem emiitünk, 
habár azok eléggé rendelkezésünkre állanak ; a mi czélunkra 
elég, hogy nyilt tényekre mutathatunk, melyek világosan 
igazolják, hogy a liberális katholicismus egy század óta a 
világ mindazon országaiban mint compact rendszer jelent 
meg, a hol az egyház keményen üldöztetett, vagy a hol az 
üldözéstől és elnyomástól épen nem régen menekedett. Vál-
jon nehéz-e, ezen, első tekintetre különösnek látszó jelenséget 
phsychologice megfejteni ? Azt hiszszük : nem. Az igazságta-
lan elnyomatás idejében misem természetesebb az ember-
nél, mint a vágy, óhajtani, hogy az elnyomatás megszűnjék, 
különösen, ha vallási elnyomatásról van szó. E vágyat a 
legmélyebben azon nemes szivek érzik, melyek az emberi-
ség legszentebb javát leginkább méltányolni tudják. A val-
lásellenes eljárás bün az Isten, bün Krisztus és főleg az igaz-
ság ellen, és igy minden nemesen gondolkozó embert sért ; 
de egyszersmind a subjectiv meggyőződés ellen elkövetett 
erőszakosság is, megsértése az egyén jogainak, kigunyolása 
a minden embert megillető lclkismeretszabadságnak, és e 
tekintetben az emberi sziv még érzékenyebben van érintve. 
A dolog természetében fekszik, hogy az igazságra intézett 
csapás nem fáj oly érzékenyen, mint az ,én'-re intézett. A 
tapasztalt igazságtalanság feletti teljes indignatióval felki-
ált a megsértett: „adjátok vissza szabadságomat, adjátok 
meg a mi vallási meggyőződésünknek is a létezési jogct, 
melyet mi mindenkinek részére elismerünk, kik másképen 
gondolkoznak, mint mi". Azon harczban, melynek első sor-
ban a megsértett igazság, az isteni jog érdekében kellene 
folyni, és csak másod sorban a megsértett emberi jogért, a 
fájdalom nyomása alatt észrevétlenül az ,ember' tolatik elő-
térbe. Bár mennyire jogosult, sőt nemes legyen is különben 
a fellángoló szabadság érzelme és a szenvedett lelkismereti el-
nyomása feletti fájdalom, mégis kénytelenek vagyunk már 
ebben is szemlélni némi csekély elhajlást a rendes szellem-
iránytól, mely elhajlás most még alig észrevehető, de bizo-
nyos körülmények közt mégis kezdete lehet későbbi téve-
déseknek. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az elnyomott katho-
likus oly ellenségekkel áll szemben, akik őt megértik, ha az 
emberi szabadság megsértése ellen tiltakozik, holott, ha a 
keresztény szabadság jogairól szólana hozzájuk, a legjobb 
esetben süket füleknek szólana, gyakran félreértésekre szol-
gáltatna alkalmat, melyek által a vallás ellenségei elnyomó 

rendszerüket jogosultnak találnák. Ha e szót ,szabadság' 
hordja szájában, tudja, hogy oly hurt penget, mely minden 
ember szivében mélyen visszhangzik, tudja, hogy az által 
szent ügye részére hatalmas szövetségeseket nyert. Nem 
természetes-e tehát, ha hajlandó lesz, nem annyira mint az 
isteni igazság, hanem inkább mint az emberi szabadság 
bajnoka a küzdtérre lépni ? Eszébe jut, hogy e szó szabad-
ság' az evangéliumban is feltalálható, és a forradalom és 
atheismus tanítványainak fülébe kiáltja : „tévedtek, ha 
azt vélitek, hogy mi ellenségei vagyunk a ti szabadság-
toknak, mi is épen igy óhajtjuk a szabadságot, mint ti". És 
mig igy beszél, azt gondolja magában: nem lenne-e ké-
pes a keresztény igazság a benne rejlő erőnél fogva, a 
korlátlan szabadság alapján önmagát érvényesíteni ? Mig 
az emberek magokat igy azon hizelgő öntudatban ringat-
ják, mintha a korlátlan szabadság nagyrabecsülése által 
magát az igazságot is nagyrabecsülnék, e mellett az önma-
gába szerelmessé létt emberi sziv is megtalálja önigazolá-
sát. Csakis azon lényről, mely nem téved, és mely mindig a 
jóakaratot követi, lehet mondani, hogy : minél szabadabb, 
annál jobb is, innen származik azon leírhatatlan varázs, 
mely a szabadság nevében rejlik. Hol van az az ember, kinek 
ily elismerés nem tetszenék ? aki tetszéssel nem fogadná, 
hogy az ő énjét oly bányának tekintik, honnan minden jót és 
értékest kell és lehet kiaknázni ? (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest y november X. A p r o t e s t á n s e g y l e t g y ű -

l é s e . A magyarországi protestantismus naponkint jobban 
magára törekszik irányozni a közfigyelmet ; a nemzetet 
majd egyházpolitikai, majd tisztán a protestáns vallást 
illető nyilatkozataival, határozataival lepi meg oly módon, 
hogy lehetetlen, miszerint gondolkozó ember meg ne döb-
benjen felettök. Számba venni, figyelemmel kisérni e nyi-
latkozatokat, annál nagyobb kötelességünk, minél inkább 
tapasztaljuk, hogy a nemzet soraiban nagyobb és nagyobb 
hódítást tesz azon irány, mely azt keresztény gondolkozás-
módjától, életétől megfosztani és a hitetlenségnek kész áldo-
zatául oda dobni törekszik. 

A protestáns egylet harmadik közgyűlése sem mult el 
anélkül, hogy figyelemre méltó nyilatkozatot ne tett volna. 
Oly annyira jellemző ez a protestantismusra, hogy nem tud-
juk, váljon fény- vagy árnypontnak nevezzük-e, mert egy-
részt sötét árnyékot vet a protestantismusra, másrészt fényt 
kölcsönöz mindazoknak, kik látni akarják, hogy mily lej-
tőre jutott, mily kétszinü, veszélyes szerepet játszik nálunk 
is a protestantismus. Nekünk csak e nyilatkozattal lesz dol-
gunk ; mert annyi bizonyos, hogy az egylet gyűlésének kö-
zéppontját ez képezte. 

Protestáns lapoknak régen elmélkedés tárgyát képezi 
az a kérdés: mi lehet oka annak, hogy papjelöltjeik száma 
napról napra fogy ? Az egylet gyűlésén ugyancsak e tárgy-
ról tartott felolvasást Szász Károly ur *), s mig egyrészt a 
kérdés megoldását azon feleletben találja fel, hogy a tiszte-
letes urak a mai viszonyoknak megfelelő anyagi ellátásban 

*) alkalmasint ,taliter qualiter ' magyarra lefordítván a német pro-
testans-egyleti gyűlésen tar tot t , hasontárgyu előadást. Szerk. 
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nem részesülnek, másrészt és főleg ennek okát azon körül-
ményben mondja rejleni, „hogy a papnak oly tanokat kell 
hirdetni, melyeket maga sem hisz, vagy pedig homályos 
allegóriákban szórva kell csűrni, csavarni a confessiókat. 
Ugyan, kinek volna kedve, úgymond, két egymással soha 
ki nem engesztelhető ellentét közt tántorogni". Mi e nyilat-
kozatot rendkivül jellemzőnek tartjuk, nem Szász Károly, 
hanem a protestantismusra nézve, mert az egylet gyűlésén 
a magyarhoni protestantismus zászlóvivőinek jó nagy része 
jelen volt, köztük Török Pál superintendens is, és nem csak 
egyetlen egy hang sem emelkedett e nyilt vallomás ellen, 
hanem ellenkezőleg a legnagyobb enthusiasmus közt a gyü-
lekezet magáénak, illetőleg a protestantismus sajátjának 
lenni nyilatkoztatta, s mint a gyűlés nézetét úgyszólván, ün-
nepélyes nyomatékkal kihirdette. 

A protestáns papok tehát Szász Károly és a protestáns 
egylet tanúsága szerint magok sem hiszik azt, a mit taníta-
nak. Ugyan, kérdjük : lehet-e ennél élesebben pálczát törni 
valakinek jelleme felett ? Lehet-e ennél nagyobb veszedel-
met a társadalomra képzelni, mint ha tagjainak szellemi, er-
kölcsi kiképzésére oly emberek vannak befolyással, kikre 
Szász Károly szerint amaz ismeretes haruspexféle közmon-
dás nagyonis ráillik ? Sőt tovább megyünk : lehet-e ily ellen-
tét mellett várni, hogy a prédikátor urak saját meggyőző-
désüket áldozatul hozzák oly confessióknak, melyeket hoz-
zájuk hasonló emberek alkottak ? Vagy inkább nem sokkal 
bizonyosabb-e, hogy semmi hitelt nem adván a confessiók-
ban letett hittételeknek, melyek közt, ha gyéren is, mégis 
találtatik, ami a keresztény vallással megegyezik, hogy 
mondjuk, ily esetben, saját nézeteiknek törekednek hallga-
tóikban érvényt szerezni ? 

De ennek keresztény társadalmi életünkre rendkivül 
vészes befolyása van, már akár azt hirdessék a prédikátor 
urak, amit nem hisznek, akár azt, amit szemben a protes-
tantismus confessiójával, vagy ha jobban tetszik többes 
számban : confessióival hisznek. Az első esetben ugyanis, 
minthogy csak annak vagyunk képesek szavakban súlyt 
kölcsönözni, amit hiszünk, a kétkedés, a tagadás, a hitetlen-
ség azonnal feltűnik a szónokon s a kétkedés szelleme a 
hallgatóságban is felébred. Amit addig csalhatatlan igaz-
ságként hitt, ami megnyugvását és a megnyugvásból szár-
mazó boldogságát képezte, az inogni kezd előtte, inog vele 
együtt, sőt teljesen elenyészik nyugalma, boldogsága. Ugyan 
mit várhat ily körülmények közt a társadalom a protestan-
tismustól ? Nem világos-e, hogy Szász Károly azon nyilat-
kozata, miszerint a protestáns pap nem hiszi, amit hirdet, 
nyilt bevallása annak, hogy a protestantismus megingatja 
hiveiben, sőt száműzi hiveinek kebeléből a kereszténységnek 
még csekély maradványait is és közreműködik azon irány 
meghonosítására,mely a társadalom elpogányositásához vezet. 

De ha ily eredménye van annak, midőn protestáns pa-
pok olyasmit hirdetnek, amit nem hisznek, mily eredmény 
várható ama másik esetben, ha nyiltan kilépnek avval, amit 
confessiójuk ellenében hisznek ? Ha majd a ,megtisztult tudo-
mánynyal' felfegyverkezve nem csak a sajtóban, hanem a 
szószékről is nyiltan fogják tagadni a kereszténység ta-
nitmányának isteni eredetét, sőt a kereszténység szerző-
jének istenségét ? Nem fog, nem kell-e mindennek vészes 

hatással bírnia mindazon üdvös intézményekre, melyeket a 
kereszténység a társadalom jólétére szült ? 

De nem fejtegetjük tovább Szász Károly ur nyilatko-
zatát, ha hozzá szólottunk is, ezt csak azért tettük, hogy 
bemutassuk protestáns ember vallomása szerint, hogy a pro-
testantismus keresztény társadalom ellenes nálunk is, és hogy 
ha nálunk is a keresztény társadalom ellenes irányt látjuk, 
tapasztaljuk tovább terjedni, tudjuk és ismerjük meg, hogy 
annak forrása azon felekezetnél keresendő, melynek papjai a 
protestáns egylet tanúsága szerint nem hiszik azt, amit taní-
tanak. Egyébiránt nagyon óhajtandó lenne, hogy nem csak 
mi, hanem a kormányi körök is tudomást vennének eme 
nyilatkozatról, mert akkor talán reménylhető lenne, hogy 
ama barátságos ölelkezések is megszűnnének, melyek leg-
újabb időben a kormány és a protestantismus közt oly gya-
koriak voltak, s melyeknek kétségkivül nagyrészt lehet 
betudni a katholicismus ellenes törvények hozatalát is. A 

O-Buda. nov. kezdetén. S v a j e z i e g y h á z á l l a -
p o t o k B u d a p e s t e n . Ezen czim alatt érdekes czikket 
közöl »egy ó-budai katholikus" a ,Rechti 243-ik számában, 
melynek tartalma következőkbe foglalható : 0-Budának 
Budapestbe való olvasztása alkalmából, Budapest fővárosa az 
egyházi patronátust is átvette a koronauradalomtól, paelynek 
főhelye, Ó-Buda s ennek plébániája, a magy. sz. korona első 
viselőjével sz. Istvánnal egykorú, ki is azt 1022. évben ala-
pította. 

Hogy mily viszonyok birták rá a koronauradalmat, 
hogy amaz ősrégi jogról, kegyúri jogáról lemondjon, annak 
kutatásába nem bocsátkozom : csak annyit említek, hogy 
ezen ifjú patrónus már is ,culturharczot' üzen a plébániá-
nak s modern svajezi állapotok mintájára — sine me de me 
— foglalást tervez eszközölni a templomi birtokon és a 
templom főajtaja tőszomszédságában, attól alig egy két öl-
nyi távolságban, a hivők méltó megbotránkozására — ama 
hirhedt, — a bismarckismus által a közigazgatási térre is 
átvitt elv szerint : „Bist Du nicht willig, so brauch ich Ge-
walt" ! — egy felekezetnélküli iskolát szándékozik temp-
lomi földön épiteni. 

A tényállás következő : 
Az ó-budai kántoriak, egykoron paplak volt, csak a 

jelenlegi plebániaház fölépülte óta lakja a kántor, s jókar-
bani tartására, valamint az 1822. canonica visitatio értelmé-
ben, és különösen az 1837. szerződés értelmében köte-
leztetik Ó-Buda községe. A káutorlak mögött terül el a plé-
bániához tartozó kert, e mögött pedig áll az izr. iskolaház. 
E három pontot szemelte ki az uj patrónus egy nagy fele-
kezetnélküli iskola építésére, Minthogy az iskolaházának 
átengedésére felszólított izr. hitközség minden egyezkedést 
visszautasított ') ugylátszik a főváros — igen helyesen — 
felhagyott a zsidóház kisajátítási szándekával, de annál in-
kább a katholikusok irányában hitte játszhatni a modern 
állammindenhatóság szerepét, midőn egy a pleb. hivatal-
hoz intézett iratban felhívja a plébánost, hogy „a haszná-
latába boesájtott" (sic ?) most „a főváros tulajdonát (?) képező 
kertet" visszabocsájtsa. A plébános ezen igen tévesen — nem 
tudni minő alapon — formált „tulajdonjog" ellen kötelesség-
szerüleg ünnepélyes tiltakozással felelt, határozottan kije-

') igeu helyesen cselekedett. Sserli. 
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lentvén, miszerint azon hivatalbeli esküjénél fogva, melyet 
a plébániai javadalom ráruháztatása alkalmával a püspök 
kezébe letett, a rábízott, tisztán egyházi jellegű birtokot át 
nem engedheti és minden illetéktelen beavatkozás ellen fér-
fiasan védelmezni tartozik. 

A főváros megváltoztatta a támadási irányt. Egyik 
küldöttjét menesztette a kántorhoz, hogy magával a kántor-
ral alkudozzék lakásának átengedése iránt ; hogy mily ered-
ménynyel ? arra a kísérleti módról könnyű következtet-
hetni. Erre f. é. oct. 21-én a főváros két küldöttje jelenik 
meg a plébániaiakban, hogy a konyhakertbe hatoljon s meg-
becsülje haszonértékét. Miután azonban a plébános esetleg 
az udvaron volt, mi természetesebb annál, hogy útját állotta 
a küldöttségnek, háziuri jogánál fogva, s tiltakozott ennek 
ily eclatans megsértése ellen, kijelentvén: ha a főváros jogot 
formál magának a plebániakerthez 2) indítson keresetet az 
illetékes hatóságnál ; minden erőszakos, önhatalmi lefogla-
lási kísérletet azonban hivatalbeli esküjénél fogva kényte-
len visszautasítani. 

De talán nem talál a főváros más, alkalmas helyet 
iskolaház építésére? Dehogynem! Ott áll Ó-Buda kellő kö-
zepén a főváros négy-öt realitása, melyek akármelyike is 
megfelel a czélnak. Vagy tán mégis legalkalmasabb a fővá-
ros kiszemelte ezen hely ? Korántsem ! Mert nem lehet alkal-
matos oly helyen iskolaházat építeni, a melyhez a templom 
alig néhány lépésnyire áll! Nem fogná-e a templomot az 
iskolások zajongó rája — különösen zsidógyermekek, kik-
től csak nem lehet pietást várni a ker. templom irányában ! 
-— a háborgatott ajtatoskodók méltó botránkozására körül 
zsibongni ? 

Különben a templomudvar a templomnak sajátja, a 
szó legszorosabb értelmében ; semmi háznak sem szabad 
arra nyílnia ; két utczáról vaslánczokkal van elzárva, ne-
hogy kocsizörgés zavarja az a jtatoskodókat —- és ezután ? 
botrányos háborgatásoknak váljék színhelyévé csupán azért, 
mert a fővárosnak ugy tetszik ? 

Ó-Buda, ugylátszik, Budapest mostoha gyermekének 
van kiszemelve. A ,Pester Lloyd' ezidei 39. száma szerint 
a legközelebbi legelőfelosztás alkalmával a főváros igényt 
fogna tartani a plébánia úrbéri telkére s az ennek megfe-
lelő legelőrészre a canonica visitatio, sőt a honi törvények 
ellenére ; — sőt az a hir is szárnyal, hogy ugyanez alka -
lommal az egyes házbirtokosokat illető legelőrészekre is. — 
Miért is ne ? Igaz ugyan, hogy ez egy kis communisticus 
szinezetü, ámde az ilyen theoriáknak foganatosítása az 
egyháznál szokott kezdődni, s ha sikerül, a nem egyházi 
birtokosok magán tulajdonára is kerül minden bizonynyal 
a sor. Egy ó-budai katholikus.*) 

2) Mint patronusnak ily jog.i nincs : „Nulla enim iurisdictio nulla-
que prorsus potestas bona eccl. ad minis trandi vel de iis disponendi pa-
trono competit" (Concil. Trid. s. XXIV. c. 3. de réf. — Cf. Sess. XXV. 
c. 9. de ref.) Söt., ha ez ellen véteni találna a patrónus, elveszti kegyúri 
jogait ugyauezen trid. sz. zsinat hütározata értelmébe ; „usurpatores bo-
norum eccl. anathemati subiiciuntur et si üde m patront fuerint iure 
patronatus privati declarantur. (Sess. XXII. de ref. c. 11.) De mint 
fővárosi hatóságnak sem ; mert a kisajátítási törvény itt nem jöhet alkal-
mazásba. (Kuzlö.) 

*) Szinte örvendünk, hogy tek. Budapest városa végre valahára bá-
tor emberrel áll szemben, kire nem fog alaptalan s jogtalan fenyegeté-
seinek színházi villámaival : az öt megillető jövedelmek felfüggesztésé-
vel sat. ráijeszthetni. 

Ezek s hasonló, nem első izben előforduló s nem elszigelten álló 

Kolozsvár. A s z e n t P é t e r - é s P á l - t e m p l o m 
f e l s z e n t e l é s e . (Vége.) 

De e tiszteleten kivül egyszersmind védelemmel és 
gondoskodással tartoznak ez egyház iránt. Mert noha az 
a szent-Erzsébet-aggház költségein épült és tartatik fenn, 
mégis számit az ő áldozatkészségökre ; mert a szent-Erzsé-
bet-aggház is az ő tulajdonuk; ha szükségbe jő, azt is se-
gélyezni tartoznak és ha e templom költségeinek hordozását 
jövedelmeinek fogyatkozása tiltja, nekik kell arról gondos-
kodniok. E gondoskodás azonban nem eshetik terhökrej 
mert hisz e diszes templom minden szépségével, s gazdagsá-
gával az övék ; az övék egyenként és összesen, mert mind-
nyájoké. Midőn ugyanis az egyház e templomot megnyitja, 
nem egyes egyéneknek vagy osztályoknak nyitja meg, 
mint a világ az ő hajlékait, hanem mindnyájoknak. Közös 
atyai hajlékot nyit az egyház templomaiban és igy testvé-
ries szeretetben egyesíti hiveit ellentétben a világgal, mely 
szétválasztja az embereket. Egyesíti nemcsak a jelen nem-
zedéket, hanem a multat is, midőn keresztény bajnokok ki-
szenvedett csontjait oltáraiba helyezi buzdításul az élet vi-
askodásai között küzködő hiveknek s midőn a lezajlott szá-
zadok emlékein oly kegyelettel csüng, hogy még az izlést is, 
melyben azok a szent hajlékokat építették, fentartja és to-
vább fejleszti, mint az jelesen a most megszentelt uj oltáron 
észlelhető. S egyesíti a jövő nemzedékeit, midőn erős szik-
lákból epiti Isten hazait, hogy századokon át fönállhatván 
befogathassák a legkésőbbi ivadékokat is. Es ez egyesítés 
mily benső, mily szellemi, mily hatalmas ! Nem a keresz-
tény katholikus névvel külsőleg csak, hanem az egy hit 
örök igazságaival fűzi össze elméjöket ; nem ugy, miként 
akkor bölcsei, kiknek ezerféle véleményei a szellők fuvallata 
szerint változnak. Ugyanazon kegyelmek által termelt nemes 
lelkülettel k arolja őket össze, nem mint a divatos huma-
nismus hirnökei, kik még eddig egyetlen erényt sem tudá-
nak meggyökereztetui. S ez elme- és szívbeli egyesítés által 
erőt ad nekik, mely képes daczolni mindazon áramlattal, 
mely ma már divatszerüen indíttatik Isten egyházára, még 
pedig oly zajjal, hogy minden pillanatban elmerülésről kel-
lene félnünk, ha velünk nem hajókáznék, ki egykor paran-
csolá a szeleknek, s tengernek és nagy csendesség lőn. De 
a Megváltónak hatalmas védszárnyai alatt mit tapasztalunk 
hitetlennek és vallástalannak hirdetett napjainkban is ? Is-
kolákat állitanak, melyek a keresztény vallástól idegenek ; 
tanokat hirdetnek, melyek azzal ellenkeznek : s mégis a 
templom, az evangelium szószéke megőrizte hiveit és az 
igazság rendületlenségével táplálja őket. A rosz könyvek és 
vallástalan hírlapok folytonosan az anyaszentegyház ellen 
izgatnak s utánok indulva vélhetnők, hogy már minden hit-
élet kihalt, s ime naponta uj bizonyítványaival találkozunk 
a nem csak nem gyengült, hanem inkább erősödő hitéletnek. 
Példa erre Bécs városa, melyet, ha hírlapjai után ítélnénk 

túlkapások a városi hatóságok részéről utóvégre is ar ra kényszeritendik 
a t. cz. javadalmas urakat , hogy ez ügyeket, az illető ftdő Ordinariatusok 
bizton várható támogatása mellett a törvényszékek elé vigyék, hogy 
ekként azon tiszteletreméltó mesteremberek, kik darabszámra szavazva, 
a városok ügyeit, tolök telhető bölcseséggel intézik, megtanulják, misze-
rint a kegyúri jognak is van határa ; ama néhány furfangos prokátor s 
páholytestvér pedig, mely szintén befolyván, hol a városi ügyekre, hol e 
szavazásokra,ekként ezen üzelmeknek voltaképeni indítója,végre valahára 
észrevegye, miszerint a tolakodót vagy bitorlót rendreutasítani nem csak 
a kálvinista prédikátornak vagy a zsidó rabbinak van joga. Szerlc. 



meg, azt kellene vélnők, hogy pogányok és istentagadók 
lakják. De ha személyesen észleljük és látjuk, hogy itt is 
egy jótékony kath. egylet keletkezik, ott is s onnan is szeb-
nél szebb és remeknél remekebb templomok emelkednek, 
még pedig a polgárok költségén ; azt kell mondanunk, hogy 
nem halt ki a hit a kath. népből, sőt uj életre ébredett és 
még csak kevés bátorság kell, hogy hazudozó elleneinek 
zsibongó zaját elfojtsa. S a mi csudálatos, naponta halljuk, 
mikép gyalázzák a divatos tudósok a középkort, mely a 
magyar nemzet bölcsőjét ringatta és az európai polgároso-
dás alapjait lerakta: s ime a magasabb röptű szellemek 
visszatérnek ama korra, és nemcsak a nemzeti lét és jogok 
alapját keresik emlékei között, hanem a keresztény szép 
művészetek kincseit is felkutatván, azokat felszinre hozzák, 
tanulmányozzák és megragadó remekekben szemeink elé 
állitják, mint azt e most fölkent oltárban is szemlélhetjük. 
Ily, az idők viharaival daczolóerőt nyújt a keresztény hivek 
egyesülése a szent hajlékokban és szent oltárok előtt. Tar t -
sanak tehát össze az egy hitben, és a kegyelemeszközök hasz-
nálatában s Isten a templomszentelés alkalmával elvégzett 
imákat meghallgatván, bő áldásaiban fogja őket részesíteni. 

E korszerű eszmékből fűzött, igen remek főpásztori 
szózat után a nagymise következett, melyet Lönhart Fe-
rencz praelatus ur végezett, s a dalkör énekesei és zenészei 
szép darabok sikerült előadásával kisértek. A diszebédnél 
Lönhart Ferencz praelatus ur meleg szavakban felköszön-
tette ő Nagy méltóságát, ki hajlott kora daczára nem lan-
kodó buzgalommal és kitartással kormányozza egyházme-
gyéjét, tesz jót és végezi épületes buzgósággal a legterhe-
sebb functiókat is. Az elhangzó éljenekre ő Nagyméltósága 
elismerőleg emlékezett meg a praelatus ur ő Méltóságáról, 
Simon Elek igazgató és Tiller Elek kezelő gondnokról, a kik 
buzgalmának kell betudni, hogy az Erzsébetegyház roska-
dozó állapotából kijavíttatott, belsőleg is gyarapodott diszes 
templomának mai lélekemelő ünnepélyét meg lehetett tar-
tani, a mi sokáig előtt emlékezetes fog maradni. Ez ünne-
pély bőven kárpótolta a két vasúti álmatlan éjszakát, 
melybe a gyulafehérvár-kolozsvári kirándulás bele szokott 
kerülni. Éltes Károly. 

München. A z i t t e n i p r o t e s t á n s k ö z s é g k e -
b e l é b ő l ezeket irják a ,Germania'-nab.: „Itteni prot. köz-
ségünkben a királynénak áttérése a katholicismushoz ele-
jénte roppant feltűnést okozott, csakhamar azonban a dolgok-
nak nyugodtabb mérlegelése vergődvén túlsúlyra, a nyu-
godtabb elmék önkényt bevallják, hogy ő felségének eme 
döntő lépése igen okadatolt, sőt, hogy példája aligha mara-
dand utánzás nélkül. Mindinkább tisztábban kivehető voná-
sokban azon igazság domborodik ki napjaink fogalomza-
varának vastag ködéből, hogy a Bismarckféle ,culturharcz' 
oly nyil, mely azt sebzi meg, ki ellőtte. Jól mondja egyik 
itteni lap, hogy Bismarck ,az Isten káplánja', ki az embe-
reket katholikusokká teszi. 

Hasontartalmu tudósítást ugyancsak e napokban a 
,Daily News' is hozták. E szerint a bajor özv. királynén ki-
vül még egy másik jporosz herczegnö is készült volna a kath. 
egyház kebelébe visszatérni : azonban illető helyen időnek 
előtte értesülvén e szándékról, a herczegnö most ,erélyes' 
hittanitásban részesül egy jószivü protestáns hittudós által. 

Ehhez az idézett angol lap a következő megjegyzett 
fűzi : „Félő, hogy a római láz maholnap Németországban ép-
oly aggodalmas módon fog terjedni, mint nálunk már is el-
terjedt, sőt naponta nagyobb mérveket ölt." Tény, hogy a 
,culturharcz'-nak tapasztalatai nagyon fokozták a kath. 
egyház iránti tiszteletet a józanul s nemesen gondolkodó 
becsületes szivü protestánsok közt, mely tekintetben igen 
helyesen mondja Jörg a ,Hist.-Pol. Bl.1 legújabb füzeté-
ben, hogy Bismarck egymaga a kath. ügynek sokkal többet 
használt, mint a mennyit az a 200 jezsuita valaha használ-
hatott volna, kiket a ,culturkampf' nyitányául elűzött. 

Okt. 22-én ő felsége a bérmálás szentségét vette fel, a 
waltenhofeni plébánia-templomban, melyhez Hohenschwan-
gau vára is tartozik. A szent ténykedést az augsburgi püs-
pök, Dinkel ő mlga végezte. A bérmaanya Miksa, bajor her-
czegnek neje, Ludovika hgnő ő kir. fensége volt, kit az 
ünnepélyes ténykedésnél von der Mühle grófné képviselt. 

Boroszló. A s z i l é z i a i k a t h o l i k u s o k c o n -
g r e s s u s á n a k h a t á r o z a t a i a következők : 

1) A congressus kijelenti, miszerint a pápához, mint 
az egyháznak Krisztus által rendelt fejéhez rendithetlen hű-
séggel ragaszkodik, s csalhatatlan tanitói hivatalának hit- s 
erkölcstani kérdésekben feltétlenül engedelmeskedik. 

2) A congressus kijelenti, hogy semmiféle püspököt 
nem akar elismerni, de nem is ismerhet el, a ki nincsen ösz-
szeköttetésben az apostoli szentszékkel, az egyház egységé-
nek emez Istenrendelte központjával ; — hasonlólag kije-
lenti, hogy törvényes püspökéhez mindenha hiven ragasz-
kodni fog. 

8) A congressus kijelenti, miszerint a püspökök s pa-
pok ellen hozott kivételes törvények által a katholikus nép 
összletében igen fájdalmasan sujtatik, s sajnálkozását fejezi 
ki ezen törvények felett, mint a melyek a közös hazának 
belbékéjét s jólétét veszélyeztetik. 

4) Tekintve azon szellemet, mely a legujabbi tanügyi 
törvénykezést jellemzi, a congressus felszólítja a katholikus 
szülőket, miszerint megkettőztetett buzgalommal törekedje-
nek oda, hogy a keresztény szellem a családok kebelében 
fentartassék s ápoltassák, s hogy a kath. nevelészeti egyle-
teknek törekvései mindenképen támogattassanak. 

5) A sziléziai katholikusoknak nagygyűlése a vallás s 
tanügy nevében tiltakozik a lengyel nyelvnek az iskolák-
bóli kiszorítása ellen. 

6) Szemben azon elfajulással, mely a divatos sajtónak 
legnagyobb részét jellemzi, kijelenti a congressus, miszerint 
minden katholikusnak komoly kötelessége, az egyházellenes 
lapoknak befolyását tehetségéhez képest megtörni, s ellen-
kezőleg arról gondoskodni, hogy a jóirányu katholikus la-
pok, folyóiratok s könyvek minél szélesebb körökben ter-
jesztessenek. E tekintetben a Görresegyletnek Sziléziában 
való meghonosítását s terjesztését ajánlja. 

7) Szemben azon sürü, s gyakran befolyásos helyről 
származó törekvésekkel, a katholikusoknak hitét aláásni, s 
a közvéleményt az egyház s annak intézményei ellen folyta-
tott harczra nézve tévútra vezetni, felette szükségesnek ta-
lálja a congressus, hogy mindenütt, a hol csak lehetséges, 
katholikus népegyletek alapíttassanak. 

8) A congressus meleg sajnálatát fejezi ki azon szo-
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moru helyzet felett, melyben a munkás osztálynak jó nagy 
része, anyagi úgymint vallás-erkölcsi tekintetben sinylődik. 
Hogy e bajok mennél inkább felismertessenek s orvosolta-
tásuk lehetőség szerint előmozdittassék, égető szükségnek 
találja, hogy a máris fenálló, tanoncz- segéd- s mesteregy-
letek mellett keresztény- socialis mnnkásegyletek is alapít-
tassanak. Egyúttal pedig az aacheni ,Christlich-sociale Blät-
ter' s a Münchenben megjelenő ,Arbeiterfreund' czimü fo-
lyóiratokat is ajánlja. 

Róma. U j b i b o r n o k o k . A T o r l o n i a - f é l e 
f é l r e é r t é s . Alig, hogy esztendeje mult, a mióta ő szent-
sége, 1873-i decz. 22-én több bibornok kinevezése által az 
egyház legmagasabb areopágját épannyi méltó taggal kiegé-
szítette, s máris ujabb szükségé mutatkozik ujolagos ki-
nevezéseknek, miután a tavaliaknak egyik czélja, az egy-
házi ügykezelést több buzgó munkaerőnek a legfőbb helye-
ken való alkalmazása által az egyesekre nézve könnyebbe 
tenni, csak ideiglenesen éretett el, miután legott a kinevezések 
után, az ujon kinevezetteknek ketteje, Tarquini ésFalcinelli 
meghaltak, minek következménye az, hogy a Rómában szé-
kelő bibornokoknak száma csak kettővel szaporodott, Chigi 
s Martineiii ő Emjáik által ; mig másrészt ugyan csak az 
itteni bibornokok közt feles számmal találtatnak az aggok 
s gyengélkedők, kik épezért a congregatiók fárasztó s terje-
delmes munkálatainak vezetésére jobbadán képtelenek. Ilye-
nek Amat bibornok, 78 éves ; Caterini 79 év., Grasselini 79 
év., Barili 73. éves s épen most halálosan beteg, Bizarri 72 
év., de Silvestris 71 év., Capalti 63 év. mig Hohenlohe még 
folytonosan távol van. 

Ennél fogva a működő bibornokoknak száma a 20-at 
meg nem haladja, mi az ügyek vezetésére elégtelen ; mert a 
Poenitentiaria, a Cancellaria, a Dataria és Camera Ap., az 
államtitkárság, a brevéknek s memorialéknak titkársága 
mindannyi bibornoknak, néhányan még többeknek is szol-
gálatait igénybe veszik. 

Ez okok arra birták a szentatyát, hogy uj bibornokok 
kinevezése felett gondolkozzék, ámbár maga a kinevezés, 
mint halljuk a jövő húsvét felett alig menend végbe. A ki-
nevezendők névoorát illetőleg, természetesen csak a kézről 
kézre járó hireket jelezhetjük. Igy nevezik Howard prae-
latust, Manning, Dechamps, Melchers s Ledochowski érse-
keket; a római praelatura tagjai közül Pacca, Simeoni, No-
bili-Vitellesehi, Nina s Gianelli urakat ; ámbár bizonyost e 
tekintetben természetesen még senki sem tud. 

Antonelli bibornok s Torlonia herczeg közt az utóbbi 
hetekben sajátságos félreértés merült fel, mely azonban 
csakhamar tisztába hozatott. A herczegnek ugyanis nem 
messze a Vaticántól, a Scossa Cavalli piaczán egy gyönyörű 
szép kis palotája van, az u. n. palazzo Giraud, melyet a zsi-
nat tartama alatt ő szentségének ajánlott volt fel, hogy oda 
egyes idegen, a pápa költségén Rómában tartózkodó főpa-
pok szálláaoltassanak. Ajánlatát a herozeg a zsinat után 
sem vonta vissza, minél fogva későbben Panebianco bibornok 
s mgre Hassun, konstantinápolyi örmény patriarcha szállá-
soltattak oda, kiknek eddigi lakásait a piemontiak elfoglalták. 
A két főpap nem lakván az egész palazzot, Torlonia kér-
dést tett az apostoli majordomusnál ; használhatja-e az üre-
sen álló részeket, mely kérdést, miután véletlenül szept. 
20-án tétetett, Antonelli bibornok ugy értette, mintha a her-
czeg az egész palotát kérne vissza, miértis Panebianco bib. 
s Hassun patriarchát kiköltözésre szólitván fel, a kulcsokat 
Torioniának rendelkezésére bocsátotta. Ez utóbbi azonban 
sajnálkozva a félreértés felett, közvetlenül a szentatyához 
fordult, kitől magánkihallgatáson fogadtatva az egész ügy 
közmegelégedésre elintéztetett. 

VEGYESEK. 
— Porosz-német ,culturharczi' újdonságok. Toma-

szewski, trzemesznói pleb. a posen-gneseni megyében bezá-
ratott ; mert nyakasan vonakodik a kormány által keresett 
apostoli delegátust megnevezni. — Azon hirre, hogy a po-

rosz kormány most már az egyházzenészeti Caecilia-egyle-
tet is elnyomni szándékozik, annak elnöke, Witt, schatzho-
feni javadalmas alsó Bajorországban, az alapszabályokat 
terjesztette fel a porosz cultusministeriumhoz, honnan e na-
pokban igen hízelgő irat érkezett hozzá, melyben a minister, 
igen elismerőleg nyilatkozván az egylet czélja felől, megígéri, 
hogy annak előmozdítását mindig hathatósan gyámolítani 
fogja. — A ,culturharcznak' legújabb fegyvere az, hogy a 
porosz kormány a ,törvényesen' el nem törült kolduló szer-
zeteknek az alamizsna-szedést megtiltja, mely tilalom már 
több a Rajnavidéken levő ferenczrendü zárda ellen fogana-
tosíttatott is. — Hildesheim városában egy protestáns ma-
gánzó, Pistorius ur 3000 tallért tett le a püspöknél ,titulus 
mensae' gyanánt egy felszentelendő pap számára, miután az 
ottani kath. lap, a ,Hildh. Ztg.1 ilyértelmü felhívást intézett 
a katholikusokhoz, melynek következtében az ezidén fel-
szentelendőknek asztalczimei önkéntes adakozások által biz-
tosíttattak. — Xions táján történt nem régen, hogy Karsz-
nicki, odavaló földbirtokosnak protestáns vallású háziorvosa, 
midőn egy tett látogatás után cliensének kocsiján haza szál-
líttatott, útközben Kubeczákkal találkozott, s azt magával 
haza vitte. Karsnicki, ki erről kocsisa által értesíttetett, a 
kocsit elégette, s az orvosnak felmondott. — A berlini köz-
ségtanácsnak azon legujabbi határozata alkalmából, misze-
rint ismét négy felekezetnélküli iskola fog a városban meg-
nyittatni, a ,Rreusztgí ezeket mondja : „Adja Isten, hogy 
közel legyen az az idő, midőn a nép a most uralkodó szédel-
gés ellen sikra fog szállni, miután a liberalismus elkeresz-
ténytelenitő üzelmei immár legszentebb erkölcseit s szoká-
sait is megtámadják. Mi, ámbár mindig lelkismeretbeli kö-
telességünknek tartottuk mindezek ellen következetesen 
harczolni, mégis őszintén megvalljuk, miszerint legnagyobb 
reményünket a nemsokára beállandó üdvös reactio iránt min-
dig a liberalismusnak polgári házasságába, felekezetnélküli 
iskoláiba s hasonló dolgokba helyeztük" . . . Hessenben a 
katholikus nép sürü népgyűlések s feliratokban tiltakozik a 
porosz májusi törvényeknek tervbe vett utánzása ellen. — 
A nürnbergi protestáns ,egyházmegyének' őszi közgyű-
lése majdnem egyhangúlag a polgári házasság ellen nyilat-
kozott. — Folytatjuk a katholikusok üldözésének statistiká-
ját a porosz Rajnamellékből. Legutóbbi tudósításunk óta 
(25. sz. 220.1.) egy egyházi javadalom tétetett zár alá, 4 pap 
rendőrségileg köröztetik, 3 bezáratott s későbben az ország-
ból kiutasittatott ; 2 katholikus szerkesztő, az egyik 3 a má-
sik 6 hónapnyi börtönre, egy káplán Bismarcknak megbán-
tása miatt 1 hónapi börtönre Ítéltetett. A katholikusok main-
czi egyletének 13 ügyvivője 5—5 tallérnyi büntetésre Ítél-
tetvén, nZ illető fiókegyletek feloszlattattak ; 12 pap a pa-
derborni püspöknek pásztorlevelének felolvasása miatt 1—1 
napi elzárásra Ítéltetett, végre pedig 3 plébános a határon át 
külföldre vitetett. Mindez egy hét müve volt. 

— Stremayr ministert, ki műikor emiitett leirata ál-
tal (33 sz. 290 1.) a bécs-egyetemi tanár s tanuló uraknak 
neheztelését volt eléggé szerencsétlen magára vonni, ez 
utóbbiak az uj rectornak beigtatása alkalmával kifityülték. 
Ez a bécsi Jiberalis lapoknak nem tetszik, pedig quod uni 
iustum, alteri aequum : mert midőn ezelőtt három évvel 
ugyancsak a ,tanuló' urak — lucus a non lucendo — az 
akkori conservativ irányú Jirecek közoktatásügyi minis-
ter ellen hasonló módon demonstráltak, akkor ugyané la-
pok ezt nagyon helyes, sőt kitűnő tettnek találták. — Báró 
Koller tábornok s hadügyér okt. 16-án váratlanul az iskola-
testvérek vezetése alatti bécsi árvaházat lepte meg, hol ka-
tonai árvák is neveltetnek. 0 exja a háznak belső berende-
zését s az ott divó nevelési s ápolási rendszert felette kielé-
gítőnek találta, s ebbeli örvendetes tapasztalatainak legott 
tartozkodás nélkül kifejezést is adott. Jellemző a bécsi libe-
rális lapok becsületére nézve, hogy minderről egyikök sem 
hozott egy szónyi tudósítást sem. 

Folytatás a mellékleten. 



Melléklet a „Religio" 37. számához. 1874. november 4-én. 

IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Bírálatok s ismertetések. 

Leitfaden der Pastoral-Theologie von P. Anselm 
Richer O. S. B., Capitular-Priester des Stiftes B. M. Y. ad 
Scotos, Doctor der Theologie, k. k. Professor der Pastoral-
Theologie an der Wiener Universität. Mit oberkirtlicker Be-
willigung. Wien, 1874. Selbstverlag des Verfassers. VI és 
490 11. Szerző neve a kath. hitélet és irodalom terén már elő-
nyösen ismeretes. Mint szónok a bécsi skót benczések 
templomában igen szép hallgatóságot gyűjtött szószéke köré, 
s több, nagyböjti szentbeszédek cyclusa által a hitszónoki iro-
dalom terén is méltó elismerést aratott. Előttünk fekvő műve 
által mint buzgó s ügyes szaktanár mutatja be ma-
gát, ki, a mint előbbi lelkipásztori működése alatt a theoriát 
sokoldalú praxisban gyakorolta, ugy most mint a Lelkipász-
torságtan egyetemi tanára a praxist jeles theoriában ismer-
teti. Czélja volt, mint a mű czime s az előszó mutatja, a lel-
kipásztorkodástani előadások számára lehetőleg rövid, de 
mégis kimerítő, egyöntetű és rendszeres kézikönyvet adni. S 
valóban, szerző igen helyesen cselekedett, midőn mellőzve 
némely pastoralistának azon eljárását, melylyel mindent, a 
mi csak a pastoralis körébe vonható, hoszadalmasan elmon-
dani s hozzá még buzgalmi könyvekbe való paraenesisekkel is 
megtoldani szoktak, — szorosan az iskolai tananyagnál ma-
rad, s ezt igyekszik rendszeres tankönyvvé kidolgozni. — 
Könyve fölosztásának alapjául szerző a már Nagy szent Ger-
gely pápa által jelzett fölosztást, mely a lelkipásztor sze -
mélye és hivatala közti különbségen alapszik, vevó föl, 
s igy müve két főrészre oszlik. Előszó (I—VI.) és beve-
zetés után, melyben (1—12 1.) „Propädeutik für die Pas-
toraltlieologie " czim alatt a lelkipásztori méltóság és hi-
vatalnak K. U. által történt alapítása-, czélja- és eszközeiről, 
továbbá a Lelkipász1 orkodástannak, mint a hittudományi 
szak egyik ágának fogalma-, fontossága-, a többi hittani 
szakokhoz való viszonya-, forrásai-, irodalma- és fölosztásáról 
szól. Szerző könyvének I. részében a lelkipásztor személyéről 
értekezik, és pedig a) annak méltóságáról (Würde) a) és b) a 
lelkipásztor hiterkölcsi életéről. A lelkipásztori méltóságról, 
névszerint a 10. és 11. §.-ban (13. s. k. 11.) az arra való képesség 
és képesítésről (Befähigung) értekezvén, szerző szabatosab-
ban fogta fel, mint Schüch a természeti és természetfölötti 
képesítés közt levő különbséget. Schüch ugyanis a hivatást 
(Beruf) a természeti képességgel (natürliche Befähigung) tisz-
tán azonosnak tartja, minthogy i. m. 8. §.-nak czimét (16. 1.) 
igy fogalmazá : „A lelkész hivatása vagy természeti képes-
sége" ; a mi a „vagy" kötszó itteni értelménél fogva azt je-
lenti, hogy a hivatás és a természeti képesség egy s ugyan-
azon dolog. 

Igénytelen véleményünk szerint a hivatás (gratia voca-
tionis) az isteni Gondviselés természetfölötti működésének kö-
réhez tartozik s azért semmiképen sem azonosítható a lel-
készi hivatalra készülő vagy lépő egyénnek e hivatalra való 
természeti képességével, vagyis azon, magával az emberi ter-
mészettel öröklött avagy az élet folytán szerzett jó tulajdo-
noknak akár egyes elemeivel, akár összegével, melyek, mint 

') A fő t . és tudós t aná r ur e könyvet nem csak hogy sa já t költ-
ségén adta ki, hanem e buzgóságát még azon nagylelkűséggel is tetézi, 
hogy taní tványainak ingyenes példányokat osztogat. 

s) Schüch forditói ezen eszme kifejezésére ál talában „hivatal" vagy 
„t iszt" műszavat használnak. V. ö. „Schüch, A Lelkipásztorkodástan kézi-
könyve. Győr," 1872. I. k. 16 1. stb. Nézetünk szerint e helyen jobb a 
„mél tóság" szó. mely úgyis magában foglalja a „hivatal" és „ t isz t" ál tal 
kifejezet t eszmét. 

alap, megkívántatnak, hogy valaki a hivatás szent malasztját 
megkapja. Igy p. a szent hivatalra való természeti képesség-
hez tartozik, hogy az illető eszének használatával birjon stb. 
Mármost, valamint eme természeti képesség nem természet-
fölötti adománya Istennek : ugy viszont a szent hivatalra lé-
pőknek a természeti képességhez adott hivatás-kegyelme nem 
sorolható a természeti képesség eszméje alatt értett tulajdo-
nok közé. — Szerző, mint emiitők, szabatosabban fogta fel 
a hivatás és természeti képesség közt való viszonyt, könyvé-
nek 13. 1. ugyanis igy ir : „Wir unterscheiden demnach in 
der Hirtenperson 1.) eine natürliche Befähigung, die in na-
türlichen, angebornen und erworbenen Eigenschaften besteht, 
die erforderlich sind, um zum Hirtenamte berufen zu werden 
und dasselbe segensvoll verwalten zu können" ; és alább a 
14. 1. „Diese höhere, göttliche Berufung zum Pastoralamte 
stb." miből világosan kitűnik, hogy szerző különbséget tesz a 
természeti képesség s a hivatás közt. Daczára e szabatos fel-
fogásnak szerző mégis Schüch definitióját, talán túlságos de-
ferentiából tette magáévá s a i l . §.-nak ily czimet adott: „Na-
türliche Befähigung der Hirtenperson oder Beruf." Itt a fön-
tebbi érvelés következtében oder helyett und lett volna helyén. 
Ezt azonban csak azért említettük, hogy kitűnjék, mily be-
ható tanulmány tárgyává tettük szerző müvét, és hogy ekként 
annál nagyobb súlya legyen állításunknak, midőn azt mond-
juk, hogy szerző müvével általán véve eltalálta az arany kö-
zéputat s azon juste millieut, melyet egy tankönyvnek a kö-
tetes s kimerítő szakmunkák közt egyfelől s a vázlatos kis 
compendiumok közt másfelől elfoglalnia kell. Akár I. akár 
II. részét olvassuk könyvének, mindenütt a szakember ottho-
nosságával találkozunk, mely által szerző, kit szónoki praxisa 
különben is a styl mesterévé avatott, képessé lőn a tárgy le-
hetőleg kimerítő felfogása- s világos kifejtésével velős rövid-
séget párosítani. Különösen a II. rész 2. fejezetét kell kie-
melnünk, melyben szerző a Liturgikát tárgyalja. Itt szerző 
valóban remekel. A történeti és symbolikai elemet folytonosan 
szem előtt tartva, midőn egyfelől a szertartások- és rubri-
káknak magukban véve száraz szabványaira a történeti fej-
lődés fényét deríti : addig másfelől a tárgyra, correkt egy-
házias és szellemdus symbolikai magyarázatokkal bizonyos 
élénkebb szint és melegséget lehel s az egésznek bájt kölcsö-
nöz még azokra nézve is, kik ez iskola porán már régen túl-
estek. — Ez az, a mit e jeles könyvről az „Irodalmi Értesítő" 
hasábjainak szük tere elmondani engedett. Részletesb kriti-
kát irni különben is annyi volna, mint szerepet cserélni, s 
mintegy föléje emelkedni akarni annak, a kinek műve eszme-
keltőleg és termékenyítőleg hatott reánk is. A mi a mü külső 
kiállítását illeti, az semmi kívánni valót sem hagy hátra, 
mind nyomás, mind correktura tekintetében, sőt a nyomás 
nagyon diszesnek is mondható. Dr. B. 

Hérambourg P. Die Tugenden des ehrwürdigen Dieners 
Gottes, Johann Eudes, Apostels des heiligsten Herzen Jesu 
u. Mariens etc. etc. Neue Ausgabe vollständig umgearbei-
tet v. P. Angelus Le Doré. Mit Genehmigung des hochw. 
P. Le Doré aus dem französischen übersetzt und mit einem 
Anhange vermehrt v. Josef Jarosch, Spiritual des fürsterzb. 
Knabenseminärs in Wien. Mit Erlaubniss des hochw. fürst-
erzb. Ordinariates in Wien. Mit Porträt in Stahlstich des 
P. Joh. Eudes, gr. 8. Wien u. Pest, Verlag v. Carl Sartori. 
Pr. 3 fl. Ö. W. 

A 17. század mindenha kiváló helyet foglaland el 
Francziaország egyháztörténelmében. Salesi sz. Ferenczczel 

l ) 
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kezdődött, s Bossuet-val s Fenelonnal végződött ; mig paulai 
sz. Vincze, Bérulle, Olier s mások, ha nem is mint püspökök, 
de azértis mind nem csekélyebb buzgalmu segédek az Ur szől-
lőjében áldást árasztottak szűkebb kazájokra s közvetve az 
egész világra. 

Ezen dicsőült szellemekhez méltán sorakozik Eudes 
atya, ki 60 hoszu esztendőn keresztül mint fáradhatlan ván-
dorlelkész, vagy ha jobban tetszik : hitküldér Francziaorszá-
got bejárván, nemzetében a hitet, a jámborságot, a jó erköl-
csöt, hol helyreállította, hol kimondhatlan fáradalmak s hő-
siesen elviselt nélkülözések közt előmozdította. Mint az akkor 
virágzó jansenismusnak félelmes ellensége egyike azoknak, 
kiknek köszönjük, hogy ezen, álnoksága által veszedelmes 
tévtan még nagyobb pusztításokat nem tőn, hanem ellenke-
zőleg a szellemi sorvadás lassú halálára Ítéltetett. A boldogult 
Alacoque Mária Magdolna előtt 30 évvel ő hirdette a Jézus s 
Mária sz. sziveihezi ajtatosságot, ő alapította az ezekről elne-
vezett testvérületeket, annyi jónak, annyi áldasnak eme gaz-
dagon bugyogó forrásait. Eudes atya az, ki paulai sz. Vin-
czével s a tiszteletreméltó Olierrel azon dicsőségben osztoz-
kodik, hogy a francziaországi kath. papságot in capitibus et 
membris reformálták, ő alapitá meg a papi conferentiákat, s 
hogy az akkor országszerte szervezett papneveldék számára 
jó, lelkismeretes, istenfélő elöljárókat szerezzen, a Jézus s Má-
riáról nevezett papi társulatokat alapította, mely czélból az 
oratorianusok társulatából ki is lépett, miután fájdalommal 
kénytelenült eszrevenni, hogy e társulat egyik eredeti czélját; jó 
papneveldék alapittatását s vezetését, különféle okoknál a 
kellőnél kevésbbé szem előtt tartotta. 

E nagy s szentéietii férfiúnak életrajzát d'Hérambourg 
atya készité, ki mint Eudes atya legkedveltebb tanítványának, 
Bonnefont atyának növendéke, elég alkalmat talált, nem csak 
a mester szellemét elsajátítani, hanem annak élményei s hit-
küldéri küzdelmeiről is kimerítő tudósításokat szerezni, me-
lyek annál nagyobb hitelt érdemelnek, minthogy Hérambourg 
atya előttünk fekvő müvét Blouet de Camilly, az eudista-tár-
sulat második főnökének, magának Eudes atya közvetlen 
utódjának megbízásából irta, ugy hogy minden tekin-
tetben hiteles munkát bírunk benne. 

Szép és érdekes darab a franczia egyház-történelemből 
ez, becses adalék az ascetica történetéhez, érdekes olvasmány 
s a lelkesítő példáknak gazdag tárháza minden lelkész, de 
minden, bármily alkalmazású pap számára ; sőt azt merjük 
mondani, hogy a hitszónok, a hitelemző, a gyóntató atya kü-
lönös haszonnal fogja e könyvet áttanulmányozni. A fordítás 
igen jó, s a franczia eredetinek kedves, szívhez szóló hang-
ját ritka ügyességgel, nem csak utánozza, hanem vissza is 
adja. A terjedelmes, s igen csinos kiállítású könyvnek ára 
épen nem túlzott, ugy, hogy e derék munkának minden habozás 
nélkül a legszebb kelendőséget jósolni merjük. — x — 

Was hat man bei lebensgefährlichen Fällen zu 
thun, bis der Arzt erscheint Ï Yon P. Bruno Schön. 
Wien, 1875. Ludwig Mayer. — Az egyházi törvények szigo-
rúan tiltják, hogy a pap a gyógyászatot ne gyakorolja, és csak 
különös pápai engedély mellett van a kivételnek helye ; de 
ezen szoros egyházi tilalmat nem kell ugy érteni, mintha a 
pap beteg embertársának semmi körülmény közt sem nyújt-
hatna orvosi segélyt, vagy szolgálhatna tanácscsal ; mert ez 
ellenkeznék a keresztény felebaráti szeretettel; hanem az 
egyházi törvények csak a hivatásszerű gyógyítást tiltják. Ezen 
oknál fogva nem is találunk lelkipásztorkodástant, mely leg-
alább röviden nem tenne említést arról, hogy a lelkésznek 
annyi jártassága legyen, miszerint hirtelen szükség esetében 
addig, mig szakképzett orvos megérkezik, czélszerüleg intéz-
kedhessék vagyis, hogy az úgynevezett medicina pastoralist 
gyakorolhassa ; azért a lelkipásztorkodástan segédeszközeihez 
az orvostudományt is számitják. Ezen czél elérésére a fenjel-
zett könyvecske jó szolgálatot tehet. Szerzője, Dr. Schön 
Bruno, ki 19 éven át az alsóausztriai országos tébolydában 

lelkészkedett, a psychiatriai irodalmat már több jeles mun-
kával gazdagította. Jelen munka által, melyet saját vallomása 
szerint kül- és belföldi jeles orvosok közreműködésével irt, 
különösen két czélt tűzött ki magának : először utmutatást 
akar adni arra nézve, mit kelljen tenni életveszélyes esetekben 
az orvos megérkeztéig, és másodszor házi szereket akar aján-
lani olyan bajok ellen, melyekben orvosi segélyt nem igen 
szoktak igénybe venni. A szerző figyelme különösen az elme-
betegekre terjed ki, kiknek „száma évről évre ijesztő mérvben 
emelkedik s már az e tekintetben egészségesebb földnépe közt is 
erősen lábra kezd kapni." („Religio", 31. sz.) Schön az ujabb 
psychologia azon alapelvét védi, hogy a lelki betegségek gyö-
kere és alapoka a testi szervezetben, különösen az agyvelőben 
rejlik. 1) Az elmebetegekkel való bánásmódra nézve három 
főszabályt ajánl : Iparkodjál az elmebeteg bizalmát meg-
nyerni, testi és lelki állapotát jól megismerni és a szerzett is-
meret szerint eljárni, A munka végén inti az orvosokat és pa-
pokat, hogy egyesült erővel működjenek az emberiség javára ; 
ilyen együttes működés áldásos voltáról meggyőz bennünket 
az emberi természet, mely szerint lélek és test az emberben 
létegységet alkotnak. Az egyház soha sem mulasztja el, a test-
ről is gondoskodni, ámbár gondozásának főtárgya a lelki élet ; 
még a súlyos betegek számára rendelt szentség sem felejtke-
zik meg a testi egészségről ; az utolsó kenet hatásaihoz ugya-
nis a trienti zsinat a testi egészség helyreállítását is számítja, 
a mennyiben ez a lélek üdvére válnék. Vajha az orvosok ha-
sonlóképen a beteg lelki életéről gondoskodnának ! Ezen rö-
vid ismertetés elég arra, hogy e könyvecskét az olvasók figyel-
mébe ajánljuk. f 

A magyarhoni tótok katholikus irodalma. 

Radlinsky és Sasinek mellett dr. M a 11 y J á n o s , je-
lenleg a Pazmaneum subrectora, kiváló irodalmi tevékeny-
séget fejt ki. Mig Radlinsky főképen vallásos — Sasinek tu-
dományos müvekkel gazdagitá irodalmunkat, addig M a 11 y 
vonzólag akarván hatni a népre s az ifjúságra, leginkább jó 
irányú elbeszéléseket rendezett sajtó alá. E czélra a fiatal te-
hetségeket, kik által Schmid Kristóf ifjúsági iratait fordította 
le, ügyesen tudta felhasználni. Azonban e munkálatokat oly 
tüzetesen szokta átdolgozni, hogy valamennyiben ugyanazon 
világos és folyékony irályra akadunk, mely Mallynak sajátja. 
1864-ben megindította az „Erkölcsösen mulattató könyv-
tárt", melyből 13 füzet jelent meg. Névszerint: 

T e t k a T r á p e l k a a l e b o . . . (A rosz nyelv és an-
nak rosz következményei) Elbeszélés, forditá Galbavy János. 
Kiadta Dusarov Iván, (Mally János.) 18(34. 

C e s t y b o z i e v l u d s k o m z i v o t e (Isten útjai az 
emberi életben.) 4 füzet, két-két elbeszéléssel. 1864 és 1865. 
Szakolczán. 

S v e t l u s a S t r á z o v í e , cili prvé prijímanie. (Az első 
áldozás.) Elbeszélés. L u t o m i r a , s l u z o v n é d i e v c a . 
(A szolgáló leány.) Elbeszélés. 

J a n k ó K á l i n a, n e s t a s t n y o p i l e c . Kalina Já-
nos, a szerencsétlen iszákos.) Elbeszélés. 1864. Szakolczán. 

S m i d o v é s p i s y pre milú mládez. (Schmid Kristóf 
ifjúsági iratai.) 5. füzet, két-két beszélylyel. Kiadja Dusarov. 
1865 és 1866. Szakolczán. 

Erre következett 1866-ban a „Gazdasági és iparos könyv-
tár", melyből 3 füzet hagyta el a sajtót. T. i. 

H l a v n i c p r a v i d l á o p o l n o m h o s p o d á r s t v e 
(a földmüvelés fő szabályai.) L ö b e V i l m o s iratai után 
fordítva. Első, harmadik és ötödik füzet. Kiadja Dusarov. 
1866 és 1867. Szakolczán. 

Radlinsky, Mally és Sasinek kétségen kivül legkitűnőbb 
élő íróink. Hozzájok foghatók még csak: H a t t a l a M á r -

') Ezen elmélet nem tagadja , hogy psychikai okok is eszközölhet-
nek lelki betegségeket, csakhogy nem közvetlenül, hanem közvetve, t. i . 
valamely test i baj által, melyet előidéznek; azért nincsen lelki betegség 
valamely testi ba j nélkül. 
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t o n , esztergom főmegyei pap, és jelenleg a prágai egyetemen 
a szláv irodalom tanára. Ő a mostani tót irodalmi nyelvnek 
tudományos megalapitója. E nembeli munkája kettő jelent 
meg, t. i. M l u v n i c a s l o v e n s k á (Tót nyelvtan) és 
S k 1 a d b a (Szókötés). (Van egy régibb kiadású, latin nyelven 
irt munkája is : Gramatica linguae slovenicae.) Továbbá : 

Z á b o r s z k y J ó n á s , plébános, kinek müvei alább 
fognak elősoroltatni. 

Az ujabb irók közül megemlitendők: T r u c h l y And-
r á s , privigyei káplán, ki az „Óról" czimü szépirodalmi lap-
nak szerkesztője, és az ott közölt jeles fordításain, értekezé-
sein s. t. kivül, egy „ T á b o r " czimü, igen csinosan kiállított 
almanachot is adott ki. Továbbá : 

H a v l i c e k V i n c z e , pozsonyi karkáplán, ki néhány 
már fölemiitett kisebb munkát adott ki, s azon fölül 1870. 
óta „ S l o v e n s k y S i ó n " czim alatt egy homiletikus folyó-
iratot szerkeszt, mely a negyedik évfolyamtól kezdve II u-
n o 1 t-n a k (S. J.) az egész keresztény erkölcstant kimerítő 
sz. beszédeit hozza B i e l e k J ó s e f , nyitramegyei pap, 
fordítása után. Ára az eddig kijött 3 kötetnek 2 frt 60 kr. 

O s v a l d R i c h á r d , verebélyi káplán. Két fordítása 
már felemlittetett Sz. Adalbert társulata, és Havlicek kiadvá-
nyai között. Megjelent tőle még egy röpirat a szerzetesekről 
„ R e h o l n í c i " (A szerzetesek) czim alatt. Továbbá az ő in-
dítványára, közreműködésével, s részben az ő költségein is je-
lent meg 1869-ben a P a m a t n í k s l o v e n s k y c h pos -
l u c h á c o v k a t . b o h o s l o v i a a t . d. (A kath. hittan tót 
hallgatóinak E m l é k k ö n y v e , sz. Cyrill ezredéves ün-
nepe- és IX. Pius pápa aranymiséjének emlékére.) mely pom-
pás mű egy latin és több tót ódát, Sz. Cyrill és Method, va-
lamint IX. Pius életrajzait, egy latin (Initia religionis chris-
tianae apud Slavos) és több tót értekezést tartalmaz az ak-
kori esztergomi, bécsi és beszterczebányai tlieologusok tollai-
ból. Ára 1 frt 50 kr. 

B1 a h ó P á l , holicsi káplán, kiadja Osvald segédszer-
kesztése mellett a „ K a z a t e l - t " (Sz. szónok) mely most lé-
pett második évfolyamába. Előfizetési ára 4 frt. Megjelenik 
minden hónapban. 

R ú c k a I s t v á n , nyitramegyei pap, kiadta „ T r n a-
v a" (Nagyszombat) czim alatt ezen ősrégi sz. k. városnak 
helyrajzát és történetét. 

Z a j m u s G á b or, beszterczebányai pap, több kitűnő 
könyvet szerkesztett a népiskolák számára, melyek a sz. Adal-
bert-társulat kiadásában megjelentek. Ugyanezen társulatnál 
legújabban megjelent : 

A l t h M á r t o n , szepesmegyei áldozárnak „ N e c o v 
c i r k e v n o m m a j e t k u " (Néhány szó a papi jószágokról) 
czimü értekezése Ára kötve 30 kr. 

N. B. Mally kiadványainak ára füzetenkint 20 kr. A 
könyvek kaphatók általában a szerzők- illetőleg a kiadóknál. 

Irodalmi hireh. 
— Ft. Huszár Imre zsámbéki esp.-pleb. ur „Történe-

tekkel felvilágosított Egyházi Beszédek Magyar s Erdélyor-
szág minden bucsunapjára" II. kötetét küldte be hozzánk, 
mely 46 hit. szónoklatot tartalmaz. Tüzetesb tartalomjegy-
zékét egyik legközelebbi számunkban hozandjuk. 

— „Der Zukunftsidealismus der Vorwelt namentlich 
was die auf die christlichen Dinge bezüglichen Ahnungen, 
Seherblicke, Erwartungen, Mysterienbilder und anticipiren-
den Religionsculte des druidischen, römischen, griechischen, 
phönizischen, egyptischen und amerikanischen Alterthums 
betrifft. Nachgewiesen und ins Licht gesetzt von G. Fr. 
Daumer. Nebst einer zeitgemässen Zugabe betreffend den 
.Deutschen Mercur' und die altkatholische Reform-Bewegung. " 
Rgsb. 1874; 8-adr. 84 1. 60 kr. — Egyike azon müveknek, 
melyek számos érdekes vonás mellett sok képzelődést is tar-
talmaznak s mindig cum grano salis olvasandók ; mert külön-
ben nagy könnyen odáig jutunk, hogy a kereszténység is csak 

semmi egyéb, mint — amint azt a német bölcsész szokott vi-
lágossággal kifejezi: „Eine specielle Phase der primitiv-
universellen Religions-Idee" . . . . 

— Rózsa József ur, Arad-sz.-Mártonról (per Kurtics) 
előf. felhívást küldött be hozzánk Zetter Károly „Die Tartaren 
in Ungarn." czimü tört. beszélynek fordítására, mely 23—26 
ivnyi kötetet képezend (jókora ,beszély' !) ára 1 frt 50 kr. 8 
után tiszteletp. Nem ismerjük a kérdéses munkát. 

— „Evangyeliomi protestáns Lap" czime egy Balogh 
Ferencz, debreczeni hittanszaki tanárnak szerkesztése alatt 
újévkor megindulandó lapnak, melynek előí. felhívása e na-
pokban küldetett be hozzánk. Az uj közlöny ugy látszik, va-
lamivel positivebb téren akar állani, mint a — másik, mely 
azért máris egy kis testvéri oldaldöféssel fogadta. 

— Ad vocem ,protestáns irodalom' ; Petrik Géza pesti 
könyvkereskedő „ A magyar prot. egyházirodalom terén meg-
jelent jelesebb munkák jegyzékét" adta ki, melyben Renan 
mellet Toldy István is szerepel. Viccnek sem volna rosz. 
Azonban szinte sajnáljuk szegény Renant, hogy ama másikkal 
egy párhuzamba állíttatik ; mert a tévutakra került ész 
mégis csak megkülönböztetendő a szemérmet vesztett éret-
lenségtől. 

— Megjelent és kívánatra rögtön szétküldetik : a „Lel-
készek almanachja." 1875-ki II. évfolyama. Tartalma: Nap-
tári rész a közbeeső rovatozott ivekkel. (Bevétel, kiadás, mise-
intentiók.) — Hazánk r. k. klérusának teljes névtára s min-
den egyházmegye rövid statisztikája. — A papi nyugdijak 
kérdése. (Függelékül : A csanád egyházmegyei nyugdij-se-
gélyalap szabályai.,) A védkötelesek nősülése. — A lelkészek 
adózásáról. (I. Házadó. II. Földadó. III. Jövedelemadó. IV. 
Személykereseti adó.) — Közegyházi ujabb rendeletek tára. 
(I. Sz. József az egyház védszentje. II. A bucsuengedély föl-
tételeiről. III. A második mise alamizsnájáról, IV. A kápta-
lani helynök választásáról. V. A plébániai mise alkalmazásá-
ról..) — Egyházi és iskolai ügyekre vonatkozó ujabb orsz. 
kormányrendeletek. (I. Anyakönyvi kivonatok. II. Katonai 
házasság. III. Iskolaügy.) — Mulattató. — Terjedelme mint-
egy 18 iv. Ára 1 frt. Nyolcz példányra egy tiszteletpéldány. 

— Megjelent a , Mátyás Z)eá&'nap tárának II-dik, 1875-ki 
évfolyama, ,irta' L. Lőrinczy Ferencz, a,Hunyadi M.' csinos ki-
állításával ; a naptárt, a vásárokat s a legújabb bélyegilletmé-
nyi szabályzatokat tartalmazó részén kivül, 130 lapon vegyes 
tartalmú, mulatságos olvasmányt hoz, mint látszik, többnyire 
a ,M. D.' jól ismert s kedvelt, ügyes tollaiból. Egy pár kedé-
lyesen átmulatott óráért csak nem sok az az e g y forintocska, 
melybe e naptár kerül. 

— Napjaink élő csudája, Lateau Luiza legújabban is-
mét két felette érdekes munkának szolgált tárgyul. Áz első, 
kisebbik „Ein Besuch bei L. L. s a t." (16. 64 1. ára 18 kr., 
eléggé különösen évszám nélkül) magában véve tárgyát töké-
letesen kimeríti ; mig a nagyobbik : „Louise Lateau, ihr Wun-
derleben und ihre Bedeutung im deutschen Kirchenconflicte 
von Paul Majunke, Berl. 1874, 8. 116 1.1 fr. 5 kr." nemcsak 
Luiza személyével s életével foglalkozik, hanem magát a 
jstigmatisatio' elnevezés alatt ismeretes jelenséget is hit- s 
természettudományi szempontból tárgyalja, azután a 19. szá-
zadban ismeretesekké lett egyéb stigmatizáltakat is, minde-
nütt rövid életrajz kíséretében elősorolja s végre igen érdekes 
fejezettel végződik be, melynek czime : „Louise Lateau und 
der deutsche Kirchenconflict." 

A ,Religio' olvasói, kik Lateau Luizáról már két rész-
letes tudósítást vettek, eléggé tudják a tárgy fontos- és érde-
kes voltát méltányolni, semhogy e füzetek bármelyikét hatha-
tósban ajánlanunk kellene. Csak annyit jegyzünk még meg, 
hogy egyik a másikat épen nem zárja ki, hanem mindaket-
ten egymás mellett egyaránt hálás olvasmányt nyújtanak. 

— ,Der Glaube der modernen Wissenschaft gegenüber1-, 
irta Ségur, hiteles német fordítás, Mainz, 1874; 8. 98 1. ára 
36. Ségur szellem dus tollának szüleményeit mindig hálával 
veszszük. Jelen füzetében 25 rövid fejezetben,napjainkban leg-
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gyakrabban előforduló ama tévnézetekkel foglalkozik, melyek 
a tudomány s a hit közti, roszul felfogott viszonyából indulva 
ki, mindenütt vélnek ellenmondásokat látni, hol voltaképen 
semmi egyéb sem forog fel, mint egyszerű tudatlanság annak 
részéről, ki mint telivér felvilágosodott' ember olyasmiről be-
szél, amit nem ért. 

Megjelent s beküldetett : 
Besuch, ein, bei Louise Lateau, der mit den Wundmalen des 

Heilandes begnadigten Jungfrau in Bois d'Haine. Ein 
Trostbüchlein für das katholische Volk. Mit einem Titel-
Bilde. VII. Aufl. 16. Dülmen. Preis 18 ujkr. 

Realeucyclopaedie, allgemeine, oder Conservations-Lexicon 
für alle Stände. 3-te, gänzlich umgearbeitete u. sehr ver-
mehrte Auflage, 11 Bde Lex. 8. Regensburg 1865—1873. 
Preis 43 frt 20 ujkr. 

Dasselbe Werk. Neue illustrirte Ausgabe der 3. Aufl. 12 
Bde. Mit Karten u. Illustrationen. Lex. 8. Regensburg 
1865—1873. Preis 54 frt. 

Hahn-Hahn Gräfin Ida. Vergib uns unsere Schuld ! Ein Ro-
man. 2 Bde. 8. Mainz. Preis 3 frt 60 kr. 

Alleker, J., Seminardirektor. Die Volksschule. Unter Mit-
wirkung von Fachmännern herausgegeben, gr. 8. Freiburg. 
Preis 5 frt 40 kr. 

Blot, P. Priester d. G. Jesu. Das Wiedererkennen im Him-
mel. Trostbriefe. Aus dem Franz. 4. Aufl. 16. Mainz, 60 kr. 

Bondreaux, P. F. J. aus d. G. Jesu. Die Seligkeit des Him-
mels. Aus dem Engl. 16. Mainz. 90 kr. 

Clana, Heinrich, von der ; protestantische Polemik gegen die 
katholische Kirche. Populäre Skizzen und Studien, gr. 8. 
Freiburg. 90 kr 

Gapp, J., die Kirche Jesu. Dem katholischen Volke gewid-
met. 2. Aufl. 8. Freiburg. 2 frt 16 kr. 

Manning, H. E. (Erzbischof v. Westminster.) Die vier grossen 
Uebel unserer Tage. I. Die Auflehnung der Vernunft ge-
gen Gott. II. Die Auflehnung des Willens gegen Gott. III. 
Der Abfall der Gesellschaft von Gott. IV. Der Geist des 
Antichrist. Aus dem Engl. 8. Augsburg. Preis 60 ujkr. 

Jessing, Joseph, Die versuchte Ausrottung der katholischen 
Religion in England durch die Staatsgewalt unter Heinrich 
VIII. und seinen Nachfolgern. 16. Freiburg. 54 kr. 

Jungniann, Bernard., Institutiones theologiae dogmaticae 
generalis. Tractatus de vera religione. gr. 8. Regensburg. 
1 frt 44 kr. 

Lactantius, F. Kämpfe und Siege der Kirche, oder Gottes 
Strafgerichte über die Christen- und Kirchenverfolger von 
König Heródes dem Grossen bis auf Kaiser Napoleon HI. 
Ein Trostwort an das Christenvolk. 2. Aufl. 8. Mainz. 
2 frt 10 kr. 

Schegg* Dr. Peter, Professor. Sechs Bücher des Lebens 
Jesu. Band I. 8. Freiburg. 2 frt 40 kr. 

Ségur, Monsignore von. Der Glaube der modernen Wissen-
schaft gegenüber. 16. Mainz. 36 kr. 

Sammlung historischer Bildnisse. Serie II. Band VIII. enth. 
Brunner Sebastian, Joseph II. Charakteristik seines Lebens, 
seiner Regierung und seiner Kirchenreform, Mit Benützung 
archivalischer Quellen. 8. Freiburg. 1 frt 26 kr. 

Hansjakob, Dr. H. In Frankreich. Reise-Erinnerungen. 8. 
Mainz. 2 frt 40 kr. 

Laicus, Philipp, der Sonderling. Eine Erzählung aus der 
neuesten Zeit. 8. Mainz. 2 frt 40 kr. 

Dupanloup, Felix A vasárnapi pihenés és a vasárnapnak 
megszentelése. n. 8. r. Budapest Sartori Károly bizománya. 
Ára 40 ujkr. 

Zimándy Ignaz, Festpredigt. Zusammengestellt und am heil. 

Stefanstage, den 20. August 1874, in der Cathedralkirche 
zu Stuhlweissenburg in ungar. Sprache vorgetragen. Ins 
Deutsche übertragen vom Verfasser, gr. 8. Budapest, 
Sartori. Preis 20 kr. 

Weckstiinmen für das katholische Volk. V. Jahrg. 10. Heft. 
Inhalt : Die Schande des Jahrhunderts. Gekennzeichnet 
von Josef Scheicher. Jährlich 12 Hefte 80 kr. — Franco 
pr. Post 1 frt o. é. Verlag von Karl Sartori in Wien u. Pest. 

Hahn-Hahn Ida grófné. Peregrin. Regény. 3 kötet. 8. r. Pé-
csett. Ára 3 frt 60 ujkr. 

A Kisfiiludy-társaság évlapjai. Uj évfolyam. IX. kötet. Bu-
dapest, n. 8. r. Ára 2 frt. 

gj^"" Az itt jelzett könyvek kivétel nélkül 
kaphatók Sartori Károly könyvkereskedé-
sében , Pesten: városháztér; Bécsben: Stadt, 
Sonnenfels-Gasse Nr. 15. 

— Ismételve alkalmat veszünk magunknak t. olvasóink-
nak Sartori Károly urnák pápai s primitialis könyvkereskedé-
sét (Pesten, városháztér, Bécsben Stadt, Sonnenfelsgasse Nr. 
15.) a legmelegebben ajánlani, mely széles üzleti összekötte-
téseinél fogva azon helyzetben van, mindazon szolgálatokat, 
melyeket a közönség egy jó katholikus könyvkereskedéstől várt 
a legpontosabban teljesíthetni. Ajánlja gazdagon felszerel, 
készletét kath. hittani s egyéb oly tudományos munkákban, 
melyek az egyház tanába, a hit s jó erkölcsbe nem ütköznek. 
Hasonló feltétel alatt elfogad előfizetéseket is minden kül- s 
belföldi lapra. Emii tjük még, miszerint missalék (4 írttól — 
100 frtig s azonfelül) s breviáriumok a különf. propriumok-
kal, diurnalék, pontificalék, rituálék ; továbbá a kath. irányú 
szépirodalomnak remekművei, iskolai jutalom-, tan- s ima-
könyvek, iíjusági iratok, mindez különféle nyelven ; úgyszin-
tén mindennemű, kedves ajándékul szolgálható diszmüvek 
mindig a legnagyobb választékban készen tartatnak. Ehhez 
járul még a legkülönfélébb egyházi műtárgyaknak gazdag s 
jól berendezett készlete, úgymint olajfestmények, olaj-s szin-
nyoinatok, aczél-, réz- s kőmetszetek, fényképek, szent kó-
pecskék (száza 30 krtól 30 frtig,) keresztelési-, gyónási-, ál-
dozási-, bérmálási- s gyászképek, keresztutak s kánontáblák, 
feketén s színezetben, minden nagyságban s megfelelő jutá-
nyos árakon. A megrendelések a lehető leggyorsabban telje-
síttetnek. 

A Sartori-czég, mint kiválólag a kath. irodalommal fog-
lalkozó, talán némileg jogos igényt is tarthat arra, hogy te-
kintve azon tetemes anyagi erőmegfeszitéseket, melyeket ily 
kizárólagos irányú raktárnak mindig a kor s az egyre változó 
irodalmi mozzanatok színvonalán való fentartása folytonosan 
követel, a főt. papság rendelmónyeivel hozzá forduljon, mit 
annál nagyobb bizalommal tehet, minthogy a jelenlegi sze-
mélyzetnek lelkiismeretes törekvése csak oda központosul, 
hogy a t. közönség megelégedését minden tekintetben ki-
érdemelje. 

Demnächst erscheint, und wird auf Verlangen gratis 
und franco versandt : \ 

> Antiquarischer Anzeiger Nr. 60. 
Derselbe enthält meist katholische Theologie und 

zwar : die Bibliothek des f Herrn Pfarrers P Pankraz 
in Altenthan, die Doubletten aus einer Seminar-
Bibliothek und Bücher aus einem aufgelösten Jesuiten-
Kollegium. \ 

Regensburg. Alfr. Coppenrath. i 

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

Buda-Pest 1874. Nyomatott K o c s i Sándor -ná l , Ország-ut 39. sz., Luby-ház. 
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Pesten, november 7. 8 8 II. Félév, 1874. 
Tartalom. Havi szemle. — A liberális katholicismus. — Két római döntvény házassági kérdésekben. — Egyházi 
tudósitások : Pest. A convertiták. M.-Egregy. Conversio. Bécs. A köztemetők kérdése. Würzburg. Kullmann elitéltetése. 

Róma. Ó szentségének nyilatkozata az olasz politikai választásokról. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Régen ir tunk a római kérdésről, a civilizált 
világ eme ny i to t t , sajgó sebéró'l : de most nem te-
het jük , hogy egy lánglelkü főpapnak, Dupanloup 
püspöknek erről szóló, legújabban ejtett szavai nyo-
mán ne emlitsük azt, ha mindjár t csak azért is, 
mert fentebbi á l l í tásunkat , hogy a római kérdés a 
polgárisult vi lágnak nyitott, sajgó sebe, régen ta-
lá l tuk oly szabatosan, oly ékesen szólólag kifejezve, 
mint azon nyilt levélben, melyet az orleansi püs-
pök legújabban Minghetti, olasz ministerelnökhez 
intézett. 

E nyiltlevélnek befejezését hozzuk, anélkül , 
hogy ezáltal véleményt akarnánk mondani annak 
egyéb részeiről : de hozzuk, mert mai czikktinkben 
kitűzött czélunknak épen e befejezés felel meg leg-
jobban. 

„Nem mondtam korántsem mindent — Du-
panloup püspök szavai ezek — mit az egyháznak 
Rómában s egész Olaszhonbani kifosztásáról s el-
nyomásáról mondhatnék ; ha azonban a mondottak-
nak valamely részében hibáztam volna, ugy kész 
vagyok, minister ur , téves álli tásomat ny i l t an elis-
merni s visszavonni. En csak az igazságot akarom, 
a teljes, biztosan elfogadható igazságot ; de ha va-
lamiben tévedtem volna is, a rajzoltam szomorú 
képnek főbb részletei s ál talános összlete mégis tel-
jes épségben maradna s elégséges lenne annak be-
bizonyítására, mennyire alaposak valának a szent-
a tya ama panaszai, melyeket legutóbbi körlevelében 
hangoztatott , midőn ekként szólt : 

,Vétkes ügyességgel elvonják tőlünk minda-
zon eszközt s segélyt, mely által az összegyháznak 
kormányzására képesittetünk. Ki az, aki ma már 

világosan be ne látná, mily hamis azon állítás, 
hogy fővárosunknak elfoglalása a legkevésbbé sem 
csökkentette a római pápának, szellemi hatalma 
gyakor la tában s a katholikus világgali összekötte-
tésében való függetlenségét s szabadságát' ? 

Szemben ezen szomorú valósággal ezer gondo-
lat ostromolja keblemet; de magamba kell fojta-
nom azokat, mert oly időkben élünk, midőn, mint 
egykor Taci tus mondá, még sóhajtozni sem szabad 
— ,Gemitus liber non fuit' ! Még sokkal kevésbbé 
szabad bizonyos elévülhetlen jogoknak visszaköve-
telése, melyekért egész éltemen át küzdöttem ; de 
azért e visszakövetelés meg nem szűnik, ha lha ta t -
lan az, örökké ott marad lelkismeretünk legben-
sőbb szentélyében. 

A mi azonban kétségbevonhatlanul kiderül a 
tényeknek jelenlegi szomorú állásából, ez az, hogy 
a római kérdés nincsen megoldva, — s szükséges, hogy 
erre nézve se Olaszhon, se a többi Európa, legke-
vésbbé pedig a katholikusok illusiókban ne rin-
gassák magokat. 

Igaz, hogy azon következmények, melyek ezen 
természetellenes helyzetből a pápaságra nézve fel-
merülhetnek, még eddig nem érvényesültek mind-
nyá jan ; de váljon ezért varjunk-e, mig tettleg ér-
vényesülnek m a j d ? . . . S van-e eléggé rövidlátásu 
elme, mely e következmények i ránt ma még kétség-
ben volna ? 

Ez az, mire oly hangosan, oly sürgősen fel-
hívom, nem csak az igazi kathol ikusoknak, hanem 
minden gondolkodó államférfiunak, Olaszhon min-
den igazi bará t jának komoly figyelmét. 

A mai helyzet, a dolgoknak jelenlegi ál lapota 
egy beláthat lan mérvű erkölcsi zavarnak ál landó 
okát képezi. Azok, kik az erősebbnek jogában bíz-
nak és hisznek, s kik azt képzelik, hogy nemsokára 
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s könnyen végére járnak a katholicismusnak, ezek, 
szemben ezen helyzettel negélyezhetnek, ha tetszik, 
közömbösséget, ha tetszik megvetést is, — de a kik 
képesek felfogni, mily fontos helyet foglal el az 
emberi nem közöntudatában eme nagy katholikus 
egyháznak sorsa, mily nagy helyeta pápaság, mely 
annak legfőbb feje; kik képesek felfogni, mily fontos 
szerepet játszhatnak adandó alkalommal a lelkeknek 
szentihletü ellenállása s elfojthatlan felszólalásai, 
ezek egyetlenegy perczig sem kételkedhetnek azon 
elkerülhetetlen veszélyek felől, melyeket a világra 
felidéznek azok, kik a pápát elviselhetlen függő-
ségben s a keresztény népeknek legfőbb érdekeit 
szenvedőleges elnyomottságban tart ják. 

Szembeszökő, hogy az ekként Olaszhon s az 
egyház közt kifejlődött ellentét amazt rendes, ter-
mészetes haladási út járól letereli, s hogy ez oly 
politika, mely nem csak az országnak igazi, helye-
sen felfogott érdekeivel, hanem történetével, múlt-
jával s jövőjével, s bátran hozzátehetni, mély val-
lásosságu népének érzületével is egyaránt ellenkezik. 

Valóban, ha a pápaság, — Rossinak egy fé-
nyes szava szerint, — Olaszország nagyságának 
főtényezője, ha ez volt s lesz ezentúl is; akkor kö-
vetkezik, liogy e kettő nem azért létezik, hogy 
egymással szemben folytonosan hadi lábon állja-
nak. Sőt ellenkezőleg, egy másik kitűnő, olasz ha-
zafi, a nagynevű Balbo szerint, épen a történelem, 
vagy jobban mondva, az isteni Gondviselés ugy 
rendelte, hogy e kettőnek sorsa közt dicső s enyész-
hetlen érdekközösség létezzék. 

Ezért is a jelen szakadás semmi egyéb, mint 
nagymérvű, soha eléggé nem siratható tévedés, 
melynek szomorú következményeit Olaszhon job-
ban fogja sinyleni, mint az egyház. Ezt hangoz-
ta t ja bölcseinek szava, erről tesznek tanúbizony-
ságot a lefolyt századok, ezt jósolja mind azon 
harczaknak ismert végkimenetele, melyek valaha 
vivattak a pápaság ellen. Gondolja meg ezt Olasz-
ország s álljon meg azon az uton, melyen a forx*a-
dalmi szellem tova ragadja ! Igenis, gondolja meg ; 
mert lehetetlen, hogy a keresztény Európának sze-
mei soká vagy örökké el maradjanak fordulva Ró-
mától s a pápától. S azon a napon, melyen a pápa 
eme kényszerhelyzetének végkövetkezményei lesz-
nek nyilvánvalókká — ha a rövidlátó s vétkes 
Olaszország odáig engedi fejlődni ő dolgokat — e 
napon meg fogja Ízlelni azon politikának keserű 
gyümölcseit, melynek manap annyira őrülhetni 
vél. E napon Európa meg fog emlékezni a pápa 

iránti kötelmeiről, melyek utóvégre is csak saját 
maga iránti kötelmek lennének; akkor, akarva nem 
akarva, tekintetbe keilend vennie a lelkismeretek, 
biztonságát, tekintetbe a szellemek megnyugtatá-
sát, tekintetbe a vallási béke helyreállítását ; pedig 
mennyi legyőzhetlen nehézségbe nem ta lá landják 
magokat akkor bebonyolitva, melyeket okos s sür-
gős lenne megelőzni ! 

Pedig mennél tovább várnak, annál nehezebb 
lesz a feladat megoldása. 

Maga Olaszhon volt az, mely elvben akiegyez-
kedést inditványozta azon hatalmakkal, melyek-
nek katholikus alattvalóik vannak, — ám, emlé-
keztessék erre e hatalmak, ha már elfeledte, mert 
itten közérdek forog szóban! Igy, s csakis igy kép-
zelhető a végleges megoldás, ha a bölcseség taná-
csai túlsúlyra vergődnének, s ha Olaszhon s Európa 
előrelátók lenni tudnának 

Azonban bármi történjék is, mi bizunk a jö-
vőben. Az egyháznak békés diadala el nem mara-
dand, ez a mi erős reményünk. De mikor ? hogyan ? 
még mennyi ba j és szerencsétlenség után ? . , . . ez 
Istennek t i tka. 

De annyit mégis követelünk az emberek jó-
akaratától, hogy e tekintetben az isteni Gondvise-
lést segitsék. Ha ezt tenni vonakodnának, akkor a 
Gondviselés farà da se — megteendi a magáét —-
az ővé leszen az utolsó szó. 

Egy olasz képviselő nem régen a nyilvános 
szószékről az örökkévaló igazságra hivatkozott. Nem 
épen szerencsés hivatkozás volt ez Különben 
nem tesz semmit, az örökkévaló igazság létezik, s 
előbb utóbb majd érvényesitendi magát, ez az, a 
miben reménylek, — reményleni akarok, minden 
reménység ellen. 

Ezek uram, azon gondolatok, melyeket figyel-
mébe ajánlani kivántam. Lá tha t j a ebből, hogy, mi-
ként levelem kezdetén mondám, nem a háború az, 
amire hivatkozom, mit segiségül hivők. Nem, — 
én csak a politikai bölcsességhez fordulok, a haza-
fisághoz, a becsületes emberek lelkismeretéhez. 

Végül pedig eugedje meg, minister ur, hogy 
személyes érzületeihez forduljak. Jusson eszébe azon 
tiszteletreméltó főpap, kinek ministere volt, ki bi-
zalmával megtisztelte, s kinek napjait a Gondvi-
selés, annyi keserűség közt csak azért hoszabbitá 
meg oly magasztos öregséggé, mely által még Pé-
ter napjait is felülmulta, hogy a világnak a nagy-
szerű önmegtagadás példáját nyújtsa, s a reményre 
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s magábaszállásra a lehetőséget, amennyire csak lehet, nyitva 
tartsa". 

Nem teszünk ezekhez hozzá semmit. Hogy a római 
kérdés, minden, világrészünket nyugtalanító s megrendítő 
kérdéseknek sarkpontja, csak az nem látja, ki önkéntes vak-
ságra kárhoztatta magát ; s hogy e kérdésnek a mi értel-
münkben való megoldása, lassan bár, de a liberalismus minden 
kétségbeesett ellentörekvései daczára is biztos léptekkel köze-
ledik, ez több mint remény, ez erős, alapos meggyőződésünk. 

Még egy utolsó csapásra készül e liberalismus Porosz-
országban, azon törvény által, melyet a katholikus egyházi 
vagyonnak mikénti kezelésére vonatkozólag hozni akar. E 
törvénynek alapelve, berlini lapok szerint az lesz, hogy az 
egyházközségek döntő szavazatot nyernek, mely czélból 
minden egyesben külön községi cultuselőljáróság s egyházi 
tanács választandó leszen. Eddig az egyházi vagyon a kü-
lönféle tartományokban különféle törvények szerint kezel-
tetett. A Rajnamellék azon részeiben, hol a franczia tör-
vény uralkodik, az egyházvagyou kezelése az 1809. decz. 
30-áról kelt rendelet által szabályoztatott, mely egy ,conseil 
de fabrique1 — egyháztanácsot s egy ,bureau des mar-
guilliersí, egyházgondnoki hivatalt létesitett. Amaz öt, 5000 
lelket meghaladó plébániákban kilencz tagból áll, kik ka-
tholikusok, a plébániában állandó lakhelylyel birnak s a 
község előkelőbb tagjaihoz tartoznak. A gondnoki hivatal a 
plébánosból s három egyháztanácsosból áll, kik közül éven-
kint egyegy az egyháztanácsba vissza — mig innen helyette 
egy másik a gondnoki hivatalba belép. 

Hannover tartományában egy 1848. okt. 14-én meg-
jelent törvény szabályozza az egyházvagyon kezelését, mely 
szerint az egyháztanács a plébánosból s legalább négy, sza-
badon választandó községi tagból áll. Hessen (választó) fe-
jedelemségében egy 1832. aug. 9-éröl, illetőleg 1833. febr. 
9-éröl kelt törvény szerintJ) az úgynevezett egyházi provi-
sio a plébánosból s két, a kormány által kinevezendő taná-
csosból áll, kikhez meg egy hasonlólag kinevezendő jegyző 
is járul. A hohenzollerni herczegségekben az 1857. decz. 
31-én kibocsátott törvény, s az ennek alapján a kormány 
által, egyetértve a freiburgi érsekkel közzétett kezelési sza-
bályzat azt rendeli, hogy az u. n. ,1Ieiligenpjlege,'' egyházi 
gondnokság, a plébánosból s 2—4 oly világi tagokból álljon, 
kiket az egyházi hatóság az illető plébánosnak felterjeszté-
sére nevez ki. 

Ha a porosz kormány most már a szokások eme kü-
lönféleségébe némi egyöntetűséget akarna hozni, ugy ez ta-
lán felesleges lehet ; de tekintve a német katholikusoknak 
műveltségét s hithűségét, magában véve nem lenne épen ve-
szélyes talán, ha — nem a porosz kormány tenné, mely e 
változtatást mindenesetre arra használandja fel, hogy a mi 
eddig talán némi tekintetben az illető községeknek javára 
szolgált, ezentúl az egyháznak, ha lehet, kárára, hátrá-
nyára legyen, s teendi mind ezt oly módon, hogy a beho-
zandó változtatások, az u. n. népképviselet köpenye alatt, 
vagy t&l&n anélkül is, de minden esetre önhatalmilag léte-
sítve, azoknak elfogadását, mely a statusomnipotentiának 
elismerését involválná, a katholikusokra nézve lehetetlenné 

' ) A törvény különösen Felső- s különösen Alsóhassiában hirdet-
tetett ki. 

teendi, miből ujolagos sérelmek, ujolagos surlodások, ujola-
gos erőszakoskodás s üldözés következendik. Félő tehát, ne-
hogy az uj törvény is csak uj csapás legyen a kath. egy-
házra, uj, nehéz megpróbáltatás a hívekre nézve — quousque 
tandem ? ! 

A liberális katholicismus. 
(Folytatás.) 

Azonban nem csak az erőszakosan elnyomott jogért 
való küzdelem az, mely a katholikusnak alkalmat nyújt, 
hogy magát a szabadságcultus varázsától elszédittetni en-
gedje. Maga azon körülmény, hogy a katholikus ember 
együtt él azokkal, kik másképen gondolkoznak, mint ő, ez 
egyedül elegendő a vigyázatlanok gondolkozásmódjára libe-
ralizáló hatást gyakorolni. A katholikus embert vallása 
békességre és emberszeretetre utalja. Igy történik azután, 
hogy a katholikus ember kész a máskép gondolkozókkal 
bizonyos modus vivendit megállapítani, és azt szentül meg 
is tartani, csakhogy ilymódon ő is képes legyen hite szerint 
élni. Ez egészen rendén van, hiszen látjuk, hogy a jelzett 
körülmények közt, magok a gonosz ,ultramontánok' is 
ugyanezt tették és teszik, p. o. Belgiumban, hol az ultra-
montán katholikusok hiven és becsületesen ragaszkodnak 
az alkotmányhoz, holott az ismeretes ,becsületességű' libe-
rálisok most már meg akarják buktatni e liberális eszmék 
szerint alkotott müvet, hogy ott is felavathassák a katholi-
kusok üldözésének korszakát. Itt is bebizonyul a régi tapasz-
talás, hogy az ember hajlandó másokat maga szerint meg-
itélni és olyannak tartani, mint önmaga. Mig t. i. a liberálisok 
kath. ellenfeleiket épen oly birvágyóknak és önzőknek itélik, 
mint önmagok, addig a katholikusok a liberálisokról is sa-
ját becsületességüket feltételezik. Elárasztják őket barát-
sággal, engedékenységgel és csudálkoznának, ha győzelem 
esetében, miután már megkötözték őket, még a kínpadra is 
hurczolnák. De még evvel nem elégszik meg a katholikus 
jószívűség. A személyek iránti tekintetből még az elvek te-
rén is kész lenne egyezkedni. Mirevaló dolog is azt a mezte-
len igazságot mindig a fejükhöz vágni azoknak, kik máskép 
gondolkoznak ? Készítsünk hidat elleneink részére, meg 
kell mutatni a liberalismus előtt hódoló korszaknak, hogy 
lehetséges ugyan egy időben liberálisnak és katholikus-
nak is lenni, a katholicismust Ízletessé kell tenni korunknak. 
A katholicismus magvát az önmegtagadás, a subjectiv alá-
rendelése az objectiv érvényes alá, az ,én'-nek meghajlása az 
isteni rend előtt képezi ; a liberalismus magva az ember ér-
vényesítése, az objectiv átalakítása a subjectiv vágyak sze-
rint, az istenirend meghajlása az emberi akarat előtt. 

Rajta tehát, egyesítsük e kettőt és nyerjük belőle a 
liberális katholicismust, vagyis oly valamit, ami neque 
judaeis scandalum, neque gentilibus stultitia lesz. Az em-
berek iránti szeretetből a kath. hozzászokik ugy beszélni, 
hogy többé nem szól már az igazságról és a vele ellen-
tétes tévelyekről, hanem csak a különböző ,véleményekről'. 
A mint gyakran vigyázatlanul beszél, ugy szokott rendesen 
gondolkozni is. A különböző nézetek, meggyőződések ama 
zavarában, mely mai nap általános, ez életnézlet termékeny 
talajra talál. Hogy történhetett volna meg különben, hogy 
tiszta katholikus országban, az emberi értelmet megbecste-
lenítő kétségbeesés az igazságban, a különböző vallási irá-

38* 
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nyoknak oly egyenjogositása, mint létezik, közvéleménynyé 
emelkedjék? Es ha e vigyázatlan lelkek máshitüek, vagy 
hitetlenekkel érintkezni kényszerülnek és folyton tapasz-
talják, hogy a ,becsületes emberek' a legnagyobb horderejű 
vallási kérdésekben mennyire elválnak egymástól, öntudat-
lanul is oda jutnak, hogy végre az igazságtóli eltéréseket 
nem tartják már sajnálatos szerencsétlenségnek, vagy bűn-
nek, hanem mindenben csak ,meggyőződést' szemlélnek. 

De ez már nem katholikus álláspont, hanem korunk 
mértéknélküli subjectivismusának álláspontja. A mi száza-
dunk sohasem fogja magát bűnösnek ismerni abban, hogy 
valamely ember személyes meggyőződését megsértette, ho-
lott az Istenkáromlás ködében oly kényelmesen érzi magát, 
mint a hal a vizben. Váljon ezáltal a katholikus lazább vi-
szonyban lép-e vallásához? Lazábba nem, de tévesbe, ameny-
nyiben lemond arról, hogy azt objectiv értékében érvénye-
sítse a társadalomban ; erősen ragaszkodik vallásához, de 
nem azért, mert az egyedül igaz, hanem mivel az az ő meg-
győződése, és igy épen oly jogosult, mint bármely más meg-
győződés. Tagadhatatlan, hogy ezen álláspontnak igen nagy 
előnye van, mert igen kényelmes. Oly világban, mint a mi-
nőben élünk, ha valaki az igazság joga mellett bátran sikra 
száll, állandó harczot zudit maga ellen ; ellenben mennyi 
kellemetlenségtől lehet megmenekülni, ha saját vallási meg-
győződésünket nem tartjuk többnek, mint az ellenkezőt, 
melyre nézve valaki azt állítja, hogy az az ő meggyőző-
dése ! Hozzá még oly helyzetben vagyunk, hogy minden 
alkalommal bele kell egyeznünk, ha a szabadságot hangoz-
tatják, már pedig a szabadság korunk varázsszava. 

Ha még mind ehhez hozzá veszszük, hogy sok helyen, 
p. o. Belgiumban, Holland és Poroszországban, Amerikában 
a katholikusok részben a liberálisok törekvéseinek köszön-
hetik, hogy a lealázó elnyomatástól megszabadultak, ugy 
könnyen felfogható, hogy a liberalismus elvei iránt keve-
sebb bizalmatlansággal viseltettek. Nem lenne nehéz feladat 
elősorolni azon további körülményeket sem, melyek a libe-
rális katholicismus kifejlődésének kedveznek ; azonban azt 
véljük, felesleges ezt tovább folytatni, minthogy a dolog ve-
lejére nézve hitünk szerint eléggé feltüntettük az utat, mely 
a liberális katholicismushoz vezet, egyúttal pedig azt véljük, 
hogy annak lényegéről is kellő tájékozást nyujtottunk. A 
liberális katholikus, amennyiben saját személyét illeti, szo-
rosan ragaszkodik a kath. igazsághoz, de nem mondja az 
evangeliummal : Veritas liberabit vos, nem az igazságot 
hangsúlyozza, hogy általa az emberhez méltó szabadsághoz 
jusson, hanem a szabadságot, hogy ezáltal jusson az igaz-
sághoz. Ez magyarázza meg, hogy a liberális katholikus az 
igazság mellőzésével a szabadságot irja zászlajára, ő min-
dent a korlátlanul szabad emberi természettől vár, és min-
dent félt az igazság sértetlen érvényesítésétől ; szerinte az 
igazságnak nem szabad, a társadalmi élet külső viszonyait 
átalakítva, az emberre hatni, hanem a független embernek 
joggal kell bírni, hogy lelkületét, ha neki épen ugy tet-
szik, az igazságban megnyugtassa. A nyilvános életben az 
ember csak természeti tehetségei és földi igényeinél fogva 
tekintetbe veendő. Ugyan kérdjük, ki előtt nem lenne szem-
beszökő a liberális világnézlet tévedése és bűnössége ? Nem 
más mint az embernek az Isten, a meggyőződésnek az objec-

tiv igazság, az egyénnek az öszlet, a vallásszabadságnak, a 
vallás által eszközlendő üdv rovására történt túlbecsülése és 
felemelése. Megérdemli a fáradságot, hogy e bajt még to-
vábbi elágazásaiban is feltüntessük. (Folyt, köv.) 

Két római döntvény házassági kérdésekben. 
Declaratio s. Officii de impedimento affinitatis primi gradus 

lineae rectae matrimonium dirimente. 
Illustrissime ac Reverendissime Domine uti fráter !*) 

Quas pro dispensatione ab impedimento primi affinitatis 
gradus lineae rectae litteris diei preces commen-
davit Amplitúdó Tua oratorum Sanctissimus 
Dominus Noster Pius Papa IX. post exquisitum suffragium 
Emorum Patrum una mecum Inquisitorum Generalium ne-
gativo responso dimittendas esse omnino iudicavit. Nec ino-
pinatum id Tibi esse potest qui vei ipsis Tuis litteris peti-
onis gravitatem fateris. Qua super re scias oportet Sedem 
Apostolicam nunquam super simili gradu facultate dispen-
sandi usam fuisse, licet quandoque ionge graviora rerum ad-
iuncta id suadere posse viderentur. Licet enim agatur de 
impedimento iuris ecclesiastici, copulatio tamen inter eo 
gradu coniunctos adeo honestati nuptiarum répugnât, ut ne 
inter gentes quidem admitteretur. Quapropter auctores Tibi 
sunt Eminentissimi Patres ut módis omnibus quos suggesse-
rit pastoralis C h a r i t a s oratores suadeas ad omnem spem gra-
tiae deiiciendam suaeque conscientiae consulendum. 

Ceterum hanc arripit occasionem Sacer ordo Tibi signi-
ficandi haud parum expedire ad eiusmodi copulationum a t -
tentata praepedienda, ut parochi in suis concionibus ac ca-
thechesibus plebes sibi commissas saepe infra annum edoce-
ant super gradibus qui matrimonium dirimunt, et praesertim 
verba faciant de iis pro quibus dispensatio sperari non potest. 

Hisca pro munere panditis, ad me quod attinet, impen-
sos animi mei sensus acceptos habeat Amplitúdó Tua, dum 
fausta ac felicia omnia a Domino precor eidem. 

Amplitudini Tuae, Romae die 7. Junii 1874. addictis-
simus uti fráter C. Card. Patrizi. Illustrissimo ac Reveren-
dissimo Domino Archiepiscopo Monacensi et Frisingensi 
Monachium. 

II . 
Declaratio s. Poenitentiariae de exercitio facultatum quin-

quennalium in casu concurrentiae impedimentorum. 
Eminentissime ac Reverendissime Domine ! 
Exponitur humiliter Eminentiae Vestrae Rmae : P a -

rochum postulasse facultatem dispensandi cum Lucio nuptu-
riente super duplici occulto impedimento primi affinitatis 
gradus ex copulis illicitis provenientis, quas idem Lucius 
tum cum matre, tum cum sorore sponsae suae habuit. Quum 
omnia iam parata essent ad nuptias, et matrimonium, usque 
dum ab Apostolica Sede obtineri posset dispensatio, absque 
periculo gravis scandali differri non potuisset, vigore facul-
tatum Quinquennalium dispensavi. Jam vero ortum est du-
bium, num valide dispensatum fuerit, licet duplex affinitatis 
impedimentum obstitisset. Etiamsi rationes non desint, quae 
pro validitate actus militent : quod nimirum hic agatur de 
foro interno, ubi casus, in quibus plura impedimenta con-

*) Mindkét leirat a münchen-freisingi érsekhez intéztetett. 
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currunt, non ex aequo ae pro foro externo reservati esse vi-
dentur ; et quod ex ipso tenore facultatum Quinquennalinm 
colligi posse videtur, concessam esse potestatem dispensandi 
non solum super occulto affinitatis impedimento, sed etiam 
super concurrentibus eiusmodi impedimentis, quum ibidem 
expresse impertita declaratur facultas dispensandi super im-
pedimentis affinitatis ex copula illicita etiam in matrimoniis 
contrahendis ; — licet, inquam, ex hisce rationibus validitas 
actus praesumi possit, tamen tutiorem partem eligens humi-
liter rogo Eminentiam Vestram, ut benignissime declarare 
velit, num in huiusmodi casibus praefatae facultates Quin-
quennales valide adhiberi possint nec ne; et in casu nega-
tivo, ut matrimonium, quod dictus Lucius interim contraxit, 
in radice sanare velit. Pro qua gratia etc. 

Emmo ac Rmo Domino Dno S. R. E. Cardinali Poeni-
tentiario Majori Romam. 

Sacra Poenitentiaria mature conaideratis expositis re-
spondet: Affirmative] hoc est facultatem dispensandi pro 
foro conscientiae tantum in matrimoniis contrahendis super 
impedimento occulto affinitatis ex copula illicita, qnando 
omnia parata sunt ad nuptias, et deest tempus recurrendi ad 
Apostolicam Sedem, valide ac licite exerceri, etiamsi prae-
dictum impedimentum multiplex sit. 

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 30. Julii 1873. 
A. Pellegrini S. P. Reg. Laurentius Caucus Peirano, S. P. 
Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, november 3. A c o n v e r t i t á k . Nagyon ritka, 

kivételes esetben szokott megtörténni, hogy az emberek fá j -
dalmukat elhallgatják, legtöbbnyire ki szokott, és pedig 
gyakran hangos szavakban az törni, ugy hogy akaratlanul 
is elárulják fájdalmukat, sőt sok esetben épen abból tűnik 
ki a fájdalom nagysága, a mivel azt leplezgetni, szépítgetni 
akarják ugy annyira, hogy a szépitgetés nélkül fel sem 
tűnnék. 

Hasonlóképen vannak protestáns atyánkfiai mindany-
nyiszor, valahányszor csak valamely tekintélyes protestáns-
nak a kath. egyház kebelébe történt visszatéréséről van szó ; 
vagy kedélybetegség, vagy valami jezsuita háló, vagy meg-
vásárlás szokott rendesen okul adatni, az illető megtérőnek 
minősége szerint, a megtéréshez, már a hogy t. i. legjobb 
módon vélik elsimíthatni az esemény jelentőségét, mely fe-
lett különben mint mondani szokták, nem sajnálkoznak, 
mert az illetőben nem veszítettek semmit. 

Épen igy tettek és tesznek most is azon számos és te-
kintélyes conversiókkal szemben, melyeknek csak nem ré-
gen is örvendetes tanúi voltunk az angol Ripon marquis, a 
bajor anyakirályné is több más nevezetes egyének megté-
résében ; különösen bántja pedig az atyafiakat a bajor anya-
királyné megtérése, melynek megfejtésére a ,P. E. I. K.1 

épen a napokban vállalkozott. Szerinte e megtérést ,azon 
rokon nézetek, hajlamok és találkozási pontok fejtik meg, 
melyek valósággal fenállanak a protestáns igazhitüség szél-
sőségei és a kath. egyház közt, már pedig a bajor Máriáról 
Münchenből vett tudósítások, mind megegyeznek abban, 

hogy a király anyja mint protestáns, az igazhivő irányhoz 
tartozott, — tehát van nem igaz hivő protestáns irány is e 
szerint — ? — és szorgalmasan látogatta az orthodox egy-
házpárt Istentiszteletét'. Ily találkozási pontok, a papok 
tekintélye, mint olyanoké, kiket Isten rendel az egyházban, 
a hivatalos egyháztan változatlansága, no és természetesen 
a türelmetlenség, melyet tudvalevőleg a szabad protestáns 
irány nem ismer. Ime ezek azon találkozó pontok, melyek 
az igazhivő protestánsból katholikust csinálnak. 

Azonban nem nagyon mély belátás kell ahhoz, hogy 
mindaz elősorolt okokat csak puszta kifogásnak, illetőleg 
pedig olyforma törekvésnek belássa mindenki, melylyel a 
protestáns lap kicsinyíteni akarja a bajor anyakirályné visz-
szatérését a kath. egyház kebelébe, hiszen, ha amaz emiitett 
találkozó pontok a protestáns orthodoxiában megvannak, 
ugy egyedül e miatt áttérni a kath. egyházba felesleges lett 
volna ; mert állítólag mindazokat már bírt az anyakirályné 
és nevezetes, a mi a türelmetlenséget illeti, ebben plane rö-
vidséget szenved a katholikus egyházban, mert uti figura 
docet, a türelmetlenség protestáns fája Poroszországban nap-
jainkban oly gazdagon virágzik, hogy akár Luther, vagy 
Kálvin is megirigyelhetné. De ha normális viszonyok közt a 
felhozott okok két elseje némi befolyással lehettek volna is 
talán a királyné megtérésére, feltehető-e ugyanez a jelen 
viszonyok közt, midőn minden isteni tekintélyre való hivat-
kozás mellett is, csak az van még hátra, hogy a kath. pap-
ságot szeretett atyánkfiainak nagy örömére felnégyeljék, 
vagy Genf és Berlin piaczain máglyára hurczolják ? Talán 
mégis más okok is folytak .tehát be a királyné lelkületére, 
hogy ily körülmények mellett is a katholikus egyház kebe-
lébe tért ? 

Nekünk az isteni Gondviselés különös ujjmutatása 
mellett, ugylátszik, hogy hasonló megtérések hasonló kö-
rülmények közt csak azon benső meggyőződésből származ-
hatnak, mely belátja egyrészt, hogy a protestáns vallás leg-
kevésbbé sem képes a lelkiszükségletet kielégíteni, mert 
még azon kevés részletét is elvetette a kereszténységnek, 
a mit az anyai házból egykor magával elvitt, s a mellett, 
hogy minden hitetlenkedésnek tág tért nyit, vallási társu-
latból valóságos politikai párttá fajult, mely uralmát a 
szabadság neve alatt, a legnagyobb zsarnoksággal is fenn-
tartani akarja ; — mindezeknél fogva pedig nem lehet isteni 
eredetű; másrészt pedig épen a jelenlegi üldözések áldozat-
jainak magasztos példáiból azon hitet meriti, hogy a mely 
vallás annyi erőt képes kölcsönözni tanitó ugy, mint tanuló 
tagjainak, hogy érette képesek fejedelmi kegyről, anyagi 
előnyökről lemondani, sőt börtönt, ha kelt halált is szen-
vedni, az ily vallásnak igaznak kell lenni. Ezt tudjuk érteni, 
de nem a ,P. E.I. L.1 okoskodását. 

Hasztalanul fáradnak különben Ballagi urék fájdal-
muk elpalástolásán, a szeg a zsákból nagyon is kilátszik, 
fáj, nagyon fáj az az uraknak, hogy egy protestáns fejede-
lemnő épen most került a jezsuiták hálójába, midőn a pro-
testánsok a szabadkőművesekkel mindent megtesznek az 
egyház hitelének megrontására ; de ez a mi örömünkön nem 
változtat, legfeljebb, hogy azt teljesebbé teszi, nem ezért, 
hogy egy királynéval több katholikus van, mert Isten előtt 
az nem tesz különbséget, hanem azért, hogy egy lélek az 
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igazságot ismét megismerte, elfogadta, és a protestáns tévelyt 
elhagyta; — váljon mikor fogjuk Ballagi úrról ezt registrál-
hatni ? • 

M.-Egregyen (a kalocsai megyében.) C o n v e r -
s i o. Főtisztelendő Szerkesztő ur ! Kedves kötelességet vé-
lek teljesíteni, a midőn a mai katholikusellenes világnak 
tudomására hozni szerencsém van, hogy a nem katholiku-
sok közöl is találkoznak még manap is olyanok — mondha-
tom önzetlenek, kik megkedvelik a mi édes anyánk — a 
kath. egyház szokásait, megismerik annak egyedüli üdvö-
zitő tanait s egész odaadással, átszellemült pietással térnek 
annak kebelébe vissza. 

A kárászi plébániának hivő közönsége okt. 18-án ér-
zékeny perczeket ünnepelt. Fenkölt lelkű plébánosunk, főtdő 
Bermüller Antal ur a vonzó, valódi katholikus szellem-
ben beszélő lelkész volt szerencsés Zántho János helv. hitv. 
m. egregyi lakos fiatal kovácsmestert az egyedül üdvözítő 
egyház kebelébe befogadhatni, kinek kezébe tevé le az ünne-
pélyes apostoli hitvallást. Ily ünnepélyes perczeket még alig 
élt át e hivő közönség ! Azon beszéd — melyet kedves plé-
bánosunk, kinek hoszu életéért minden hive imát küld a 
Magasságbelihez, a hitvallás letéte előtt és után monda, a nép 
szavaival élve : ezer eretneket, ha hallották volna, tériten-
dett az egyház kebelébe. Én, ki a népet útjában haza felé 
követve, ennek öröm s fájdalomkönyeit, lelkesedő kifejezé-
seit láttam s hallottam, valóban megindultam. Igen! öröm-
könyeket hullatott a nép annak tudatában, hogy keresz-
tény katholikusnak vallhatja magát ; de a fájdalom kö-
nyüt is csalt szemükbe, midőn igy jajdultak fel: „Oh hogy 
miért vannak eretnekek is ! ! 

Ki ez ihletett beszédet végig hallgatta, az nem csak 
hogy épült, de szilárdult is a hitben. 

Ezen áttért fiatal kovácsmester özvegy, első neje ka-
tholikus nő vala, ez évbeft halt el, hátra hagyván két ked-
ves gyermeket, kiknek kedveért és saját bolgulásáért hagyá 
el eretnekségét. — Mily átszellemült, lélekemelő szavak va-
lának a plébános ajkairól a többi között ezek is : „Mily bol-
dognak érzi magát nőd szelleme — hogy vallásának köve-
tője lettél ! 0 éltében téged tisztelve szeretett, de folyton 
űrt érzett keblében, melynek betöltéseért szelleme könyör-
gött, s könyörgését meghallgatta a Mindenható, felvilágositá 
lelkedet, a Szentlélek malasztja beléd szált s te az igazán üd-
vözitő egyház gyermekévé lettél. De te nem tudod, s mi 
sem tudjuk eléggé becsülni e kegyelmet, hogy a kath. egy-
ház gyermekei vagyunk." 

Nem vagyok gyorsiró, hogy feljegyezhettem volna az 
elmondottakat, emlézni sem tudok oly hiven, hogy a szava-
kat, ugy a hogy kimondattak, megtarthattam volna, tehát 
a körülbelül 3/4 óráig tartó beszédből csak a fentieket mond-
tam, és pedig azért nem merek többet mondani, mert az ékes 
beszédnek csak kontár utánzója lennék. 

Hinni szeretem, hogy a fentieket ftdő szerkesztő ur 
becses lapjában felveendi — mint oly czikket, melyet nyil-
vánosságra hozni a mai világban valóban épületes s a jóérze-
tüekre kellemes benyomást okozand ! Herendy József m. 
egregyi néptanitó. 

Bécs. okt. 28. A k ö z t e m e t ő k k é r d é s e , ismét 
egyszer egy kis életet öntött a mi aluszékony katholikusa-

inkba. Az okt. 25-én tartott kath. népgyűlés igen jól folyt 
le, s nagyjában kielégítőnek mondható, ámbár tagadhatat-
lan, hogy még sokkal kedvezőbb eredményt lehetett volna 
elérni, hagy a rendezés szerencsésb leendett. A Landstrasse 
külvárosában levő, Dreher-féle nagy terem, mely 2000 sze-
mélynél többet is képes magába fogadni, jóval a kitűzött 
óra előtt zsúfolásig megtelt, ugy hogy azoknak száma, kik-
nek elkellett menniök anélkül, hogy bejuthattak volna, 
jóval nagyobb volt amazokénál, kiknek sikerült a gyűlésen 
jelen lehetni. 

Az elnöki széket dr. Harant birodalmi képviselő fog-
lalta el; a szónokok hárman voltak : Freudhofmeyer káplán, 
Gössner bádogos mester és Worell szerkesztő. Tisztán ka-
tholikus szempontból meg lehettünk elégedve mind a három 
szónokkal, legkivált pedig az elsővel, s hogy a gyülekezet 
is meg volt elégedve, mutatta azon viharos helyeslés, mely a 
szónokokat nem egyszer félbeszakította. A dolog érdemére 
vonatkozólag azonban ugy látszik nekem, mintha a hallga-
tók nem sokat tanultak volna ; nevezetesen arról egyike sem 
beszélt a három szónoknak : miért nincs igaza a községta-
nácsnak a fenálló törvények szerint, s van-e joga a kor-
mánynak itt beavatkozni, s ha van, mily határok közt ? . . . . 

A kérdésnek súlypontja t. i. az, hogy a községtanács a 
fenforgó ügyben egészen ugy járt el, mintha teljességgel 
független, törvényhozó testület lenne, mely nemcsak a teme-
tők előállításáról köteles gondoskodni, hanem melynek joga 
van, azoknak felekezeti vagy felekezetnélküli jellegéről is 
határozni, mit természetesen, a korszellemhez hiven, a ka-
tholikusokat illetőleg ,felekezetnélküli' irányban tett. Pedig 
a dolog ugy áll, hogy a községi képviseletnek nincs több 
kötelessége, de több joga sincs, mint arról gondoskodni, hogy 
legyen megfelelő hely egy temető számára, a többi pedig, ne-
vezetesen minő legyen a temetőnek belső berendezése, az a 
fenálló törvények szerint a kormány hatásköréhez tartozik, 
mely e tekintben kizárólagosan a polgármestert s a magis-
tratust használja közvetítő közegeknek. Midőn tehát a kath. 
népgyűlés a temetők vallástalanná tevése ügyében tiltakozó 
feliratot határozott a községi képviselőtestülethez, annyi-
ban hibázott, amennyiben ezáltal e testületnek illetékességét 
elismerni látszik. Itt is azon, már számtalanszor látott eset 
ismétlődött, hogy a fenálló törvények mindenben kedveznek 
a katholikusoknak, csak hogy ezek nem tudják, s követke-
zőleg nem is élnek velők. 

Hiba volt az is, hogy a gyűlési teremben nők és gyer-
mekek is bocsáttattak be, miáltal a teremből számos ferfiu 
szorult ki, kiknek ottléte mégis csak többet nyom az ilyen 
ügyben, mint akárhány, akárminő jámbor asszonyé. A te-
rem megtelt volna csupa férfiakkal, csak nagyobb leendett, 
s a férfiak számának növekedtével növekedett volna a gyű-
lésnek tekintélye s ezzel hatása, eredménye is. 

Az egész ügy különben legújabban igen különös, majd-
nem comicus fordulatot vett. Alighogy t. i. a községi képvi-
selet a temetőt hitfelekezetnélkülinek kinyilatkoztatta, s a 
protestánsok s görögök felekezeti temetőinek bezárását elren-
delte volt, ezek legott a kormány előtt tiltakoztak ezen ille-
téktelen határozat ellen, s hitelesen kimutatták, hogy az ő 
temetőik még több évtizedre elégséges temetkezési helyet 
szolgáltatnak. E tiltakozást aztán a kormány arra használta 
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fel, hogy e kellemetlen ügynek lebonyolítását megkísértse. 
Miután t. i. a zsidók pénzzel szereztek az uj köztemetőn kü-
lön helyet, s miután a protestánsok s görögök amúgy sem 
jönnek oda, ugy véli a helytartóság, hogy az uj temető eo 
ipso hitfelekezetivé, azaz katholikussá vált, s ennél fogva 
felkérte az érseki ordinariatust : méltóztassék a temetőnek 
beszentelése iránt a szükséges intézkedéseket megtenni. A 
,Volksfreund1 ez ellen mi kifogást sem tett, mindazonáltal 
mégis csak szabad talán kérdezni : váljon hova fognak az u. 
n. ,hitfelekezetnélküliek' — mert hiszen, hogy, bármily gyé-
ren talán, de mégis léteznek nálunk ily gonosz bolondok is, 
az tény — s hova az ,ókatholikusok' temetkezni ? A ka-
tholikus temetőbe ? De ha nem akarnak ? Vagy ha igen 
is akarnak ? . . . . Mert törvényünk — persze, amolyan uj 
szabású, liberális ,törvény' ez — azt rendeli, hogy semmi-
féle felekezet nem tagadhatja meg más felekezeti embertől» 
tehát hitfelekezetnélkülitől sem, a maga felekezeti temetőjén 
való temetkezést. Megteheti-e tehát az egyházi hatóság, 
hogy e temetőt ma beszentelje, azon, majdnem morális bizo-
nyossággal, hogy annak katholikus, felekezeti jellege mái-
holnap a legelső jöttment ,hitfelekezetnélküli' egyén által 
halomra fog döntetni ? . . . Azt hiszszük, hogy nem teheti ; 
mert itt nem csak holmi külső formalitásokról, hanem jogról 
s elvekről van szó, mi a mindig gyengéden engedékeny 
, Vlksfrd.' figyelmét, ngy látszik elkerülte. 

A képviselőtestület azonban, mint látszik, kapott az 
alkalmon, hogy egy kis súrlódást idézzen elő maga s a hely-
tartóság közt, miben különben eléggé ügyetlenül viselte 
magát. Midőn ugyanis a helytartótanácsnak átirata az or-
dinariátushoz a képviseleti gyűlésen felolvastatott, ez azt 
eleinte tudomásul venni hatarozta, néhány perczczel ké-
sőbben azonban ebbeli határozatát ismét megsemmisítette s 
az ügyet külön bizottsághoz utasította, mely ha szorgalmas, 
csak holnapután (okt. 30-án) tehet jelentést; a temető pedig 
már november 1-én nyittatik meg, minélfogva könnyen meg-
történhetik, hogy beszenteltetik, még mielőtt a bölcs képvi-
selőtestület elhatározta volna : ,confessionelll-e vagy ,con-
fessionslos' ? — de meglehet az ellenkező is, hogy t. i. a te-
mető de facto felekezetnélkülivé tétetik, s aztán — beszen-
teltetik ; — vederemo. 

Nevezetes, hogy ezen nem csak érdekes, de ránk, ka-
tholikusokra nézve még fontos kérdésnek tárgyalására első 
sorban is a zsidók adták a lendületet, s könnyen meglehet, 
hogy mi katholikusok majd őnekik köszönjük felekezeti te-
metőnket. Tudvalevő dolog, hogy, ha nem csalódom, már 
Nagy Sándornak atyja, Fülöp mondta, miszerint nincs oly 
magas várfal, melyet aranynyal megrakott szamár át nem 
ugorhatna. Nem tudom, ismerték-e a mi zsidóink Fülöpnek 
emez ,elvét' ; de tény, hogy itt is a ,k. k. Banddukaten' meg-
tette kötelességét, s a felekezetnélküliség theoriájába ré-
mítő nagy lyukat ütött ; mert egy szép reggelen csak arra 
ébredtünk fel, hogy bölcs, felvilágosodott képviseletünk a 
zsidó uraknak ,rituális tekintetekből' külön helyet jelelt ki a 
köztemetőben.'.... Erre aztán meghökkentünk ; — a mi a zsi-
dónak iustum, az ne legyen mi nekünk, keresztényeknek 
aequum? kérdezők magunktól s bölcs képviselőtestületünk-
től, mely hál' Istennek, csak nagy későre vevé észre, hogy 
minő hínárba mászott. Ezen kellemetlen helyzetében igen 

nagyon mulatságos módon kapkodni kezdett, többi közt azon 
furcsa ötletre is fanyarodván, hogy talán jó lesz a temetőt 
összletében azért is ,felekezetnélkülinek' meghagyni, e mel-
lett pedig kegyesen megengedni, hogy minden sirhely kü-
lön-külön, esetről esetre, mint mondani szoktuk ,ad hoc' 
beszenteltethető.... Azonban mind hiába. A központi te-
mető, mert ez az ő hivatalos neve (Gentralfriedhof) mint 
láttuk, nem kellvén sem zsidónak, sem protestánsnak, sem 
görögnek, a vége, mint fentebb mondók az lőn, hogy a hely-
tartóság a zsidók helyének kihasitása után a hátralevő 
részt katholikusnak decretálta, mi ellen a képviselet most 
re- s demonstrálni készül ; minő eredménynyel ; azt majd 
meglátjuk, elég az hozzá, hogy ezt az egészet in ultima ana-
lysi a zsidóknak köszönjük. 

Ki is kapják a hitrokonok a ,Neue Fr. Presse'-tői, — 
„A bécsi zsidók azok — mondja szép erkölcsi felháborodás-
sal a krachlovagok főközlönye — a bécsi zsidók azok, kik 
immár a temetőn magok felépitik e ghettót, miután a társa-
dalom azt a városokban nagylelkű igazságszeretettel lerom-
bolta — valóban szomorú látvány, hogy annyi nehéz küzde-
lem után a zsidók azok, kik Rauscher bibornoknak előhai— 
czosaivá válnak ; ugyanazon zsidók, kik soha sem voltak 
forradalmáriabbak, (— s ezzel nagy igazságot mond a zsi-
dólap) mint ott s akkor, a hol s midőn a felekezeti kérdé-
seknek megoldásáról szó volt" — azaz, a hol a keresztény-
társadalmi elveket megtámadni, aláásni, megtörni kellett. 

Azonban hiába jajgat a ,Neue Fr. Presse' ; mi pedig 
két okból örvendünk a zsidók eme diadala fölött, melyet 
épen egy ,liberális', egy ,modern' elven arattak. Először s 
főleg azért, mert mindenben a felekezeti szempontot védjük ; 
másodszor pedig azért ; mert zsidóiuknak ez ügybeni fellé-
pése ismét egyszer mutatja, hogy a zsidónak egész ,hitfele-
kezetnélkülisége' csak eszköz a keresztény eszméknek kiir-
tására; amint eme ,hitfelekezetnélküliség'-nek éle saját 
maga ellen fordul, legott ismét telivér, nyakas zsidóvá vá-
lik, a ki a goit csak azért akarja vallástalanná tenni, hogy 
aztán annál jobban uralkodhassék r a j t a . . . . 

Végül meg egyet. Ha azon nyomorult szerep, melyet 
községi képviseletünk ezen egész ügyben játszott, nem nyi-
totta meg választóinknak szemeit, hogy ezen urakat a jövő 
választások alkalmával — az egyszer csakugyan ,hitfeleke-
zeti különbség nélkül' megbuktassák, akkor — nem érde-
melnek különb képviselőket. W. 

Würzburg. K u 11 m a n n tehát elitéltetett, gyilkos-
sági kísérlet miatt 14 évi börtönre, a törvényes maxinum 15 
leendett. Feltűnő, hogy a becsületes esküdtek 10 perez alatt 
döntöttek azon fontos kérdés felett : váljon beszámítható 
lelki állapotban cselekedett-e, holott az erre vonatkozólag 
szaktudósok által kidolgozott véleményes jelentéseknek fel-
olvasása 4, mond négy órát igényelt. Denique mégis igaz 
lehet, mit a német közmondás tart : ,Wem Gott ein Amt gibt, 
dem gibt er auch Verstand,' csakhogy az esküdtek tiszte 
aligha az úristentől származván, szabad lesz a t. cz. esküdt 
urak bölcsesége felett is magánnézettel birni, annál is in-
kább, mint hogy el sem képzelhető, csak félig meddig okos 
gondolatmenet is, mely az ilyen Kullmannféle embert az 
ilyen tettre bírhatta volna. 

Annál nagyobb hálát érdemelnek tehát a liberalismus, 
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sőt holmi rendjeleket Bismarck részéről azon ,szakférfiak,' 
kik a lélektani indokot egy soha sem létezett katholikus 
legényegyletben találták. Ezen ostobául irányzatos ráfo-
gásnak kizsákmányolásában egyébiránt vádlottnak, hiva-
talból melléje rendelt védője derekasan vetélkedett magával 
a vádló államügyészszel, kik mindketten nevetséges álpá-
thossal azon vészes, erkölcsrontó befolyásról meséltek, melyet 
az ez egyletben, természetesen katholikus papok által, tar-
tott előadások, amint a phrázis szól : ,a fiatal Kullmannak fo-
gékony kebelére gyakoroltak' ! E két derék férfiú, a vádló 
t. i. s a védő, annál bátrabban tehették azt, minthogy sem 
a tárgyalások előtt, sem azok alatt egyetlenegy ember sem 
hallgattatott ki, aki ezen egyletről hiteles felvilágosításokkal 
szolgálhatott volna! Mi történt ottan, gyakorolt-e Störmann 
pleb. csakugyan valami befolyást Kullmannra, s minőt, 
minderről szó sem tétetett, annál kevésbbé történhetett te-
hát mindennek törvényszerű bebizonyítása, s ámbár mind-
ketten, vádló s védő, eléggé szemtelenek voltak — nem léte-
zik más szó az ilyen eljárásnak jellemzésére, — hogy egy 
Störmannál talált fogalmazványból egyes mondatokat ki-
szakítottak, s azoknak elferditéséből hazug rágalmaikat 
összetákolni megkisérlették, mégis egyik sem merte még 
csak gyanúba is venni a plébánost, hogy valaha bárkit is 
ily gonosztettre felszólított vagy felbátorított volna. Sőt maga 
a védő, Gerhard ügyvéd, ultraliberalis létére kényszerült 
bevallani, hogy Kullmann egyesegyedül tervezte a tettet, s 
hogy bárkinek, magánembernek vagy pártnak bünrészessége 
be nem bizonyítható 

Ez oly eredmény, mely mi ránk, ultramontánokra 
nézve csak örvendetesnek mondható s ez az oka, hogy ezen, 
különben figyelmünkre alig érdekes eseményre immár ismé-
telten visszatérünk. Sőt nem csak, hogy szó sem lehet róla, 
hogy Kullmann valaha az ultramontán pártnak tagja vagy 
épen eszköze leendett, hanem maga az államügyész egyene-
sen vallástalan embernek nyilatkoztatta ki, mig a szakér-
tők véleményes jelentésben azt mondják, miszerint nem tart-
ják rajongónak, fanatikusnak. 

Hol maradt tehát a katholikus papságnak befolyása, 
melynek szolgálatában Kullmann állitólag állott, vagy mely 
által e gálád tettre ,fanatizáltatott,' hol maradnak a gyo-
nóczédulák, mivé törpült Hauthaler ,szereplése' ? — de mit 
is gondoljunk azon lapoknak becsületessége, s tisztességé-
ről, melyek Kullmannt, tudva, hogy nem valót beszélnek, mé-
gis hónapokig mint az ultramontán pártnak eszközét állítot-
ták oda1)....? 

Róma. 0 s z e n t s é g é n e k n y i l a t k o z a t a az 
o l a s z p o l i t i k a i v á l a s z t á s o k r ó l , mely annyi figyel-
met keltett, tudvalevőleg egy nagyobb beszédnek képezi 
részét, melyet ő szentsége okt. 11-kén a ,Santa Melania1 

czimü népegyletnek tagjaihoz tartott. E bennünket érdeklő 
részlet következőleg hangzik : 

„Még egy rendkívüli imára is akarlak titeket inteni. 
Tudjuk mindnyájan, hogy néhány nap múlva azoknak, ki-
ket ,választóknak' hivnak, azzal keilend foglalkozniok, hogy 
azon követeket válaszszák meg, kik arra vannak kijelölve, 
hogy egy bizonyos nagy gyűlésben helyet foglaljanak. S 
mivel több olasz városból azon kérdés intéztetett hozzám : 
váljon szabad-e ezen gyűlésben helyet foglalni ; mig egyrészt 
azt tanácsolnám nektek, hogy imádkozzatok, másrészt ama 
fentebbi kérdésre két megjegyzés által kivánok válaszolni. 

' ) Ha hoszabb tapasztalás nyomán ne tudnók, hogy t. eollegánk, a 
, P. E. S I. £ . ' lapunkat amúgy is a dologhoz méltó figyelemmel elolvasni 
szokta, ugy bátorságot vennénk magunknak eme tudósításunkat kegyes 
figyelmébe ajánlani. Igy azonban ez szükségtelen. (Lásd egyébiránt folyó 
félévünknek 9. számát, 80 1. s 17 sz. 14« 1.) 

Először is azt mondom, hogy e választások nem ejtet-
nek meg kellő függetlenséggel ; mert a politikai szenvedé-
lyeknek működése a szellemi függetlenséget nagyban meg-
bénítja. 

De még akkor is, ha e választások függetlenek lenné-
nek, egy másik, sokkal nagyobb akadály lenne legyőzendő, 
s ez azon eskü, melyet mindenki köteles, utógondolat nélkül 
letenni. S megjegyzendő, hogy ezen esküt itt kellene letenni, 
Rómában, a katholicismusnak fővárosában, Jézus Krisztus 
helytartójának szemei előtt. Esküsznek pedig arra, hogy 
megtartani, fentartani s védelmezni fogják az állam törvé-
nyeit : — azaz esküvel fogadják, hogy helyeslik az egyház 
kifosztogattatását, helyeslik az elkövetett szentségtöréseket, 
az antikatholikus tanrendszert, szóval mindazt, ami már 
jelenleg is az egyháznak érdekeinek rovására történik, s a 
mi még ezentúl is történi fog. S mindez a régi s ujabbi egy-
házi fenyítékek nyilt megvetésével, daczára azon nyilt s 
ünnepélyes Ígéreteknek, melyeket az úgynevezett mozga-
lomnak — e szomorú mozgalomnak emberei tettek, kik 
nem érdemlik a becsületesek támogatását, s nem támogat-
hatók a lelkismeretesek által. 

Innen következtetem, hogy nem szabad ezen gyűlésben 
helyet foglalni. Ti pedig imádkozzatok, hogy a Mindenható 
felvilágosítsa a tévelygőket, adjon erőt s kitartást az elnyo-
mottaknak, hogy nyissa meg szemeit azoknak, kik inognak, 
s kik túlzó öncsalódásokban ringatódzva azt hiszik, hogy 
Beliállal szövetkezhetnek, anélkül, hogy ezért Krisztust el-
hagyják. Különösen imádkozzatok ez utóbbiakért, mert 
azok kétszeresen méltók a mi résztvétünkre. 

Benedictio Dei. . . 

VEGYESEK. 
— A florenczi érsek, Limberti Joachim ő mga okt. 

28. érpattanás következtében meghalt. A boldogult szül. 1821. 
jul. 15., pappá szenteltetett 1844-ben és 1857. aug. 4-e óta 
florenczi érsek s mint ilyen a római szent birodalomnak her-
czege volt, ezenkivül pedig Praelatus dorn. S.S. et Solio 
Pontif. Assistens is. A florenczi érsekek sorában a 30-dik 
volt. Általános részvét kiséri a sirba e magas műveltségű s 
a szentszékhez rendithetlenül ragaszkodó főpapot. 

— Anglia eddigi ügyvivőjét a szentszéknél, Gervoise 
urat visszahívta. Jobb semmiféle ügyvivő, mint az ellenséges 
érzületüek à la Arnim, Kapnist, Odo Rüssel, avagy Gervoise 
is. — Az ,Osservatore' meghazudtolja ama hirt, mintha ő 
szentsége a német császártól levelet vett volna. 

— Mily fegyverekkel működik immár a ,culturkampf', 
mutatja a ,Germania'-nak következő, Trierből, f. hó 1-éről 
kelt tudósítása : „Schneiders segédlelkész, — ki már régeb-
ben májustörvényileg kiutasittatott innen, ma (nov. 1-én) a 
szent Lőrinczféle egyházban, mely mellett mint káplán mű-
ködik, a nagymisét tartotta. Már az isteni tisztelet tartama 
alatt több zsandár s rendőr lépett a templomba, s az áldozó-
padhoz, azon márvány korláthoz állottak, mely a presbyte-
riumot a hajótól elválasztja. A nép ennek láttára oda tódult 
az áldozópadhoz, minek következtében ott borzasztó tolon-
gás és vad lárma támadott. Az utolsó áldás után a rendőrök 
még inkább hatoltak előre, s az oltár lépcsőihez állottak. A 
nép ide is utánok nyomult, oly erővel, hogy a márvány 
áldozópad feldöntetett. Schneiders az oltárnál tette le a szent 
ruhákat s az oltár lépcsőinél ragadtatott meg a csendőrök 
által, s a fegyintézetbe kisértetett, miután már előbb, még a 
templomban is éles fegyverrel közéje csaptak volna a tolongó 
népnek. A katholikus népnek fájdalmas izgatottsága leir-
hatlan. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Mi a pápa ? Francziaország. Dupanloup püspök s a pápának világi birtoka. — Vegyesek. 

Az „Apostolicae sedis moderationi" 
bullában foglalt egyházi fenyítékek. 

A kath. anyaszentegyház a fegyelmi dolgok 
elintézésében is vezéreltetik a Szentlélek által , mert 
a fegyelem nem más, mint a hiterkölcsi tanok al-
kalmazása a gyakorla t i életre; de természetében 
levén az, hogy a különféle korszakok és népek szel-
lemével, szükségleteivel és egyál talában viszonyai-
val szoros összeköttetésben áll , maga a fegyelem is 
vál tozásoknak van alávetve. A római pápák azon-
ban, az egyházi fegyelem legfőbb őrei, soha sem 
vá l toz ta t ták szivesen a már egyszer törvényesen 
behozott és szokássá vált fegyelmet, mert mélyen 
valának meggyőződve azon igazságról, hogy az 
egyház kiválólag conservativ hatalom, és hogy az 
emberi természet, valamint ennek viszonya a hiter-
kölcsi igazsághoz lényegileg mindig ugyanaz ma-
rad ; de mászrészről áll az is, hogy a korszellem 
okszerű követelményeit soha sem hagyták figyelem 
nélkül. Bizonyitja ezt az egyházjog története, mely-
nek tanúsága szerint a pápák nem egyszer módo-
sí tot ták vagy egyészen eltörölték elődeik fegyelmi 
határozatai t , ha a kor vagy körülmények szükség-
letei ezt kivánatossá tették. 

Erősitő érvül szolgálhat IX.Pius pápa „Apostoli-
cae Sedis moderationiu czitnű, 1869-ki okt. 12-én ki-
adott constitutiója, melylyel a ,latae sententiae'-féle 
egyházi fenyitékeket ') korlátozza. A ki csak egy ke-

*) „Az egyházfenyitékek vagy gyógybüntétesek (cen-
surae, poenae medicinales) vagy olyanok, melyek a bűnös cse-
lekménynyel ugy össze vannak kötve, hogy elkövetésök 
után azonnal, minden birói Ítélet nélkül bekövetkeznek (cen-
surae latae sententiae) ; vagy pedig olyanok, melyek csak a 
birói Ítélet által mondatnak ki (censurae ferendae senten-
tiae)". Dr. Csiky. ,Az egyházjog tankönyve' III. 240 1. A 
következő lapon sz. ezeket mondja : „Ilyenkor is szükséges 
azonban a biró kijelentő Ítélete (sententia declaratoria), mely 
által megállapíttatik, hogy a bűnös tettel csakugyan fenyi-

véssé is já r tas az egyházi jogban, tudja , hogy az egy-
házfenyitékek tárgyalása nem csekély nehézséggel 
jár t , mivel azokat sokban változott viszonyainkra 
nem mindig lehetett alkalmazni és igy természetesen 
sokszor egyes fenyítékek érvényére nézve kételyek 
merültek fel ; azért IX. Pius nemcsak az egyházjogi 
tudomány, hanem egyszersmind a lelkipásztorko-
dásnak is a legnagyobb szolgálatot tette, emiitett 
rendelete ál tal pontosan meghatározván azon egy-
házfenyitékeket, melyek még érvényben vannak. 

A constitutio bevezetése azon okokat sorolja 
elő, melyek azt szükségessé tették és igazolja fen-
tebbi ál l í tásunkat „Apostolicae Sedis moderationi 
convenit, quae salubriter veterum canonum auctori-
tate consti tuta sunt , sic retinere, ut, sí temporum 
rerumque mutatio quidpiam esse temperandum pru-
denti dispensatione suadeat, Eadem Apostolica Se-
des congruum supremae suae potestatis remedium 
ac providentiam impendat. Quamobrem cum animo 
nostro iampridem revolveremus, ecclesiasticas cen-
suras, quae per modum latae sententiae, ipsoque facto 
incurrendae ad incolumitatem ac disciplinam ipsius 
Ecclesiae tu tandam, eífrenemque improborum licen-
tiam coercendam et emendandam sanctae per singu-
las aetates indictae ac promulgatae sunt, magnum 
ad numerum sensim excrevisse ; quasdam etiam 
temporibus moribusque mutat is , a fine atque causis, 
ob quas impositae fuerant , vel a pristina uti l i tate 
atque opportunitate excidisse; eamque ob rem non 
infrequentes oriri sive in iis, quibus animarnm cura 
commissa est, sive in ipsis fidelibus dubietates, 
anxietates, angoresque conscientiae: Nos eiusmodi 

ték van összekötve, s a bűnös azt makacsságból hajtotta 
végre". Ezen kijelentő Ítélet „pro foro conscientiae" nem 
szükséges, v. ö. Reiffenstuel. Theol. Mor. de cens, quaest. I I . 
add. 2. és másokat. 

39 
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incommodo occurrere volentes, plenam earundem 
recensionem fieri, Nobisque proponi iussimus, ut di-
ligenti adhibita consideration statueremus, quas-
nam ex illis servare ac retinere oporteret, quas vero 
moderari aut abrogare congrueret." Ezek következ-
tében nagy fontossággal bir azon egyházfenyitékek 
ismerete, melyek ezen pápai hatarozat folytán még 
érvényben vannak. A következö'kben ezeket rövi-
den összeállítani akar juk, részint az „Apostolicae 
Sedis moderationi" bulla, részint pedig ezen utóbbit 
magyarázó iratok nyomán. 2) Figyelemre méltók a 
pápai bulla azon szavai, melyek szerint a régi ide 
vonatkozó constitutiók csak annyiban érvényesek, 
a mennyiben az „Apostolicae Sedis moderationi" 
határozattal összhangzásban vannak. „Hac perpetuo 
valitura Constitutione decernimus, ut ex quibus-
cunque censuris sive excommunicationis, sive sus-
pensions, sive interdicti, quae per niodum latae 
sententiae ipsoque facto incurrendae hactenus im-
positae sunt, nonnisi illae, quas in hac ipsa con-
stitutione inserimus, eoque modo, quo inserimus, ro-
bur exinde habeant ; simul déclarantes, easdem non 
modo ex veterum canonum auctoritate, quatenuscum 
Jiac Nostra Constitutione conveniut, verum etiam ex 
hac ipsa Constitutione Nostra, non secus ac si pri-
mum editae ab ea fuerint, vim suam prorsus acci-
pere debere". A pápai rendelet az egyházfenyitéke-
ket a feloldozás megszorítása szerint négy osztályba 
sorozza ; az első osztályhoz tartoznak azon fenyí-
tékek, melyek feloldozása különösen (speciali modo), 
a másodikhoz azok, melyek egyszerűen vannak a 
pápának fentar tva: a harmadikhoz tartozó fenyité-
kek a püspöknek vannak fentarva, a negyedik osz-
tálybeliek feloldozása nincsen fentartva. Az úgyne-
vezett kisebb kiközösités (excommunicatio minor) 
nem fordul elő ; ennek következtében nincsen többé 
érvényben. „Nonnisi illae, quas in hac ipsa Consti-
tutione inse r imus . . . . robur exinde habeant." 3) 

I . Azon kiközösítések, melyek a pápának kü-
lönösen vannak föntartva : 

1) Ide tartozik mindenek előtt azon kiközösi-
tés, mely alá az eretnekek, hithagyók és mindazok 

2) Avanzini, Commentarii de Constitutione „Apostoli-
cae Sedis moderationi" ; Pastoralblatt der Diocese Münster. 
1870. és 1871-iki évf.; Schüch. Lelkipásztorkodástan II. k. 

3) Sajnos, hogy Csiky különben jeles egyházjogi tan-
könyvében ezen fontos bullát nem vette eléggé tekintetbe. 
Igy még mindig kisebb és nagyobb kiközösítést különböz-
tet meg, holott ezen megkülönböztetésnek az „Apostolicae 
Sedis" bulla után, melyet ö maga is felemiit, többé gyakor-
lati érvénye nincsen. Az első kötetben az egyházi rendnél 
oly fenyitékek is említtetnek, melyek most már érvényen 
kivül vaunak helyezve. 

esnek, kik a hithagyást és eretnekséget valamiké-
pen pártolják (receptores, fautores ac generaliter 
illorum defensores). A liithagyókhoz szoros érte-
lemben tartoznak azok, kik a ker. kinyilatkozta-
tástól egészen, akár valamely nemkeresztény hitfe-
lekezethez, például a zsidó vagy mohamedán vallás-
hoz csatlakoznak, akár csak valamely bölcsészeti 
nézethez, a rationalismus, naturalismus, pantheis-
mushoz stb. Eretnekeknek azon keresztényeket ne-
vezzük, kik egy vagy több hitczikkelyt tagadnak, a 
többire nézve megtartatván keresztény hitet. Vi-
lágos, hogy egyházi fenyítékről csak akkor lehet 
szó, lia a hithagyás vagy eretnekség külső jel által 
nyilváníttatott. Azonkívül megkivántatik, hogy a 
hit körüli tévedés ne csak bűnös, hanem egyszers-
mind makacs is legyen, (haeresis formális, externa 
licet occulta). A hithagyókon és eretnekeken kivül 
még a következők vonják magokra a pápának 
különösen fentartott kiközösítést : 

2) Kik tudva és akarva a hithagyók és eretne-
kek azon könyveit olvassák, melyek eretnek tant 
védelmeznek; továbbá azok, kik a római pápa által 
névszerint eltiltott könyveket olvasnak. Szembetűnő, 
hogy ezen pont a gyakorlati téren igen nagy fon-
tossággal bir : azért közelebbi meghatározása igen 
kivánatos. Azon magyarázati elv szerint „Odia re-
stringi, favores autem convenit ampliari" arra, hogy 
valaki ezen fenyitéket valamely tiltott könyv olva-
sása miatt magára vonja, következők szükségesek : 
a) hogy tudva (scienter) olvassa, azaz tudja , hogy 
az illető könyv „sub poena- excommunicationis" 
tiltva van: b) hogy valóságos könyv vagy lega-
lább füzet legyen, mert az egyes ujságlapok nem 
képeznek könyvet ; c) hogy a könyv szerzője tar-
tozzék valamely eretnek hitfelekezethez, vagy a 
kath. hittől külsőleg és alakilag elpártolt legyen; 
a szabadelvű és hitközönyös katholikusok köny-
vei, kik külsőleg és névleg még az egyházhoz tar-
toznak, nem esnek ezen tilalom alá, valamint a zsi-
dók és más nemkeresztények könyvei sem : d) hogy 
a könyv eretnekséget tartalmazzon és azt komo-
lyan védelmezze. Az előtt ezen kiközösités sokkal 
tágabb kiterjedésű volt : a bulla „Coena Domini" 

ezeket mondja : „Excommunicamus eorundem 
(apostatarum et haereticorum) libros haeresim con-
tinentes vel de religione tractantes sine auctoritate 
Nostra et Sedis Apostolicae scienter legen tes." Mind-
amellett hirneves hittudósok csak korlátolt érvényt 
tulajdonítottak ezen könyvtilalomnak, mivel gya-
korlatban csak igen nehezen kivihető, különösen 
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ott, hol a különböző hitfelekezetek igen vegyesen vaunak. 
Erre nézve Reiffenstuel, a hires jogtudós, igy szól : „Nos 
auteui (salva auctoritate et iudicio Ecclesiae) omnino proba-
bile censemus, haereticorum libros, qui iuxta tenorem fronti-
spicii nee de Religione, nec de haeresi, sed alia profana ma-
teria aut objecto vg. philosophia, medicina, mathesi, histo-
riis profanis, statu politico etc. principaliter tractantes unam 
aut plures haereses continent quidem, nullám tamen earura 
ex professo et instituto aut notabiliter propugnant, sed sim-
pliciter rtferunt, aut obiter dumtaxat brevissime simulque 
aperte futiliter propugnant.. . tuta conscientia legi posse, 
nisi alia prohibitio obstet". Jus canon, lib. V. tit. VII. n. 51. 
Ugyanezt a mainzi „Katholik" Németországra nézve általá-
nos véleménynek mondja. (1862. évf. 43. sz. 461. 1.) Annyi-
val inkább alapos ezen vélemény most, midőn a római szent 
szék maga korlátolta ezen kiközösítést ; nem tagadjuk azon-
ban, hogy ilyen könyveket sokszor más oknál fogva nem 
szabad olvasni. A tiltott könyvek olvasása miatt kimondott 
kiközösités alá másodszor azok esnek, kik oly könyvet ol-
vasnak, mely valamely pápai irat által névszerint (per apo-
stolicas litteras nominatim) van eltiltva. „A könyvek rende-
sen a ,Congregatio Indicis' által tiltatnak el. Valamely 
könyvnek ünnepélyes megtiltása csak kivételesen történik. 
Mindezekből világos, hogy az ,Index librorum prohibiío-
rum' 10. pontjában4) foglalt egyházfenyiték csak annyi-
ban érvényes, amennyiben az említett két eset alá tartozik, 
a többire nézve eltöröltnek tekintendő ; mert minden fenyí-
ték, mely az ,Apostoiicae Sedis' határozat által nincsen 
megújítva, a trienti zsinat által megállapított fenyiíékek 
kivételével meg van szüntetve. „Quare reliqui omnes libri in 
dictum indicem relati sine gravi culpa legi quidem non po-
terunt, non tamen lectores, ceterique, quibus prohibitio ex-
tenditur, in censuras incurrent". Cf. Acta, quae apud sanct. 
Sedem geruntur. 1870. Az olvasókhoz számittatnak azok is, 
kik a tiltott könyveket megtartják, nyomtatják vagy védel-
mezik „eosdemque libros retinentes, imprimentes et quomo-
dolibet defendentes." (Folyt, köv.) 

A liberális katholicismus. 
(Folytatás.) 

II. 
Miben áll az úgynevezett liberális katholicismus ? Lás-

sunk mindenekelőtt néhány tételt, melyekben a liberális ka-
tholikus életelmélet visszatükröződik. Ilyenek a követke-
zők : Szabad egyház a szabad államban, azaz a katholikus 
igazság elvileg mondjon le minden állami támogatás és se-
gélyről. Minden tekintetben el kell választani a szellemi ha-
talmat a világitól. A vallásnak semmi köze a politikához. 
Az állam épen oly szabadságot adjon a gonosznak és a té-
velynek, mint a jónak és az igaznak. Hogyan követelhetünk 
mi katholikusok szabadságot a mi törekvéseinknek, ha 
ugyanazon szabadságot nem akarjuk mások részére is biz-
tosítva tudni ? Az ember nem oly gyenge, hogy részére a 
keresztény erkölcsös életet akár az állam, akár más társa-
dalmi intézmény segítségével kellene megkönnyíteni. Minél 

4) „Quod si quis libros haereticorum vel cuiusvis auctoris scripta 
ob haeresim vel ob falsi dogmatis suspicionem dammata atque prohibita 
legerit sive habuerit, s ta t im in excommunicationis sententiam ineurrat." 

szabadabbá tétetik az ember, annál jobb lesz. Elegendő, 
hogy az egyes ember bírjon vallással, az államnak mint 
államnak nincsen vallása. Az egyháznak békülékenyebbnek 
kellene magát mutatni az uralkodó műveltségi áramlat iránt ; 
a Syllabus és a tévmentességi dogma sajnálatraméltó, hibás 
lépés volt. Szükséges, hogy mi katholikusok jelenlegi elle-
neinkkel szemben békülékeny szellemben hitünknek inkább 
szabadságra törekvő, mintsem tekintélyi oldalát hangoztas-
suk, különösen pedig, hogy az egyházi tekintélyből annyit, 
a mennyit csak lehet lecsípjünk, engedékenység által a küz-
delmet legkényelmesebben el lehet kerülni. Oh — mondják 
— ha több tekintettel lennének korunkra azok, kik egyhá-
zias érzületüek ! Amennyiben pedig vallásunk ellenségei ellen 
küzdeni kényszerítve vagyunk, tegyük azt a szabadság 
iránti szeretetből és azon bizalommal, melylyel kiki saját 
felfogása szerint az ügy állását megítéli. 

E pontig nem tarthatunk ellenmondástól a liberális ka -
tholikusok részéről. De ha megkísértjük ez életnézletet rend-
szerbe szedni és az alapul szolgáló elvekre már visszavezetni, 
itt nem egyszer fogjuk hallani, hogy : nem, ezt mi nem 
akarjuk. Ugy van : a következményeket akarják, mivel 
azok igen kényelmesek és hízelgők, de az előzmények ellen 
tiltakoznak ; mivel a katholicitásban senki által sem akarják 
magokat felülmulatni. De azért még sem engedjük magunkat 
visszaijesztetni feladatunk teljesítésétől ; sőt világosság ked-
veért amaz alapelveket törekedni fogunk egy kissé nagyon 
is kézzelfogható módon szinezni. A feltüntetni szándékolt 
sötét vonásokban az olvasó ugyanazt fogja felismerni, a mi 
a liberális katholicismus minden fokozatán keresztül többé 
vagy kevésbbé finom fonalként vonul keresztül. A liberális 
katholikus nézeteket különösen három eszme, t. i. a keresz-
tény igazság, az ember és a szabadság eszméje köré lehet 
csoportositani. Kezdjük meg tehát : 

1) A szóban levő elmélet szerint először is a keresz-
tény igazság sokkal hatalmasabb és magasztosabb, hogy 
sem saját érvényesítésére az élet profán viszonyainak fel-
használására szorulna. Azt állitani, hogy a keresztény igaz-
ság állami támaszra szorul, vagy hogy világi törvényhozás 
utján kell a rosz elnyomására segédkezet nyújtani, annyit 
jelent, mint az igazságban rejlő erőt félreismerni. Két kört 
kell megkülönböztetni : a szellemit t. i., hol az igazság ré-
szére teljes szabadságot kell engedni, hogy szabadon fejlőd-
jék, és az élet körét, mely az ,embert' illeti, itt már az 
állam, a község létezik, ezt legjobban megilleti a keresztény 
igazság tiszteletteljes ignorálása és legfőbb előtte az ,em-
ber'. Az előbbi korszakokban helyesen járt el a keresztény 
igazság és annak képviselője, az egyház, hogy egyenesen ér-
dekelte magát az emberiség iránt, befolyást gyakorolva 
annak külső életére és pólyájából kiemelte azt. Most azon-
ban a gyermek felnőtt, minek következtében az egyház által 
eddig gyakorolt külső befolyás megszűnt, vagyis inkább 
átszállott az állammá magát kinőtt emberiségre. A keresz-
ténység és egyház ezáltal a küléletben jogtalanná lettek, 
meg kell elégedniök azon szabadsággal, mely az emberi jo-
gok alapján az állam által adott általános szabadságból foly, 
a többiben pedig a nyilvános viszonyok és intézmények 
szabályozására csak annyiban igényelhet magának befo-
lyást, amennyiben neki az állam azt mint hű és hasznave-

39* 
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hetö szolgájának megengedi. Valóságos csapás, hogy az egy-
ház a keresztény igazság számára, még a nyilvános hatalom 
magatartását illetőleg is megakarja tartani annak irányadó 
befolyását. 

Másodszor — mondják — a ker. kath. igazság sokkal 
megfoghatatlanabb és távolabb eső, hogysem az élet reális 
viszonyai közt mint önmagától jogositott hatalom fellép-
hetne. Az államnak rendeltetése C3ak az, hogy az embe-
rek szabadságát védelmezze, ha vallással birna, megsér-
tené a felekezetnélküliek jogát. Ennélfogva az államnak 
felekezet-, azaz vallásnélkülinek kell lenni, vagyis rendele-
teiben azon feltevésből kell kiindulnia, mintha Isten nem 
lenne, mintha Isten legalább is a társadalmi intézményekre 
semmi igényt nem tartana, és mintha az ember jelentőség-
gel csak az államra nézve birna és nem az örökkévalóságra 
is. Mit törődjék a hatalmának öntudatában élő állam a lát-
hatatlan teremtővel, Krisztussal, tanaival, intézményeivel, 
parancsaival ? Elég, ha Krisztus egyházát rendőrileg épen 
ugy türi, mint akár valami tornászati, akár énekegyletet, 
vagy a szabadkőművességet. A katholikusnak magának 
nem csak szabad, hanem tényleg kell is ignorálnia a társa-
dalmi életben saját vallásának objectiv értékét. Azt megte-
heti, hogy szivében, privát életében azon meggyőződést táp-
lálja, hogy vallásában az egyedüli igazságot birja; kifelé 
azonban a katholicismust csak mint pártügyet védelmezze, 
mely csak azért jogosult, mivel vannak emberek, kik magu-
kat iránta érdeklik, és igy oly mértékben jogosult, mint 
bármely más pártnak nézete. (Folyt, köv.) 

Magyarország fm. bibornok-herczegprimásának 
as esidei papi lelkigyakorlatok alkalmával tartott beszédei. 

(az e. i. XIX. főpásztori körlevél nyomán.) 

Spiritualia exercitia ope Circularium ddto 8-ae Augu-
sti a. h. Nr. 3673. dimissarum litterarum indicta, diebus 
praestitutis asservata sunt, in quibus sub directione P. 
Maximiliani Klinkowstroem et P. Hugonis Hurter S. J . Sa-
cerdotum partem una tnecum ceperunt praeter Episcopum 
unum consecratum, 126 Saeerdotes, in variis dignitatibns et 
officiis constituti, quorum elenchus alphabetico ordine dige-
stus inferius datur, uua cum ordine diurno per tempus sacrae 
solitudinis observato. 

Operae pretium me facturum existimavi, respondendo 
etiam instantissimis precibus, quibus id a me petebatur, ut 
ambas allocutiones, cum illám, qua aperui, tum illám, qua 
spiritualia exercitia conclusi ad notitiam V. Cleri Archi-
Dioecesani perferrem. Sermonis prioris tenor est sequens: 

Si spiritualia exercitia nunquam non salutaria, nunquam 
non utilia sunt, hodie, spectata nimirum praesenti matris no-
strae Ecclesiae Catholicae per orbetn conditione nedűm uti-
lissima, verum etiam necessaria apparent. Profecto si e signis 
conditionis,in quam Ecclesiam Catholicam coniectam videmus, 
consilia Dei, quae nisi piissima et iustissima esse nequeunt, 
in lumine fidei quaeramus, non possumus non gravissima de-
tegere argumenta, quibus, ceu totidem monitis impelliinur, 
„ut mundanum pulverem, de quo religiosa etiam corda sor-
descunt,1)" excutientes, et in fide inveniamur stabiles, et in 

') S. Leo. Serin, de Quadr. 4. 

opere ministerii nostri effiaaces, illo Spiritus Sincti igna 
repleti, quem Dominus Noster Jesus Christus misit in ter-
rain, et voluit vehementer accendi. 2) 

Sapientes potentesque huius saeculi, qui per magnam 
orbis partem rei sanctae bellum indixeruut, nos concussos, 
afflictos, moerore tamquam diploide contectos videre deside-
rant, in moestis nostris animis nefandi sui laboris profectum 
ac fructum se carpere existimante3 : nos contra, super quos 
manus Domini firmata est, fiducia in Daum erecti, spe freti, 
caritate armati laeto animo ad spiritualia convolamus exer-
citia, misericordissimum Patrem deprecautes, dona caritatis 
eius ad fortitudinem spiritus studiosi legentes. 

„Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum" 3) 
et nos, circa quorum ministerii et laboris proäperam sortem 
specialis Dai providentia vertitur, ipsa arduae conflictatio-
nis molestia, quae fratres nostros, eiusdem ministerii sacri 
socios per maguum terrae tractum iam exercet monemur, ut 
Deo arctius coniungi contendamus, et quos mundus corrutn-
pere aut frangere voluit, confusus meliores, ac in bono fir-
miores videre cogatur. 

„Genus electum, gens sancta, regale sacerdotium su-
mus 4)", omnia in Regno Christi salva esse, et instaurari 
posse crediinus, imo pro certo tenemus, si nos ipsi caritate 
induti Deo reddimur, si quasi ad amantissimum et sanctis3Í-
mum Silvatoris Dai Noätri cor transponimur, transplanta-
mur. Qaoadusqus enim sal terrae infatuatun non fuerit, nec 
eiicietur foras, nec calcabitur ab hominibus. 5) 

Sane nunquam fidei lumine adeo opus nobis fuit, ut in 
patientia possideamus animas nostras, quam in hac trepida-
rum rerum conditione per orbem. Mens humana stupens con-
silium simul et consolationem negat ; sed mens christiana, 
quae nec carnis, nec sanguinis revelationes aucupatur, et 
audit, fide collustrata, inter procellas quieta, inter pavores 
laeta, in spinis, quibus pungitur, rosas, in tenebris noctis 
surgentem auroram, inafflictationeincrementa gloriae nomi-
nis Dei et suae salutis contemplatur, nisi peccatum in mundo 
malum non noscens, nisi quae Deus permittens vult, evenire 
aliquid ignorans ; volens, quae Deus vult, secura autem, quia 
Deo cura est de nobis, in machinationibus iniquorum non 
tam horum malitiam, sed ut ilia exercitati profectum capia-
mus, attendit. 

Hirudo utique nihil vult, nisi sanguinem sugere, sed 
medicus, a quo applicatnr, dumtaxat sanare vult. Sicut Jo -
sephi fratres hunc perdere tantum voluerunt, sed Deus, qui 
vias hominis dirigit, salvare Israel constituit. 

Eodem modo nisi vellet, aut e re fore videret, ut con-
cussi adversitatibus, discamus quaerere eius miserationes, 
cuius in prosperis negleximus iustificationes ; nisi cerneret, 
multos e nobis in utramque partem claudicare, cum solatia 
mundi tum gaudia coeli optantes, nisi seiret pone esse, ut 
prorsus mundani fiamus, amarum nobis mundum non redde-
ret, solam relinquens viam, quae ad ipsum ducit, ut faven-
tissima nobis sua consilia cognoscentes cum Petro Apostolo 
dicamus: „Domine, ad quem ibimus ? verba vitae aeternae 
babes." 6) 

Aqua 3tagnan3 corrumpitur, insectis repletur, quae 
2) Orat. Ecol. — s) Rom. 8. '28. — 4) 1. P e t r . 2. 9. — 5 ) Matth. 5 . 

12. seq. — 0) Joann. 6. 69. 
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autem per sax a cadendo ruit, claritate nitet, et sana est. 
Quemadmodum S. Ambrosius seribit : „Periculorum nostro-
rum certamina, examina probationum sunt, et ideo non sine 
divino ea irrogari solere iudicio. Exercetur bonus athleta 
conviciis, exercetur laboribus et periculis, ut dignus sit, cui 
conferatur corona iustitiae."7) 

Soli ministri Christi, Ecclesiae Catholicae Sacerdotes, 
hanc duram per orbem su3tinent quaestionem, quia causam 
Dei prodere nolunt, quia ministerio suo sane to infideles esse 
timent, seu propter nomen Jesu Christi persecutione pre-
muntur. Hoc quam verum sit inde ad pugnum patet, quod 
utprimum Sacerdos Catholicus Ecclesiam impugnat, aut illi 
apostata terga vertit, magis adhuc, quamprimum ad castra 
incredulorum prorsus deficit, mox laudibus ad coelum usque 
attolitur, mox pingui officio admovetur, mox tamquam Stella 
lucens caeteris, qui in officio stabiles manent, ad imitandum 
proponitur. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, november 10. A l e l k i s m e r e t h a t a l m a . 

Menjünk ma egy kissé távolabb vidékre, tul a haza szük 
határain ; nem azért, mintha itthon elegendő anyag nem kí-
nálkoznék , mely figyelmünket teljes mérvben jogosítva 
lenne igénybe venni, mely reflexiókra épen erkölcsi tekin-
tetben nem nyújtana kellő alkalmat,— minderről eléggé gon-
doskodva van nálunk is a liberális párt által ; hanem átpil-
lantunk a szűkebb haza határain, hogy bebizonyítsuk gon-
dos figyelmünket a tágabb haza, az egyház iránt, melynek 
szeretete nélkül tiszta, keresztény hazaszeretet nem létezik. 

Ma Rómáról szól levelünk, melyről azt mondják, hogy 
Viktor Emmanuel székhelye és a tények mégis azt bizonyít-
ják, hogy az a kereszténység fővárosa. Csak a föld, a rideg 
falak Viktoré, a szivek Piuséi. Hogy e tény a forradalmi 
összeesküvések által czéljához még most sem jutott pártot 
nyugtalanítja, sőt dühössé teszi, hogy e miatt főleg Viktor 
Emmanuelt, királyi családjával együtt megtámadja, ez a 
mily érthető, épen oly világos büntetése Istennek. Ma Vik-
tor Emmanuelt épen az a párt támadása fenyegeti, melynek 
támogatása egykor őt rabló terveiben elősegité ; a fegyver, 
melynek éle egykor IX. Pius ellen fordult, most Viktor 
mellének van szegezve és fenyegetések közt követelik, hogy 
rablómüvét fejezze be és Rómát necsak papiroson, ha-
nem tényleg is Olaszország fővárosává, a király székhe-
lyévé tegye. 

Valóban, ha figyelemmel kisérjük az eseményeket, 
melyek Róma elfoglalása óta végbementek, láthatjuk ugyan, 
hogy az olasz parlament Rómában tartja gyűléseit, tudjuk, 
hogy a szerzetesek kiűzettek lakhelyeikből, hogy az is egyik 
kétségbevonhatlan bizonyítékul szolgáljon, miszerint Rómá-
ban a hatalom liberális kézben van ; olvassuk a kihágásokat, 
a botrányokat, melyeket az olasz kormány bérenczei a 
római lakosság vallásos érzelmének megsértésével elkövet-
nek ; de hogy akár maga Viktor Emmanuel, akárha királyi 
család tagjai hoszasan Rómában laknának, vagy csak 
gyakrabban is megjelennének a kereszténység fővárosában, 
erről a történelem mit sem tud ; nem tudja, hogy az valóban 

7) Apol. Dav. c. 6. n. 30. 

királyi székhely lenne, mert egy huszonnégy órai, vagy 
még rövidebb időköz elegendő, hogy a fenséges családtagok 
magokat ott roszul érezzék és azon az uton, melyen jöttek, 
a messze távolba ismét elpárologjanak, épen ugy mint a 
tolvaj, ki az éj sötété alatt igyekszik a bün helyéről mene-
külni, mert tudja, hogy a tér, melyen áll nem az övé, hogy 
ő jogtalanul van ott jelen ; ég a föld lába alatt és mielőbb 
menekülni törekszik, a bün öntudatának hatalma lázas ál-
lapotban tartja mindaddig, mig csak a jogtalanul elfoglalt 
tér határain tul nem érzi magát. 

A forradalmi párt jól érzi, hogy a királynak és a ki-
rályi család tagjainak folytonos távolléte, vagy legalább 
is igen gyér, és akkor is csak néhány óráig tartó megjele-
nése, az ő czélját nem csak, hogy elő nem mozdítja, hanem 
inkább késlelteti ; a forradalmi párt félmunkát nem akar 
végezni, ő müvét egészen akarja végrehajtani, végrehajtani 
avval és ezáltal, a kit czéljának kivitelére eddig is mint kész 
eszközt felhasznált.Elfoglaltatta az egyházi birtok nagyrészét 
Victor Emmanuel által, elfoglaltatta azt később Rómával 
együtt egészen, az egyházat ezáltal anyagi hatalmától meg-
rabolta; most az van hátra, hogy a királyt az egyház szel-
lemi hatalmának megvetésére, nyilt kigunyolására is épen 
oly mérvben bírja rá, mint azt maga a forradalmi párt te-
szi ; azt akarja, hogy a király, a mint nem félt Róma, és a 
pápai államok elfoglalása által magát a kiközösítésnek ki-
tenni, és igy a kiközösítést s vele együtt az egyház szellemi 
hatalmát megvetni, ugy e bátorságát bizonyítsa be ezáltal, 
hogy közvetlen szomszédságában lakjék folytonosan annak, 
ki a forradalmi párt szerint e hatástalan villámokat szórta a 
királyra, és igy adjon példát a világnak, mennyire nem kell 
félni Róma villámaitól. 

E terv mindenesetre igen szépen beillik a forradalmi 
párt programmjába, minden törekvése úgyis oda van irá-
nyozva, hogy az egyházat tekintélyétől foszsza meg, a többi 
azután magától következik; de a lelkismeret szavának ha-
talma, bármennyire megvan is már törve Victor Emmanuel 
keblében, mit sokszorosan elkövetett szentségtörése eléggé bi-
zonyit, ez utolsó, ennyire nyilt, s minthogy állandó megveté-
sétől az egyház szellemi hatalmának mégis visszaborzadni 
látszik. E hatalom hangos szózata a király kebelében látszik 
előttünk megfejteni a talányt, hogy a fejedelem, ki nem irtó-
zott a kereszténység atyját megfosztani birtokától, irtózik 
az elrabolt atyai birtokon székhelyét felütni nem csak, ha-
nem a mennyire teheti azt, mind maga kerüli, mind a csa-
lád tagjai által kerülteti ; és mégis, a mitől maga Victor 
Emmanuel irtózik, pedig ez csak mond valamit, erre akar-
ják őt liberális lapjaink, mint a páholyok zsoldosai, erő-
szakolni, nyilt bizonyságául annak, hogy a lelkismeret sza-
vát annyira elnyomták magokban, hogy az létezésének jelét 
sem adja bennük ; ugyan ily lelkismeretü emberektől mi 
várható az egyházra, mi magára a hazára ? De ezt nem 
feszegetjük most, inkább azt óhajtjuk, hogy Victor Emma-
nuelt a lelkismeret hatalma kényszerítse visszaadni mindazt, 
a mit már is elrabolt az egyháztól, liberális Íróinkat pedig 
terítse vissza a jog és igazság alapjára. -f-

Ii.-Komárom, okt. 28.C on v e r s i o .Kat h. is k o l a . 
Nincs kézzelfoghatóbb bizonyságtétel a kath. egyház isteni-
volta mellett, mint az, hogy az egyház az üldözések kor-
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szakaiban üli legszebb diadalait. Azon nagy bátorság, me-
lyet a kath. püspökök s az alpapság feltüntetnek, kik han-
goztatva az apostolok e szavait: „Inkább kell Istennek en-
gedelmeskedni, mint az embernek", készek a legnagyobb 
üldözést szenvedni meggyőződésükért, még a józanabb gon-
dolkozású protestánsoknál is elismerésre talál ! 

Nemcsak a katholikusok milliói állanak a Németor-
szágban bebörtönözött püspökök s papok mellett, s imádkoz-
nak érettük, hanem a protestánsok közül is sokan vannak, 
kik nyilván azt hirdetik, hogy a kath. egyház üldözői, ellen-
ségei a protestáns egyháznak, s e meggyőződés bírhatta rá 
a münsteri protestáns lelkészt, hogy népét felszólitá, misze-
rint imádkozzanak az üldözött kath. egyház püspökeiért, s ő 
is nyilvános isteni tisztelet alatt e következő imádságot 
mondá : „Imádkozzatok a kath. püspökök- s papokért, mert 
ők az Isten, a lelkismeret s becsület ügyét védelmezik ; az ő 
ellenségeik minden keresztény vallás ellenségei !" 

Az üldözött egyház napjainkban oly szép s fényes dia-
dalokat ül, hogy ellenségei, ha csak egy kissé gondolkoz-
nának, kénytelenek volnának beismerni, hogy hasztalan 
minden erőszak, „mert az egyházon a pokol kapui nem fog-
nak erőt venni" — soha ! Szépen s találóan ir a ,Germania' 
Mária, bajor anyakirályné megtéréséről, midőn igy szól : 
„Die gelinde Verzweiflung, welcher die fanatischen Gregner 
der Kirche über einen solchen Schritt in solcher Zeit des 
nationalen Kirchenschwindels unverhohlen Ausdruck geben, 
würde sich zweifelsohne wesentlich steigern, wenn ihnen 
bekannt würde, dass die Königin unter Andern folgende 
Worte bei ihrer Conversion beschwor : „Ich anerkenne die 
heilige, allgemeine und apostolische römische Kirche al3 die 
Mutter und Lehrerin aller Kirchen, und verspreche und 
schwöre dem römischen Papste, dem Nachfolger des heil. 
Apostelfürsten Petrus, und Stellvertreter Jesu Christi wah-
ren Gehorsam 

Örvendetes jelenségek azok, midőn előkelő, hires s 
tudományos férfiak s nők, követve szivük jobb meggyőző-
dését visszatérnek a kath. egyházba ; ily lépés nagy hord-
erejű, az ily példák önérzetre ébresztik az egész világon élő 
katholikusok lelkét ; de nem kevesebb örömöt éreznek a 
kisebb kath. községek, midőn kebelükben is történik ily 
lépés, s mintegy meggyőződnek, hogy „az Isten nem akarja 
a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen s éljen". Komárom-
nak is volt egy ilyen öröme, midőn ujabb időben egy nő, ki 
emberi tekintetek által vezettetve s elhagyva kath. hitét soka-
kat megszomorított, ujabb időben megbánva tettét, visszatért 
egyházunkba ! S mily csudálatosan nem működött itt is az 
Isten. E szegény asszony megbetegszik ; a betegség alatt 
van ideje gondolkozni. Sokszor egész éjjeleket tölt át sírva, 
de szóllani nem mer 3enkinek, hogy könyűinek mi az oka! 
Betegségében meglátogatják barátnői, rokonai, megjelené-
sük egy agy szemrehányás rája, mert ezek nem tagadták 
meg hitüket. Midőn már már közeinek vélné halálát, helvét 
hitvallású férjéhez fordul s ezt mondja: „Ha meghalok, te-
messetek engem a kath. temetőbe,hol szüleim is nyugszanak". 
„Az nem fog megtörténni, volt a férj válasza, mert te nem 
vagy katholika". A nő elborzad: tehát e csekély kivánsága 
sem fog teljesülhetni ! Végre hoszu küzdés után az isteni 
kegyelem diadalt ül emberi félelmén s ő kinyilatkoztatja fér-

jének, hogy mennyit szenvedett már ezóta, mióta hűtlen lett 
vallásához, ő tovább a lelki nyugtalanságot nem képes tűrni, 
határozott szándékát tudatja, hogy ö visszatér a kath. egy-
házba. A férj, ki nem akarta lelkére venni, hogy ő legyen 
oka hitvestársa lelki furdalásainak, beleegyezett, s ez annyi 
nyugtalanságot szenvedett lélek példás áhitattal tére vissza 
ősei hitére, s megtérése által jóvá tette hibáját ! S ezen 
lépése óta a nő egészsége észrevehetőleg javult, már a temp-
lomba is eljárhat, s példás buzgósága által épiti azokat, kik 
őt sokszor könyes szemekkel imádkozni látják ! Igaz, hogy 
e megtérés nem világra szól esemény, de mégis ez eset is fé-
nyesen igazolja azon állitást, hogy élni ,jó' minden hitben, de 
mégis meghalni legjobb a kath. vallásban ! engedje az Isten, 
hogy ezen annyi lelkiismereti furdalástól zaklatott lélek, 
visszanyerve egészségét, buzgó vallásos érzületéről még so-
káig tanúságot tehessen s jámbor kath. életmódja által a 
netalán hitük iránt közönyös katholikusokat abban meg-
erősítse. 

Mult levelemben a komáromi katholikusok buzgal-
máról tettem említést: most oly helyzetben vagyok, hogy 
ezen állításomat egy örvendetes eseménynyel igazoljam. A 
szőnyi plébániához tartozó Monostor hegyén a komáromi 
egyházhoz tartozó Duna-Ujfalusiaknak szölleik vannak. 
Régi kívánságuk az volt, hogy e hegyen is legyen egy em-
lék, mely buzgalmukat hirdesse utódaiknak. Gyűjtést ren-
deztek maguk között, s egy diszes szép kőkeresztet emel-
tek, mely f. év szeptember 13-án, Mária nevenapján lőn a 
győri püspök ő méltósága kegyes engedelméből a komáromi 
apát-plebános által nagy népsokaság jelenlétében ünnepélye-
sen fölszentelve. E jámbor lelkek között talán nem egy 
evangeliumi özvegy akadt, ki utolsó fillérét áldozta föl, 
hogy a megváltás jele díszítse Monostor hegyét, fönnen hir-
detve, hogy „nincs üdv másban, csak az Ur Jézus kereszt-
jében" ! 

Az iskolai év a kath. felekezeti iskolában okt. 4-én 
„Veni Sancté-val" vette kezdetét. Csodálatosnak fog lát-
szani, hogy bár múltkor is irtam iskolánkról, most is fölem-
lítem : de hiába, a mit az ember szeret, arról szivesen szo-
kott gyakran megemlékezni. Már pedig kath. iskolánk sze-
münk fénye, s a haza lelkes kath. papsága, mely ez iskola 
fontartásában oly nemeslelküen közreműködik városunk 
fáradhatlan apát-plebánosával : miután csak annak köszöni 
iskolánk létét s fönmaradását, hogy a papság Isten nevé-
ben végzi el azon mise-intentiókat, melyeket ns. plébáno-
sunk Németországból nagy számmal kap, s melyeknek sti-
pendiumai az iskola föntartására fordíttatnak, — joggal el-
várhatja, hogy időről időre halljon is valamit azon iskoláról, 
melyet oly nemesen pártfogol. Midőn a ft. papságnak a szü-
lők nevében, kik gyermekeiket ezen iskolába küldik köszö-
netet szavazzunk, biztosithatjuk, hogy ezen kath. intézet, 
mely a nevelésnek kettős czélját — az elme s sziv művelő-
dését tartja szeme előtt, virágzik, s azok, kik ezen intézet-
ben nyerik nevelésüket, nem csak jó hazafiaknak, hanem 
buzgó s egyházunkhoz ragaszkodó katholikusoknak is ne-
veltetnek. Szintén jól esik látni, midőn a kis „hazafiak" vá-
rosunk legdíszesebb utczáján hoszu sorban gyermeki öröm-
mel mennek, mig az idő kevező, a templomba, s igy tényleg 
oktattatnak, hogy mindent Isten nevében kell kezdenünk. 
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Fáj ugyan az embernek, ha ezen gyermekekre tekint, 
s sokon a nyomor s szegénység kifejezését olvassa arczukon, 
nehezére esik ugyan midőn látja, hogy a gyermekek között 
sok van, kiknek becsületes szülői oly szegények, hogy sem 
könyveket, sem ruhát télre nem vehetnek nekik: de az I s -
ten küld e szegényeknek is jótevőket. Könyveket az iskola-
szék határozata folytán a legszegényebbek ingyen kapnak, 
ruháról, legalább a legszükségesebbről gondoskodik egy jó-
tékony nőegylet, a „Sz. Erzsébet" egylete, melynek tagjai 
buzgó, lelkes követői annak, kinek nevét az egylet viseli, 
sz. Erzsébetnek. Szép is azon ker. szeretet, melyet ez egy-
let, nem ugyan, mint napjainkban számtalan helyen látjuk, 
szavakban, hanem tettekben tanusit, s azon édes öröm, 
mely azon majdnem 100 gyermek arczán visszasugárzik, 
midőn ez egylettől ruhát kapnak, (sokan tetőtől talpig öl-
töztetnek, mások pedig azt a ruhadarabot kapják, melyre 
legnagyobb szükségük van,) azon tudatot táplálja, hogy mit 
a legkisebbel ezen gyermekek közül teszszük, százszoros ju-
talmat fog szerezni számunkra! Éljen ezen jótékony egylet 
fönkelt szellemi fővédnöknője, Grr. Waldstein Jánosné ő ex-
cellentiája, éljenek a „Sz. Erzsébet" egylet jószivü tagjai; 
ezért imádkoznak azon ártatlan gyermekek, s imájuk, mert 
ártatlan szivből származik, áthat a felhőkön, a Mindenható 
trónjáig. — Még egy különös fontosságú eseményről akar-
tam e lapok ftdő szerkesztőjét értesíteni: hogy városunk 
le akar mondani az eddig gyakorolt kegyúri jogáról s terhé-
ről, de erről becses engedelméböl jövőre fogok körülménye-
sebben irni. 

Boroszló. M i a p á p a Í E kérdésre válaszolt a szi-
léziai katholikusoknak e napokban itt tartott gyűlésében 
Micke lie. theol. a következő kitűnő beszéd által : 

Igen tisztelt gyülekezet. A ,reális politika' korszaká-
ban élünk, azon politika korszakában t. i., mely csak kézzel 
fogható tényezőkkel számit, s csak kézzelfogható czélok 
után törekszik. Ezen világnézlet s ezen eljárási modor ter-
mészetes következménye azon anyagelvi szellemiránynak, 
melynek nemzedékünk legnagyobb része már áldozatul esett. 
De ez a reális politika nem létesiti azt, mi talán még egyedül 
ajánlására szolgálhatna, nem hozza meg anyagi igényeiknek 
kielégítését azon osztályok számára, melyek anyagilag szo-
rult helyzetben vannak, nem gyógyitja a századnak sajgó 
sebét, a soeialis kérdést, nem hoz békét s kölcsönös bizton-
sági érzetet a nemzetek egymásközti viszonyaiba. Alighogy 
valamely kérdés a reálpolitika utján megoldatott, vagy job-
ban mondva, megoldottnak látszik, máris ezen megoldott-
nak vélt kérdés méhéből uj, sokkal nagyobb s sokkal veszé-
lyesebb kérdés támad, ugy hogy a ,realpolitikus megoldá-
sok'iránti közbizalom mindinkább csökken ; (közb. : ,Ugy 
van /'_) Ekként az, mit jelenleg látunk s tapasztalunk csak 
fokoztatott folytatása azon állapotoknak, melyekről az éles-
látású Lacordaire már ezelőtt 40 évvel ezeket mondta : „Eu-
rópa hadi lábon áll. Az egész világ táborban áll, s ugy él, 
mint a katona, ki sátra alatt szalmán nyugszik. Valahány-
szor az európai ember fejét a tűnődés súlya alatt lehajtja, 
mindannyiszor borzasztó gyanúk, s hoszu sora a megoldandó 
kérdéseknek nyugtalanítja őt, melyek tárgyukat tekintve,, 
époly beláthatlanok, mint amily bizonytalan az ő megoldá-
suk. Sőt még a jelenkort sem ismerjük fel jobban a jövőnél, 

mert eme jelenkornak előre vetett óriási árnyéka sötétté 
teszi a jelent is. 

Ily időben, uraim, talán helyesen cselekszünk, ha egy 
kath. vallású politikusnak eme szavára emlékszünk, ér-
tem Jarke szavát, hogy minden politikai kérdés megett hát-
térben a vallási lappang. . . . Igenis uraim, igy van. A világ-
történelemnek s a népek történelmének legutolsó s legbensőbb 
rugója, egyúttal az egyedüli, a mely méltó rá, hogy e ket-
tőt mozgásba hozza : az emberi nemnek nagy vallási kérdé-
sei. (Bravo ! ugy van !) 

Tekintsük csak a magunk korszakát, azt a jelenkort, 
amelyben élünk ; nézzük ezt az u. n. ,culturkampf'-ot min-
den szomorú tüneményeivel együtt ; váljon nem Jarke sza-
vának igazsága mellett tanuskodnak-e ezek ? (Bizony!) 
Ugy bizony, uraim ; s avagy, hogy egy nagyonis elterjedt, 
triviális szólamot ismételjek, váljon nem a divatos cultur-böl-
C3eségnek e g y i k kedvencz szavajárása-e, h o g y az egyesitett 
Némethonban voltaképen csak két párt létezik : a biroda-
lom barátainak s a birodalom ellenségeinek pártja? (Ugy van !) 
Mily felületes ez az állitás, azt egy rövid érvelés utján de-
rithetjük ki. Mert nem mi, épen azok, kiket mint a biroda-
lom főellenségei híreszteltek, mi, az u. n. ultramontánok, 
nem épen mi vagyunk-e azok, kik egészen a legújabb időkig 
a legjobb barátoknak s az álladalom legerősebb támaszai-
nak, nem c s a k tartattunk, hanem azokul mindenha, a baj 
és veszély idején be is bizonyítottuk magunkat? (Viharos 
taps, bravo ! ugy van !!) Nem engedelmes hivei vagyunk-e 
minden, Isten kegyelméből való, Istennek szent rendeletei 
s z e r i n t c s e l e k v ő tekintélynek ? (Bravo, ugyvan !) Tehát, 
uraim az ellentét nem ebben áll : a birodalom barátja avagy 
ellensége, hanem mélyebben fekszik, ott, a hol a rugók el-
helyezvék, s akkor, fájdalom, meg kell vallani, hogy a pár-
t o k n a k igazi jelzése ez : egyfelől állanak Krisztusnak s 
a n y a s z e n t e g y h á z á n a k hivei, kik épezért egy örökkévaló, 
e r k ö l c s i v i l á g r e n d e t vallanak, másfelől pedig Krisztusnak 
s az egyháznak ellensége ! ( Viharos taps.) Ez a dolog veleje, 
ez a ,culturkampf'-nak kulcsa (Ugy van!) 

Mi, tisztelt hallgatóim, nyiltan megvalljuk s kimond-
juk, hogy a szellemek eme tusában, mely felett őszintén s 
lelkünk mélyéből sajnálkozunk, melyik részen állunk, (ügy 
van !) Mi Krisztust valljuk, az Isten fiát, kinek neve dicsér-
tessék mindörökké. Mi e földön alapított üdvintézetét, e re-
mekmüvét valljuk, a Péter sziklájára épített római kath. 
anyaszentegyházat, s ép ezen alapszik hűségünk, megingat-
hatlan hűségünk minden tekintély iránt, mely Isten ke-
gyelméből törvényesen fenáll. (Bravo ! igen helyes !) Ellen-
ségeink azonban festékkel mázolják be párt-képöket, jeléül 
annak, hogy csúnya ; (viharos taps s derültség) bemázolják, 
midőn ekként szólnak : „Nem Krisztusnak ellenségei va-
gyunk mi, nem is az ő egyháza az, mely ellen küzdünk ; 
legkevésbbé pedig azt szabad szemünkre vetni, hogy mi a 
katholikusokat hitök miatt üldöznök — (derültség) oh nem ! 
— mi csak Róma túlkapásai, mi csak az ultramontanismus 
ellen küzdünk . . . ! 

Uraim, adjuk vissza a szavaknak eredeti jeleutőségü-
ket. Az apostoli szentszéknek Istenrendelte állása s helyzete 
a kereszténységben, ez az, mit Róma túlkapásai alatt értenek, 
(általános helyeslés), s a kereszténységnek, hasonlólag Isten-
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rendelte viszonya Krisztus helytartójához, ez az ultramon-
tanismus. ( Viharos helyeslés.) Egyben pedig igaza van ellen-
ségeinknek ; ha t. i. az ö álláspontjukból minden fegyverü-
ket Péter sziklája ellen irányozzák ; mert bizonyos ösztön-
nél fogva, melyet közelebbről jellemezni nem akarok (de-
rültség) sejtik, hogy az ap. szentszék a kereszténységnek, 
következőleg az egész erkölcsi világrendnek s ezzel az álla-
minak is fővédője, főtámasza, főerőssége. 

Hadd elmélkedjünk kissé erről, uraim ; igen korszerű 
thema ez,j mely jól fogva fel, ide szolgáltatja nekünk a kul-
csot a jelennek, úgymint a jövőnek megértésére. (Folyt, köv.) 

í rancziaország. D u p a n l o u p p ü s p ö k s a p á -
p á n a k v i l á g i b i r t o k a . Oly okokból, melyeket magá-
nak az iratnak kezdete eléggé megmagyaráz, Dupanloup 
püspök jónak látta, hoszabb levelet intézni a ,France'-hoz, 
azon laphoz, mely a maga idején az u. n. imperialisticus, 
III. Napoleon-féle ,katholicismus' álláspontját képviselte, s 
most is, mint ,liberális katholikus' zavart csinálna, ha te-
kintélye lenne, s ha az a félkegyelmű valami, mit ezen 
elnevezés alatt értenek, egyáltalában képes volna, döntő, 
vagy legalább is figyelembe méltó szerepet játszani. 

Közöljük pedig a püspöknek levelét azért, mert úgy-
szólván, rövid commentárt képez azon röpirathoz, melyet 
legutóbbi havi szemlénk is emiitett, s azt némileg kiegészíti. 
Szövege, mely Montbrisontól, okt. 25-éről kelt, a következő : 

A ,France' t. szerkesztőjéhez. Uram ! A ,France'-nak 
egyik számában, melyet a f. hó 21-én megjelent , Univers' 
idéz, szíveskedett ön azon levélről szólni, melyet az egy-
háznak Rómában s Olaszhonbani kifosztásáról Minghettihez 
intézni, kötelességemnek tartottam. 

Ezen levélről szólva, melyről azt irja nekem, hogy 
akkor még csak egyes töredékeit ismerte, azt mondja ön, 
hogy én abban, gyászba borulva, végzem a pápának világi 
hatalmával, s belenyugszom az egységes Olaszország befe-
jezett tényébe. . . . 

Engedje meg, uram, hogy e pontra vonatkozólag a kö-
vetkező megjegyzéseket tegyem. 

Ámbár az , Univers', midőn azon elégtételt szerzé ma-
gának, hogy önnek szavait olvasói tudomására hozza, egyút-
tal sietett azt is megjegyezni, miszerint énnekem a ,írance' 
szerkesztőségében mindenkor nem egy jó barátom ülni szo-
kott ; mégis engedje meg nyiltan kimondanom, hogy mind-
ezen barátság daczára, mely ellen, mint felette megtisztelő 
ellen nincs okom tiltakozni, mégsem ismernek eléggé. 

Semmi ujat sem mondok önnek, midőn tudomására 
hozom, hogy egész éltemen át a pápa világi hatalmáért küz-
döttem. Önök magok még a császárság alatt nem egyet köz-
löttek azon tiltakozások s egyéb Írásbeli nyilatkozatok kö-
zül, melyeket sohasem mulasztottam el közzé tenni, vala-
hányszor egy-egy ujabb merénylet követtetett el a szentszék 
ellen ; — de ön szemlátomást nem tudja, — s ez az, mire 
nézve szükséges önt felvilágositanom, hogy meggyőződésem 
ezen főfontosságu kérdés körül mindeddig tántorithatlanul 
ugyanaz maradt, s a legújabb merényletek a szentatya 
ellen, mig egyrészt fájdalmaimat növeszték, másrészt ebbeli 
meggyőződésemet még csak erősebbé tevék . . . . A római 
költővel mondhatom : „Mersus profunda fortior evenit ;" 
— igenis uram, midőn mindnyájan ugy voltak meggyő-
ződve, hogy a pápának világi hatalma Olaszországban vég-
képen fel van forgatva, én soha sem hittem ezt. Etiam si 
omnes, ego non ! Soha sem szűntem meg azt ismételgetni, 
hogy, ha mindjárt a mi törekvéseink eredményteleneknek 
maradnának is, mégis fenmarad ezen diadalmaskodó foszto-
gatók ellenében számunkra az, mit a birtokczimnek örökké 
tartó hangoztatásának mondtam. 

A birtokczimnek eme hangoztatását e'n, a magam ré-

széről soha sem mulasztottam el, s midőn végtére az utolsó 
merénylet végre hajtatott, akkor én épen oly időben, midőn 
hazánk földjét a poroszok ellenséges hada lepte, szivem mélyé-
ből kiáltottam fel, hogy a legnagyobb gonoszságnak emez 
utolsó tettét kárhoztassam. 

S ezért irtam Minghettihez szóló levelemet is, daczolva 
az idők nehézvoltával, hogy lelkismeretbeli kötelességeim-
nek erőmhez képest eleget tegyek. 

Ha valaki, ugy én megszoktam a közvélemény által 
félreértetni, megszoktam a vita közben előforduló igazság-
talanságokat ; de megvallom, miszerint, tekintve éltem előz-
ményei, tekintve egyenes nyilatkozataimat, melyek közül 
egyikmásik a szóban forgó iratuak majdnem minden egyes 
lapján található, nem voltam elkészülve arra, hogy valaki 
oly gondolattal gyanúsítson, mely, ma inkább mint valaha 
megingathatlan meggyőződéseimmel, oly annyira ellenkezik ! 

Igaz bizony, miszerint Francziaországnak mai szo-
morú állapota olyan, hogy még sóhajtozni sem szabad, — 
mint mondám : ,Gemitus non liber fuit' : — azonban keserű 
szemrehányásokat tennék saját magamnak, ha talán a 
keblemet felzaklató érzületek igazolására, anélkül, hogy 
ezáltal a védtem ügynek használnék — ha mondom ily kö-
rülmények közt hazám kellemetlen körülményeit s meg-
aláztatásait, még én Í3 egygyel szaporítanám. 

Mindenki bizony, akinek franczia s keresztény szív 
dolog keblében, érzi ily körülmények közt országunk ke-
serveit. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Az egyház s állam közti viszony ,rendezése' tár-

gyában kiküldött országgyűlési bizottság összeállítására 
vonatkozólag azt olvassuk a lapokban, miszerint a Deákkör 
tekintettel volt arra, hogy abba csak oly tagok választas-
sanak ,,kik más bizottságokban elfoglalva nincsenek.. . . 

Érdekes lenne tudni, hogy miért maradtak ki ezek 
az urak ama többi bizottságból ; mert az az ok, hogy ottan 
nem lehetett hasznukat venni, csak nem állhat — ? — A 
berlini birodalmi tanácsban, ugy látszik szabadkőműves párt 
van keletkezőben. Igy legalább magyarázza a ,Germania1  

a következő felhívást, „egy délnémet testvértől", melyet az 
okt. 10-i ,Bauhütte' hozott, s mely igy hangzik: „A német 
birodalmi tanács legközelebb ismét összeül : 400 tagja közt 
Némethon minden részeiből bizonyosan több testvér is van, 
kiknek nincs alkalmuk megismerkedni egymással, amiért 
is bizonyára nagy hálával vennék, ha egy vagy töob test-
vér megragadná a kezdeményezést, s közös találkozást ren-
dezne azon testvérek közt, kik a birodalmi tanácsban ülnek." 

Erre a ,Germania', mely az egészet ezen felirat alatt 
hozta : ,Freimaurerische Fraktion', a következő megjegyzést 
teszi : „Ha csak arról lenne szó, hogy a testvérek megismer-
kedjenek, akkor erre elég alkalmuk volna a berlini páho-
lyokban, melyeket minden akadály nélkül látogathatnak, 
s melyeknek ,munkáiban' mint vendégek részt is szoktak 
venni. A képviselő-,testvér eknek1 összejövetele tehát alighanem 
más czélból történik. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 454 frt. 14 kr., 160 frank aranyban, 
9 db. cs. k. arany, 6 db, ezüstforintos és 2 régi húszas. 

Pannonhalmáról F. G. a szentatyának . . 5 ez. ft. 

Egyéb kegyeletes adakozások 
Ugyanonnan az afrikai missiók számára . . 5 ez. ft. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Az „Apostolicae sedis moderation!" 
bullában foglalt egyházi fenyítékek. 

(Folytatás.) 

A pápának különösen fentar to t t kiközösités 
alá esnek : 

3. Az egyházszakadárok és azok, kik a római 
pápának makacsul megtagadják az engedelmessé-
get. A szakadás elválás az egyház titokszerii testé-
től, ellentétben azon isteni rendelettel, melynél 
fogva az egyház egységét megalapítja a benső ösz-
szeköttetés annak lá tható fejével, kire Krisztus 
U r u n k mint kőszálra épité anyaszentegyházát és 
kire juhai legeltetését bizta. Az egyházszakadás 
már természeténél fogva közönségesen eretnekséget 
rej t méhében; kezdetét veszi makacs engedetlen-
seggel a római pápa rendeleteinek ellenében. Azon 
,szabadelvű* katholikusok, kik, megtagadván az 
engedelmességet, nyilvánosan ugy viselik mago-
kat , mintha a pápának nem volnának alávetve, 
szinte tartoznak ide. 

4. Mindazok, kik a római pápától a jövő egye-
temes zsinathoz fölebbeznek, vagy az ily fölebbe-
zést elősegitik. 

5. Azok, kik bibornokokat, püspököket, pápai 
követeket meggyilkolnak, csonkitanak, bántalmaz-
nak, ellenségesen megtámadnak vagy területeik és 
megyéikből kiűznek. 

6. 7. 8. Mindazok, kik az egyházi joghatósá-
got ál talában vagy különösen a szentszék és kép-
viselőjének joghatóságát egyenesen vagy melléke-
sen akadályozzák, és kik az egyház szabadsága 
ellen törvényeket hoznak. Megjegyzendő, hogy a 
„Congreg. s. Officii" 1871. febr. 1-én kelt határozata 
szerint a birák és más közreműködő személyek, 
kik hivatalos állásuk folytán a törvény által kény-

szerítve egyházi személyeket a polgári törvények 
megsértése miat t vagy más okból világi törvény-
szék elé idéznek a papi mentesség ezen megsértése 
miatt kiközösités alá nem esnek. Oly helyekre, hol 
a papi mentesség ezen neme concordatumok á l ta l 
jogszerüleg meg van szüntetve, vonatkozik a 7. 
pont záradéka: „praeter canonicas dispositiones." 

9. Az apostoli iratok hamisítói. 
10. A tisztátalansági bűnrészes feloldozása (ab-

solutio a t tenta ta complicis in peccato turpi ,) és pe-
dig akkor is, ha a bűnrészes halálos veszedelemben 
volna, hacsak más papra súlyos bo t rány nélkül 
nem lehetne szert tenni, „etiam in mortis articulo, 
si alius sacerdos, licet non approbatus ad confessiones 
sine gra vi exoritura infamia et scandalo possit exci-
pere morientis confessionem." I lyen feloldozás azon-
kívül „praeter ar t iculum mortis" érvénytelen is, 1. 
XIV. Benedek : „Sacramentum Poenitentiae" és 
„Apostoliéi muneris" határozatait . Ezen kiközösités 
az által különbözik a többitől, hogy az „at tentata ab-
solutio complicis" és a „falsa denuntiatio sacerdotis 
de sollicitatione," melyre azonban egyházi fenyí-
ték kimondva nincsen, azon feloldozási engedmé-
nyekben, melyeket a püspökök kapni szoktak, min-
dig kivételt képeznek ; azért azt mondhatni, hogy 
ezen két eset „specialissimo modo" van fentar tva. 
Congreg. Inquis. 4. apr. 1871. 

11. Mindazok, kik az egyházi személyekhez 
egyházaik vagy javadalmaik folytán tartozó jog-
hatóságokat , javakat , jövedelmeket bitorolják vagy 
lefoglalják (usurpantes et séquestrantes) tehát nem 
az elkobzott javak vevői, kik a trienti zsinat ál-
tal szabott büntetést magokra vonják. 

12. Azok, kik a római egyház jogait, területeit 
megtámadják, elfoglalják vagy elfoglalva t a r t j ák 
és ezekre közreműködtek. „Invadentes, destruentes 
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per se vel per alios civitates, terras, loca aut iura 
ad Ecclesiam Romanam pertiuentia ; vel usurpan-
tes, perturbantes, retinentes supremam iurisdictio-
nem in eis ; nec non ad singula praedicta auxilium, 
consilium, favorem praebentes." Közreműködés mia't 
csak akkor áll be az egyházi fenyiték, ha a kikö-
zösítő okmány határozott szavakkal említi azokat 
is, kik valamiképen közreműködnek, mint például 
a szóban levő esetnél ; ha továbbá a közreműködés 
szándékosan és külsőleg történik ugy, hogy az illető 
a végrehajtott, egyházi fenyiték alatt tiltott cselek-
ményre valóban foganatosan (efficaciter) befolyt. 
„Saepe autem accidit, ut sub censuris dicuntur 
comprehendi illi, qui auxilium, consilium, favorem 
praebeant actionibus prohibitis. Haec autem ita 
sunt intelligenda, ut interveniat formális cooperatio 
et reális adhaesio, quae non consistit solum in in-
tentione sed et in actione : non ex ignorantia et ti-
moré sed ex delïberata voluntate. De qua re satis no-
bis est, afferre resp. S. Poen. 10. dec. 1860. : Censu-
ras ecclesiasticas iuxta litt, apostol, diei 26. Mártii 
1860. incurri ab iis, qui formaliter cooperantur vel 
adhaerent rebellioni ditionis Pontificiae. Quare ad 
dignoscendum in foro conscientiae, utrum quis cen-
suras incurrerit, discutienda est per confessarium 
uniuscuiusque conscientia." Avanzini. Az erkölcs-
tanban azon közreműködés neveztetik alakinak, 
mely a cselekvő gonosz akara tára közvetlenül be-
foly. Lig. 1. 3. n. 63. 

Ezen 12 pontban foglalt kiközösítések oly szo-
rosan vannak fentartva, hogy általános felhatal-
mazás nem elegendő a feloldozásra, hanem külön-
leges engedély kivántat ik. A pápai bulla azonkivül 
az ellenkező kiváltságokat mind megszünteti, de 
érvényben hagyja az úgynevezett ötévi engedélye-
ket (facultates quinquennales.) A ki pedig kellő 
felhatalmazás nélkül valakit ezen kiközösítésekből, 
a halál perczét kivéve, feloldozni merészkedik, 
szinte fentartott kiközösités alá esik. 

I I . A pápának egyszerűen fentartott kiközösítések. 

1) Ezen egyházi fenyiték alá esnek mindazok, 
kik valamely kiközösités büntetése alatt tiltott té-
telt nyilvánosan tanitanak vagy védelmeznek, vala-
mint azon állítás védői is, miszerint gyóntatás köz-
ben szabad a bűnrészes nevét kérdezni. Kiközösitési 
büntetés alatt lettek megtiltva Bajus 79 tétele V. 
Pius által 1567-ben, Jansen 5 tétele X. Incze által 
1644-ben, Molinos 68 tétele 1687 ben és Quesnel 
101 tétele XI . Kelemen által. Ezekből láthatjuk, 

hogy a római szentszék által elvetett tételek (pro-
positiones damnatae) védelmezése, habár mindig 
vétkes, mégis csak akkor vonja magára a kiközö-
sítést „latae sententiae," ha az elvetett és védelme-
zett állítás vagy eretnekséget tartalmaz, vagy ha 
ezen büntetés különösen ki van mondva. 

2) Azok, kik szerzeteseket vagy papokat tény-
legesen bántalmaznak. „Violentas manus, suadente 
diabolo, iniicientes in clericos vel utriusque sexus 
rnonachos". A „percussio clerici" időre nézve az első 
a római pápának fentartott esetek közt, mely egye-
temes érvényt nyert. Nagy Károly világbirodalmá-
nak felosztása után ugyanis a fejedelmek hatalma 
és a nyilvános rend mindinkább sülyedésnek in-
dult. Ennek következtében a rablások és erősza-
koskodások is elterjedtek ; a gyilkosságok és cson-
kitások majdnem napi renden valának. Nem rit-
kán a papi személyek is voltak ezen bántalmazá-
soknak kitéve, mivel a fegyverhordás nekik az 
egyház által tiltva volt, és másrészről a hatalma-
sok boszuja némelykor épen ellenök fordult. Tör-
tént, hogy egynehány év lefolyása alatt több jeles 
főpapot meggyilkoltak vagy más bánta lmakkal 
illettek. Ezen szomorú viszonyoknál fogva nem 
csodálkozhatunk, ha a zsinatok és pápák rendkí-
vüli eszközökhez folyamodtak, hogy egyrészről 
a papi rend tiszteletét és méltóságát megvédjék, 
másrészről pedig a gonoszokat ezen bűntény elkö-
vetésétől visszariaszszák. Azért tar tot ta fen ma^á-
nak II . Incze pápa, sok érsek, püspök es apát által 
megkérve, a papok és szerzetesek bántalmazásának 
esetét a clermonti zsinaton 1130-ban. Miután a 
rheimsi és pisai zsinatok megújították ezen egyház-
jogi törvényt, a második lateráni zsinat 1139-ben, 
mely az egyetemes zsinatok sorában a tizedik, 
azt a következő szavakba foglaltai „Si quis, sua-
dente diabolo, huius sacrilegii reatum incurrit, quod 
in Clericum vel Monachum violentas manus iniecerit, 
anathematis vinculo subiaceat, et nullus Episcopo-
rum ilium praesumat absolvere (nisi mortis urgente 
periculo), donee Apostolico conspectui praesentetur 
et eius mandatum suscipiat." II . Incze egyik levelé-
ben ezen kiváltságos védtörvény okát is emliti, 
tudnillik a papi rend szentségét és azon szükséget, 
hogy a papok nyugalom és biztosságban Istennek 
szolgálhassanak „Et quia superabundat iniquitas, 
summopere prospiciendum est, ut clerici de cetero 
nihil mundanum metuant: et ut grata tranquilli-
tate famulatibus valeant vacare divinis, apostolica 
eis suffragia impensius impertimur." Ezek követ-
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keztében ezen büntető törvényt „privilégium clericorum"-
nak nevezték. *) — Hogy valaki ezen kiközösítést magára 
vonja, igazságtalan és tényleges bántalmazás vagy arra való 
közreműködés szükséges. „Excommunicationi subiieitur, qui 
actione externa graviter iniuriante clericum iniuste afficit, 
vel actionem talem mandat, suadet, in eam consentit, aut 
eam, cum ex officio et iustita obligaretur, non impedit." 
(Kopsz. Comp. Iuris eccl.) A legújabb pápai constitutio a 
közreműködést ugyan nem emliti ; de azon általánosan el-
fogadott vélemény szerint, hogy ezen törvénynél a közön-
séges magyarázati szabály : „Odia restringi, favores autem 
convenit ampliari" nem első, hanem inkább második részét 
kell tekintetbe venni, 2) majdnem bizonyosnak látszik, hogy 
a pápa a régi canont nem akarta megszoritani, ámbár né-
melyek azt kétesnek mondják. A föloldozásra nézve megha-
gyatik a közjog, mely szerint a püspök kisebb bántalmazá-
soknál, melyek azonban még mindig halálos bün természe-
tével birnak, minden esetben ; súlyosoknál csak akkor ad-
hatja a feloldozást, ha titokban maradtak ; a szerzeteseket 
feloldozhatja az apát. C. 2. 17 X. de sent, excom. 

(Folyt, köv.) 

A liberális katholicismus. 
(Folytatás.) 

2) A liberális katholicismus tekintettel az emberre há-
rom alapelvből indul ki. Először az ember egyénileg jó és 
tökéletes, a természettől birja mindazt, amire czéljának el-
érése végett szüksége van, minden kívülről jövő befolyás 
jogtalan, sőt, ha kényszerítő, még káros is, mivel a szabad-
ság kifejlődését gátolja. Egykor igy volt, hogy az emberek 
jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot ; de a cul-
tura jelen korszakában az emberek müveitek ; a keresztéuy 
igazságnak ma nincsen földi szövetségesekre szüksége, hogy 
az embert szentté tegye : csak fel kell oldani minden kötelé-
ket, el kell távolítani minden akadályt, és az erény, nem 
különben a boldogság csakúgy özönleni fog a föld kereksé-
gére. Minél inkább magára lesz utalva az ember, annál jobb 
lesz. Valóságos megsértése az embernek, azt állítani, hogy 
az egyházat az államnak támogatni kell az ő erkölcsneme-
sitő befolyásában ; nincsen egyébre szükség, mint az igazsá-
got az ember elé állítani és a szenvedély, az elvakultság 
azonnal elveszti ingerét. Az államnak legfeljebb földi hasz-
nossági szempontból kellene törődni alattvalói vallásával, a 
mennyiben ezáltal lehet engedelmes és megbizható alattva-
lókat revelni. Ellenben valóságos merénylet lenne az em-
beri szabadság ellen, ha az állam azért támogatná a vallást, 
mivel azt hinné, hogy a ker. kath. vallás tanításában bár 
csak egy szikrája is van az objectiv igazságnak, vagy ha 
azon nézetben lenne, hogy az államban is el kell Istent és 
Krisztus országát ismerni. 

Másodszor. Az államban, főleg a politikai és községi 
életben az ember csak arra való, hogy természeti erejének 
lehető legnagyobb kifejtése által földi boldogságát megal-
kossa, mely czélját önmagában birja. A privát ember Isten-
ért létezik ; de a társadalmi ember kizárólag önmagáért 

!) Hausmann. Geschichte der päpstlichen Reservatfälle. 65 - 7 2 . 1. 
2) „Advertendum cum communi DD., quod hic canon, prout in favorem 
clericorum emanatus, non stricte, sed latissime intelligendus sit". Lig. 1. 
VII . n. 273. 

van, ő a keresztény vallással szemben souverain. A mennyiben 
tehát az ember az állami életben részt vesz, olyannak kell 
magát mutatnia, mintha azt hinné, hogy a műveltség, a gyári 
előhaladás, s a hadi eszközök a legfőbb- és egyedüliek, miért 
neki működnie kell. Igy csak az a nép a boldog, mely közt 
az ipar legkifejlettebb, a forgalom leginkább meg van kön-
nyítve, a hadsereg legjobban van szervezve, mert ezek mind 
oly törekvések, melyek mindenkit kielégítenek, bárminő 
vallási meggyőződéssel birjon is különben, s minthogy az 
ember, illetőleg az állammá fejlődött ember a küléletben 
autonom, ezért ő nem csak őre, hanem egyszersmind for-
rása is a jog és a szabadságnak. 

Harmadszor. Minden egyes ember vallási meggyőző-
dése tiszteletreméltó és sérthetetlen, és pedig nem azért, mi-
vel azt az isteni igazságnak alárendeli, hanem pusztán az 
emberi szabadság szentség«} miatt, melynek kinyomata. 
Mindaz tiszteletet parancsoló hatalom, ami meggyőződése és 
lelkismeretére hivatkozik. Kivétel az életnek csak bizonyos 
szerződésszerű formáinál létezik ; aki p. o. egy kissé szaba-
dabb meggyőződéssel bir az enyém és tied közt, és annyira 
vigyázatlan, hogy a büntető törvénykönyvvel összeütkö-
zésbe jön, az ilyen ember nem igényelhet tiszteletet meg-
győződése számára, ez rosz ember. Emberi fellázító vadság 
lenne, ha valaki becsületében csak azért szenvedne sérel-
met, mivel kath. hitét megtagadja, az egyházat gyalázza és 
rágalmazza, ha többszörös esküszegést követ el, ha hozzá 
még meg is fizetteti magát, mivel az egyházat elárulta. Az 
egyházi tekintély pedig különösen megérdemelné a becs-
mérlést, ha a hűtelenekre kimondott excommunicatiót való-
ságos büntetésnek, és nem pusztán az önkénytes kilépés 
elfogadásának tekintené. 

A meggyőződés cultusa egyébiránt nem csak a vallási, 
hanem ugyancsak a tudományos meggyőződésre is vonatko-
zik ; természetes, hogy ennek értékét sem az igazság, hanem 
a szabadság képezi, és ha történetesen valami mint sokak-
nak meggyőződése, úgynevezett közvéleményképen lép fel, 
e mellett pedig még elég hatalmi eszközök is .állanak ren-
delkezésére, az a csudálatos dolog is megtörténik, hogy a leg-
világosabb esztelenségnek is objectiv értéke lesz. Csak a 
forradalom elvére emlékeztetjük olvasóinkat. Volt-e valaha 
elv, mely tulajdonképeni jelentőségét, gyakorlati értékét 
annyira kinyilvánította mint a forradalmi elv ? Nem tudja-e 
mindenki, hogy minő emberektől származik ez az ,elv'? Nem 
abból állott-e első gyümölcse és egyszersmind legfényesebb 
győzelme, hogy néhány kalandort képesített az állam rúd-
ját magokhoz ragadni, kik azután az ártatlanok vére felett 
ülték meg diadalünnepüket ? A világ látta ez iszonyú tettet 
és elborzadt az ily szabadságtól. Igen ám, csakhogy az 
1789-ki nagy elvek Liberalismus' név alatt ma is sokak meg-
győződését képezik ! Ez korunk bálványa, mely előtt min-
dennek porba kell hullani. (Folyt, köv.) 

Magyarország fm. bibornok-herczegprimásának 
az ezidei papi lelkigyakorlatok alkalmával tartott beszédei. 

(Folytatás.) 

Manifestissimum itaque nobis est, quod Deus insignem 
nomini suo glóriám praeparet. Electam suam, et ad custo-
diam rei sanctae constitutam, nuno viventem sobolem ad 
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difficillima mittit, sicut imperátor cohortem suam, oui 
plurimum confidit, ad decidendum pugnae exitum reservat j 
sed vult tamen interea, ut spiritu mundetur, ut ceu triticum 
a paleis, quas ventus rapit, segregetur, ceu nobile metallum 
a scoria per ignem purgetur, atque sic imagini filii sui Uni-
geniti magis ac magis conformetur, qui passus est pro nobis, 
relinquens nobis exemplurn, ut sequamur vestigia ejus. ') Ut 
nimirum dicere cum Propbetis possimus : „Dominus mecum 
est, quasi bellator fortis ; hi in curribus, hi in equis, nos 
autem tn nomine Domini" ; 2 ) vei cum S. Augustino ; „Sus-
ceptor meus est Dominus, ne cadam, erutor, ne feriar" ; 3 ) 
vei cum S. Anselmo : „Erue me de manibus inimicorum me-
orum, quia nihil oderunt in me, nisi quod dedisti mihi in 
O m n i b u s bonis actibus. Nihil oderunt i n me, nisi quod diligo 
te. Hoc omnibus s t u d i i s et tota fraude moliuntur, ne diligam 
te, ne glorificem te, ne omnino q u a e r a m te." 4) 

Non miremur autem VV. FF. et FF. haec contra nos 
dirigi molimina, crucis ministri sumus, ad ferendam crucem 
primi vocamur. Jesus fuit in cruce „aspicientes, ut ait Apos-
solus, 5) in Auctorem fidei, et consummatorem Jesum, qui 
proposito sibi gaudio sustinuit crucem, confusione contem-
pta." Nullus Christi discipulus fuit sine cruce, i. e. sine 
passione, nec nisi per crucem pervenitur ad lucem, ad gló-
riám. Clamat Gentium Apostolus : „Christo confixus sum 
cruci," 6) „mihi autem absit gloriari, nisi in cruce D. N. J. 
C.," 7) quia nempe a Crucifixo Salvatore didicit: „Si quis 
vult post me venire — — tollat crucem suam, et sequatur 
me." 8) Nemo potest effugere crucem, nisi viriliter assumendo 
crucem, quia respuendo unam, confestim invenit aliam Cruce 
Christi certe graviorem ; de suae enim tantum Crucis sequa-
cibus dixit: „discite a me, quia mitis sum et humilis corde, 
et invenietis requiem animabus vestris." 9) Esse cum Jesu 
in cruce quoque dulcis est paradisus, esse sine Jesu in pace 
quoque gravis est infernus. Mala, quae nos premunt, aut quae 
nobis imminent, ad Deum nos ire compellunt, et intimus 
omnium cordatorum sensus docet, toto corde ad Deum rede-
undum, Deo adhaerendum esse. Ipse Sumrnus Pontifex, axio-
mate „crux de cruce" gloriosus, qui nihil ab hominibus, sed 
a Deo totum expectat, constanter orationem, sacramentorum 
usum, in cultu Dei assiduitatem, et quaeque pietatis exerci-
tia suadet, urget, commendat, et tamquam venturae miseri-
cordiae ab alto pignora annunciat. 

Redeamns ad cor 10), et inveniemus Deum, in sacra 
solitudine, in quam nos abdidimus ; in consideratione aeterna-
rum veritatum adoremus altissima Dei consilia, expurgantes 
vetus fermentum e cordibus, ut simus nova conspersio, re-
missa peccatorum nostrorum culpa, reddita caritatis divinae 
gratia, quasi modo geniti, arctius coniungamur cum Deo 
Salvatore nostro Jesu Christo, exhibituri solatium Angelis, 
nobismetipsis restituturi quietem consolationis, et mundo? 
spectaculum, quo semper, qui contra Deum pugnant, confun-
duntur ; nam adversitate frangere nos voluit, et fimus forti-
ores, corrumpere studuit, et videt sanctiores, — pu-
sillanimes nos facere contendit, et experitur, illa Christi ob-
versari nobis : „nolite timere eos, qui occidunt corpus, ani-

' ) 1. Pe t r . 2. 21. — 2) Jer . 2 0 , 1 1 . Dav. Ps . 20, 8. - s) Enar ra t . in 
Ps . 143. - 4) Medit. 8. - ") Hebr. 12, 2. - 6) 1. Gal. 2, 19. - ibid. 6. 
14. — 8) Matth. 16, 28. — 9) ibid. 11, 29. - 10) cf. Is. 46, 8. 

mam autem non possuut occidere: sed potius timete eum, 
qui potest et animam et corpus perdere in gehennam" : n ) 
desideriis pravis inficere nos mundus laboravit, sciens non 
alios, quam his irretitos Sacerdotes labi ad apostasiam usque, 
et invenit muudiores, — fidelitatem nostram rodit, dicteriis 
lacerat, et deprehendit, surdis se cecinisse ; — aciem bene 
ordinatam perrumpere, filios a patre, fratres a fratribus di-
rimere adnisus est, et ceruit, fortiori vinculo invicem iunctos 
esse, qualis primitiva describitur Ecclesia „cor unum, et 
anima una" ;12) peiores cupivit, et habet meliores, a Deo et 
Jesu Christo, qui solus est via, V e r i t a s et vita, avellere nos 
conabatur, et mirari cogitur, quod non tam cum Deo uniti, 
quam potius toto corde Deo t r a d i t i simus. (Folyt, köv.) 

EGrIHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, november 14. A l k o t m á n y o s j o g f o s z t á s . 

Csak nem régen volt alkalmunk e helyen megjegyezni, hogy 
azon nagyreményű regenerálási szereppel szemben, melyet 
különösen liberális lapjaink fűztek a jelen országgyűlés 
ülésszakához, mi épen semmi regeueratiót sem vártunk tőle, 
s ha van valami örömünk a jelen ülésszak felett, az azon 
körülményben rejlik, hogy élete rövidre van szabva, és igy 
annyit nem árthat, mint a mennyit árthatna, ha hoszu 
életű lenne. 

Honatyáink nem is soká késtek nézetünket igazolni, 
mert, hogy ne is említsük, miszerint népszerűség-hajhá-
szatból az első ülések kezdetén azonnal felemlittetett a pol-
gári házasság behozatalának szükségessége, mi ugy veszi 
ki magát, mintha csak honatyáink előlegezni akarnák ma-
goknak a menyegzőknél elmaradhatlan zene vig hangját, és 
a poharkoczintások felvidító csengését, hogy igy elfelejt-
hessék ama keserves állapotot, melybe pénzügyünket so-
dorták; — hogy mellőzzük, miszerint soraikban még most 
is kisért az ,amerikai rendszer' annyira, hogy már a bizott-
ságot is megválasztották, végül nem akarjuk még az elma-
radhatatlannak feltüntetett ügyek közül még azon interpel-
latiót sem felemlíteni, mely a középiskolai törvényjavaslatra, 
és igy a katholikus középtanodák elközösitésére vonatko-
zik ; — mindezek elmellőzésével, melyek, mellékesen legyen 
mondva, fényesen igazolják, hogy alsóházunk korunknak 
igen, de feladatának színvonalán korántsem áll ; igen, mind-
ezek mellőzésével csakis azon alkotmányos jogfosztásról 
emlékezünk meg, melynek az alsóházban hazánk tanító 
rendei lettek áldozatai. 

A regenerálási szereppel, nem tudjuk mi okon és ala-
pon felruházott alsóház t. i. a helyett, hogy a már megsér-
tett alkotmányos jogért elégtételt szolgáltatott volna, e jog-
sértést még ujabbal is tetézte ezáltal, hogy a régebbi sérel-
met megújította, és mig bünfenyitőleg elzárt tolvajokat, zsi-
ványokat, csalókat s szédelgőket méltóknak tart arra, hogy 
az országot képviseljék, sőt talán magát ily képviselők által 
megtiszteltetve is érzi, addig a tudományosan képzett, fedd-
hetetlen hazafiakat, csak azért, mert szerzetesek, kizárta so-
raiból. Hogy e kizáratás mikép ment végbe, erre nézve 
nem lesz érdektelen meghallgatnunk, miként adja azt elő a 
,Reform1. „A tanitó szerzetek kizárását — úgymond — a 

" ) Matth. 10, 28. - l s ) Act. 4, 32. 
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ház fentartotta, és nem is szóllott a főrendiház módositása 
ellen senki sem, a mi csak véletlenül történt, mert jobbról 
is, balról is készültek beszélni a hazafias magyar szerzetek 
politikai jogai mellett, hanem — elfeledték, mert a szöveg 
csak nagy sebesen olvastatott, az elnök általános zsibajban 
tette fel a kérdést, és a házban kevés ember tudta, mire sza-
vaz, midőn egyszerre csak mindenki felállott". 

Egy fontos, mondhatjuk legfontosabb alkotmányos 
jogtól való e megfosztás tehát csakúgy sutyomban tör-
tént, mi az alsóháznak csak rosz lelkismeretéről tanúsko-
dik, mert különben lehetetlen feltenni, hogy az alsóház, meg-
győződ ve levén tettének jogos, igazságos voltáról, csak titok-
ban, mint a bűnös fosztotta volna meg a szerzeteket joguk-
tól ; azon szerzeteket, melyek a magyar államiság ellen soha, 
sem magok fel nem lázadtak, sem másokat nem lázítottak, 
hanem ellenkezőleg a magyar állameszme védőinek tanúsí-
tották magokat akkor is, lásd a zágrábi egyetemi ünne-
pélyt, midőn mások dictióikkal szláv birodalomról álmodoz-
nak. Az alsóház e ténye mindenesetre megérdemli, hogy 
minden katholikus pap mélyen elméjébe vésse, és a jövő kö-
vetválasztás alkalmával e tény hatása alatt érvényesitse 
befolyását a népre, jogosan zárván ki azokat a nép képvise-
letéből, kik a nemzet tudományos, erkölcsi nevelőit, kiknek 
honatyáink 99°/o-ad része köszönheti, hogy irni, olvasni 
tud, alkotmányos, politikai jogaik gyakorolhatásától jogta-
lanul, sa legnagyobb méltánytalanság mellett megfosztották. 

Nem is kételkedünk, hogy az alsóház jogfosztásra 
irányzott törekvését mindenki, a kiben az alkotmányos jog 
iránti érzületnek utolsó szikrája pislog is elitéli, és az el-
itéltetést százszorosan megérdemli. Azonban a kérdés még 
befejezve nincsen, a felsőházon van a sor, hogy rendre uta-
sítsa az alsóházat, és ebben nem csekély feladat várakozik 
rá. Mert ha elismerjük is, hogy a felsőház az első szavazás 
alkalmával főbb alkotmányos érzületet, jogtiszteletet tanu-
sitott, mint az alsóház, midőn a négy tanitószerzetnek jo-
gát a képviselőségre elismerte, de másrészt nem hallgat-
hatjuk el azt sem, hogy a felsőház nagy, lényeges hibát kö-
vetett el, mert feladta magát az elvet, midőn szerzetesek és 
szerzetesek, sőt magok a tanitó szerzetesek közt is különb-
séget tett. Az alsóház jogfosztásra irányuló törekvése most 
alkalmat nyújtott a felsőháznak előbbeni hibáját jóvá tenni, 
és nem csak a négy tanitórendnek, hanem minden szerze-
tesnek kivétel nélkül a képviselőségre! jogát elismerni. Va-
lóban nem lehet megérteni, miért birjon egyik szerzet joggal 
a képviselőségre, miért nem a másik ? Mert ha tisztelettel 
emiitjük is fel a négy tanitórend hazafiúi érzelmeit és érde-
meit, kérdjük, ki bizonyította be a többinek liazafiatlansá-
gát? Különben is, habár óhajtandó lenne is, hogy minden 
képviselő hazafiúi érzelmeket tápláljon ; de váljon ez-e a fő 
alap, mely jogot nyújt a képviselőségre, vagy nem inkább 
az, hogy valaki állampolgár ? Hiszen, ha csak a hazafiúi ér-
zelem képesítene valakit a képviselőségre, a mit különben 
egy rendtől sem tagadhat meg senki, ugy bizonyára sem 
Miletics, sem Babesiu stb. nem foglalhatnának helyet a kép-
viselőházban. Vagyis, a mire a felsőház alapította a négy ta-
nitórend jogát a képviselőségre, ugyanez nemcsak nem zárja 
ki a többieket, hanem inkább magában foglalja őket, miért 
is mi óhajtjuk és reményijük, hogy a felsőház feladatának 

magaslatára emelkedve, a hozzá jövő törvényjavaslatban 
múltkor elkövetett hibáját is helyrehozaiidja a mellett, hogy 
az alsóház jogfosztó törekvését visszautasítja. Ugy legyen. S 

Kassa, okt. 25-én. U j mi se . Egy szép őszi napon, 
a lelki menyegző színhelyére, Jászó-Ujfalura robogott nász-
szekerünk a falombos erdő mentében, mely tán utolszor ke-
csegtette zöldjével ezidő szerint a vándor szemeit. — A ter-
mészet évenkint leveti pompáját, s hoszas téli álomba, der-
medtségbe merül ; a hulló levelek halmazából pusztán me-
redezik ég felé az ágas-bogas fa ; csak a kereszt őre, az egy-
ház talaja soha sincsen friss hajtás és virág nélkül. Az apos-
toli kezek ismét néhány szellemi harczost avattak fel az 
egyház gárdájába, kik közül t. Halkóczy Márton, áldozati 
zsengéjét bemutatandó, az Urnák szent kelyhével, melyre 
ifjúkora virágából koszorút font a hit múzsája, ma először 
lépett az oltárhoz. 

A kies fekvésű falu ünnepi szint öltött ; tisztázott 
utczáin fasorok díszelegtek. A paplak udvarán, lombsátor 
alatt öltözködött fel az oltár vőlegénye segédkezőivel, — a 
vallásos és hazafias érzületéről ismeretes Semsey család nő-
tagjai, mint koszorús leányok működtek. Megszólaltak a 
tornyok érez lakói, s az egyházias jellegű nászmenet fénye-
sen vonult be az Urnák szent templomába. 

Az első szent misének ünnepies lefolyása — az alkalmi 
beszéd meghatóvolta, a műének és zene, a szent hajléknak 
virágfonadékokkal bevont falai, képei és csillárai, a ragyogó 
szószék, a lámpák és gyertyák fénye lélekemelő hatással 
voltak a tömör buzgolkodókra s még inkább a nap hősére, 
kihez velős mondatokban intézte testvér-szózatát a pólyi 
lelkész, nt. BassovszJcy Antal. Valóban, mintha csak a tem-
plomba, mint valami menhelyre vonult volna el a világ 
ijesztő arczulatától az egyház mysticus szépsége, a hit vi-
lága, a szeretet rózsája és az ártatlanság lilioma ; hisz a hite-
let mezeje, úgyis letarolt mező most. 

Tetőpontját érte az ünnepélynek áhitatszerüen ma-
gasztos ténye a végáldásnál, melyben a manuductortól kezdve 
a jelenlevők mind, a kis ministransig, kiben Semsey Lász-
lóra ismertünk, egyenkint és együttesen részesültek. A lelki 
élvek után, a plébánia dús teritékü asztalainál üdültünk fel 
testileg. Képviselve volt a vidék egyházi és világi intelli-
gentiája ; a megye székhelyéről több theologiai tanár stb. A 
jelenlevők nagy száma, kik között Semseyék nagybecsű 
vendégét, nsg. és főt. Gruscha Antal, bécsi székesegyházi 
kanonokot, ő szentsége kamarását s a kath. egyletek hírne-
ves elnökét van szerencsénk kiemelni, mutatja, hogyajászó-
ujfalusi lelkész, nt. Halkóczy János, a vidék egyik legked-
veltebb s leglátogatottabb embere, kinek csak az az egy 
fájó tudat zavarja kissé örömét, hogy szeretett öcscse Már-
ton, nem a kassai, de a távol eső Csanád megyének lett papja, 
kivel csak a sodronyok nyelvén érintkezhet ; azt hiszszük 
azonban, hogy a sorsnak meszsze lökő fordulata által, épen 
az isteni Gondviselésnek legbölcsebb intézkedései valósul-
nak meg. » 

Érdekkel hallgattuk szerény felköszöntéseit; előadá-
sára megtetszett, a miről örömmel értesültünk, hogy szónoki 
tehetsége, mely valóban szép reményekre jogosit fel, nö-
vendék-társai közt jutalommal tüntettetett ki. Az első po-
hárt saját főpásztora, Bonnaz Sándor ő excjára és annak 
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helynöke, Némethy József felaz. püspök úrra, aztán az őt ke-
gyesen pappá szentelő kassai megyés püspök, Perger János 
ő méltóságaikra köszöntette ; eme felköazöntéanél forró há-
lás érzelem feszité kebelét, hasonló azon érzülethez, mely-
nek szüzhevét gyermekéveiben lehete tapasztalnia, midőn a 
legjobb apa tiszteletére örömverseket rebegtek ajkai: ily 
érzelem lángja gyulasztá ez alkalommal s mintegy ösztön-
szerűleg készteté, hogy püspökatyáinkra, kiket a hű fiak 
tisztelete, szeretete környez, emelje első üdvözlő poharát; 
hiaz főpásztoráink, atyáink ők ; és pedig sokkal nemesebb ér-
telemben, mint azt a világ veszi : „En titeket az evangelium 
által Jézus Krisztusnak szültelek", — mondja az apostol. 
Főpásztorait éltetvén a primitians, a jelenvoltak hő érzel-
meit is tolmácsolta, midőn őszinte kivánatait nyilvánítani 
bátorkodott, mis zerint áldornagyainkat, kik a hitostromló 
világgal szemközt, több megyére terjedő püspökségeiket, az 
apostolok szellemében, annyi hévvel és kitartással vezény-
lik, az elismerés koszorúja közt, érdemlett kitüntetésben az 
Ur Isten sokáig tartsa meg ! ! 

A primitians után kedves bátya s kézvezetője, hálá-
sán emlékezett meg kegyurairól, a mltgos jászóvári prépost, 
Kaczvinszky Győző, Semsey Albertné és Semsey Jenő ő nagy-
ságaikról, — majd ismét az egyház nyelvén meleg érzelmű 
szavakkal üdvözölte a bécsi vendéget, mire ő nagysága 
szép latinsággal s a neki sajátos eloquentiájával éltette a 
ház vendégszerető urát s öcscsét, az uj misés áldozárt. — Az 
ünnepélyes komolysággal ejtett szavak után, sok, vig hu-
morral elegyes pohárköszöntés mondatott még, miket genia-
lis rögtönzés- és találó élczre nézve felülmúlt a jászóvári 
perjel, főt. Stockinger Imre szójátéka, melynek gyújtó tüze 
ropogásba hozta a lövegeket s lelkesedésbe a parázs kedé-
lyeket. Jó magasan úszott már a hold a hideg égbolt ölén, 
midőn a lelki mennyegzős lakot, az öröm és vigság mara-
dandó emlékű helyét — Jászó-Ujfalut elhagytuk. Az ég 
malasztjának és kegyelmének áldása, melyben eddig is bő-
ven részeltetett, harmatozzék le az ifjú lelkészre, hogy egy-
házának dicsőségére váljék ! Emlékvirág. 

Boroszló. M i a p á p a ? (Folyt.) Kérdezzük tehát 
uraim : Váljon, mi voltaképen ez a pápa... ? Igaz, hogy 
ama kép, mely e szavaknál lelkünkben felderül, oly óriási, 
erőm pedig oly gyenge s hozzá méltatlan, hogy csak si-
lány körrajzát készíthetem el annak, mit magához méltób-
ban rajzolni szeretnék. 

Uraim ! Midőn Krisztus, az Isteni építész igy szóla 
Péterhez : „Te vagy Péter, s e sziklaszálon épitendem anya-
szentegyházamat," akkor egyszer mindenkorra a pápaságot 
tevé egyházának alapkővévé; s midőn máskor ugyanezen 
Péterhez igy szólt: „Legeltesd juhaimat, legeltesd bárányai-
mat," akkor valamennyi keresztény hivőnek fejévé tette. Ez 
levén a pápának végetlen horderejű jelentősége, beláthatja 
még a legrövidebb látású is, hogy a pápa az egyházi egység-
nek föhordnoka, (Éljen !) élő központja. 

Ezt ugyan könnyű kimondani, egyetlenegy mondatba 
összefoglalhatjuk ezt; de fontoljuk csak meg egyszer, hogy 
mit tesz ez . . . . 

Az emberi nem, mint tudjuk, Istennek legszentebb 
akarata szerint eredetileg egy s egységes volt, azon egy 
ősatyában, a melytől származott ; későbben azonban, a 

vétek folytán egyenetlenségek támadtak köztök, s már 
az első embernek fia festé pirosra, testvére vérével a föl-
det. Azóta az egy ősatya utódai közti egyenetlenség mind-
inkább öregbedett, mig utoljára a senaari sikságon egy-
mástól bucsut vőnek a halandók, s számtalan nemzetekké 
oszoltak szét. E sokféleség, mint a történelemnek majd-
nem minden egyes lapja tanusitja, számtalanszor bor-
zasztó küzdelmekké fajult, ugy hogy a különbaég ellen-
tétté lőn, olyanná, minővé Isten nem akarta, 3 mint ilyen 
igen gyakran oly eseményeknek szülőanyjává, melyekre az 
emberbarát csak a legnagyobb sajnálkozással tekinthet. Sem-
miféle háború, semmiféle győzelem, semmiféle közlekedés és 
forgalom, semmiféle törvény nem vala képes az emberi nem 
egymással szembeszálló tagjai közt állandó egységet létesi-
teni, s nem találkozott volna soha eléggé erős kötelék, mely 
képes leendett e borzasztó viszályok közepette a népeket 
maradandólag egybefüzni, ha csak Krisztus maga nem állítja 
fel a béke jelvényét e földön, midőn anyaszentegyházát Pé-
ter sziklájára, mint egységének legerősebb alapjára épité, a 
miután azt megtette volna, igy szólt apostolaihoz : „Menje-
tek az egész világba, s tanítsatok minden népeket". 

Ime, uraim, azon kötelék, melynek rendeltetése, hogy 
a szétvált nemzeteket ismét egyesítse, együvé fűzze a szelle-
mek szent szövetségévé. Ugyanazon egy megváltásnak, 
ugyanazon egy hitnek köteléke az. Igy lőn a Golgothán, az 
örökkévaló szeretet által kiontott vér éltető nedvvé a katho-
likus egyház számára, mely Péter sziklájáról szétáradva uj, 
természetfeletti egységgé egyesíti a nemzeteket. 

Krisztus világegyházat akart alapitani, mely vala-
mennyi nemzetet magában foglalja, nem nemzeti egyházat, 
(Viharos helyeslés.) S midőn továbbá, mint láttuk, ezen vi— 
égegyháznak legfőbb pásztorává a pápát tette, mely világ-
egyház magasan felette áll mindazon korlátoknak, melyeket 
az idő, a hely és a tér szülhetnek, — midőn, mondom, ennek 
legfőbb fejévé a pápát tette, egyúttal az egyházbeli legfőbb 
kormányzási hatalmat erre, s nem valami világi fejede-
lemre ruházta. (Folyt, köv.) 

Brüssel. A k ö z p o n t i k a t h o l i k u s k ö r f. hó 
11-én nyittatott meg. E körnek, (Cercle catholique) rendelte-
tése az, hogy a különféle, az országokban elszórtan létező 
katholikus köröknek közös vezérül, központul szolgáljon. 
Megnyittatását mindeddig azon körülmény késleltette, — 
hogy egyrészt a szervezeti előmunkálatok igen soká húzód-
tak, másrészt pedig igen nehéz volt megfelelő helyiséget 
találni, mignem végre a rendező bizottságnak sikerült a rue 
de Pierresben egy igen csinos, teljesen berendezett házat 
meglehetősen olcsó áron megvenni, s a többi, itt ott még 
mutatkozó nehézségeket legyőzni. 

E házban az alakuló gyűlés már okt. 15-én tartatott 
meg, melyre több mint 400 tag jelentkezett. E gyűlésen 
ideiglenes igazgató tanács választatott, mely az ügyeket 
1875 végéig viendi, mikor aztán uj, végleges tanács válasz-
tatni fog. E tanácsban a belga katholikusoknak legkitűnőbb 
neveit találjuk, mint péld. Capiaumont tábornok, Grand-
Ry s Delmer képviselőkét, Scheuer senatorét sat., ugy, hogy 
azon vérmes remények, melyeket katholikusaink e körhez 
kötnek, amint jelenleg nem alaptalanok, ugy a jövőben elő-
reláthatólag nem fognak csalódásokká válni. 
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Igy tehát a belga katholikusok végre mégis a rég óhaj-
tott fővárosi központot találták, mely magának a főváros-
nak viszonyaira is a legáldásosabb befolyással lesz, ameny-
nyiben annak lakossága, főleg ennek flamand része közt 
még igen sok a tiszta jó katholikus érzület, mely összmükö-
désre központosítva, szép eredményeket vivhat ki. De a vi-
dékre is döntő befolyást gyakorland az uj egylet, amennyi-
ben eddig nem létezett semmiféle közeg, mely a politika 
menete, s az időről időre szükséges teendők felől a világi 
köröket felvilágosította s ekként az összes belga katholiku-
soknak egységes, egyöntetű működését közvetítette volna. 
Brüssel eddig katholikus tekintetben a leggyengébben őr-
zött pont, következőleg a páholynak kizárólagos dominiuma 
volt. Adja Isten, hogy a katholikusoknak szervezése miha-
marabb az országnak wallon részében is, mennél erősebben 
létesüljön. 

Francziaország. D u p a n l o u p p ü s p ö k s a pá-
p á n a k v i l á g i b i r t o k a . (Vége.) 

Valóban nem értem, miként lehetséges ezek után, hogy 
valaki, a ki müveimet elolvasta, oly helytelen fogalommal 
birjon arra nézve, mennyire állhatatos vagyok én a birtok-
czimnek hangoztatásában oly jogokra vonatkozólag, melyeket 
élévülhetleneknek mondtam, s melyekért mindig küldöttem ; s 
mely birtokczimről azt mondtam, hogy az szivüflk mélyé-
ben örökké kiirthatlanul bevésve marad. 

Sőt többet mondok ! Épen ezért irtam, hogy megmu-
tassam, mennyire alaposak a szentszéknek panaszai, midőn 
az Encyclicában azt mondja — e szavakat különösen idéz-
tem, — hogy Rómának bitor elfoglalása szellemi hatalmára 
vert bilincs, s midőn ujolagosan hangsúlyozván a világi 
hatalomnak szükségességét, elengedhetlenül szükségesnek 
mondja azt azért, hogy a pápa szellemi joghatóságának gya-
korlatában szabad legyen s a katholikus világgali összeköt-
tetése csorbát ne szenvedjen. 

Ezért irtam, mondom, hogy e dolgokat bebizonyítsam, 
s ez az, amit valaki igy nevezhetett : ,megnyugodni a befe-
jezett tényben ' . . . . ! Legyen kegyes uram, levelemet némi 
figyelemmel végig olvasni, összletében, ne csak egyes töre-
dékeiben. 

Felhozom ott, mindjárt az első lapokon, hogy azon ün-
nepélyes Ígéretek szerint, melyeket a császár, akkor Olasz-
országnak hatalmas és meghitt szövetségese a franczia püs-
pöki karnak tett, a pápa világi hatalmának minden jogait 
tiszteletben tartani kellett. Hozzáteszem ugyanott, misze-
rint a szeptember 20-i merénylet valamennyi megelőzőnek 
befejezése, mely fájdalmainkat a legmagasabb pontig felcsi-
gázta és a kath. világot néma ijedtségbe ejté. Sz. Péter 
örökségének bitor elfoglalását ugyanott egy szentségtörő 
fosztogatás befejezésének mondom, s a közmegvetésnek do-
bom oda amaz arczátlanságot, melylyel az olaszok e me-
rényletet Róma felszabadításának s nagy tettnek— ,codesto 
grande fatto della liberazione di Romá'-nak nevezik. 

Emez iratban a következő két nagyfontosságú tételt állí-
tom fel s bizonyítom be: először, hogy az olasz kormány, 
minden ígéreteinek daczára nap nap mellett méltatlanul 
fosztogatja az egyházat, s másodszor arról vádolom ugyané 
kormányt, hogy ezen fosztogatás által külső fenállását ha-
lomra döntötte a romot halmozott romra. 

Kérdem már most a legközönségesebb becsületes jó-
akarattól : váljon a bevégzett tényben való megnyugvásnak 
hangja-e ez ? . . . 

Végre pedig mit következtetek mindezekből ? 
Világosan kijelentem, hogy a piemonti bitorlás az er-

kölcsi romlás s zavarnak egy beláthatlan mérvű, állandó 
okát hozta e világba, melyből a római pápa részére tűrhe-
tetlen függő helyzet származik, oly helyzet, mely az emberi 
nem legmagasabb érdekeit szenvedőleges elnyomottságban 
tartja s a lelkeket s lelkismereteket nyugtalanítja; jelzem 
azon elkerülhetlen s kiegyenlithetlen bonyodalmakat, me-
lyek ezen tarthatatlan helyzetből előbb utóbb következni 
fognak, ha az még hoszabbra is kinyujtátik. 

Bizony, különös elfogultság kell hozzá, hogy valaki 
ilyetén nyilatkozatokban a bevégzett tényekben való meg-
nyugvásnak szavát hallja. 

Még tovább megyek, s kijelentem, miszerint a római 
kérdés nincsen megoldva, s hogy következőleg bevégzett 
tényről benne szó sem is lehet. 

Avagy talán abban tetszik valakinek a bevégzett 
tényben való megnyugvást találni, mit a katholikus hatal-
maknak netaláni közbelépéséről mondok ? Ez esetben, meg-
vallom uram, hogy végetlenül meg lennék lepetve. Hogy ol-
vasta szavaimat az, ki képes annyira félremagyarázni azo-
kat? ... S mire emlékeztetem a kath. hatalmakat ? Köteles-
ségeikre a szentatya s a kath. lelkismeretek iránt. S miféle kö-
telességekre ? Erre nézve sem lehet félreértés köztünk : mert 
én ezen kötelességeket eléggé szabatosan irtam körül azon 
iratokban, melyek Európa összes nyelveire fordíttattak le, s 
ime miképen irtam körül azon levélben, melyet Minghetti-
hez intéztem. Első helyen áll — tüzetesen igy mondom — 
azon kötelesség, a lelkismeretek nyugalmáról, a szellemek 
megnyugtatásáról s a világ vallási békéjének helyreállításá-
ról gondoskodni. S miként történjék ez ? Tüzetesen ezt is 
elmondom a szentatya szavai nyomán, melyeket idézek, mi-
szerint figyelembe veendő az, mit ,elévülhetlen jogok'-nak 
neveztem, s hogy visszaadandó neki azon függetlenség, azon 
legfőbb fejedelmi állás, mely nélkül maga is kijelenti, hogy 
nincs számára szabadság. 

S váljon nem világos-e ez ? Amióta a pápa megszűnt 
fejedelem lenni, lett alattvalóvá, Victor Emmanuel alattvaló-
jává, s ama nevetséges s szégyenteljes u. n. garantia-törvény 
daczára kevésbbé szabad, mint a legutolsó római polgár, aki 
mehet, járhat, kelhet Rómában, tetszése szerint, csak a pápa 
nem teheti azt. 

Valóban nem túloztam, midőn azt mondtam, hogy a 
pápának helyzete Rómában tűrhetetlen, s midőn arra intem 
Európát, hogy ne feledje el, hogy ezen, ekként a katholi-
kusok, sőt az összes világ számára teremtett helyzet nem 
csak kellemetlen, hanem egyenesen veszélyes is, melyről 
ugyan a jelen órának elfogultságában el lehet ideig óráig 
tekinteni, de melylyel szemben előbb utóbb találandjuk ma-
gunkat 

Nem túloztam, midőn hangoztatom, mily kitűnő befo-
lyást gyakorol az emberi nem rendeltetésére ama nagyszerű 
katholikus egyház s annak legfőbb feje, a pápa, s mily sze-
repet játszhatnak, előfordulható esetben a szentihletü ellen-
zék s a szellemeknek el nem nyomható felszólalása azon tűr-
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hetetlen függés ellen, mely a pápának legújabban osztály-
részül jutott. 

Mit teszek ezekben egyebet, mint hogy a józan észre, 
a bölcsességre, az igazságra, a vallásra, a katholikus hatal-
makra s magára Olaszországra hivatkozom ? . . . 

Mit teszek egyebet, mint hogy Olaszországot felhívom, 
hogy igazi érdekei felől tájékozza magát, hogy azon egye-
düli békés megoldást sürgetem, mely képes a szentatyának 
s a katholikus világ lelkismeretének jogait valóban biztosí-
tani ? — E megoldást illetőleg pedig magától érthető, hogy 
mitsem lehet határozni, eldönteni, tenni a szentatyának be-
leegyezése s végleges jóváhagyása nélkül, ugy hogy minden, 
a mi nélküle, avagy ellenére megtörténnék, magától érthe-
tőleg semmis lenne. 

Ez szavaim értelme, midőn azt mondom: „Az egye-
düli megoldás abban állhat, ha végre valahára a bölcseség 
tanácsai érvényre vergődnének s ha Olaszhon s Európa elő-
relátók lenni tudnának". 

Ezek, uram, érzületeim, ez régi s megváltozhatlan 
meggyőződésem. E levélnek Í3méti elolvasása után, biztos 
vagyok benne, miszerint sajnálni fogja uram, hogy ez irat 
felett megjegyzéseket koczkáztatott, mielőtt az egészet elol-
vasta volna; — sajnálni fogja, biztosan hiszem ezt is, hogy 
akaratlanul is rágalmakra ürügyet szolgáltatott azoknak, 
kik örömüket lelik benne, most is pártoskodást idézni elő az 
egyházban, midőn a fiai s védelmezői közti egyetértésre in-
kább szükségünk van, mint valaha. 

Fogad ja . . . . Felix, orleansi püspök. 

VEGYESEK. 
— »Egy tanfelügyelő vallomása," ezen czim alatt de-

rekasan szerkesztett collegánk, a ,Szabadka' a következő 
jellemző történetkét beszeli. Az 1868-ki iskolatörvények 
kevésbbé szabadelvű szelleméről meggyőződést szerezhet 
magának a komolyan gondolkodó azonnal, ha az azokban 
felállított különbséget iskola- és iskola közt, egyrészt, — az 
ezen megkülönböztetésből származó intézkedéseket másrészt 
figyelembe veszi. Ily intézkedés az, hogy mig a felekezeti is-
kolák a felekezetek által fentartott állam részéről segélyben 
nem részesülnek, mihelyt jellegüket feladni hajlandók, kész 
az államsegély. C s . . . községéből tudósítanak egy vidéki 
lapot, hogy ott a polgári iskolák felállítása ügyében a tan-
felügyelő gyűlést tartott. Helyiségül kellene egy felekezeti 
iskolaépületnek szolgálni, ámde a lakosok a jelleget nem 
szeretik feladni. A tanfelügyelőnek sem kell több, azonnal 
kijelenti, hogy ez esetben a község egy árva krajczárnyi 
államsegélyre se számitson, mert az állam felekezetlen s csak 
is ily jellegű intézetek számára van pénze; ő maga, a tan-
felügyelő egy évben 200 ezer forintot adott ki ily czélokra, 
pedig van az országban több mint 40 tanfelügyelő, a kik bi-
zonyosan még többet adnak ki. Hogy a községet tervének 
megnyerhesse, reményt nyújtott neki, miszerint ha szüksé-
ges, ő az iskolaépítéshez kész 20 ezer forintnyi államse-
gélyt eszközölni ki 5 százalékra, bár — mint megjegyzé, az 
állam 15 vagy 16 száztolit fizet e pénz után. Mi az ily kö-
nyelmü játékot az állam pénzével jelen pénzügyi nyomo-
runkban épen nem helyeselhetjük s csodálkozunk a felett, 
hogy Ghiczy Kálmán pénzügyéi- éles szemét az ily dolog 
kikerüli. 

— A bécsi központi temetőre vonatkozólag a , Vlksfr.' 
ezeket jelenti : „A központi temetőnek ideiglenesen megnyi-
tott része okt. 31-kén, délelőtti 10 órakor Angerer József 
kanonok által ünnepélyesen beszenteltetett ; mert a cs. k. 
helytartóság egy okt. 28-káról kelt átiratban kijelentette, 
hogy a temetőnek eme részét, — fentartVa az 1858. május 

25-i tvnek 12. §-ában elősorolt kivételeket — mint a ka-
tholikus hallottak számára rendeltet tekintendi; s ha kísér-
let tétetnek ugyanazt egy más felekezeti pap által beszen-
teltetni, akkor ezt az 1867. decz. 21-kéről kelt tvnek 15. 
§-ában minden felekezet számára biztosított szabad vallás-
gyakorlattal összeegyeztethetlennek találná, következőleg e 
kísérletnek minden törvényes eszközzel ellene szegülne*. A 
dolog denique mégis csak ugy áll, hogy egyelőre a bécsi ka-
tholikusok számára a zsidók vivták ki a külön, felekezeti 
temetőt. Ezen 12. §. épen az, mely a hitközségeknek meg-
tiltja, bárkitől is a saját tematőjökön való temetkezést meg-
tagadni, ha a községben nincs más felekezetű temető, hova 
az illető, vallása szerint tartoznék. Miután a protestánsok és 
görögök csak addig nem jönnek a központi temetőre, mig 
saját mostani temetőik nincsenek betöltve, következik, hogy 
e központi temetőnek helytartóságilag decretált katholici-
tása csak ideiglenes. 

— Rotterdam okt. 29-én a deventeri jansenista püs -
pök' Heycamp halt meg, 70 éves korában. Loos ,érseknek' 
halála óta ő kormányozta, helynökképen az érsekséget, mi-
után a káptalani választás már két izben eredmény nélkül 
maradt. Tudvalevő, hogy a sorvadásban sinylő secta min-
den jelentéktelensége mellett is két pártra szakadt, me-
lyeknek fejei Loos és Heycamp voltak ; s e szakadás az, 
mely az ,érseki' széknek betöltését eddig lehetetlenné tette, 
mert u megválasztottaknak egyike sem (van Vlooten tanár 
és Dirpendal, helderi plébános) merte a rá esett választást el-
fogadni. IJeycampnak neve Németalföldön kivül akkor lett 
ismeretessé, midőn Reinkenst szentelte fel,püspökké'. Halála 
óta ismét csak egy jansenista püspök van, a harlemi, ki már 
most az érsekség ügyeit kezelni fogja. 

— A montmartrei fogadalmi templom számára eddig 
1,675,942 fr. gyűlt be. — A siketnémák oktatását előmoz-
ditó berlini központi egylet legújabban általános kiállítást 
rendezett oly tárgyakból, melyeket siket-némák készítettek. 
Ez alkalommal a dillingeni, ferenczrendű apáczák vezetése 
alatt álló intézet siketnéma leányok számára nyerte el az 
el3Ő dijat. — A londoni katholikus egyetem okt. 15-én kis 
misével nyittatott meg. A tanári kar 6 rendes tanárból s 
4 docensből áll, tanítvány van egyelőre 17. A rendes tan-
székek eddig a következők : classikai nyelvek, élettan, vegy-
tan, angol irodalom-tört., általános irodalom-tört. s hittan. 
— Okt. 30-án St. James-Hall-ben fényes katholikus mee-
ting tartatott oly czélból, hogy egy Kenselgreenben, azon 
temetőn, melyben Wisemann maradványai nyugosznak épí-
tendő kápolnára a szükséges költségek gyűjtessenek. A meg-
lehetősen magas belépti dij daczára is több mint 4000 ember 
találkozott a nagy terjedelmű csarnokban, köztük Manning 
érsek, Capel, az uj egyetemnek rectora s több előkelő sze-
mélyiség is. 

— A ,P. E. S 1. L.' ugyan megjárta egyik múltkori 
pesti levelünkkel, melyben az északi sarkutazók tömjé-
neztetését megróttuk ; már már nagy örömmel azt vélte Isi-
böngészhetni abból, hogy a Liberalismus' táborába kanya-
rodtunk át, azonban, szegény, csakhamar kiépült ábrándai-
ból, midőn, mint maga mondja, azon vette észre magát, 
hogy a kérdéses levelet csak közepén kezdte olvasni. . . . 
Érzékeny részt veszünk, szokás szerint, a collega fájdalmas 
csalódásaiban, vigasztalásul azonban nem mondhatunk mást, 
mint azt, hogy máskor tessék a dolgot a maga rendes kezde-
tén kezdeni, úgyis az nagy hibája a protestantismusnak, hogy 
mindent a közepén kezd, s azért a világ fenállását is csak a 
16-ik századtól számlálja. A többiben pedig nagy megnyug-
tatásunkra szolgál, hogy nagyobb baj nem esvén t. collegánk 
ismét egyszer meggyőződött arról, miszerint a régi nyakas — 
ultramontánok vagyunk és maradunk. Have pia anima ! 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Az „Apostolicae sedis moderationi" 
bullában foglalt egyházi fenyítékek. 

(Folytatás.) 

3. A pápának fentar tot t kiközösítés alá esnek 
mindazok, kik pá rba j t vivnak, párba j ra kihívnak, 
a kihívást elfogadják vagy a pá rba j t valamiképen 
elősegítik. Ezen pont a trienti zsinat ebbeli ha tá -
rozatát (sess. 2. §. cap. 19 de reform.) magyarázza 
és bőviti. Kiterjeszti a kiközösítés büntetését azokra 
is, kik párba j ra kihívnak, habár ta lán a kihívás 
nem is fogadtatnék el, és kik a kihívást elfogad-
ják , ha mindjárt, a vivás maga elmaradna is. A tri-
enti zsinat határozata a nézőket is kiközösítéssel 
s ú j t j a ; ezt a pápai bulla ugy magyarázza, hogy 
csak a szándékosan nézó'k (de industria spectantes) 
vonják magokra ezen büntetést . A fejedelmeket il-
letőleg a trienti zsinat ezeket mond ja : „Imperato-
res, r e g e s . . . . qui locum ad monomachiam in suis 
terris concesserint". A jelen határozat pedig ezt 
bőviti ; „Illud (duellum) permittentes, vei quantum 
in illis est, non prohibentes, cuiuscumque digni-
tatis sint, etiam regalis vei imper i a l i s t 

4. A szabadkőmives és más hasonló társula-
tok tagjai és elősegitői (favorem qualemcumque 
praestantes), mely társula tok az egyház és a tör-
vényszerű hatalom ellen nyi lvánosan vagy titok-
ban fondorkodnak ; valamint azok is, kik a nevezett 
társulatok t i tkos főnökeit az egyházi ha tóságnak 
nem jelentik be. „Earumve occultos coriphaeos ac 
duces non denunciantes, donecnondenunciaver in t" . 
Az egyházi hatóság alat t a püspököt kell érteni 
vagy azt, ki a püspöki joghatóságot gyakorolja . 

5. Azok, kik vaJcmeröleg (ausu temerario) az 
egyház helyi mentességét megsértik vagy megsér-

teni paraucsolják. Kik csak erkölcsi kényszerből 
teszik ezt, például katonák, ezen egyházi fenyíték 
alá nem esnek. 

A 6. és 7. pont kiközösítés alá veti azokat, kik 
a szerzetes házak clausuráját tudva és akarva sér-
tik. Ide tar toznak a) azok, kik törvényes engedély 
nélkül apáczazárdákba belépnek ; b) kik a belépő-
ket beeresztik vagy bevezetik; c) azon apáczák, 
kik Y. Pius „Decori" kezdetű rendeletében megha-
tározott eseteken kívül a clausurát e lhagyják ; d) 
azon nők, kik férfizárdákba lépnek, valamint azok 
is, kik őket bebocsátják. Azonban csak a szoros ér-
telemben vett szerzetesek és apáczák házairól van 
itt szó. Hogy valamely szerzetes társulat (congre-
gatio reguláris) szoros értelemben szerzetes renddé 
(ordo reguláris) lehessen, szükséges a pápa ünne-
pélyes megerősítése és másodszor az ünnepélyes fo-
gadalmak letétele. Az egyszerű fogadalmakkal biró 
szerzetes gyülekezetek clausurája csak az illető 
társula t szabályai vagy különös fogadalom vagy 
püspöki rendelet erejénél fogva kötelez. 

A 8. 9. és 10. pont kiközösíti azokat, kik az 
egyházi j avada lmak vagy a szerzetes rendekbe való 
felvétel körül egyezményes vagy bizalmi szentség-
árulást (simonia reális vagy confidentialis) követnek 
el. Az egyezményes szentségáruláshoz megkívánta-
t ik a ny i l t vagy hal lgatag megegyezés, mely ál tal 
az egyik rész a lelki, másik a földi jónak á tadására 
kötelezi magát, bármennyire takartassék is ez a sza-
vak vagy eljárás leple alá (sim. palliata). A szent-
ségárulás egyik különös neme bizalmi szentségáru-
lásnak (sim. confidentialis) neveztetik, midőn va-
laki másnak egyházi javadalmat szerez, vagy a 
magáéról más javára lemond azon ti tkos kikötés-
sel, hogy bizonyos idő múlva neki vagy egy har-
madiknak a javadalmat vagy jövedelmének egy 
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részét átengedje, amennyiben ez utóbbi püspöki 
engedély nélkül történik. 

11. 12. Kiközösités alá esnek, kik V. Pius 
1554. jan. 2-án kelt „Quam plenum" kezdetű ren-
deletének értelmében bucsuengedélyekkel és más 
lelki kegyadományokkal kereskedést űznek. Ugyan-
azon büntetés alá esnek azok is, kik misedijakat 
összeszedvén nyervágyból a miséket oly helyen 
mondják el, hol a misedij csekélyebb szokott lenni. 
Már XIX. Benedek „Quanta cura" czimű rendele-
tében szigorúan megtiltott minden kereskedést a 
misedijakkal ; nevezetesen pedig megparancsolta, 
hogy azon papnak, ki a misét elmondja, az egész 
dijat kell átengedni, még akkor is, ha a miséző 
maga, felszólitás folytán beleegyezését adja ; csak 
azon eset képez kivételt, midőn a miséző egészen 
önként, minden felszólitás nélkül (liberaliter et 
omnino sponte) mondana le a misedij egy részéről. 
Az ellenkező eljárásra a pápa súlyos büntetést sza-
bott. IX. Pius azon esetekre szorította a kiközösitési 
büntetést, midőn valóban kereskedést űznek mise-
dijakkal, egyik helyen összeszedvén a dijakat avégre, 
hogy más helyen csekélyebb dijért szolgáltassák a 
megfelelő sz. miséket ; ki ezt csak egyszer-kétszer 
teszi, vétkezik ugyan, de az egyházi fenyítéket va-
lószinűleg nem vonja magára, mert ilyenről nem 
mondhatni, hogy a misedijakat összegyűjti ; a 12. 
pont pedig csakis a gyűj tőkről (colligentes) szól. 

A 13. pont kiközösítéssel súj t ja azokat, kik az 
ide vonatkozó pápai rendeletek ellenére valamely 
egyházállami terület elidegenítését vagy hübérado-
mányozását elősegíteni iparkodnak vagy tanácsol-
ják , még akkor is, ha ez a szükség ürügye alatt 
történnék : „quicunque alienationem huiusmodi Rom. 
Pontifici pro tempore existenti, per se vel alium in-
sinuantes vel suadentes, eo ipso sententiam exc. in-
currant" . (V. Pius „ A dm one t nos".) 

A 14. pont kiközösiti azon szerzetes áldo-
dozárokat, kik a szükség esetén kivül a plébános 
engedélye nélkül papoknak és világiaknak a haldok-
lók szentségeit kiszolgáltatják. Ezen egyházi fenyí-
téket V. Kelemen a viennei zsinaton hirdette ki a 
következő korlátozzással : „Religiosis illis, quibus 
est ab Apostolica sede concessum, ut familiaribus 
sui domesticis, aut pauperibus in hospitalibus suis 
degentibus, sacramenta possint ecclesiastica minis-
trare, nullum ex praemissis volumus quoad hoc prae-
iudicium generari". (Clem. c . 1. de priv.) A mai 

Különösen V. Pius „Admonet nos" kezdetű 1567-b. 
kelt rendelete, melyet későbbi pápák többször megerősítettek. 

közjog szerint a szoros értelemben vett szerzetesek 
kiszolgáltathatják ezen szentségeket nem csak saját 
rendtársaiknak, hanem mindazoknak is, kik mint 
cselédek a monostorhoz tartoznak, ott laknak és a 
zárdafőnök engedelmessége alatt állanak, egyszó-
val azoknak, „qui sunt de illorum monasteriorum 
seu locorum familia" (Conc. Trid. sess. 24. c. 11. et 
ex multis Sacr. Congr. Concil. declarationibus.) 

A 15. pont kiközösitéssel fenyegeti azokat, kik 
a római katakombákból ereklyéket hordanak el. 

A 16. és 17. pont kiközösiti azokat, kik vala-
kivel oly bűntényben részesülnek, mely miatt az 
illető a pápától névleg kizáratott az egyház közössé-
géből (communicantes in crimine criminoso), vala-
mint azon papokat is, kik szabad akaratból a pápá-
tól névleg kiközösített egyénnel istentiszteleti cse-
lekményeket közösen végeznek vagy pedig őket 
ezekhez (p. szentségek vételéhez) odabocsátják (ip-
sos in officiis recipientes). A második pontra nézve 
megjegyzendő, hogy ez I I I . Kelemen egyik határo-
zatát, (c. Significavit. 18. de sent, excomm.) meg-
új í t ja és ennek értelmében a kiközösités csakis a 
„communicatio receptiva" bűnesetére vonatkozik, 
tehát azon pap, ki a pápától névleg kiközösitett 
áldozár miséjén jelen van, nem vonja magára ezen 
egyházi fenyítéket, de igenis az, ki vele a zsolosmát 
végzi, mivel ez tényleges közreműködés, valóságos 
„communicatio receptiva". 

I I I . Apüspöknek közjogilag fentartott kiközösités alá esnek : 
1) Azon papok és szerzetesek, kik vakmerőleg 

házasságra lépnek, valamint azok is, kikkel házas-
ságot kötnek. Házassag alatt nem csak az egyházi, 
hanem a polgári házasságot is kell érteni, mivel 
ezen utóbbi, habár nem valóságos házasság, mégis 
ennek látszatával bir. A csak egyszerű fogadal-
makkal biró gyülekezetek tagjai, mint emiitettük, 
szoros értelemben nem tartoznak a szerzetesekhez ; 
ennek következtében az egyházi fenyiték ezekre 
nem vonatkozik. 

2) Mindazok, kik a méhgyümölcs elhajtását 
sikeresen eszközlik (procuratio abortus effectu se-
cuto). Miután ezen pont nem tesz különbséget a 
„foetus animatus" és „inanimatus" közt, valamint 
szinte az anya és a közreműködők közt, világos, 
hogy a régi büntetésjogi megkülönböztetések többé 
nem érvényesek; mert „ubi lex non distinguit, ne-
que nos distinguamus est necesse" ; azonkívül ezen 
megkülönböztetés elejtése az u jabb orvostudomány-
nak jobban felel meg, mivel eszerint az „animatio" 
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mindjárt a fogantatás után történik. Fontos kérdés, váljon 
egyenes szándék (proc. directa) kivántatik-e, hogy valaki 
ezen egyházi büntetést magára vonja, vagy pedig elegendő-e, 
hogy ezen bűntény nem ugyan szándékkal, de mégis vétke-
sen p. ,verés' által (procuratio indireeta) eszközöltetett le-
gyen. V. Sixtus 1588-ban kelt „Effraenatam" czimü bullá-
jában a „scienter procurentes abortum" kifejezést használja. 
A „scienter" szó nem foglalja magában szükségképen az 
egyenes szándékot ; valaki például tudva kárt okozhat anél-
kül, hogy azt egyenesen szándékolta volna ; azért a hittu-
dósok ezen kérdésre nézve nem egyeznek meg ; mivel azon-
ban a „procuratio" (valamiről gondoskodni) fogalma felteszi 
a szándékos cselekvést, és a büntetések mindig szorosan ér-
telmezendők, azért ezen kiközösités az egyenesen szándékolt 
bűntényre szorítva lenni látszik. 

3. A püspöknek fentartott kiközösités alá még azok 
esnek, kik meghamisított pápai iratokat használnak, vagy 
azok használatát elősegítik. A hamisítókra kimondott kikö-
zösités, mint emlitve volt, a pápának van fentartva. 

(Folyt, köv.) 

A liberális katholicismus. 
(Folytatás.) 

3. A már mondottakból az olvasó eléggé következtet-
heti, hogy mit gondol a liberális katholicismus a harmadik 
pontról t. i. a tekintélyről ós annak viszonyáról az emberi 
szabadsághoz. 

Először az ember minden törekvésében korlátlan sza-
badságot igényelhet magának, nem azért, mivel kötelessége 
Istennek és Urának a szabad elismerés adóját bemutatni, 
hanem mivel a függetlenség az emberi természet legbensőbb 
jellemvonását képezi. A szabadság egyenjogulag lép a val-
lás mellé. Eltekintve minden kötelességtől, az ember posi-
tiv joggal bir a szabadsághoz, minélfogva a tévedhetési sza-
badság, vagy a szabadság roszszá lenni nem a teremtéssel 
adott szabadság árnyoldala, hanem a positiv joghoz tarto-
zik. A ki e jog gyakorlatát az illetőnek határozottan kife-
jezett, vagy legalább annak magyarázható beegyezése nél-
kül akadályozza, az vétkezik az emberi természet souverai-
nitása ellen. A társadalmi életben csak maga az ember bir 
joggal, saját szabadságának megszorítására ; ily korlát a 
törvény, de csak mint az ember kifejezett akarata. A sza-
badság, mely az egyházat megilleti, csak ez általános sza-
badságon alapszik. 

Másodszor, mig a szabadság értéke positiv, a tekinté-
lyé csak negativ. A tekintély szükséges, de csak szükséges 
rosz ; mert végre is mindig korlátozza a szabadságot, fen-
sőbb jelentősége a tekintélynek nincsen. Ha néha monda-
tik, hogy a tekintély Isten által van behelyezve, és igy 
isteni, az csak szólásmód, hogy a nép engedelmessége meg-
könnyittessék. A tekintély csak az emberi megegyezés szü-
leménye, amennyiben az egyesek azon jogot, hogy magok-
nak parancsoljanak, bizonyos személyre átruházzák. E jog 
átruházása természeti szükség, tehát az Isten akaratja, és 
csakis ezen értelemben van a tekintély Istentől. 

Ezen alapnézletre lehet visszavezetni a következő gon-
dolatkört, mely a liberális katholikusoknál nyilatkozik,t. i. 
minél inkább Istenre támaszkodik valamely tekintély, annál 

megszégyenitöbb és veszélyesebb az az emberi szabadságra, 
annál bizalmatlanabb figyelemmel kell azt kisérni ; ezért nem 
oly megbízhatók az egyházi tekintély hordnokai, mint az 
államiak, kivált, ha az utóbbiak hitetlenek. Az emberiség-
nek barátjai azok, kik tehetségük szerint gyengítik azon 
személyiségek tekintélyét, kik a tüzetesen egyházi tekin-
télylyel birnak, és kik azt, a mi emberi, kellőleg kieme-
lik. Itt inkább kell őrizkednünk a kevésbbé becsüléstől, 
mint a tulhajtástól ; egyáltalában jobb az egyház iránti ke-
gyeletet, mint az ellenség iránt tartozó udvariasságot meg-
sérteni. Elismerésre méltó elfogulatlanság, ha a kath. ember 
nem ugy áll egyházával szemben, mint a gyermek anyjával, 
hanem mint a biró a vádlottal. A tulajdonképeni szeretet 
az egyházhoz a legveszélyesebb szirt a katholikusra nézve; 
azért az ifjúságnak főleg az egyházi történelem árnyoldalait 
kell előadni, de sohasem kell arról ugy szólani, mint Krisz-
tusjegyeséről, az emberiség jótevőjéről ; ilymódon leginkább 
meglehet azt őrizni az egyház iránti gyermeki szeretettői. 
Az egyházi hatalom ellen ,tudományosan' előhozott vádak 
mindaddig fentartandók, mig csak az ellenkezőt napnál vi-
lágosabb okok nem bizonyítják. Ha a kath. egyház vala-
mely jogának gyakorlata forog kérdésben, joga van az 
államnak tőle igazoló iratait követelni, s ha nem képes jogát 
a modern államnézlet követelménye szerint igazolni, bir-
tokjogából kiűzheti. IIa a világon bárhol, bárminő téren 
vita támad, minden tekintet nélkül azon résznek kell párt-
ját fogni, mely legkevésbbé emlékeztet a tekintély elvére. 
Az elfogultság a tekintély, az egyháziasság, a legitimitás, 
szóval mind aziránt, ami bizonyos tételes jogrend létezése és 
érvényességére utal, — ez elfogultság oly adó, melyet már 
okossági szempontból is le kell fizetnünk az uralkodó kor-
szellemnek. 

Harmadszor : a tekintély önmagától tulajdonképeni 
jogigényekkel nem bir, ő a jogigényekkel felruházott egyé-
nek közt ugy jelenik meg, mint a koldus a királyok közt, 
ezektől nyeri a jogot, hogy utmutató legyen. Ezáltal vala-
mint állása, ugy magatartása is elő van irva az emberek 
közt. Miből az következik, hogy az egyházi hatalmat ille-
tőleg nem lehet arról szó, hogy ez a világot az igaznak te-
kintélyt parancsoló módon alávesse, hanem hogy az igazsá-
got a müveit világnak hozzáférhetővé tegye. Ha Krisztus 
az igazság nevében parancsolólag, quasi auctoritatem habens, 
lépett fel, az csak formalitas volt, az csak azért történt, 
hogy az emberek annál nyomatékosabban felhivassanak a 
vizsgálatra ; az ember vesse alá magát az igazságnak sza-
badon és szabadságból ; nem azért, mert erre kötelezve tartja 
magát, hanem mivel ugy akarja. Sajnálatra méltó dolog, ha 
az irányadó körök tekintélyi jellegüket oly nagyon elő-
térbe tólják. IX. Pius szilárd határozottsága szerencsétlen-
ség az egyházra ; a kath. tudománynak a jelen viszonyok 
közt az a feladata, hogy a magyarázatnak minden rendel-
kezésre álló művészetével meggyengitse a pápai tandöntvé-
nyek tartalmát. Epily időszerűtlen, s azért elvetendő a pápa 
ragaszkodása az egyházi államra vonatkozó jogaihoz. A vi-
lági birtok a pápát nagyonis uralkodónak tüntette fel, ho-
lott az ő alázatosságához sokkal illőbb lenne, ha magát 
Victor Emmanuel alattvalójául és a korszellem tanulékony 
tanítványául tüntetné fel. Ismerje el jogosultaknak az egyház 
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a modern, a szabadkőművesség által felállított eszméket és 
engedékenység által igyekezzék azokkal kiengesztelődni. 

Ime ez azon rendszer, melyet a szentatya a kath. hit 
meghamisításának, felemésztő méregnek és korunk nagy 
haeresisében való részvételnek bélyegzett. De lássuk már a 
harmadik részt. (Folyt, kör.) 

Magyarország fm. bibornok-herczegprimásának 
as esidei papi lelkigyakorlatok alkalmával tartott bessédei, 

(Folytatás.) 

Quis iam in dubium vocare queat, praeter efficacissima 
argumenta, quibus sacra in se et propter abundantes fructus 
commendantur exercitia, ipsa temporum, quae vivimus, ra-
tione, admoneri, moveri, et impelli nos, ut Deum in solitu-
dine meditationum, in contritione cordis Deum quaeramus. 

Hancadmonentis Dei vocem quasi vates,Deispiritu affla-
tus cognovisse dicendus est confessorum fidei in hac iniqui-
tate temporum primogenitus, Pius Papa IX., qui ad summum 
Poutificatum evectus, in prima sua ad Eppos orbis directa 
Encyclica epistola seribit : „Porro cum vobis compertum sit 
ad ecclesiastici ordinis dignitatem et sanctimoniam retinen-
dam et conservandam, pium spiritualium exercitiorum insti-
tutum vel maxime conducere, pro episcopali vestro zelo tam 
salutare opus urgere, omnesque in sortem Domini vocatos 
monere, hortari non intermittatis, ut saepe in oportunum ali-
quem locum iisdem peragendis exercitiis secedant, quo exte-
rioribus curis sepositi, ac vehementiori studio aeternarum, 
divinarumque rerum meditationi vacantes, et contractas de 
mundano pulvere sordes detergere, et ecclesiasticum spiritum 
renovare possint, atque exspoliantes veterem liominem cum 
actibus suis, novum induant, qui creatus est in iustitia et san-
ctitate. Etenim minime ignoratis, multos existere, qui erro-
l'um varietatem, incoustantiam, mutabilitatemque pertaesi, 
ac sanctissimam nostram religionem profitendi necessitatem 
sentientes, ad ipsius religionis doctrinam, praecepta, instituta 
eo facilius, Deo bene iuvante, amplectenda, colenda adducen-
tur, quo majore clerum pietatis, integritatis, sapientiae laude 
ac virtutum omnium exemplo ac splendore ceteris antecellere 
conspexerint". Et profecto ubique Clerus pietate, officii sancti 
fidelitate eximius, vere sal terrae, lux mundi, civitas supra 
montem posita, spei melioris, et necessariae iustaurationis 
argumentum, princípium, et robur est. Magnae virtutis si-
mus, est necesse, quia magna nos manent officia, quia magni 
exspectantur a nobis pro causa Dei labores. Ad hanc virtu-
tem praeparant, disponunt, excitant sacra exercitia. 

Libertatem ministerii sancti negat nobis mundus : ante 
omnia quaeramus libertatem, quam nec dare, nec negare po-
test, libertatem a scelere, a prava cupiditate. Peceatum, imo 
affectus peccati servos nos facit, excusso peccato, com-
presso peccati affectu libertati reddimur, quadonatnos Jesus 
Christus. ') 

Aurorám melioris in muudo rerum conditionis in cor-
dibus nostris salutare gestit ecclesia, quando resuscitamus 
gratiam, quae in nobis est per impositionem inanuum,2) haec 
est scientia sanctorum, salutem discipulis suis germinans, haec 
vera autonomia, quam Ecclesia semper optavit, ut excusso iugo 
peccati, ruptis concupiscentiae vinculis, libera mente, alacri-

') cf. 2. Cor. 17. Gal. 4. 31. 2) - 2. Tim. 1. 6. 

täte expedita salutem mundi operari possit, quae nunquam 
subiret iugum saeculi, nisi Ministri eius iugo tenerentur 
peccati. 

Hunc spiritum generosae pro Christo indolis, hunc re-
solutum pro causa Dei animum, hanc ad sacrificia paratam 
voluntatem, ut mundo succurrere studeamus misero, in no-
bis excitabunt sacra exercitia, quae S. Ignatius Loyola itidem 
ad similes fines coordinavit, quae „aperient oculos nostros, 
ut convertantur a tenebris ad lucem, et accipiemus sortem 
inter sanctos." 3) 

Dum igitur haec sacra exercitia indixi, nihil volui, nisi 
Ecclesiae s. emolumento, nisi fidelis populi spirituali profec-
tui, nisi saluti Vestrae consulere. 

Nos quidem cura salutis alienae occupamur, et ad no-
bilissimum huuc finem libenter pondus diei et aestus porta-
mus, sed vero primo loco propria salus procuranda est. Nam 
ut observât S. Gregorius Naz.4) „Officium Sacerdotis circa 
huuc duplicem cardinem versatur : primo in anima sua pur-
gare debet, deinde purgare alios, sibi sapere et alios sapien-
tiores efficere, lumen esse et coeteros illu3trare, ad Deum 
accedere et alios eodem invitare. Danique sanctus esse sibi, 
et alios ad veram sanctitatem pertrahere." Et profecto, quid 
iuvat aliis fontem monstrasse, si ipsi prae siccitate moria-
mur ; nihil nobis proderunt alioruin iustificationes, si in 
Christi adventu inveniamur minus habentcs. Hac propriae 
salutis cura tenebatur S. Paulus, scribens : „Castigo corpus 
meum, et in servitutem redigo, ne dum aliis praedicaveriin, 
ipse reprobus efficiar 5) ad hanc excitavit maiores natu Ec-
clesiae Ephes. diceus ; „Attendite Vobis et universo gregi"6), 
in quorum persona nos omnes mouet, ut nobismetipsis prius, 
et postea gregi attendamus. Simile praeceptuni dedit Timo-
theo :7) „Noli, inquit, negligere gratiam, quae in te est, quae 
data est tibi pej1 prophetiam, cum impositione manuum pre-
sbyterii. Haec meditare, in his esto, ut profectus tuus mani-
festus sit omnibus. Attende tibi et doctrinae, insta in illis. 
Hoc enim faciens, et te ipsum salvum faciès, et eos, qui ta 
audiunt." Inuuit S. Paulus, nos eo melius et efficacius alio-
rum saluti profuturos esse, quo diligentius nostro in salutis 
via profectui studuerimus. Quod quam verum sit, rei natura 
loquitur; sed et quotidiana comprobat experientia. Quo enim 
anima nostra, velut publicum crediti nobis gregis aerarium 
maioribus divitiis et opibus abundat, eo ampliora nobis ad 
ditandos alios suppetunt adiumenta. 

Igitur „hodie si vocem Dei audieritis, nolite obdurare 
corda vestra" 8); ad rem omnium gravissimam, ad curandam 
animae vestrae salutem convenistis. 

Deus ipse vos vocat illis ad Angelum Laodicenae Eccle-
siae directis verbis : „Ecce sto ad ostium et pulso; si quis 
audierit vocem meam, et aperuerit mihi ianuam, intrabo ad 
ilium, et coenabo cum illo, et ipse mecum." 9) Amen. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, november 15. 111 a c a d e n t i a. A ,P. E. 1. L.1 

reflectálva múltkori pesti levelünkre, melyben Szász Károly 
ur szavainak fonalán kimutattuk, hogy a protestantismus 

3) cf. Act. 26, 18. - *) itt Apolog. - ») I . Gor. 9. 27. - 6) Act. 2 0 . 
28. — Ő I . Tim. 4. 14. sq. — e ) Ps . 94. 8. — 8) Apoc. 3. 20. 
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keresztény társadalomellenes, szemünkre veti, hogy jobban 
áll ez a kath. tanra, mert hát ime mily nagy Párisban a 
katholikusok közt a demoralisation sokkal nagyobb mint pro-
testáns államok és városokban. 

Hogy protestáns államokban mily lábon áll és állhat 
az erkölcsiség egyáltalában, ez annyira nyilvánosan isme-
retes, hogy erről csakis azért szólunk, mivel épen provocálva 
vagyunk, szivesebben szeretnénk ugyanis inkább más napi 
kérdéssel foglalkozni, de hogy Ballagi urnák örömet szerez-
zünk, ime itt a cadentia. Mindenekelőtt azonban helyén 
levőnek találjuk itt Ballagi ur emlékébe visssaidézni Luther 
következő szavait, mert hiszen a mesternek csak legjobban 
kellett tudnia, hogy minő hatása van a ,tiszta evangelium'-
nak a népek erkölcsösségére. A nagy Luther ugyanis kö-
vetkezőleg nyilatkozik tanitmányának következményeiről : 
„mundus — úgymond — ex liae doctrina, de die in diem fit 
deterior et procatior. Nunc sunt homines Septem diabolis acti, 
ubi pro priori erant ab uno tantum obsessi. Diaboli nunc 
turmatim commeant in homines . . . a maximo usque ad mi-
nimum turpem et inordinatam vitam ducunt, in avaritiis, 
compotationibus, commessationibus, impudicitiis, omnique ge-
liere turpitudinum et vitiorum", Hogy tetszik? Erasmus is 
bizonyára azért mondta : Ssatis audivimus iam : evangelium, 
evangelium ! mores evangelicos desideramus", mivel a pro-
testáns tauitmány az erkölcsöket nagyon előmozdította. 

No, de ezek régi idők, mondhatja a ,P.E. I. LS, azóta 
az evangelium még jobban megtisztíttatott és más gyümöl-
csöket terem az erkölcsösség terén, lássuk hát közelebbről 
nevezetesen Augolországot és pedig Londont. Eugen Rendu, 
,De 1' instruction primaire à Londres' statistice kimutatja, 
hogy Londonban a nők 30°/0-el vannak a börtönben képvi-
selve, mig Párisban az arány 14°/0-tóíi, ugyanő bebizonyitja, 
hogy egyedül Londonban 17,000, 20 éven alóli bűnös kerül 
évenkint a fogságba, ugy hogy Párisban az arány ugy áll, 
mint 1: 400, Londonban 1: 100-hoz. Faucher Leon pedig 
„Etudes sur l'Angleterre" czimü müvének l . k . 83. lapjaina 
következő összehasonlítást teszi Páris és London erkölcsös-
sége közt. Gyilkosság s annak megkísértése London, a City 
nélkül 123, Páris 21, Sodornia vagy kísérlet London 35, 
Páris semmi, erőszak a női szemérem ellen London 53, Pá -
ris 33, kétnejüség London 28, Páris egy sem stb. Tetszik 
ezt érteni ? Ha pedig Angolhont Irhonnal összehasonlítjuk, 
ugy magok protestáns irók, mint John Forbes ,Memorandum 
of Ireland in the autumn' 1852. elismerik Irhonnak erköl-
csi fölényét Angolhon felett, és elég bátrak nyiltan beval-
lani, hogy ezt a vallásnak kell tulajdonítani, mert p. o. I r -
honban az erkölcsösség hanyatlik, és az erkölcstelenség pedig 
gyarapodik aszerint, amint az ország különböző részein a ka-
tholikusok száma fogy, a protestánsoké pedig emelkedik ; a 
fentebb emiitett Forbestől tudjuk azt is, hogy a törvényte-
len gyermekek száma Irhonban ugy áll, mint 1: 16,47 és 
Angliában mint 1 : 1, 49, Walesben mint 1 : 0, 87. Mit gon-
dol a ,P. E. I. L.', elég lesz ennyi annak bebizonyítására, 
hogy a protestantismus a népek erkölcsősségének hátrá-
nyára van ? 

Ha azonban még bővebben akarna megismerkedni ama 
következményekkel, melyeket a protestantismus erkölcsi 
tekintetben szül, ugy figyelmébe ajánlunk egy német röp-

iratot, melynek czime „Berlins sittliche und sociale Zu-
stände", Freiburg i. B. Herder, ebből bőségesen megtanul-
hatja, hogy ,az isteni félelem és a jő erkölcsök' birodalmá-
nak fővárosában, a hol pedig a protestáns pápa lakik, oly 
erkölcsi állapot létezik, hogy azt még Sodorna is megirigyel-
hetné, s ha ezt az emiitett röpirat csak az alsóbb osztá-
lyokra nézve bizonyítja be, egy másik, melynek czime „Briefe 
über Berliner Erziehung" bebizonyitja, hogy az erkölcsös-
ség a fensöbb körökben egy hajszállal sem áll jobban. 

Váljon mit mond a kollega ama bizonyos Beecher-bot-
rányhoz, mely épen most Amerika közvéleményét foglal-
koztatja, s melyben semmi egyébről van szó, mint hogy the 
right honourable and Reverend Beeclier, a legünnepeltebb 
protestáns hitszónokok egyike, különös előszeretettel férjes 
nők ,lelki vezetésére' adta magát, minek olyan következ-
ményei lettek, hogy most az illető férjek mindannyi házas-
ságtörési pört akasztottak nyakába — ? Tudja-e, hogy a 
legujabbi porosz bünügyi statistica szerint ott a katholiku-
sok csak a közönséges lopásokban állanak aránylag egyfor-
mán a protestánsokkal, a súlyosabb vétkekben pedig hason-
lithatlanul jobban azoknál ? 

Halott-e a kollega valaha valamit Margotti-nak híres 
könyvéről „Róma és London", — ? mely ez utóbbi várost 
egyenesen a. pogány Rómához hasonlítja (27 1.) „A mai Lon-
don sok tekintetben hasonlít a pogány Rómához, nagyság, 
hatalom, népesség, nyomor, rabszolgaság és erkölcstelenség 
tekintetében" ; — olvassa ugyané könyvnek XXI. fejezetét, 
ha az angolok erkölcsösségi statisticájáról akar helyes fo-
galmat nyerni ; a XXV. fejezetet, ha az iszákosság s öngyil-
kosság a protestánsok közti elhatalmasodása érdekli. Olvassa 
el Nicolas nagytudományu ,Das Verhältniss des Protestan-
tismus und sämmtlicher Haeresien zum Socialismus"*) czimü 
müvében a III. könyv 4. fejezetét, mely a protestáns erkölcs-
ről' szól, s végre legyen kegyes a párisi törvénytelen gyer-
mekeket, feltéve, ha számai hitelesek, azon demoralizatió-
nak betudni, melyet a polgári házasság honosított meg a 
nép közt ; ime, alig egy pár hete, hogy Berlinben behoza-
tott, s már is lamentálnak az oda való protestáns papok, 
hogy alig mutatkozik valaki egyházi esketésre, hanem a 
,hivek', miután az egyházi esketés feleslegessé lett, most már 
a polgári házassággal sem törődnek, hanem egyenesen ama 
bizonyos ,magán-viszonyok'-kal érik be. Igy ment a dolog 
Párisban is, s a protestáns felfogás szerint ,erkölcsös' Berlin 
ma-holnap hasonló arányokat fog majd felmutatni. 

Hogy pedig a protestantismussal szemben mire képes 
a katholicismus erkölcsiség tekintetében, annak tanuja a vi-
lág, melyet az erkölcsi sülyedésből felemelt, és ha mégis a 
katholicismus valláserkölcsi erejének daczára ma ott látjuk 
a világot fetrengeni az erkölcstelenség mocsárjában, ennek 
oka csak a protestantismus és a protestantismusból kifejlett 
hitetlen liberalismus, ezt tudni kellene a ,P. E. I. L.1-nak, 
mert nyilt titok, hogy minél jobban terjed a liberalismus 
hatalma, annál mélyebbre sülyed az emberiség is, ezt kí-
sértse meg a ,P. E. 1. LS megczáfolni és erit mihi magnus 
Apollo. A 

Boroszló. M i a p á p a ? (Folyt.) Ha tehát valahol 
történnék, hogy valamely hatalom, azon tévhitben, hogy erre 

*) Maincz, Kircbheim 1853. 



358 

joga van, kormányzási joghatóságot akarna az Isten egyhá-
zában gyakorolni, akkor e joghatóság nem lenne törvényes. 
Hogy valamely világi hatalomnak valahol joga lenne, Krisz-
tus anyaszentegyházát kormányozni, arról nincs szó a szent-
írásban. 

S most emeljük fel sziveinket uraim, s tekintsünk oda 
még egyszer az ujszövetségü anyaszentegyház remekmü-
vére, melyet Isten fia Péter sziklájára oda épitett, tekintsünk 
azon népekre,melyeket mint örökkévaló pásztoruk a századok 
folytában ezen földi egyesülési központ köré összegyűjtött. 
Igenis uraim, Péter hálója az egész földkerekséget fonja kö-
rül, tömegestől tódultak beléje a népek, bármily különbö-
zők lettek legyen egyébiránt nemzetiségre ; s nem csak kü-
lönbözők, hanem egyenesen ellentétesek politikai törekvése-
ikre nézve is. Mindezeket Krisztus helytartója szellemi szö-
vetséggé egyesiti, s mi uraim, eléggé szerencsések vagyunk, 
hogy ezen milliókhoz tartozunk, melyeknek száma csak 
megközelítőleg jelezhető, s szivünk együtt dobog azokéval 
azon boldogító öntudatban, hogy mindnyájan az egy, szent, 
római-katholikus anyaszentegyháznak tagjai vagyunk, egye-
3Ítve benne mint egy atyának gyermekei, ugyanazon egy 
hitnek követői, egy s ugyanazon reménynek örökösei, lelke-
sítve mindnyájan egy, közös szeretet által. 

Ekként történik, hogy már e szegény föld is mintegy 
halvány viszfényét szolgáltatja azon mennyei egységnek, 
melytől a báránynak megváltottjai majdan örökkön örökké 
sugározni fognak. 

Oh te egyetemes egyház, mily nagyszerű vagy te, mily 
ellenállhatlan egyesülési erő árad ki rád Péter sziklájából ! 

Igenis uraim, aki ezen eszmével akár csak egyetlen-
egyszer s bármily futólagosan is foglalkozott, az nem te-
heti, hogy minden, nemzeti egyház alapítása felé irányuló 
törekvést oly kísérletnek ne tartson, melynek czélja : ketté 
szakítani azt, mit Isten egyesitett. (Igen helyes !) 

Igy hangzik ítéletem erkölcsi szempontból ; észtani 
szempontból még egy másikat is fűzök hozzá: minden ily 
kísérlet a sajnálatra méltó aljas korlátoltságnak jele ( Viha-
rostetszés.) Mily magasztos a mi,ultramontán' világnézletünk 
e tekintetében a liberális, divatos eszmékkel szemben ! 

Tovább megyek. Eddig csak a külső keretet vonaloz-
tam körül, lépjünk néhány lépéssel belebb, s akkor azt ve-
endjük észre, miszerint eme magasztos egység a kath. ember 
előtt egyúttal záloga is s bizonyítéka annak, hogy Krisztus 
igazi egyházában van. 

Mert uraim, mi egyebet kért Krisztus Urunk s Meg-
váltónk ama szent imában, melyet az áldozati halálát meg-
előző éjjel mennybeli Atyjához intézett, — mi egyebet kért, 
mint hogy mindnyájan egygyé legyenek — ? s ez imát Krisz-
tus Urunk, mint János ev. elmondja nekünk, ötször ismé-
telte. (Jznos. XVII, 11—23.) 

Már most azt kérdem, uraim, hol van ezen egység ? ... 
Vagy ott van a római-katholikus egyházban, a pápa egy-
házában, azaz, hogy a legújabb jelszót használjam, a vati-
káni1 egyházban, vagy — sehol sincs a világon, s akkor a 
Megváltónak szava nem teljesült Erről pedig szó sem 
lehet, — a katholikus ember tehát biztosan tudja, hogy egy-
háza az egységnek ama jellegét, melyet Krisztus hivőinek 
számára kért, épen a pápaságban birja. (Bravo, igen helyes /) 

Menjünk tovább : beszédem kezdetén azt mondtam, 
hogy a pápa a kereszténységnek fővédője, mely állításom-
nak igazolására Krisztusnak egy másik nyilatkozatát aka-
rom még felhozni. Urunk fentemiitett szent imáját ezzel 
végzé : „ . . . . s igy elhigye a világ, hogy te küldöttéi enge-
met". Hogy tehát Krisztus Isten küldöttje, hogy Isten fia, 
ezt onnan ismerje meg a világ, hogy a kereszténység egy, 
valamint Jézus is mennyei atyjával egy. 

Csudálkozhatunk-e még aztán uraim, ha Krisztusnak, 
mint az Isten fiának ismeretét mindinkább elhalványulni 
látjuk azokban — oly annyira, hogy a legtöbbnél majdnem 
végképen el is tünt már, kik azon keresztény egységtől, 
mely a pápaságban van, eltávoztak ? ... (Bravo, igen helyes !) 

S most, valamint előbb azt kivántam jelezni, hol van 
a kulcs az u. n. ,culturkampf'-hoz — ugy most azt szeret-
ném fejtegetni, mi mindaz, mit Krisztus a pápára ruházott. 

Mit jelentett Jézus a világra nézve, mit az emberi 
nemre nézve, azt János evangelista e kevés szavakba fog-
lalta össze : ,Krisztus mint Istennek emberré lett fia, jött e 
világra, teljes malaszttal s igazsággal'; — teljes malaszt-
tal, hogy a világot megszabadítsa a bűntől, s ugyané világot, 
melyet a bün elszakított volt Istentől, ismét szentesítse ; tel-
jes igazsággal, hogy a világot, mely a legborzasztóbb téve-
lyek árnyékában ült, ismét megvilágítsa. S ezen malasztnak 
s ezen igazságnak örökké kell uralkodnia, a világ végéig, 
mig nem e véges idő az örökkévalóságba megyen át ; mert, 
ha valaha elveszhetne, akkor uraim, nem jöhetne többé 
senki, a ki azt visszaszerezné nekünk. A ki szerzé, mind-
nyájunk számára jött s Golgothán megtörő szivéhez szoritá 
az összes emberi nemet, még azon halandókat is, kik Ítélet 
napján lesznek e földön. Hogy pedig malasztja s igazsága va-
lamennyi ember számára mindenha hozzáférhető legyen, azt 
Krisztus Urunk akként tevé lehetségessé, hogy e mennyei 
javak s a földön levő pápaság közt megoldhatlan szövetsé-
get kötött. (Folyt, köv.) 

Róma. A v á l a s z t á s o k . A P r o p a g a n d a k é r -
d é s e . Garibaldi tehát megválasztatott az olasz parlamentbe, 
s pedig Rómában. Ellenjelöltje Biancheri, az alsóháznak el-
nöke volt, kit Sanremói választói, (Liguriában) legújab-
ban elejtettek, miután hat ülésszakon keresztül képviselte 
volna őket. 

Minő eszközökkel foganatosíttatott a vén caprerai szó-
szaporitónak Rómábani megválasztatása, erre nézve szolgál-
jon felvilágosítással egy ultraliberalis lap, a ,Corriere déllé 
Marche', mely a lefolyt üzelmeket következőleg leírja : „Mig 
a mérsékelt liberálisok idejöket haszontalan fecsegéssel vesz-
tegetik, addig a vörösek sokkal hathatósb érvekkel élnek. 
Trasteverében, hol arról volt szó, hogy minden áron Garibaldi 
választassék meg, késszurások s botütések a leggyakoribb 
eszközök, melyek által a választók Garibaldi számára ,nye-
rettek meg' s ahol sem a bot, sem a gyilok nem használtak, 
ott tudom, hogy egy vörös orvo3 (zsidó) a választói értekez-
leten a töltött revolvert tartá mindenkinek orra alá, a ki 
azt merte mondani, hogy talán van még más jelölt is a vi-
lágon, mint a ,két világrész hőse'. Ezek után nem fognak 
csudálkozni, ha azt mondom, hogy a trasteverei Garibaldi-
pártnak zöme oly emberekből, áll, kik mivel az ,enyim' és 
,tied' közti különbség iránt nem szokták kellő fogékonysá-
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got mutatni, rendes lakói a római börtönöknek, s csak most 
nyertek kegyelmet, mert közreműködésök a nagy,hős' meg-
választatására szükséges volt. Ha ebbeli állitásaimat valaki 
kétségbe vonná, szolgálhatok nevekkel és adatokkal" 

Igy nyilatkozik egy radicalis lap, mihez még csak 
annyit teszek, hogy a kormány alighanem roszul számitott, 
midőn a maga részéről is, bár titkon, Garibaldi megválaszta-
tását pártolta. Szándéka ugyanis az, hogy magát Garibaldi 
által a Vatikán ellen tervbevett lépésekre,szoríttassa', azon-
ban könnyen meglehet, sőt bizonyos, hogy az öreg forra-
dalmár majd nem fogja beérni azzal, hogy csak oly indít-
ványokat tegyen, minőket a kormánynak tetszenék talán 
nagytitkon megrendelni magának ; s ez igen jó lesz igy, 
hogy e téren is saját bűnei verjék meg. 

Cullen bibornoknak s az irhoni püspököknek tiltakozása 
a Propaganda birtokainak eladása, illetőleg azoknak olasz 
állampapirokkali beváltása ellen nyugtalan álmokat okoz a 
kormánynak. A félhivatalosok dühösen czikkeznek a bibor-
nok s hivataltársai ellen, kik eléggé rövidlátók, be nem 
látni azt, mekkora nyereség a Propagandára nézve, hogy jól 
müveit fekvő birtokaiért oly papírokat kap, melyek ma 3, 
mond : három perczentet hoznak, s holnap alkalmasint sem-
mit sem fognak hozni, s mert eléggé merészek, nyiltan ki-
mondani az egész világ előtt, hogy ezen eljárás semmi egyéb, 
mint ismét egyszer adott Ígéreteknek s felvállalt kötelessé-
geknek jellemtelen kijátszása, mert e ,beváltás'-nak vége 
ugyanaz lesz, mi a többi egyházi birtoknál a ,liquidatió'-é, 
azaz a rablás ! 

Victor Emmanuel, hallomás szerint, erélyesen ellenzi 
kormányának abbeli szándékát, külön, a külföldi kormá-
nyoknál köröztetendő emlékiratban azon kihallgatások ellen 
tiltakozni, melyeknek szinhelye a Vatikán, s azon beszédek 
ellen, melyeket ö szentsége ily alkalmakkor tartani szokott. 
A király e tekintetben, mint sok egyébben tisztábban lát, 
mint ministerei, kik a páholy ostora által hajtatva, nem me-
rik belátni, mily különös világot vetne az ilyen körjegyzék 
épen az u. n. garantiatörvényre, melynek emlegetésével más-
kor a katholikusoknak jogos panaszait elhallgattatni szok-
ták. Ha azonban a király ebbeli ellenzésére, mint mondják, 
azon remény által biratott, hogy végre mégis csak lehetsé-
ges lesz modus vivendi-t találni a Vatikán s a Qnirinál közt, 
akkor csalódik ; mert ily modus képzelhetetlen, lehetetlen. 

Svajcz. O k a t h o li k u s z s i n a t . A freiburgi l i -
berté1- ben a következő épületes históriát találjuk, melynek 
hü forditását t. olvasóinkkal közölni szives kötelességünk-
nek tartjuk. Az épületes história pedig imigy hangzik. 

Radicalis lapjaink már régebben valami nagyszerű 
gyűlésről meséltek, melyet az ókatholikusok Oltenban tar-
tottak ; engedje meg t. szerkesztő ur, hogy egy még sokkal 
régibb gyűlésről tegyek jelentést becses lapjában, az első 
baseli gyűlésről, melynek hiteles s bű ecsetelése nem egy be-
cses adatot szolgáltat az ókatholicismus psychologiájához. 

Baselban vagyunk, a ,Schweitzerhof1, egyik nagy, tágas 
termében, a juravidéki s német-svajczi ókatholikus állam-
lelkészek egyik a másik után érkeznek s egy zöld posztóval 
befedett, nagy asztal köré sorakoznak, illetőleg ülnek le. 
Van ott több személyiség, kik a maga nemében máris bi-
zonyos ,hir'-nek ,örvendenek' — nem mindenki örvendene 

ennek — s vannak kétségen kivül mások, kik még csak 
ezentúl lesznek majd híresekké. Ott látom Bonfolt, a ,há-
zas' papot, ott Rüpplint, a ki valamelyik amerikai megyé-
ből szökött meg, helyesben csapatott ki ; amott az a sovány, 
halavány alak, mely elnököl, az ölteni ,plébános', Herzog, 
in spe jövendőbeli svajezi püspök. Majd németül beszél, majd 
francziául, majd félig németül, félig francziául, hogy kinek-
kinek eleget tegyen ; szemben vele legnagyobb ellensége s 
vetélytársa ül, Pipy ur, a kinek jelenlegi hivatalos neve, 
dr. Deramey. Valamivel jobban balra Wallon urat látom, a 
,Démocratie Catholique1, szerkesztőjét, ki amúgy szerkesztők 
módjára jegyezget s legközelebbi czikkére az adatokat 
gyűjti és csoportosítja. 

Németek s francziák egyiránt versenyt dohányoznak, 
s a pinczérek alig győzik a ,Markgräffler'- (fehér bor) pa-
laczkok s sörös kancsók felhordását s felváltását, s e kocs-
mai zűrzavar közepette egymás után állanak fel a szóno-
kok, az egyik a csalatkozhatlanság ellen szaporítván a szót, 
a másik a szeplőtelen fogadtatás, a harmadik a vallási cseleke-
detek s vallásos, jámbor szokások el len. . . . csakhamar kész 
a vita és lármázik a radicalisabb, a mérsékeltebb, a német 
a franczia ellen ; amazok különválnak emezektől ; az elnök 
fel szeretné tenni a kérdést, fel is teszi, de senki sem ügyel 
rá, az egyik szavaz, a másik nem, a harmadik tiltakozik 
minden majorizálás ellen. St-Ange, Lièvre, Bissey s Beiss 
mit sem akarnak tudni a coelibatusról, amott az asztal vé-
gén pedig egy szerencsétlen flautás azt a naiv kérdést intézi 
az elnökhez : váljon hol kérjen a házasulandó pap dispen-
satiót ? . . . erre általános hahota s a gyűlés feloszlik. 

Meg egy kis akadály van, — Wallon arra figyelmez-
teti az urakat, hogy a szobáért is csak kell fizetni. Gyűjtést 
rendeznek, s tizenöten szerencsésen összehoznak 10 frankot. 
De most már mennek, s egyik sem tudja, min örüljön in-
kább : annak-e, hogy ismét friss levegőt szíhat, vagy annak, 
hogy a conciliabulum által ismét egyet rúgtak — a mint ők 
hiszik — a katholicismuson. 

Azonban a francziák még nem mennek haza, hanem 
előbb még egy pár napot Krafftnál töltenek, egy másik, szin-
tén igen jónevü baseli vendéglősnél. Ott ismét esznek, isz-
nak, dohányoznak, lármáznak s felszolgáltatnak magoknak, 
mintha megannyi nagy urak lennének. Végre ott is az eluta-
zás, illetőleg a fizetés órája üt. A számlák kéretnek ; a miut 
rájok tekintenek hoszura nyúlnak a képek ; azonban fizetni 
csak kell ! S ha még mindegyik csak magáért volna kény-
telen fizetni ! Megtörtént azonban, hogy Bissey mindenét el-
költötte, s most nem tud haza menni. Kikölcsönöz magának 
30 frankot, — a hitelező még ma is siratja. Deramey ha-
sonló helyzetben van, mely baj hasonló módon orvosoltatik ; 
de a legborzasztóbb még csak következik : egy confrater el-
tűnt, anélkül, hogy számláját kifizette volna; pedig45 frank 
árán bort fogyasztott el. Erre aztán nagyszerű szóvita a 
felett, hogy ki fizesse ki e számlát, mely vitának vége az, 
hogy mint igazi liberálisok elhatározzák, miszerint a kér-
déses számlát senki se fizesse ki. 

Alkalmam volt valamely nagy német lap levelezőjé-
nek jegyzőkönyvébe betekinthetni, melyben az imént leír-
tam gyűléseket ekként jellemzi: „Ma ókatholikus gyűlés 
volt Baselban, melyben 15 lelkész vett részt. A juravidékiek 
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Kraffthoz szálltak, s ott oly nagyhorderejű tárgyalásokat 
tartottak, hogy azoknak következtében többen közülök kép-
telenek voltak számláikat kiegyenlíteni. Krafft ur most mái-
tökéletesen tudja méltányolni azon kitüntetést, mely ven-
déglőjét azáltal érte, hogy a juravidéki ókatholikus lelkészi 
kar ott tartá tanácskozásait ' . . . . 

Németország. K ü l ö n b s é g k a t h o l i k u s és 
r e f o r m á t u s p a p k ö z t . ( A , Deutsche Landesztg.1 nyo-
mán.) Megérdemli az elolvasást a következő protestáns pap-
tól származó Ítélet, melyből kitűnik a különbség, mely ka-
tholikus és protestáns pap közt létezik, mely czikket egyút-
tal bátrak vagyunk Ballagi ur figyelmébe ajánlani. A neve-
zett ítélet következőleg hangzik : 

„VII. Gergely nagyon jól tudta, mit tesz, midőn a régi 
egyházi törvények által előirt papi nőtlenséget a kath. egy-
házban kérlelhetlen szigorral keresztül vitte. A katholika 
egyház lényegénél fogva küzdő egyház, és a dolog termé-
szetében fekszik, hogy első sorban a papoknak kell harczol-
niok. Mennyire felülmúlják azonban a nőtlen és gyermekte-
len harczosok nős társaikat bátorság, és a halál megvetésé-
ben, az eléggé ismeretes. Egy tekintet korunk római papsá-
gára eléggé bebizonyítja, hogy mennyire ismerte Gergely az 
egyház természetét. A római papság serege, a vitézek serege. 
A pillanatnyi világi viszonyok által rájok erőszakolt küz-
delmet oly bátorsággal és állhatatosan viselik, hogy a régi 
római légiókra emlékeztetik az embert. Bámulattal tekint a 
világ azon férfiakra, kiket semmi erőszakkal nem lehet meg-
ingatni, hogy olyasmit tegyenek, ami az egyház rendeletei-
vel ellentétben lenne. Eltűrik, hogy hivatalaiktól, kenyerük-
től megfosztassanak, hogy kizsákmányoltassanak, a bör-
tönbe vettessenek, de hajthatatlanok maradnak, és ha ma 
elűzetnek, holnap ismét régi állomásaikon vannak. Ezek 
papok, vitézek és férfiak. — Nem legkisebb előnye az a 
kath. egyháznak, hogy valóságos papjai vannak, azaz a tet-
tek és nem a szavak emberei. Egy féléve múlhatott el, mi-
dőn az a rettenetes hir futotta be a világot, hogy egy fran-
czia hajót egy spanyol gőzös átfúrt, és tiz perez alatt az 
összes személyzet a tenger mélyére sülyedt ! Mialatt a ha-
bok a hajóba törtek, és az álomból felébredt utazó közönség 
közt a rendetlenség a hajó fedélzetén a legfőbb fokot elérte, 
egyik sirt, a másik imádkozott, a harmadik kétségbeesve 
várta a szomorú sorsot, mely rá várakozott, egy katholikus 
pap egyik csoporttól a másikhoz menve Isten nevében min-
den bűnbánónak bocsánatot hirdetett. Valóban felséges képe 
a papnak ! Magasztaljátok hadvezéreiteket, kik az ütközet 
hevében magokat az ellenséges golyóknak kiteszik; magasz-
taljátok államférfiaitokat, kik nyugodtan szemlélik a pisz-
toly irányát, melyet az orgyilkos ráemelt; e pap előtt félre 
kell vonulniok. Ahol mindenki elvesztette eszméletét, ő nyu-
godt maradt, a hol mindenki visszariadt a haláltorkától, ő 
biztos kézzel az eget ragadja meg, és a haldoklóknak az 
életet nyújtja és száz katholikus pap közt 99-et találunk 
hozzá hasonlót, de száz protestáns pap közt talán csak egyet. 
Igen, mi protestáns papok nagyok vagyunk szóval, és a ki 
bennünket szűkebb körben meglesne, a mi bátorságunkról a 
legmagasabb képzelettel kellene birnia, még aki conferen-
tiáinkon hallana is bennünket, annak is megkellene tetteink-
től ijedni. De ha arról van szó, hogy szavainkat tett kö-
vesse, hogy a világnak bátran szemébe nézzünk és tettünk-
kel védelmezzük a zászlót, melyet csak kevéssel ezelőtt ma-
gasra emeltünk, akkor azonnal meghunyászkodunk, bátor-
ságunkat elveszitjük, akkor nő és gyermekek jajgatnak és 
aggodalmas barátainkkal együtt kiált ják: oh csak ez vagy 
az ne történjék veled. De ami a dolog lényegét képezi, az az, 
hogy a mi bátorságunk csak mesterkélt volt és hiányzott 
minden tényleges alapja. A katholikus pap tudja, hogy az 
Isten reális dolgokat tett le kezei közé, mi pedig csak sza-
vak felett rendelkezünk. A szónoklat nálunk mindent el-
nyelt, mi szónokok vagyunk, de hogy papoknak is kellene 
lennünk, ezt alig sejtjük. Némely nemes lelkek ennek kö-

vetkeztében a római egyház kebelébe tértek és — azokat 
el nem kárhoztathatjuk". Ugy hiszszük, hogy ez itélet egy 
protestáns pap szájából nyom valamit a latban. (—) 

VEGYESEK. 
— A dunáninneni ref. egyházkerület közgyűléséről 

furcsa dolgokat olvasunk a ,M. Állani'-ban, melyek a pro-
testáns felekezetnélküliségre és a protestáns tudományosságra 
igen furcsa világot vetnek. A közgyűlésen Török Pál sup. és 
Lónyai Menyhért elnökölt. Ügyvédnek Muraközy László 
39 szavazattal, pénztárnoknak pedig Gönczy Pál 27 szava-
zattal választattak meg. Az uj pénztárnok erre felszólitta-
tik, hogy az államsegély (— honnan adja ezt a ,felekezetnél-
küli'' állam??) folyóvá tétethetése végett, készitse el mie-
lőbb a számadásokat, melyeket Polgár Mihály pénztárnok 
elintézni betegsége miatt akadályozva volt. — Ezután Szi-
lády Áron két indítványt terjesztett elő ; az egyik, hogy 
miután a budapesti ref. theologiai tudományok nem adatnak 
elö a kívánt szellemben s terjedelemben, utasittassék a dogma-
tika tanára, hogy ez jövőben ne ismételtessék. — Másod-
szor pedig, hogy : tanitassék a gyakorlati theologia is, mi-
vel a káplánok e téren való járatlansága és képzetlensége 
hallatlan. 

— A müncheni szabadkőműves ,Volksbildungsverein' 
(népnevelési egylet) népkönyvtárt alapított, melyre kormá-
nyi engedély mellett országszerte könyveket és pénzt gyűj-
tött, legújabban pedig a katholikus ,Concordia' czimü egy-
let hasonló czélból hasonló engedélyért folyamodott, s — el-
utasittatott.— Folyó év jan. 1-étől egészen novem. 1-éig, te-
hát tiz hónap alatt Münchenben 45 ókatholikus keresztelés, 
15 esketés és 50 temetés volt; iskolás gyermek van 108. Ez 
nem valami nagyszerű mozgalom, tekintve, hogy München 
az ,ókatholicismus-'nak főhelye, hol legbuzgóbb ,tudomá-
nyos' előharezosai, Döllinger, Fridrich, Huber et consortes 
laknak, s a sectának főpátrónusa Lutz ő exc. uralkodik. — 
Michelis, a már kissé feledettségbe merült, ókatholikus ván-
dorpredikator, nem régen nyilványos disputatióban egy 
badeni plébánossal annyira belesült, hogy egy zenekar, mely 
a disputatio kezdetén a terem ablakai alatt felállíttatott, 
hogy a vita befejezése után a diadalmas doctort haza kisér-
je, még a disputatio alatt haza sompolygott. — A freiburgi 
kath. hittani karnál ezidén 61 tanuló iratta be magát ; elég-
gé szép szám, ha meggondoljuk, minő sors vár e fiatal em-
berekre Badenben, ha majd papokká szenteltetnek fel. — 

— A törők kormány egyre folytatja az örmény ka-
tholikusoknak üldözését. Okt. 29-én az erzerumi kath. 
templomot foglalta le a szakadárok számára, mely alka-
lommal véres összeütközésre került a dolog a templomu-
kat védelmező katholikusok és a berontó katonák közt. 
— A német birodalmi költségvetésben ezidén is a római 
szentszéknéli követnek fizetése fordul elö, melynek törlé-
sét az egyesült liberális fractiók ezidén keresztülvihetni 
remélik. Nálunk is találkozik majd valami zsidó vagy 
zsidó-féle ; mert nevezetes, hogy Berlinben is mindig egy 
bizonyos „Löive" ur inditványozza a kérdéses tételnek 
törlését ; tudjuk pedig, hogy az efféle ,oroszlánok' megett 
rendesen valami ,-Lm' rejlik. 

— Manning érsek ugyan megfelelt Gladstonenak 
egy a ,Times'-ben megjelent nyiltlevélben, melyben fej-
tegeti, hogy a polgári hatóság iránti engedelmesség a 
kath. egyháznak egyik hittételét képezi, A vatikáni ha-
tározatok ez engedelmességi kötelmen s érvényesítésének 
feltételein mitsem változtatott. A katholikusok époly hü 
alattvalók s megbízható állampolgárok, mint bármely ke-
resztény, ki tudja, hogy az állami hatalmon kivül még 
igazságos Isten is létezik, kinek mindenek előtt engedel-
meskedni kell. 

Folytatás a mellékleten. 



Melléklet a „Religio" 41. számához. 1874. november 17-én. 

IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Bírálatok s ismertetések. 

Sechs Biiclier tics Lebens Jesu von Dr. Peter Schegg, 
Prof. an der k. b. Univ. München, I. 8-adr. XVI és 583 1. 
Freibg. Herder 1874. 

Végre valahára egy ,Jézus Élete' tisztán katholikus 
tollból, mi több : elismerten kitűnő tudós tollából, ki a bibliai 
irodalom mezejét már számos tekintélyes munkával gazdagitá. 
Elég soká nyugodott a német tudomány e téren, s hagyta a 
Straussokat, Renanokat, de még a Sepp-féle történészeket is 
amint Jézus életének mennyei képét hívatlan kézzel dara-
bokra szakiták, elhomályositák, elékteleniték ; — végre vala-
hára felkelt a positivismus táborából is egy hatalmas bajnok, 
ki idejét nem azzal vesztegeti, hogy amazokkal polemizáljon, 
azaz, hogy szerecsent mosson, hanem hogy a liithü tudósnak 
egész bensőségével, gondosan összeállított, remekül kidolgo-
zott, tudományos s mégis világos irályu, könnyen megérthető 
könyvet irjon, s sokévi tanulmányainak eme derekasan meg-
érett gyümölcsében oly munkát létesítsen, mely a Megváltó 
életének hű, liamisittatlan, részletes képét nyújtsa, mely tár-
gya fenségességénéi fogva megható, s melynek alakja, tech-
nikája, kidolgozása méltó a tárgyhoz. 

A műnek csak első fele fekszik előttünk, az első kötet 
a czim szerinti hat könyvből csak hármat hoz ; az életkép 
csak félig kész, de ez első fele is bizonyítja, hogy ügyes, szak-
avatott, feladatának magaslatán álló ecset működik, mely a 
tárgyul választott istenemberi személynek magasztosságát, 
fejedelmi fenségességét, de szeretetreméltóságát, leereszkedé-
sét, szende- s szerénységét, hozzánk való szeretetét s irgalmát 
egyaránt vonzó alakokban ábrázolni tudja. 

Scheggnek e legújabb munkája valódi remekmű. A ki-
nek fogalma van róla, mennyi tanulmányt, mennyi szorgalmat 
rejt néha egy-egy sora magában, az megértendi azt is, mennyi 
szerénység kellett hozzá szerző részéről, hogy mindezt min-
den tudományos apparatus nélkül oly egyszerűen elmondja, 
mintha magától érthető, köztudomásu dolgok lennének, me-
lyeket akárki is feltalálhatott volna, s akárki is épen igy el is 
mondhatna. Ez a tiszta átlátszóságot még a legnehezebb bib-
liai helyeknek magyarázatánál is találjuk, megfelelőleg szerző 
eme nyilatkozatának (IX. 1.): „Gelehrte Ausschmückung habe 
ich gemieden und mich höchster Einfachheit und 
Verständlichkeit beflissen, damit der geneigte Leser keinen 
Augenblick zweifle, es ebenso machen zu können ; denn ein 
Mann, der zu schreiben verstanden hat, (Pascal) rechnet die 
Bücher, welche einen solchen Eindruck zurücklassen, nicht 
unter die schlechtesten." 

De az előadásnak könnyüdedsége a legkisebb részletben 
sem csökkenti, sem a külalak méltóságteljes kerekdedségét, 
sem a béltartalom terjedelmes s mély voltát. Oly könyv ez, 
minden szerény keresetlensége mellett, melyet nemcsak egy-
szerűen elolvasni, hanem melyet többször s ismételten átta-
nulmányozni, mi több : mely felett behatóan elmélkedni kell, 
de igy aztán nem csak a pap, nem csak a hitszónok vagy hit-
elemző, hanem a világi ember is, minden mondatban, minden 
sorban egyegy kincsre akad. 

Rövid bevezetés után Jézus életének kutforrásairól, 
azaz az evangéliumokról, következik az első könyv, mely Jézus 
életét egészen odáig viszi, midőn ab U. C. 781-i deczember 
havában, először lép fel nyilvánosan Galileában ; innen, egé-
szen Jézusnak Jeruzsálembeni második tartózkodásáig a pu-
rim ünnepély alkalmából (782. márcz. 18.) terjed a máso-
dik s egészen a harmadik tartózkodásig, in festő encaeni-

orum (782. okt. 12) a harmadik könyv. Az egyes evangéliu-
mok összhangzatosan, fharmonice) használtatnak fel egymás-
melleit, a párhuzamos helyeket a könyv elején igen szorgal-
masan összeállított táblázatos átnézet tünteti fel, mely egyút-
tal a könyvnek megfelelő lapját is jelzi, s azon reményt kelti 
bennünk, hogy szerző müve végén hálás olvasóinak époly 
alapos chronologiai táblázatot is nyujtand. Addig pedig, mig 
az óhajtva várt II. kötet megjelenend, csak szoros kötelességet 
teljesítettünk, midőn t. olvasóinkat e becses műre ügyeimez-
tettük, mely bizonyára nem csekélyebb, jól érdemelt kelendő-
ségnek fog örvendeni, mint a tudós szerzőnek egyéb müvei, 
melyekhez e legujabbi nemcsak méltán sorakozik, de melyek-
nek, úgyszólván becses koronája, mindazon, mélyen ható ta-
nulmányoknak egyöntetű kinyomata, melyekkel amott elszórva 
találkozunk. 

Ratio novae collectionis operum omninm sive edito-
rum sive anecdotorum seraphici eccl. doctoris S. Bonaventu-
rae proxime in lucem edendae manuscriptorum bibliothecis 
totius Europaeperlustratis.Taurini ex typographiapontificia et 
archiepiscopali, 1874. 8-adr ét. Ára 2 fr. 40 kr. 

Az 1874-ik év két nagy szentnek, nem különben mint 
nagy egyházi tudósnak hatszázados évfordulóját ünnepelte, az 
egyik sz. Tamás, a másik sz. Bonaventura, az sz. Domonkos, 
ez sz. Ferencz szerzetének kiváló tagja ; nem csoda tehát, ha 
mindkét szerzet kiváló ünnepélyességgel hódolt saját szentje 
emlékének. E hódolatnak köszöni a jelen munka is eredetét, 
mely, mint azt czime, de még inkább tartalma tanúsítja, azon 
okokat s egyszersmind módot példákkal felvilágosítva adja elő, 
melyek és mely szerint szerző eljárni szükségesnek véli, hogy 
sz. Bonaventura kiadott és kiadatlan müvei a legtökéleteseb-
ben és leghibátlanabbul jussanak a sz. tudomány olvasói és 
kedvelőinek kezei közé, mit szerző sz. Bonaventura kiadása 
által maga is elérni törekszik. 

A 318 lapra terjedő munka különben három részre és 
minden rész több fejezetre van felosztva. Az első rész három 
fejezetben „de causis et ratione novae editionis" szói, melyek 
elsejében különösen szépen fejtegeti miért illeti meg sz. Bo-
naventurát a,Doctor seraphicus' czim és ebből kiindulva bebi-
zonyitja szerző, mennyire korszerű sz. Bonaventura müveinek 
kiadása épen korunkban, mert mint mondja „Siullis unquam 
temporibus opus fuit doctrinae vocandi, quae, dum studet illu-
minationi intellectus, totumreferat adpietatem et religiosita-
tem affectus, haec plane nostra sunt, in quibus tanta malorum 
viget multitudo, ut undique Veritas et Charitas, ex quibus 
anima Ecclesiae Christi constituitur, acerrime impugneniur." 

A második részben „de quibusdam manuscriptis operi-
bus S. Bonaventurae agitur ex iisque specimina varia exhi-
bentur". E rész tizenegy fejezetet foglal magában, melyek kö-
zül elég legyen kiemelnünk az elsőt, hol sz. Bonaventura mint 
korának legkitűnőbb szónokai egyike tűnik fel az olvasó 
előtt. A harmadik rész végül magában foglalja „catalogum 
manuscriptorum hucusque inventorum quae nomen praeferunt 
S. Bonaventurae neque sub ejus nomine hactenus édita fue-
runt, sive illa sínt certa, dubia, aut spuria, vei etiam sub 
aliorum nomine impressa". 

Mint ezekből futólagosan is látható, a tudós ferenczi 
szerző, Fidelis a Fanna, hozzáadott társaival, semmi fáradt-
ságot nem kiméi, hogy sz. Bonaventura müvei a lehető leg-
correctebb módon és teljességben lássanak napvilágot, azért 
müvét nem is kételkedünk ajánlani mindazoknak, kik előle-
gesen is meggyőződést óhajtanak szerezni ama rendkívüli 
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szorgalomról, szigorú criticáról és igy szerző megbízhatóságá-
ról, melylyel sz. Bonaventura müveinek kiadásához fogott. A mü 
különben csinos kiállítása, tiszta nyomtatása, könnyen ért-
hető nyelve és lehető legnagyobb hibátlansága által is ajánlja 
magát az olvasónak. A munka a jóhirü Pustet-czégnek bizo-
mánya Regensburgban. 

„Ker . ka th . val lástan. Hi t tan . Első vagy általános 
rész. Kitűnőbb kézikönyvek nyomán a középtanodai ifjúság 
használatára irta Vincze Ambró, egri főgymn. hittanár." 

Szerző a „főtisztelendő collegaur"-akhoz intézett nyom-
tatott körlevelében a gymnasiumainkban használtatni szokott 
Martin- és Wappler-féle hittanok fölött pálczát tör. A Mar-
tin-féle nagy terjedelmén kivül „mély előadási modora, ifja-
inkra nézve megemészhetlen gondolatmenete miatt használ-
hatlanná vált." Hogy pedig Wapplerre még inkább haragszik, 
azt már jóideje az ,Egri Egyhm. Közlöny-ben olvastuk. 

Természetes tehát, hogy miután uj vallástannal lépett 
föl, az eddigieknél jobbat kivánt nyújtani. 

Annál nagyobb vala meglepetésünk, midőn Y i n c z e 
Ambró hittanát átolvasAán meggyőződtünk, hogy igen kevés 
§.-t kivéve, a fönczimzett rész nagyobb ára Martin Konrádnak, 
a Szent-István-Társulat által kiadott „Religio" tankönyvéből 
szorul szóra ki van irva. 

Állitásom igazolására idézem azon §§.-okat, melyek 
Martinból majdnem szószerint kiirvák: 1. §. Martin 1. §. 2. §. 
M. 2. §. — 9-ik lapon 1. §. M. 8. §. 3. §. M. 16. §. 4. §. M. 
17. §. 5. §. M. 18. §. 6. §. M. 19. 20. §§. 7. §. M. 22. §. 8. §. 
M. 23. §. 9. §. M. 24. §. 10. §, M. 25. §. 11. §. M. 26. §. 12. §. 
M. 27. §. 13. §. M. 28. §. 14. M. 29. §. 15. §. M. 30. §. 16. 

M. 30. §. 3-ik pont, 17. §. M. 31. §. 18. §. M. 32. §. 19. §. 
M. 33. §. 22. §. M. 35. §. 23. §. M. 36. §. 24. §. M. 37. §. 25 §. 
M. 38. §. 26. §. M. 39. §. 27. §. M. 41. 42. §§. 28. §. M. 43. §. 
29. §. M. 46. §. 30. §. M. 46. §. vége, 31. §. M. 47. §. 33. §. 
M. 48. §. 49 §., 34. §. M. 52- §. 36. §. M. 56. §. 37. §. részben 
M. 61. §.-ból, 38. §. M. 61. 66. §§. 39. §. M. 68. §. 40. §. M. 
76. 78. 79. §§. 41. §. M. 83. §. 43. §. M. 84. §. 44. §. M. 90. §. 
46. §. M. 91. §. 71. §. M. 91. §. 48. §. M. 91. §. 49. §. M. 93. §. 
50. §. M. 94. §. 51. §. Martinnál a VIII. fej előjegyzete, 53. §. 
M. Í13. §, 54. §. M.' 114. §. 55. §. M. 114. §. 56. §. M. 114. §, 
Il-ik pontjából, 57. §. M. 116. §. 58. §. M. 118. §. 59. §. M. 
118. §. 60. §. M. 118. §. 61. §. M. 120. §. 62. §. M. 120.'"§. b). 
63. §. M. 120. §. a), 64. §. M. 120. §. b), 65. §. M. a VII. rész 
előjegyzete, 67. §. részben M. 95 §. 70. §. M. 109. §. 71. §. 
M. 115. §. 72. §. M. 117. §. 73. §. M. 119. §. 74. §. M. 141. §. 
86. §. M. li,4. Ç. 87. §. M. 125. §. 88. §. M. 126. §. 89. §. M. 
127. §. 90. § M. 128. §. 91 §. M. 129. §. 92. §. M. 130. §. 94. 
§. M. 150. §. 95. §. M. II. fejezet előjegyzetéből, 96. §. M. 
151, 152. §§., 97. §. M. 153. §. 98. §. M. 154. §. 99. §. M. a 
111. fejezet előjegyzetéből, 100. §. M. 155. 156. §. 101. §. M. 
160. §. 102. §. M. 161, 162. §. 105. §. M. 164. §. 106. §. M. 
a IV. fejezet előjegyzetéből, 107. §. M. 167. §. 108. §. M. 
168. §. 109. §. M. 168 §. 110. §. M. 168. §. 111. §. M. 168. §. 
112. §. M. 169. §. 113. §. M. 170. §. 115. §. M. 172. §. 116. §. 
M 173. §. 118. <§. M. 174. §. 119. §. M.175. §. 120. §. M. 176. 
§. 121. §. M. 177. §. 122. §. M. 178. $.123. '§. M. 179. §. 124. 
§. M. 180. §. 125. S- M. 181. §. 127. S, M. 181. §. 128. §. M. 
182. §. 129. §. M. 183. §. 131. §. M. 190. §. 132. §. M. 191. §. 
133. §. M. 192. §. 134. §. M. 193. §. 135. §. M. 185. §. 137. §. 
M. 187. §. 138. §. M. 188. §. 139. §. M. 189. §. 

A 139. §.-tul Vincze Vallástana fönczimzett kötetének 
vége van, tehát könyve kevés §. kivételével v é g i g Martinból 
van kiirva. 

Vincze Ambró urnák kellett volna annyi őszinteséggel 
birnia, miszerint bevallja, hogy könyvében Martint compen-
diumban kívánja nyújtani, s igy talán a Martint használó t a -
nár urakat a kijelölés fáradságától megmenteni. 

Azonban Vincze Ambró ur vallástana ily compendium-
nak sem járja meg, mert ahol Martint szó szerint nem követi, 
ott igen felötlő botlásokat követ el. 

Kijelölök néhányat, amint épen a könyv lapozása köz-
ben elém tűnnek. 

A §.-ban általában azt mondja, hogy a józan ész által 
Isten tökélyei ismeretére juthatunk el, — a mi nem áll. 

A 7. §.-ban az ó-szövetségi kinyilatkoztatást 2 fokozatra, 
utána a 10-ik lapon 3 fokozatra osztja föl. 

A 8-ik §.-ban a vallás ily definitióját adja : „A vallás 
Isten és az ember közremunkálásának következménye." 
Mi ez? 7-ik lapon: „Isten kinyilatkoztatja igazságait,az em-
ber e törvényt követi (!) " Szabatosan : tartozik, kötelessége 
követni. 9. §. „Az első (a vallástan I. része) magában foglalja 
mindazon tanokat, melyeket Isten avégett közlött az ember-
rel, hogy benne a vallást föléleszsze (hát az nem, hogy Istent 
megismerni tanítsa?), föntartsa és tökéletesítse." — A vallást 
tökéletesíteni ? Kath. tan ez ? 

„A II. rész (erkölcstan) magában foglalja mindazon sza-
bályokat, melyek szerint a fönnebbi czél elérésére Istennel az 
ember közremunkálni tartozik. " — Hát a hitnél nem ? Fides 
est assensus liber. A 6. §.-ban a bűnbeesés előtt az ember te-
remtetésénél mondja, hogy az ember teste természeténél fogva 
mulandó. A Carth. zsinat (418.) tanít ja: Quicunque dixerit 
Adam conditum fuisse mortalem hominem . . . anathema sit. 
C. I. És sz. Ágoston „Nec mors homini accideret, nisi ex poena, 
quam praecesserat culpa." Serra. 172. 

7. §. „Természeténél fogva egyedül Isten boldog", — e 
helyett végnélkül boldog. 

U. o. 3-ik pont. „Mivel az ember akkor került ki Isten 
kezeiből", e mondat igen hirtelen van Martinból kikapva, azért 
nincs érteménye. 

14. 1. „De magában bármily könnyű volt is a tilalom 
megtartása". — Nem szabatos. Martin ezt helyesen igy 
mondja : De bármily könnyű volt is e tilalom magában véve. 

16. 1. „Az eljövendő Megváltóban való élő remény oka 
az ószövetségi jámborok életének." — Itt is kár volt Martin 
szavait módosítani. 

18. 1. „A roppant alkotmány (bárka) . . élő intelem 
vala. Itt Martin magyar fordítását fogyatkozásában is követte. 

21. 1. „A Teremtőt megillető tiszteletet a bálványokra, 
majd önmüveikre ruházták. — A bálványok igen sok esetben 
az emberek ön művei voltak.— ,Bálványok' szó helyébe teendő: 
a teremtményekre. 

31. 1. Áz ifjúra furcsa benyomást tesz, hogy Mózest, 
miután támadóját megölte, Isten meghívta. Ezt jegyzetben 
meg kellett volna magyarázni. 

A szertartáskönyv tárgyalásában csak az általánossá-
gokat vette át, holott czélszerübb leendett, inkább azok mel-
lőzésével a részletekbe bocsátkozni. 

A 43. §. czime : „A szentségek" félrevezető czim, e he-
lyett : az ószövetségi szentségek. 

39. 1 Observantiae inkább szabályzatok, mint „szo-
kások. " A 48. §. „A mózesi törvény tökéletlen ; " ki kellett volna 
fejteni : lia tökéletlen, mi tehát czélja és rendeltetése, mint 
ezt Martin tette. 43. 1. „ Mózes testét Isten maga temette el. " 
E passust a szentírásban is magyarázva találjuk, annál inkább 
helyén leendett azt tankönyvben tenni 

52. 1 „Csoda által oly eseményt értünk, mely a termé-
szet erőit fölulmulja." E defiiiitio nem szabatos. Az is csoda 
(miraculum praeter naturam), ha valaki olyasmit, mi ter-
mészeti erők által is eszközölhető, ezek alkalmazása nélkül 
viszen véghez, péld. lia a vihar puszta szavával csendesíti le. 
Szerző detinitiója csupán a miraculumot supra naturam 
jelzi. (Vége köv.) 

Jess ing, Joseph, Die versuchte Ausrottung der katho-
lischen Religion in England durch die Staatsgewalt unter 
Heinrich VIH. und seinen Nachfolgern. 16. Freiburg 45 kr. 

Helyesen tevé szerző, hogy egy oly érdekes s tanulságos 
könyvnek rövidített s mégis kimerítő fordításával gazdagitá 
meg az irodalmat, minő Cobbet,Angolhon protestantizálásának 
híres története.Ennek nyomán az előttünk fekvő müvecske azon 
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erőszakoskodásokat ecseteli, melyeknek segitségével Angolkon 
protestánssá tétetett. Cobbet,mint tudjuk, korának egyik leghí-
resebb s legnépszerűbb angol irója, (1766 — 1835) ámbár mind 
haláláig protestáns maradt,mégis , A prot. reformatio története, 
czimü munkáját ritka elfogulatlansággal s annyi igazságsze-
retettel irta, hogy neve protestáns részről agyonhallgattatásra 
ítéltetett. Annál becsesebb, miránk, katholikusokra nézve; mert 
egyrészt kitűnő adalékokat nyújt a protestantismus psycholo-
giájának tanulmányozására ; másrészt pedig époly kitűnő vé-
delmi fegyvereket, miclőn a protestáns történethamisitás szo-
kott ráfogásaival a ,katholikus türelmetlenségről, fanatismus-
ról, az inquisitio máglyáiról' s hasonfaju ócska dolgokkal el-
lenünk törni iparkodik. Az előttünk fekvő müvecske tömör, 
minden részleteiben nagy szorgalommal dolgozott kivonatot 
közöl a fentebbi munkából, ugy hogy hitelessége tökéletesen 
azonos Cobbetéval, kit megczáfolni mindeddig nem sikerült s 
nem is fog sikerülni soha. Borzasztó vonásokban ecseteli 
szerző, mint tétettek gazdag, müveit, vallásos, szabad nem-
zetek szegény, éhező koldusokká, jellemtelen, bűnös fejedel-
meknek durva, vad, erkölcstelen rabszolgáivá, mit bizonyos 
műnyelven ,Angolhon reform;ítiójának' hivnak. 

irodalmi hírek. 
— Midőn az ,.Irodalmi Értesítőt' megindítottuk, azt ir-

tuk annak 3. számában (jul. 4-én) : „Szellemi támogatást la-
punk ezen része számára is bárhonnan szivesen veszünk, ugy 
azonban, hogy minden szerkesztői jogot fentartván, a t. be-
küldők oly bírálatokra nézve, melyeknek tárgyát magunk nem 
láttuk, személyes felelősséget vállaljanak." 

E feltevés mellett adtuk ki f. évi okt. 17-i számunkban 
a t. cz. Vineze Ambró egri főgymn. hittanár ur müvéről szóló 
rövid ismertetést, mely, mmt a kezeink közt levő levél bizo-
nyitja, ismerős oldalról küldetett be hozzánk; ma pedig loya-
litás parancsolta kötelességnek tartjuk azon — bár kissé ho-
szadalmas ellenbirálatot is közölni, mely, szintén ismerős kéz-
ből származván, ismét csak az illető t. beküldőnek személyes 
felelőssége mellett mai számunkban napvilágot lit , mely 
felelősséget akként értünk, hogy egyiket sem védelmezve a 
másik ellen, a tisztelt illető urakra bizzuk, hogy állításaikért 
helyt álljanak. 

—• Az , Uj Mayyar Sión' okt. füzetének tartalma. Is-
mereteink forrásai, Cseh Ferencztöl. Az Archidiakonusok, Dr. 
Hamvastól. A fonteti nő látomásai, Fábián Jánostól. Utazás 
Lourdesba, Maszlagliy Ferencztől. Rögtönzet a nagy Char-
treuse-i zárdában, Bogyaitól. Vegyesek. 

—HurterneJc nagybecsű, ,Nomenclator Literarius'-ából a 
III. kötetnek jelent meg első füzete, mely 316 lapon az 1664— 
1680. évekre terjed, a következő felosztás mellett : Theologia 
scholastica, positiva et polemica ; Disciplinae ad ss. litteras 
spectantes : Patrologia ; Hist. Ecclesiastica ; Theologia pra-
ctica: Jus can. Theol. mor., pastoralis, s végre: Tabulae 
chronologicae theologorum, a tantárgyak s a nemzetek szerint. 
Komoly tanulmányokkal foglalkozó e munkát nem nél-
külözheti. 

= Felkéretnek azon t. cz. gyűjtők, kik a „Küzdő Ha-
talmak11 czimü társadalmi regényre megrendelőket gyűjtöt-
tek, ugy szintén, kik azt megrendelni szándékoznak, hogy meg-
rendelési iveit minél előbb (legkésőbb nov. végéig) alulirot-
takkoz beküldeni szíveskedjenek. Eger, 1874. november 4-én. 
a „Küzdő Hatalmak" fordítói. 

—A ,Spener1 sehe Ztg.\ Berlinnek, egynek kivételével leg-
régibb lapja okt. 31-én megszűnt, miután 134 esztendeig és 
4 hónapig fenállott volna. 1740. juniushó .30. megalapit-
tatva, akkor e czimet viselte : „Berlinische Nachrichten von 
Staats- und gelehrten Sachen." Alapitója Haude Ambrus, 
,Király ő felségének s a tudós társaság szab. könyvkereske 
dője' volt, ki néhány évvel későbben Spener János Károly 
könyvkereskedőt társul fogadta. Spener 1748-ban kizárólagos 
tulajdonosa lőn a lapnak, mely egészen a legújabb időkig bi-

zonyos lutheránus conservativismust negélyzett, mignem a 
Bismarck-aera elszédítő hatása alatt a liberális táborba kanya-
rodván, ott a ,National Ztg', ,Köln. Ztg' s a t . által agyon-
concurráltatott. Előfizetőit, kiknek száma utoljára néhány 
százra apadt volt, a ,Nat.-Ztg.' vette meg, darabját két 
talléron. 

— ,Protestantische Polemik gegen die katholische Kir-
che. Populäre Skizzen und Studien von Heinrich v. d. Clana.' 
Freibg. Herder, 1874. VII és 1681. ára 90 kr. Tolle, lege, és — 
bámulj ! azaz ne bámulj, ne csodálkozzál többé, még a legvas-
tagabb tudatlanságon, a legelfogultabb türelmetlenségen se, 
melyet protestáns emberben csak találhatsz a katholicismus-
sal szemben, midőn szerző kézvezetése nyomán látod, mit csi-
nált a ,protestáns tudomány' Hase ,Handbuch der Protestan-
tischen Polemik' és Herzog, ,Realencyclopaedie' czimü, az 
atyafiak közt nagy tekintélynek örvendő müveiben a katholi-
kus egyházból. Amely felekezetnek tudósai ily carricaturákat 
tudnak valóság gyanánt árulni, s amely olvasók képesek ily 
Íróknak hitelt adni, azoktól ugyan kitelik minden, mi pedig 
mindkettőt csak sajnálhatjuk. 

— A ,Hunyadi M ' intézete Bacsák Imre két becses 
dolgozatát hirdeti : a) ,A kath. alapok és alapítványok termé-
szetéről; s b) ,A polg. házasságról'; mindkettőnek ára együtte-
sen egy forint. 

— Pilat József előfizetést hirdet az év végén megjele-
nendő ily czimü munkára : ,Die katholischen Männer- und 
Frauen-Klöster der österr.-ungar. Monarchie . . . . mit einer 
kurzgefassten Kirchen-Geographie als Anhang'. A műnek elő-
fizetési ára 5 ft. Az előfizetés Bécsbe intézendő : ,An die 
Buchdruckerei F. Eipeldauer u. Comp. Wien, I. Postgasse 
Nro. 2., (Dominikaner-Gebäude). Kívánatra a könyv utánvé-
tellel is küldetik meg. 

— ,Szatmár' czim alatt a hasonnevű városban jövő új-
évtől kezdve társadalmi, ismeretterjesztő, közegészségügyi, 
kozgazdászati és szépirodalmi hetilap indul meg, Nagy Lajos 
kiadó- s Dr. Tomcsányi Imre szerkesztő-tulajdonossága mel-
lett. Előfizetési ára egész évre 4 ft., illet. 2 s 1 ft. Előfizet-
hetni minden postahivatalnál. 

— A Sartori-féle . Weckstimmen'-nék II. füzete igen 
érdekes szemlét tart a mai világ politikai, soeialis s erköl-
csösségi állapota felett. Czime : ,Die Wacht am Felsen Petri, 
italienische Reisegedanken von J. Fahrngruber.' A jövő (1875.) 
évfolyamnak 1-ső füzetét Stolz Alban fogja irni; czime lesz : 
.Verbothener Baum für Katholiken und Protestanten.' Ezen 
érdekes hir minden bizonynyal számos előfizetőt szerzend e 
derék vállalatnak. 

— A lipcsei Breitkopf u. Hartel-czég a következő mun-
kát hirdeti: .Acta genuina ss. oecumenici Concilii Tridentini 
sub Paulo III., Julio III. et Pio IV. PP. MM., ab Angelo 
Massarello episcopo Thelesino eiusdem concilii secretario 
conscripta nunc primum intégra édita ab Augustino Theiner, 
congregationis Oratorii presbytero etc. etc. Accedunt acta 
eiusdem concilii sub Pio IV. a cardinale Gabriele Paleotto, 
archiepiscopo Bononiensi digesta secundis curis expolitiora. 
2 Bände 4. Preis 80 Mark netto. Ugyané munka az, melyet 
főlapunk már a 28. számbeli, Vegyesek' közt (220.1. ) emiitett. 
Legújabban, az ottani egyetem megnyitásakor Zágrábban 
megfordulván, Theinernek programmszerü előfizetési felhívá-
sát sikerült megszereznünk, melynek közlését azonban mind-
eddig tárgyhalmaz miatt halasztanunk kellett. 

Megjelent s bekiildetett : 
Baumstark, R. Isabella v. Castilien u. Ferdinand v. Arago-

nien, die „katholischen Herrscher" Spaniens. 8. Freiburg. 
1 frt 8 ujkr. 

Veltheim, H. von. Der Zollwächter. Eine Erzählung nach 
dem Französischen frei bearbeitet. 2. Aufl. 8. Mainz. 
2 frt 10 ujkr. 

Prediger und Katechet, der. Eine praktische, katholische 
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Monatschrift, besonders für Prediger und Katecheten auf 
dem Lande und in kleineren Städten. Jahrgang 1875. Heft 
1. für 12 Hefte. Preis 3 frt 45 ujkr. Mit franco Postversen-
dung Preis 4 frt 18 ujkr. 

Schütz, Dr. L. Prof. der Philosophie, Vernunft-Beweis für 
die Unsterblichkeit der menschlichen Seele. 8. Paderborn. 
90 ujkr. 

Moere, von der, Pr. d. G. J. Die Verfolgung der Genter 
Seminaristen in den Jahren 1813 und 1814, nebst einem 
Rückblicke anf die Kirchengeschichte jener Zeit. 8. Mainz. 
90 ujkr. 

Mertens, Dr. Conr., Hermann v. Mallinckrodt. Erinne-
rungen aus seinem Leben zu Nordborchen, gr. 8. Pader-
born. 36 ujkr. 

Ohler, A. K, Lehrbuch der Erziehung und des Unterrichtes. 
Eine systematische Darstellung des gesammten katholi-
schen Volksschulwesens für Geistliche und Lehrer. 8. Aufl. 
gr. 8. Mainz. 4 frt 20 ujkr. 

Giordano, J. B., das eucharistische Leben und das ewige 
Königthum Jesu Christi. Vier Vorträge. 16. Freiburg. 
48 ujkr. 

Patiss, P. Georg, Pr. d. G. J. Das Martyrium in der katho-
lischen Kirche. 8. Mainz. 1 frt 80 ujkr. 

Majunke, Paul. Louise Lateau, ihr Wunderleben und ihre 
Bedeutung im deutschen Kifchenconflicte. gr. 8. Berlin. 
1 frt 5 ujkr. 

Rohling, Prof. Dr. À., Louise Lateau, die Stigmatisirte von 
Bois d'Haine. Billige Ausgabe. 12, Paderborn. 30 ujkr. 

Louise Lateau. Nach eigener Anschauung und zuverlässigen 
Quellen geschildert. 8. Breslau. 18 ujkr. 

Löffler, A. Pfarrer, vollständig ausgearbeitete Schulkateche-
sen zur Erklärung des für die Erzdiözese Wien vorge-
schriebenen kleinen Katechismus, gr. 8. Wien. 1 frt 50 kr. 

Grassbauer, Dr. Ferd., Landeskunde von Oesterreich-Un-
garn. Mit geogr. statist, und anderen einschlägigen Lite-
ratur-Anzeigen. gr. 8. Wien. 2 frt. 

Mayer, Dr. Franz, Professor. Geschichte Oesterreichs mit be-
sonderer Rücksicht auf Culturgeschichte. 2 Bde. gr. 8. 
Wien. Preis 5 frt, 

Rogacoi, P. (a. d. G. J.) die Kunst heilig zu werden. Zum 
Besten aller Christen, welche in was immer für einem 
Stande heilig leben wollen. 16. Regensburg. 45 ujkr. 

Drbal, Dr. M. A., Lehrbuch der empirischen Psychologie. 
Zum Unterrichte für höhere Lehranstalten sowie zur 
Selbstbelehrung leichtfasslich dargestellt. 2. Aufl. gr. 8. 
Wien. 2 frt. 

Höllrigl, B. J. Pfarrer, Apologetik der Wahrheit. Für Stu-
dienanstalten und zum Selbstunterrichte, gr. 8. Wien. 
1 frt 50 kr. 

Jariscli, Dr. H. A., Illustrirter kathol. Volkskalender für 
1875. Wien. 54 ujkr. 

Firnstein, J., des heil. Malachias Weissagung über die rö-
mischen Päpste bis zum Ende der Welt. 8. Regensburg. 
45 ujkr. 

Malan, Emil von, Geschichte der heiligen Katharina von 
Siena. 2 Thle, 2. verb. Aufl. gr. 8. Regensburg. 4 frt 5 ujkr. 

Katholikus kérdések. III. évf. 8. füzet. Tartalma: A plios-
phorizálók, Avispától. Évenkint 12. füzet, ára bérmentes 
szétküldéssel 1 frt o. é. Kiadja Sartori Károly Pesten és 
Bécsben. 

Dupanloup, Felix. A vasárnapi pihenés és a vasárnapnak 
megszentelése. n. 8. r. Budapest Sartori Károly bizománya. 
Ára 40 ujkr. 

Ziniándy Ignaz, Festpredigt. Zusammengestellt und am heil. 
Stefanstage, den 20. August 1874, in der Cathedralkirche 
zu Stuhlweissenburg in ungar. Sprache vorgetragen. Ins 

Deutsche übertragen vom Verfasser, gr. 8. Budapest, 
Sartori. Preis 20 kr. 

Besuch, ein, bei Louise Lateau, der mit den Wundmalen des 
Heilandes begnadigten Jungfrau in Bois d'Haine. Ein 
Trostbüchlein für das katholische Volk. Mit einem Titel-
Bilde. VII. Aufl. 16. Dülmen. Preis 18 ujkr. 

Manning, H. E. (Erzbischof v. Westminster.) Die vier grossen 
Uebel unserer Tage. I. Die Auflehnung der Vernunft ge-
gen Gott. II. Die Auflehnung des Willens gegen Gott. III. 
Der Abfall der Gesellschaft von Gott. IV. Der Geist des 
Antichrist. Aus dem Engl. 8. Augsburg. Preis 60 ujkr. 

Alleker, J., Seminardirektor. Die Volksschule. Unter Mit-
wirkung von Fachmännern herausgegeben, gr. 8. Freiburg. 
Preis 5 frt 40 kr. 

Blot, P. Priester d. G. Jesu. Das Wiedererkennen im Him-
mel. Trostbriefe. Aus dem Franz. 4. Aufl. 16. Mainz, 60 kr. 

Boutlreatix, P. F. J. aus d. G. Jesu. Die Seligkeit des Him-
mels. Aus dem Engl. 16. Mainz. 90 kr. 

Clana, Heinrich, von der ; protestantische Polemik gegen die 
katholische Kirche. Populäre Skizzen und Studien, gr. 8. 
Freiburg. 90 kr 

Gapp, J., die Kirche Jesu. Dem katholischen Volke gewid-
met. 2. Aufl. 8. Freiburg. 2 frt 16 kr. 

Jessing, Joseph, Die versuchte Ausrottung der katholischen 
Religion in England durch die Staatsgewalt unter Heinrich 
VIII. und seinen Nachfolgern. 16. Freiburg. 54 kr. 

gp^-" Az itt jelzett könyvek kivétel nélkül 
kaphatók Sartori Károly könyvkereskedé-
sében , Pesten : városháztér ; Bécsben : Stadt, 
Sonnenfels-Gasse Nr. 15. 

— Ismételve alkalmat veszünk magunknak t. olvasóink-
nak Sartori Károly urnák pápai s primitialis könyvkereskedé-
sét (Pesten, városháztér, Bécsben Stadt, Sonnenfelsgasse Nr. 
15.) a legmelegebben ajánlani, mely széles üzleti összekötte-
téseinél fogva azon helyzetben van, mindazon szolgálatokat, 
melyeket a közönség egy jó katholikus könyvkereskedéstől vár-
hat a legpontosabban teljesíthetni. Ajánlja gazdagon felszerelt 
készletét kath. hittani s egyéb oly tudományos munkákban, 
melyek az egyház tanába, a hit s jó erkölcsbe nem ütköznek. 
Hasonló feltétel alatt elfogad előfizetéseket is minden kül- s 
belföldi lapra. Említjük még, miszerint missalék (4 frttól — 
100 frtig s azonfelül) s breviáriumok a különf. propriumok-
kal, diurnalék, pontificalék, rituálék ; továbbá a kath. irányú 
szépirodalomnak remekmüvei, iskolai jutalom-, tan- s ima-
könyvek, ifjúsági iratok, mindez különféle nyelven ; úgyszin-
tén mindennemű, kedves ajándékul szolgálható diszmüvek 
mindig a legnagyobb választékban készen tartatnak. Ehhez 
járul még a legkülönfélébb egyházi műtárgyaknak gazdag s 
jól berendezett készlete, úgymint olajfestmények, olaj- s szin-
nyomatok, aczél-, réz- s kő metszetek, fényképek, szent ké-
pecskék (száza 30 krtól 30 frtig,) keresztelési-, gyónási-, ál-
dozási-, bérmálási- s gyászképek, keresztutak s kánontáblák, 
feketén s színezetben, minden nagyságban s megfelelő jutá-
nyos árakon. A megrendelések a lehető leggyorsabban telje-
síttetnek. 

A Sartori-czég, mint kiválólag a katli. irodalommal fog-
lalkozó, talán némileg jogos igényt is tarthat arra, hogy te-
kintve azon tetemes anyagi erőmegfeszitéseket, melyeket ily 
kizárólagos irányú raktárnak mindig a kor s az egyre változó 
irodalmi mozzanatok színvonalán való fentartása folytonosan 
követel, a főt. papság rendelményeivel hozzá forduljon, mit 
annál nagyobb bizalommal tehet, minthogy a jelenlegi sze-
mélyzetnek lelkiismeretes törekvése csak oda központosul, 
hogy a t. közönség megelégedését minden tekintetben ki-
érdemelje. 

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

Buda-Pest 1874. Nyomatott K o c s i Sándor -ná l , Ország-ut 39. sz., Luby-ház. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

1 
Előfizethetni minden k . 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 39-ik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, november 21. 42. II. Félév, 1874. 

Tartalom. Az ,Apostolicae sedis moderationi' stb. — A liberális katholicismus. — Magyarország fm. bib.-iicprimásának 
tartott beszédei. — Egyházi tudósítások : Pest. Az európai izzó nagy katlan. Boroszló. Mi a pápa ? London. Manning érsek-
nek Gladstone ellen intézett nyilt levele. Maincz. Ketteler püspöknek legújabb röpirata a ,culturkampf'-ról. — Vegyesek. 

Az „Apostolicae sedis moderationi" 
bullában foglalt egyházi fenyitékek. 

(Vége.) 

IV. Nem fentartott kiközösítés alá esnek : 
1. Azok, kik parancs vagy kényszer által esz-

közlik, hogy köztudomásu eretnekek és olyanok, 
kik névleg kiközösitve vagy egyháztilozat alatt 
vannak, egyházilag eltemettessenek. Azelőtt IV. 
Sándor és V. Kelemen pápák rendeletei folytán 
ezen fenyíték mindazokra vonatkozott, kik közre-
működtek, most csak azokra szorítkozik, kik azt 
parancsolják vagy kényszer által eszközlik. Vi-
lágos, hogy a köztudomásu eretnekekhez a hitha-
gyók is tartoznak. 

2. Azok, kik a hitnyomozó törvényszék (S. 
officium) működését akadályozzák. 

3. Azok, kik az „Ambitiosae" czimü pápai 
rendelet ellenében egyházi javakat elidegenitenek 
vagy vesznek. II. Pál pápa „Ambitiosae" kezdetű 
rendelete (Extrav. comm. cap. unie, de reb. eccle-
siae non alienandis) ingatlan, és olyan egyházi ja-
vakra vonatkozik, melyeket az egyházi jog az in-
gatlanokhoz számit. Fontos oknál fogva azonban a 
pápa felhatalmazást szokott adni az egyházi javak 
elidegenítésére. 

Ezen kiközösítéseken kivül érvényben marad-
nak mindazok, melyeket a trienti zsinat határozott; 
ezek alá esnek : 1) kik egyházi javakat, jámbor 
vagy kegyes alapítványokat, vagy ilynemű intéze-
tek jogait bármely czim alatt magoknak elsajátítják 
„usurpare praesumentes vei convertere in proprios 
usus per se, vei per alios, iurisdictiones, bona, cen-
sus, iura feudalia et emphyteutica, fruetus, emolu-
menta seu quascunque obventiones ecclesiarum, be-

neficiorum, Montium pietatis seu alterius pii loci, 
vel impedira, ne ab iis, ad quos iure pertinent, per-
eipiantur" (Sess. XXII. c. 11. de Reform.) Ezen ha-
tározat tágabb, mint az első szakasz 11. pontja, 
mely csak szorosan vett egyházi javadalmakra, va-
lamint csak a bitorlás és lefoglalás eseteire vonat-
kozik; különben ezen kiközösítés is a római pápá-
nak van fentartva, de nem „speciali modo". 2) A 
kiközösítést magokra vonják, kik főpásztori enge-
dély nékül a szentírásra vonatkozó könyveket nyo-
matnak vagy kinyomnak : „Sacrosancta synodus. . . 
decernit et statuit, ut posthac sacra seriptura, po-
tissimum vero haec ipsa vêtus et vulgata editio, 
quam emendatissime imprimatur, nullique liceat 
imprimere vei imprimi facere quosvis libros de re-
bus sacris sine nomine auctoris, neque illos in fu-
turum vendere, aut etiam apud se retinere, nisi pri-
mum examinati probatiquefuerint ab ordinario sub 
poena anatheuiatis et pecuniae in canone concilii 
novissimi Lateranensis apposita". (Sess. IV. decr. 
de editione et usu sacrorum librorum.) IX. Pius 
ezen zsinati határozatot ugy módosította, hogy 
kiközösítés alá csak azok esnek, „qui libros de re-
bus sacris tractantes sine Ordinarii approbatione 
imprimunt aut imprimi faciunt". 3) Nőrablók ós 
bűnrészeseik (Sess. 25. c. 4.) 4) Azon elöljárók éa 
urak, kik alattvalóikat valamely házasságra kény-
szeritik ; ezen bűneset a mostani viszonyok közt 
nem igen fordulhat elő. 5) Mindazok, kik valamely 
nőt zárdába lépni kényszerítenek, erre közremű-
ködnek, vagy bármely módon igazságos ok nélkül 
attól visszatartanak. (Sess. XXV. c. 18. de Regül.) 

V. A fentartott felfüggesztések. 

Az első pont megujitja VIII. Bonifácz pápa 
rendeletét, mely 1300-ban kelt és felfüggesztéssel 
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sújtja azon káptalanokat és konventeket, melyek a 
kinevezett vagy megválasztott főpapoknak a meg-
erősítő pápai irat bemutatása élőt* a széküresedés-
ben levő püspökség, vagy monostor kormányát át-
engedik.1) 

A 2. 3. 4. 6. és 7. pont felfüggeszti azon püs-
pököket, kik az egyházi törvények ellenére felad-
ják a sz. rendeket, valamint azokat is, kik ily mó-
don felveszik. Egyházi rendeletek szerint ugyanis 
a püspök csak saját alattvalóinak adhatja fel a 
szent rendeket, idegeneknek csak akkor, ha saját 
püspöküktől elbocsátó levelet (litterae dimissoriae) 
hoznak ; sőt, ha az alattvalók idegen megyében 
annyi ideig tartózkodtak, hogy egyházjogi aka-
dályt vonhattak magokra, kötelesek az illető megye 
püspökétől bizonyítványt (litterae testimoniales) 
előmutatni. Azonkívül a felszentelő püspök köte-
lességében áll gondoskodni, hogy a felsőbb egyházi 
rendekben csak azokat részesitse, kik tisztességes 
ellátás (titulus ordinationis) birtokában vannak. 
IX. Pius az ide vonatkozó egyházi fenyítékeket 
némi módositással megújította; igy különösen a 6. 
pontban felfüggeszti azokat, kik a rendeket köztu-
domású eretnek, szakadár vagy névleg egyházi fe-
nyíték alatt levő püspöktől veszik fel. 

Az 5. pont a szent rendek gyakorlásától fel-
függeszti a kicsapott szerzeteseket, kik a szerzet 
kebelén kivül élnek (Religiosi eiecti, extra Religio-
nem degentes.) 

Ezeken kivül még érvényben maradnak a tri-
enti zsinat felfüggesztései, melyek egynéhány kivéte-
lével mind az egyházi rend törvényellenes kiszol-
gáltatására vagy felvevésére vonatkoznak. Ezen 
eseteken kivül felfüggeszti azon papokat, kik ide-
gen jegyeseket a „parochus proprius" engedélye 
nélkül összeadnak mindaddig, mig az illetékes plé-
bános püspöki hatóságától feloldozást nem nyernek 
(Sess. XXIV. e. 1. de Reform.) ; felfüggeszti továbbá 
„ab usu pontificalium" azon püspököket, kik ide-

') Ezen pontot némiképen módosítja egy „Romanua 
Pontifex" kezdetű 1873-ban kelt pápai rendelet. Ez ugyanis 
a pápának különösen fentartott kiközösítéssel sújtja azon 
káptalani tagokat, kik a kormány által kinevezett püspök-
nek a pápai megerősítés és bemutatása előtt a püspöki kor-
mányhatalmat bármely czim alatt átadják ; ugyanazon bün-
tetés alá esnek akkor is, ha a megválasztott vagy kinevezett 
püspökjelöltet káptalani helynöknek választják, valamint 
azok is hasonló büntetést vonnak magokra, kik ilyen körül-
mények közt e hivatalt elfogadják, elismerik vagy közre-
munkálnak. A kik pedig ezek közt püspöki méltóságban 
vannak „ab exercitio Pontificalium" felfüggesztetnek, és 
azonkívül fentartott egyháztilozat alá esnek. (,Rel.' 1873. 
II. 38.) 

gen megyében engedély nélkül püspöki ténykedé-
seket végeznek (Sess. 27. c. 5. de Reform ) 

VI. Fentartott egyliáztilozatok. 

1. Ezen egyházi fenyíték aláesnek azon testü-
letek, társodák és káptalanok, melyek legközelebb 
tartandó egyetemes zsinathoz felebbeznek. Egyes 
személyek ezen vétség elkövetése miatt a „speciali 
modo" fentartott kiközösítést vonják magokra; a 
hasonlóképen fentartott tilozat testületeket illet. 

2. „Interdictum ab ingressu ecclesiae" (hogy 
valaki ott az ist. tiszteletben részt vegyen) alá es-
nek, kik egyháztilozat alatt levő helyen az isteni 
tiszteletet végezik vagy mások által végeztetik, ha 
azt tudják ; valamint azok is, kik névleg kiközösí-
tett egyéneket az isteni tisztelethez bocsátják vagy 
azokat egybázílag eltemetik; hogyha az illető egyén 
a pápától van kiközösítve, akkor a „communicatio 
indivinis", mint emlitvevolt, kiközösités alatt tiltva 
van. A szóban levő egyháztilozat azon egyházi bi-
rónak van fentartva, kinek ítélete meg lett sértve. 

A trienti zsinat csak két egyháztilozatot emlit. 
„Interdictum ab ingressu ecclesiae"-vel sújtja azon 
érseket, illetőleg legöregebb alárendelt püspököt, 
ki a törvény értelmében nem jelenti fel a helyben-
lakási kötelmét nem teljesitő püspököt, illetőleg 
érseket. (Sess. 37. c. 1. Reform.) Altalános egyház-
tilozat alá veti azon káptalanokat, melyek a szék-
üresedés első évében az egyházi rendek felvétele 
végett elbocsátó leveleket adnak. (Sess. VII. c. 10. 
de Reform.) 

A trienti zsinat által határozott fenyítékeken 
kivül azon külön egyházfenyitékek is, melyek egy-
házi törvények vagy pápai rendeletek által a pá-
paválasztás vagy pedig bizonyos szerzetes rendek, 
jámbor társulatok és helyek belső kormányzásá-
nak érdekében mondattak ki. amennyiben még ér-
vényben (in suo vigore) vannak. 

IX Pius pápa „Apostolicae Sedis Moderatloni" 
rendelete által azonkivül megsemmisítette mind-
azon kiváltságokat, melyek birtokában valának 
szerzetes rendek és más társulatok a fentartott ese-
tek és fenyitékek feloldozását illetőleg. A püspö-
köknek azonban meghagyatik a trienti zsinat által 
adott általános kiváltság, a pápának különösen fen-
tartott eseteket kivéve. Az emiitett zsinat felhatal-
mazása igy szól: Liceat episcopis... in quibuscum-
que casibus occultis, etiam sedi apostolicae reserva-
tis, delinquentes quoscumque sibi subditos in dioe-
cesi sua per se ipsos aut vicarium ad id specialiter 
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deputandum in foro conscientiae gratis absolvere, imposita 
poenitentia salutari." (Sess. XXIV. c. b. de Reform.) Tehát 
csak titkos és a pápának egyszerűen fentartott esetekben bir 
a püspök feloldozási hatalommal, hacsak külön felhalmazása 
nincsen, mint például az ötévi engedélyek (facultates quin-
quennales). -+-

Á liberális katholicismus. 
(Folytatás.) 

III.. 

Előadtuk a fentebbiekben a liberális katholicismus tar-
talmát, mely mint látható, főjellegét az engedékenységben 
birja és az embert Isten helyébe teszi ; nem ettől, hanem 
attól várja a társadalom szerencséjét és üdvét. Lássuk már 
minő a katholikus felfogás a liberalis-katholikus felfogás-
sal szemben azon poutozatokra nézve, melyeket fentebb, 
mint a liberális katholicismus tanitmányát jeleztünk. 

1) A keresztény igazság a profán életre nézve állitó-
lag igenis magasztos éa semmiképen sem lehet arra utalva, 
hogy földi befolyások közreműködésére szoruljon, minek 
következtében az egyháznak, mint az igazság képviselő-
jének is méltósága alólinak kellene tartani, hogy magát 
mint jogokkal felruházottat áliitsa az állam elé. Ez a fel-
fogás valóban eredetien liberális ,katholikus'. A liberálisok-
ká! mellőzni akarjak a nyilvános életben a ker. igazság ér-
vényesitésát, a katholikusokkal pedig épen ezen igazság be-
csülését akarják elismertetni. Mit lehet ily körülmények 
közt tenni ? Promoveatur ut amoveatur. Vizsgáljuk csak a 
keresztény igazság magasztosságát, azonnal megfogjuk is-
merni a liberális katholikus állitás tarthatatlanságát, és 
szemben fogunk állni azon mély és egyetlen vitás kérdéssel, 
mely a liberalismus és katholicismus közt létezik. Kitől 
birja a ker. kath. kinyilatkoztatásban letett igazság, fensé-
ges jellegét? Bizonyára csak Istentől, kinek viszfénye. Már 
most a kérdés, melyre minden visszavihető az: van-e való-
ban Isten, vagy sem ? E kérdésre fél válasz nem adható, itt 
csak igen, vagy nemnek van helye. Ha nincs Isten, akkor 
abban a liberalismusnak igaza van, hogy ő az igazság 
mellőzésével az embert a világrend alpha és ómegájává 
teszi, s akkor a liberális katholikusuak is igaza vau, amennyi-
ben ő katholikus hitét egy csinos, vigaszteljes álomnak te-
kinti, bizonyára igen magasztosnak, hogy a földi államéletre 
befolyását gyakorolja. De, ha Isten létezik, aki anyagit és 
szellemit, nagyot ugy mint kicsit teremtett, fentart és kitű-
zött czeija felé kormányoz, akkor minden az ővé, minden-
hez positiv joga van, el kell őt ismerni mindenütt, akkor 
nincsen semmi, sem szellemi, sem világi, íimi Istenhez na-
gyon profán lenne. Amint tehát minden Istentől veszi erede-
tét és Isten akaratán nyugszik, ugy mindennek Istenre kell 
vonatkozma és az ember nincsen sohasem a magán életben, 
sem az állam szolgálatában feljogosítva, hogy magát az 
Isten uralma és a keresztény igazságok befolyása alól ki-
vonja. Végül pedig ezen következtetésre jutunk, hogy a ke-
resztény igazságnak épen azért, mivel oly magasztos, min-
den felett uralkodni kell. 

Ha pedig az igazság Istentől nyert feladatának meg-
oldásában ,földi szövetségeseket' keres, és az állami véde-

lemre hivatkozik, ugy ez nem gyengeségének, hanem em-
berismereténekjele. Váljon nem földi dolgok befolyásolják-e 
döntőleg az embert mindenben? Igy van ez a természet 
országában is, és ezen a kegyelem országa mit sem változtat, 
hanem csak a földi dolgokat saját természeti minőségük sze-
rint a maga czéljaira értékesiti. Ha a ker. igazságnak az a 
rendeltetése, hogy az embereket magának alávesse, ugy mi-
kép lehetne méltóságán alóli, azon földi dolgokat is felhasz-
nálni, melyek sikerrel hatnak az emberre ? Ezen dolgokról 
és viszonyokról lemondani a ker. igazság ellenségeinek j a -
vára, annyi jelentene, mint az isteni feladat végrehajtását 
lényeges pontokban feladni. Különösen áll ez, midőn arról 
van szó, hogy az állami hatalom védelme igénybe vétessék. 
Midőn az isteni igazság a földön megjelent, magával hozta 
az emberek közt létezhetési és működési jogot. A hol pe-
dig a jog létezik, és a hol a gonosz emberek akarata nagyon 
is hajlandó a jogot megsérteni, ott hathatós jogvédelemre is 
szükség, van. Már pedig az állam azon az Istentől rendelt 
intézmény, melynek e jogvédelmet uyujtani kell, és azért 
az igazság semmit sem vészit, ha az államtól joga és szabad-
sága számára védelmet követel. 

Nagyon ügyetlen ürügy tehát a ker. igazság inagasz-
tossága azon czél elérésére, hogy a nyilvános életből mellőz-
tessék ; ugyanez áll a kath. egyház magasztos rendeltetésé-
ről, melyről a liberális katholikusok oly sokat tudnak be-
szélni. Az egyház mint a ker. igazság látható képviselője és 
hordnoka, nem olyformán létezik a népek közt, mint azok-
nak oly nevelője, melyet csak kegyelemből tartunk, és mely-
nek szolgálatát akkor, a mikor akarjuk, megköszönhetjük, 
hanem mint az ő látható létezésében jogosított hatalom, sőt 
mint az Isten által valóságos uralomra rendelt királyné, mint 
annak helytartója, kinek Isten az embereket tulajdonául 
adta. Az egyháznak az a feladata, hogy bennünket az üd-
vösségre vezéreljen, tehát nem csak az, hogy velünk a ke-
gyelmet, melyre szükségünk van közölje, hanem hogy a mi 
részünkről szükségelt közreműködést is szabályozza, és ezt 
természetesen azon mértékben és terjedelemben, a mint ne-
künk kötelességünk örök rendeltetésünk felé törekedni ; ő 
tehát nem veti el magát, habár övéinek akaratát minden-
hová követi is, és ha az Isten által neki adott uralmat, az 
élet minden földi viszonyai közt érvényesiti is. Az egyház 
uralmi hatalma nem politikai természetű, amennyiben vala-
mi államszerü Organismus szervezéséről lehetne szó, mely a 
népek életében felmerülő politikai kérdésekkel, azoknak po-
litikai oldalát illetőleg törődnék. De politikai természetű 
azon értelemben, amennyiben a politika vallás-erkölcsi oldal-
lal is bir. Midőn az üdvözítőt kérdezték: „szabad-e a csá-
szárnak adót fizetni", nem azt válaszolta: hallgassatok az 
ilyen dolgokról, mert az én tanitmányomnak a politikához 
semmi köze ; hanem a politikára nézve nagyonis jelentő-
ségteljes választ adott. Épen oly kevéssé tarthatja az egy-
ház méltósága alattinak, hogy az állammal, kölcsönös támo-
gatás végett, szövetségre lépjen. Az egyház a kereszt leánya, 
ugyan nagyon jól tudja, hogy a királyi koronán lévő arany 
Isten előtt nem bir több értékkel, mint a koldus mezén levő 
por, de az egyház az államban az Isten által rendelt rendet 
;s felismeri, és ezért sokszor nagy áldozatokat is hozott az 
állami rend érdekében, sőt ezt még akkor is tiszteletben tar-
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totta, midőn általa üldöztetett. Ami caak az összes európai 
állami rendben életrevaló és üdvhozó a népekre nézve, az 
mind a kath. egyház müve; és ha majd a társadalmi rend 
felforgatása idejében a népek segélyt keresve az egyházhoz 
jönnek, első feladatának fogja tekinteni, hogy ismét életre 
hivja a rendezett állami életet. 

2) A keresztény kath. igazság továbbá állítólag nagyon 
megfoghatatlan és tényleg sokkal kevésbbé van általánosan 
elismerve, hogy sem az emberek közt, mint egyedül jogosult, 
érvényesíthető lenne. Erre mindenekelőtt azt válaszoljuk, 
hogy a megfoghatóság és az elismerés az igazság természe-
tén mit sem változtat. Minden józaneszü ember belátja, hogy 
az igazság a vallás terén sem az emberi ész szüleménye, 
hanem annak működése amazt, mint bizonyos adottat már 
feltételezi. Az ember feladata az igazságot keresni, ahhoz az 
élet minden viszonyai közt ragaszkodni, ha csak nem akar 
megszűnni ember lenni. De ami az egyes emberre megdönt-
hetetlenül igaz, a fölött semmi állami okoskodásnak nem 
szabad akár kételkedni, akár azt figyelmen kivül hagyni. 

Másodszor a ker. kath. igazság távolról sem oly mér-
tékben megfoghatatlan, a mint állittatik. Hitünk azt ta-
nítja, hogy a ker. igazság lényegesen az örök üdvre vonatkozó 
pontjaiban mindazokra nézve kellőleg megfogható, kik j ó -
akarattal birnak. Vagy talán Krisztus, ki azért jött, hogy 
az igazságot megfogható közelségbe hozza az embernek, elté-
vesztette volna megjelenésének czélját? Végül épen azon 
körülmény, hogy a ker. igazság nehezen megfogható, szolgál-
tathatna kellő okot, hogy a külső társadalmi viszonyoknak 
megfelelő alakítása által megfoghatóvá tétessék. Az igaz-
ságnak e világon nem pusztán a lelkekkel, hanem az em-
berekkel is van dolga, a kik nehezen védelmezhetik magokat 
azon benyomások ellen, melyeket nevelés, példa, olvasás 
stb. utján nyernek. Mikép lehet várni, hogy az ember az 
igazságot megfogja, ha szakadatlanul ki van téve a gunyo-
lásoknak. Az igazsághoz való helyes viszony már magában 
véve nehézségekkel van összekötve; de ezeket már mégis 
nagyították, amennyiben a szabadság nevében az igazság 
megvetését a hitetlen nyilvános élet által az úgynevezett 
müveit osztályra valóban ráerőszakolták és a hitetlenség, 
erkölcstelenség felszabadítása által a tudományban, művé-
szetben és irodalomban hozzá hatalmas szövetségest is nyúj-
tottak neki. (Folyt, köv.) 

Magyarország fm. bibornok-herczegprimásának 
az ezidei papi lelkigyakorlatolt alkalmával tartott beszédei. 

(Folytatás.) 

Az eddigiekben azon beszédet adtuk, melylyel Ő Fő-
magassága a lelki gyakorlatokat megnyitani kegyeskedett ; 
következik immár a befejező beszéd. 

Ad sacraiu hanc solitudinem confluximus, non ut subtra-
heremus nos curiset laboribus, ad quos vi muneris nobis in-
cumbendum est, sed potius ut ad pedes Crucifixi Salvatoris 
meditaremur, et quod olim iam didicerimus, in memóriám 
rursum revocaremus, quales nempe nos esse oporteat, ut gra-
vis8Ímis muneris nostri partibus ad omnem amussim respon-
dere valeamus. Solitudinem, in quam nos abdidimus, „con-
victum et commercium cum Deo" ') vocat Tertullianus, S. 

») Ad Uxor. 

Basilius autem : „mortem vitiorum, ab aestu saeculi refu-
gium, coelestis doctrinae scholam, sanctarum mentium delec-
tamentum." 2) Atque hie ipse magnus et sanctus Ecclesiae 
Doctor, et tota Sanctorum história testis est, quod solitudo 
viros sanctitatis et eruditionis laude praestantissimos genue-
erit ; in ilia enim nascuntur, prout maximus operosae solitu-
dinis incola, S. Hieronymus observât, in ea nascuntur „lapi-
des illi, de quibus in Apocalypsi Civitas Magni Regis ex-
struitur." 3) Quos inter lapides pretiosissimorum instar reful-
gent : S. Carolus Borr., S. Ignat. Loy., S. Franciscus Borgias, 
S. Philippus Ner., S. Vincentius a Paulo, S. Alphonsus M. a 
Ligorio, ut alios praeteream, quibus sanctae vitae principium, 
perpetuumque nutrimentum fuit sacra solitudo, in quam ipsi 
concesserunt, non, ut quiescerent a laboribus, sed ut in so-
litudine sacra aliquot dierum, novas haurirent vires pro la-
boribus, quos quidem omnes hi Sancti pro sua salute, pro 
gloria Dei, pro incremento Ecclesiae, pro salute fidelium ex-
antlaverunt maximos et durissimos. 

Experientia saeculorum comprobavit spiritualia exer-
citia in forma, quam iis S. Ignatius Loy. indidit, frequen-
tata, esse quasi pluviam salutarem, quae agros saevis tem-
pestatibus concussos, aut diuturuo solis ardore exustos, fru-
ctuum mire feraces reddit. Sed tantum, qui illis recte utebau-
tur et utuntur, exhibuerunt hos fructus. Sacramenta n. 1., 
certe sanctissima, et gratiae divinae uberrimi fontes, quibus 
prosnnt ? Bene utentibus. „Medicamentum quidem salutare 
compositum ac paratum —• habemus ; verum si morbum debet 
expellere, sumendum est, ac per venas im omne corpus 
diffundendum." 

Quos fructus in Vobis haec trium dierum exercitatio 
spirituális protulerit, non meum, est ad lancem ponere, hoc 
misericordiae divinae et vestri cordis arcanum est. Meae circa 
Vos caritatis fuit, viam Vobis monstrare et aperire tutam, 
Sanctorum vestigiis tritam, ac ideo tutam, in qua ambulan-
tes ad cor Salvatoris nostri Jesu Christi confugere et pertin-
gere possint ; meum fuit efficere, ut divinum illud effatum, 
„ducam eam in solitudinem, et loquar ad cor ejus," 4) inso-
net in animabus vestris, atque ut vocem Dei audiendi cam-
pus non desit Vobis „quae vox, teste S. Bernardo,5) non 
anditur in foro, non sonat in publico, secretum consilium,secre-
tum quaerit auditam." Dixi porro in prima mea allocutionei 
ipsa temporum, quae vivimus, ratione provocari imo compelli 
nos „ut adeamus cum fiducia ad thronum gratiae, misericor-
diam consequuturi, et.gratiam inventuri, in auxilio opportu-
no" 6) ut nimirum miserationes eiusquaeramus in adversis, cu-
ius iustitiam non timuimus in prosperis. Ut scorias vitiorum 
nostrorum exurat Christus Deus Noster, cuius sumus ministri, 
forna-îem Babylonis accendi curat aut sinit, quo compella-
mur esse mundi et immaculati, ipsius (Christi) bonus odor 
in populo. Amarus esfrmundus, non tribuit nisi spinas male-
dicentiae, invidiae, vathiniani odii acutissimas, tamen ama-
tur, quomodo amaretur, si dulcis esset? Ne saeculo iramersi 
pereamus pro coelo, auctor est Dominus, ut despumans pro-
funditatis Oceanus nos eiiciat, ut praeclusis viis mundi, ve-
lut Crucifixi discipuli ad ipsum confugiamus, iipsi perseve-

2) de laud. vit. sol. — 3) ep. ad Heliod. — 4) Os. 21, 14. - 6) ep. 
107. - 6) cfer Hebr. 4, 16. 



ranter adhaeremus, qui expansis in Cruce brachiis exspectat 
nos Dominus et Redemptor noster. (Folyt, köv.) 

E&YHÍZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest* november 17. Az e u r ó p a i i z z ó n a g y k a t -

l a n . A 19-dik század liberális eszméi rohamos sietséggel 
fejlödnek egymásután, a végkövetkezmények napról napra 
tapinthatóbb alakot vesznek magokra, az anyagot serényen 
gyűjtik hozzá, hordják össze és bevetik a szabadkőműves-
ség által élesztett, táplált, úgynevezett közvélemény katla-
nába a modern eszmékkel saturált tényleges, vagy ex-állam-
férfiak uszályhordozóikkal; mindennap egy-egy uj tápanyag 
dobatik be, és a katlan mind jobban forr, habzik, forró hab-
jait már-már a nyílásig veti fel, hogy onnan kitörve a po-
koli hatalom legnagyobb örömére izzó lávaként semmisítsen 
meg mindent, mit a kereszténység évszázadokon, mondjuk 
két évezreden keresztül alkotott. 

A napi események ezt bőven igazolják. A közvélemény 
Európában oda van terelve, az általános irány csekély kivé-
tellel oda tör, hogy a vallásosság, maga a kereszténység, az 
az ennek képviselője, a katholicismus, mely egyedül tartja 
még fenn a társadalmi rendet, száműzessék. Ennek tulajdo-
nitható azon elkeseredett gyűlöletből származó halálos harcz, 
melyet az állam nevében, annak létezhetési érdeke ellen a 
modern liberális eszmék főharczosa, a német birodalmi kan-
czellár az egyházra erőszakolt, és pedig jól megjegyzendő : 
nem csak Németországban, hanem azon kivül is. 

Ha ugyanis Európa államait szemügyre veszszük, le-
hetetlen, hogy figyelmünket kikerülje, mennyire kiterjedt 
már a harczi vonnál az állam és egyház közt, mióta Bismarck 
meggyújtotta a tüzet az általa és csatlósai által készített köz-
vélemény katlana alatt; napról napra látjuk azóta, miként 
terjed a tűz, miként táplálják, hogy erősödjék, majd tény-
legesen mint Olaszországban, Svajczban, Ausztriában a már 
létesített egyházüldöző törvények által, majd, mint nálunk, 
egyes kísérletek által, aszerint, a mint a talaj eléggé, vagy 
kevésbbé eléggé előkészítve van. 

Nagy tévedés lenne azt hinni, hogy a felsorolt helye-
ken kisebb és nagyobb mérvben, de mindenesetre létező egy-
házüldözés közt semmi összefüggés nincsen. Akinek pénzzel 
telt keze elér Spanyolországba, Braziliába, elér ugyanaz 
még könnyebben az európai államokba, annál bizonyosab-
ban, minél kétségtelenebb, hogy az európai államok kor-
mány- és vezérfiai mindnyájan a liberális felforgató doctri-
náknak hódolnak, melyek első, mondhatjuk egyetlen §-át a 
kath. egyház gyűlölete képezi. Nem e szempontból kell-e 
szükségképen megitélnünk ama tényt is, hogy az egyház 
iránt kevésbbé igazságtalan Gladstone is oda dobta a keztyüt 
az egyháznak, hogy ő is fellépett Angolország nevében és a 
közvélemény nagy katlanába dobva az egyház és állam közti, 
mondva csinált megférhetlenséget, felkavarni igyekszik a 
sustox-gó gyűlölet habját, hogy a rég óhajtott kitörés va-
lósággá váljék ? Nem lehet itt figyelmen kivül hagyni ama 
körülményt, hogy e gyúlékony anyagot azon ország szapo-
rította legújabban, hol a 19-dik század műveltségének gya-
lázatára, a protestáns fanatismus által felhevült bárdolatlan 
nép még ma is megegyeztethetőnek tartja a műveltséggel, 
hogy a kereszténység közös atyját minden év novem. 5-kén 

kigúnyolja és no popery-féle gyűlöletes érzelmeinek kifeje-
zést adjon. E körülmény figyelembe vételével senki sem von-
hatja kétségbe, hogy az angol talaj nagyon is készen van, 
igen fogékony a ,culturkampf'-ra, és igy szavazatával az 
általános keresztényüldözés kitörésére nem csekély mérv-
ben hozzájárult. 

Hogy mikor fog ez kitörni, mennyi idő kell még hozzá, 
mig e katlan megtelik és forró habját kiönti, ki tudná meg-
mondani ? Az előszámlált jelenségekből, az összefüggésből, 
az égő anyag naponkinti összehalmozásából azonban annyi bi-
zonyos, hogy előbb vagy később, de bizonyosan kitörni fog, 
és talán nem oly messze az idő, midőn saját szemeinkkel lát-
hatjuk, saját füleinkkel halhatjuk a zugó morajt, mely pusz-
tít, ront, széttép mindent mi útjába áll, csak egyet nem fog 
megsemmisíthetni, épen azt, mi ellen évtizedeken keresztül 
működött a liberalismus : az egyházat. Állami intézmények, 
alkotmányok, trónok, hadseregek fognak megsemmisülni és 
az egyház fenn fog maradni, ekkor fog kitűnni, hogy az álla-
mok és trónokra nézve nem az egyház veszélyes, nem a pápa, 
nem a hierarchia, hanem épen azok, kik gyűlöletből az egy-
ház iránt ennek államveszélyességét hirdették ; ekkor, de 
már későn fog sokak szeme felnyílni és meg fognak győ-
ződni, mily esztelenséget követtek el, midőn a katholicis-
must üldözni engedték, meg fogna győződni, de e meg-
győződés megszerzéseért igen nagy árt fognak előbb le-
fizetni. 

E biztosan bekövetkező esetre készen kell állanunk, 
ezt magunk előtt eltitkolni nagy hiba lenne, s ha a libera-
lismus mindent elkövet, hogy a kitörést siettesse, nekünk 
legalább is azon kell lennünk, hogy a bekövetkezhető csapás 
nagyságát szűkebb térre szorítsuk, enyhítsük, annál kön-
nyebb lesz a feladat, mely ugy is ránk fog várakozni, hogy 
az összehalmozott romokon a rendet ismét visszaállítsuk. 
Nagy lesz a küzdelem a kitörés órájában, heves az összeüt-
közés, de annál dicsőbb a győzelem, melyet a katholicismus 
a liberalismus felett ismét ki fog biztosan vivni, midőn a 
közvéleményt a kereszténység tanai által szabályozott med-
rébe visszavezetni fogja, — és ez megérdemli, hogy érette 
fáradjunk. A 

Boroszló. M i a p á p a ? (Folyt.) Igy áll előttünk a 
pápa, mint legmagasabb főpap, mint a ki a mennyországnak 
kulcsait itt a földön kezeli, mint Jézus kimondhatlanul édes 
malasztkincseinek őre; előttünk áll, mint Krisztus törvé-
nyének rettenthetlen előharczosa, mint a szent s természet-
feletti megváltás igazságának, melyet Krisztus minden idők 
számára hozott, megtörhetlen védője és hordnoka. Ez utóbbi 
pont mellett, engedjék meg uraim, hogy még néhány per-
czig időzzek, mert az épen napjainkban oly annyira főfon-
tosságu. Pedig az idő int, rövidebbre kell, hogy szabjam be-
szédemet, mint különben tettem volna. 

Helyezkedjünk néhány perczig azoknak álláspontjára, 
kik mély sajnálatunkra akként cselekesznek, mint Krisztus 
idejében bizonyos zsidók cselekedtek a kapernaumi zsina-
gógában. Midőn ugyanis a Megváltó szeretetének legmagasz-
tosabb titkát, az oltári szentség tanát hirdeté nekik, azt 
mondták: „Kemény beszéd ez, és ki hallgathatja azt" — s 
az evangelista hozzá teszi : (Ján. 6. 67.) „Ettőlfogva sokan 
hátrálának az ő tanítványai közöl, és már nem járának vele". 
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Hasonlót az emberek a századok folytában más tanok-
kal szemben is tettek, s hasonló történt a mi napjainkban 
is, midőn néhányan igy mondák: „Kemény e beszéd, —me-
lyet a vatikáni zsinat, a legegyetemesebb, melyet az egyház 
valaha látott (viharos tetszés) — hirdetett, ki hallgathatja 
azt ? .... s nem járának többé vele az egyházban, nem ma-
radtak azon benső szövetségben, melyet Krisztus helytar-
tója, s csakis ő közvetít. 

Mi pedig, uraim, mit mondjunk e r r e? . . . En azt mon-
dom; e beszéd nem kemény, hanem — mihelyt a keresztény-
ség alaptételeit elfogadtuk, — s keresztények csak aka-
runk talán lenni — — e beszéd okos, helyes, következetes, 
logikai, minek bevitatására legyen szabad néhány vázolatos 
megjegyzést tennem. Elemezzük csak egyszer a kérdéses 
nézetet. Azt mondják : Krisztus, midőn igy szólt Péterhez : 
,Legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat' — ezt gondolta 
magában : de váljon a rétek, a melyekre azokat vezeted, az 
általam kinyilatkoztatott igazságnak rétjei legyenek-e, vagy 
a tévelyéi, azt rád bizom, te pápa, ki téves, halandó ember 
vagy. (Bravo ! igen jól van!!) Ezt gondolta volna a Meg-
váltó? (Dehogy!) Bizony, uraim, kevés tisztelettel viseltet-
nénk a Megváltó iránt ha (Viharos taps.) De menjünk 
tovább. A ki Péterhez igy szólt : „Te vagy Péter, azaz a 
kőszál, s e kőszálon fogom épiteni anyaszentegyházamat' 
— e mellett ezt gondolta volna : „De váljon e kőszál tévelybe 
esik-e, s vele együtt s szükségképen az egész egyház, azért 
nem akarok, de nem is tudok jót állani" — ? (Hoszantartó 
viharos taps.) 

Volt egyszer egy mélyen okoskodó bölcsész s sokan 
azok közöl, kiket nem akarok közelebbről jelezni, esküsz-
nek szavaira, a ki azt állította, hogy a bölcsészetnek s spe-
culativ hittannak feladata; ,Isten gondolatait után gondolni' 
— ime néhány példa, hogy szokták Isten gondolatait után 
gondolni ! Ezek nem Isten gondolatai, még oly emberekéi sem, 
kiknek fejében még egy kis logika-maradvány van (tartós 
helyeslés és derültség), — ezek oly embereknek gondolatai, 
kik a hitnek alázatosságával együtt a gondolkodás követ-
kezetességét is elvesztették. (Viharos taps.) 

Most uraim, menjünk ismét egy lépéssel tovább, s 
elmélkedjünk azon hasonlat felett, melyben az Ur azt tu-
datja velünk : mi mindent adott ő a világnak, midőu a keresz-
ténységet megalapította. E szerint a kereszténység ,hasonló 
a kovászhoz, melyet vévén az asszony, elvegyité három véka 
lisztbe, mig mind megkovászoaodék' (Máté 13, 33.), e vegyí-
tés következménye, hogy a liszt ,ízletessé' lesz. Képlet nél-
kül e szavaknak jelentménye' a kövétkező : Azáltal, hogy 
a kereszténység a világot áthatá, a dolgoknak valami uj 
rendje támadt a világon, melyet a keresztény világrendnek 
nevezünk. Azáltal, hogy a keresztény szellem a közéletnek 
minden mozzanatait áthatá, a művészetet s tudományt, az 
államot s községet, a családi és magánéletet; ez által uj mű-
veltség keletkezett, szóval a kereszténység a kath. egyház 
s az apostoli szék által teremtöleg hatott a közműveltségre. 
(Bravo !) 

De miután erről már tegnap egy igen tisztelt előttem-
szóló igen kitűnően értekezett, azért minden további fejtege-
téstől elállván, egy lépéssel ismét tovább megyek. 

Már beszédem kezdetén mondám, uraim, hogy a pápa, 

mivelhogy az erkölcsi világrendnek legerősebb védve, egyút-
tal a politikai rendnek s biztonságnak is legfőbb védője itt e 
földön. Erre nézve talán mindnyájan megegyezünk uraim, 
kik a politikai gondolkodásmód gyermekévei tul vagyunk, 
hogy minden polgárzati szervezetben, bármily nevü s alkot-
mányu legyen is az, legalább egy oly pártnak kell lenni, 
melyet joggal conservativnek lehessen nevezni. Igaz, hogy e 
szóval már igen sok visszaélés űzetett; de a szónak igazi 
értelmében a conservativek azok, kik feladatukká tették 
az isteni rendet e földön az államéletben megvalósitani s fen-
tartani. (Bravo !) Egy nagy államférfi azt mondta: „Min-
den állapotnak a politikai életben olyasvalamivel kellbirnia, 
amire támaszkodhassék," s bátran hozzá tehetjük : ez állapot 
annál biztosabb, s a belőle származó következmények annál 
áldásosabbak s állandóbbak, mennél erősebb a támasz. S 
most azt kérdem önöktől : mi erősebb, mi tartósabb — vagy, 
hogy e szót ismételjem : mi conservativebb, mint az apostoli 
szent szék ? . . . Mert hogy erŐ3, azt a világ immár tizen-
nyolez s egy fél század óta eléggé tapasztalhatta. (Viharos, 
szűnni nem akaró helyeslés.) S ezért uraim mi, az ultramon-
tánok, mi vagyunk azok, ki a conservativ pártnak neveze-
tét a szónak legmagasztosabb, legteljesebb értelmében, isteni 
joggal a magunk számára igénybe vehetjük. (Igaz, helyes !) 

Ezt, uraim, még bővebben szeretném fejtegetni, de a 
haladott idő sietségre int; azért menjünk tovább. (Folyt, köv.) 

London. M a n n i n g é r s e k n e k G l a d s t o n e 
e l l e n i n t é z e t t n y i l t l e v e l e néhány bevezető meg-
jegyzésen kivül, melyeket mint kevésbbé érdekeseket elmel-
lőzünk, ekkent hangzik : 

Ma reggel egy röpiratot vettem, melynek czime: ,A 
vatikáni határoztuányok hordereje az alattvalói hűségre vo-
natkozólag.' Egyenesen hozzám intézett felszólitást találok 
benne, részint hivatalomat, részint közrebocsátott egyes ira-
taimat illetőleg. Szívesen vállalkozom azon kötelességek tel-
jesítésére, melyek mindkét szempontból rám háramlanak. 
Azon hivatalnál fogva, melyet viselek alig múlik el nap, 
hogy ne iparkodnám ez ország kathoiikusainak állampolgári 
hűsége ellen felhozható, akár csak legcsekélyebb vádat is 
eloszlatni, és a mi az általam hirdetett tanokat illeti, ugy 
bármikor kész vagyok bebizonyítani, hogy azok ellen mi 
alapos, valódi kifogás nem tehető. 

Tökéletesen helyes, ha Gladstone ur röpiratának 57 
lapján azon véleménynek ad kifejezést, miszerint: ,római 
katholikus honfitársai s barátai közül sokan legalább is oly 
jó hazafiak, mint ő maga'. De miután az egész röpirat igen 
gondosan kidolgozott érv auuak bebizonyítására, hogy a va-
tikáni zsinatnak tanitmánya ezt lehetlenné teszi nekik, ugy 
nem vagyok azon helyzetben, fentebbi elismerő nyilatkoza-
tát elfogadhatni ; mert abból az következnék, hogy csak azért 
jó alattvalók, s annyiban ; mert s a mennyiben egyházuk-
kal meghasonlottak. Vétenék azon kötelmek ellen, melyek-
kel ez országnak katholikusai s saját magam iránt tartozom, 
ha ezen állitással legott époly kerék ellenmondást nem szem-
besítenék, s hasonló határozottsággal ne állítanám, hogy mi 
katholikusok mint alattvalók loyalisak vagyunk, nem a vati-
káni határozmányok daczára, de épen azok folytán, azok-
nak következtében ! 

Az imént közrebocsátott röpirat érvelésének rövid ki-
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vonata az, hogy a vatikáni határozmányok olyatén változást 
idéztek elő azon viszonyokban, melyek a kath. polgárok s 
az államhatalom közt eddig fenállottak, hogy amazoknak 
lehetetlen époly loyalisoknak lenniök, mint a minők ezen 
határozmányoknak kihirdetése előtt voltak. Feleletül erre 
elég egyelőre ennyit állitani : 

1) hogy a vatikáni határozmányok az állampolgári hű-
ségnek kötelmeit vagy feltételeit egy betűvel, vagy vonással 
sem változtatták meg; 

2) hogy a katholikus embernek állampolgári hűsége 
époly oszthatlan, mint bármely keresztény, s minden oly 
emberé, ki isteni s természetes erkölcsi törvényt ismer el. 

3) hogy nincs ember a világon, kinek határtalan ál-
lampolgári kötelmei lennének, s azért minden, Istenben hivő, 
s lelkismeretének sugallatát követő embernek állampolgári 
kötelmei ez értelemben megosztvák, s csakis ez értelemben, 
s semmi másban mondhatja valaki, hogy a katholikusoknak 
alattvalói öntudata megosztva. 

A lelkismeret s az isteni törvény az, mi minden angol-
honi keresztény polgárnak alattvalói öntudatát korlátozza, s 
igy, sem kisebb, sem nagyobb mértékben korlátoztatnak a 
katholikus polgárnak alattvalói kötelmei is. A legutóbbi fél-
században a britt birodalomnak belbékéje nagyban mozdit-
tatott elő s erősíttetett meg az által, hogy a vallási viszályok 
s a törvény előtti egyenlőtlenségek kiküszöböltettek. A né-
met birodalom épily békés s állandó jövőnek nézhetett 
volna eléje, hahogy államférfiainak egy sötét órában nem 
jut eszökbe a vallási súrlódások rég elaludt lángjait ujjá 
feléleszteni. Egy férfi az főleg, ki a viszály égő üszkét veté 
nemzete közé. A német történelem Döllinger lgnáczot fogja 
mint e nemzeti szerencsétlenség okozóját megnevezni. Sajnálom, 
hogy az előttem fekvő röpiratban nem csak Döllingernek 
nevével, de érveivel is találkozom. Adja Isten, hogy király-
ságunk megkimélve maradjon azon köz- s magán Dajoktól, 
melyek Németországot fenyegetik. 

A röpirat legelső sora arról biztosit minket, hogy szer-
zőnek szándéka ,nem polemikai hanem békés' sajnálom, hogy 
ily jó szándék annyira tudott az eszközök válogatása körül 
tévedni. Énnekem azonban sem birálati, sem polémiái szán-
déklataim nincsenek. Óhajom s kötelességem mint angol, mint 
katholikus s mint lelkipásztor csak az, hogy nyájam s ma-
gam számára igényt tartsak arra, miszerint époly tiszta 
szándékú, igazi s loyalis polgároknak tartsanak, minők a 
röpiratnak kitűnő szerzője vagy a britt birodalomnak bár-
mily más alattvalója. Maradok uram, 1874. nov. 7. alázatos 
szolgája, Henrik Ede, westminsteri érsek. 

Maincz. K e t t e l e r p ü s p ö k n e k l e g ú j a b b 
r ö p i r a t a a , c u l t u r k a m p f ' - ró l , mely Kircheimnél 
jelent meg, a hesseni egyházüldözés ügyében Íratott. A püs-
pök e röpiratban nem csak körülvonalozza, de okadatolja is 
azon álláspontot, melyet az uj, egyházpolitikai törvények-
kel, a porosz hasonirányu szabványoknak eme szolgai után-
zásaival szemben elfoglalt. Kimutatja, hogy ez uj törvények 
összeegyeztethetlenek az egyház isteni tanaival és szerveze-
tével, s hogy ennél fogva azok nem engedelmeskedhetik 
anélkül, hogy Isten legszentebb törvényeit át ne hágja s 
azon esküt meg ne szegje, melyet püspökké szenteltetése 
napján Isten, az egyház s megyéje szine előtt tett. A felette 

népszerű hangon fogalmazott röpirat oly behatóan tárgyalja 
az egész ,culturkampf'-féle mozzanatot, hogy lehetetlen, mi-
szerint az legszélesebb körökben, még Hessen szűk határain 
tul is a legnagyobb figyelmet ne keltse s a legmélyebb be-
nyomást ne tegye. Hadd álljon itt mutatványul előszava : 

Szeretett hiveim. Jelen iratnak czélja az, hogy számot 
adjak nektek arról, minő álláspontot foglaltam el legu-
jabbi egyházügyi tvjavaslatainkkal szemben. 

Kötelességem, hogy a császárnak adjam, a mi a császáré, 
következőleg, hogy az állami törvényeknek minden megenge-
dett dolgokban, az állam illetékességének egész terjedelmében 
lelkismeretesen engedelmeskedjem. Azon szent hivatal, mely-
lyel Krisztus ti köztetek felruházott, nem ment fel ezen 
kötelesség alól, hanem még inkább kötetelezőbbé teszi azt, 
miután feladatommá teszi, hogy a polgári törvény iránti tisz-
telet s engedelmességben példát adjak nektek. 

De másodszor az is kötelességem, hogy Istennek ad-
jam, a mi Istené, következőleg, hogy az egyháznak mind 
azon ügyekben engedelmeskedjem, melyeket Krisztus Urunk 
apostolaira s azoknak utódaira ruházott : t. i. legszentebb 
tanának hirdetésében és tisztántartásában, a szentségek ke-
zelésében, s az egyháznak e két tekintetbeni vezetésében. 

Ebből egy harmadik kötelesség is származik, melyet 
már az apostolok is a zsidó főtanács szine előtt hangoztattak, 
midőn ez nekik meghagyá : hogy ne merjenéh többé Jézus ne-
vében hirdetni az igét. Erre t. i. ők ezt válaszolták : ,Maga-
tok Ítéljetek, váljon szabad-e nektek inkább engedelmes-
kedni mint Istennek' S ez lesz mindenha azon válasz, 
melyet az apostolok utódjai s a jó keresztények is intéztet-
nek hozzájok. 

Jelen iratomnak feladata tehát megmutatni nektek, 
miszerint a szóban forgó törvényjavaslatok az egyháznak 
isteni tanával s isteni szervezetével össze nem egyeztethe-
tők, s hogy ennélfogva nem fogok azoknak engedelmesked-
hetni, ha csak Isten törvényét s azon esküt, melyet püs-
pökké szenteltetésem napján Isten,az egyház s az egész megye 
előtt tettem, megszegni nem akarom. Maiuczban, 1874. 
okt. 22. Vilmos Emmanuel, püspök". 

A püspök erélyes s érthető hangon nyilatkozik; egy 
lépéssel sem fog hátramaradni pnroszhoni s badeni hivatal-
társai megett, bármi érje is őt. Különben e napokban kevés 
hija volt, hogy a Bismarck-imádóknak tervei Hessenben 
meg nem hiusultak. Dalwigk, volt minister ugyanis a felső-
házban azt az indítványt tette, hogy a törvényjavaslatok 
tárgyalása halasztassék mindaddig, mig a porosz egyház-
állami küzdelmeknek vége tudva s ismerve lesz. Ezen indít-
vány tökéletesen helyes s okos volt ; mert ha már valamit 
utánozni akarok, mégis józanul cselekszem, ha előbb meg-
nézem azt. De a kormány állását kötötte hozzá, hogy a tár-
gyalás rögtön megindittassék, mi aztán 1, mondd egy szava-
zattöbbséggel el is határoztatott. Azonban van az igazság 
barátainak, azaz e tvjavaslatok elleneinek még egy remé-
nyök : e tvjavaslatok életbeléptetése ugyanis az alkotmány 
megváltoztatását teszi szükségessé, erre pedig kétharmad-
nyi szótöbbség kell mindkét házban s kérdés, váljon e kor-
mány, mely most csak egy szavazattal győzött, megkapja-e 
akkor a szükséges kétharmadat. Poroszországban ugyan ha-
sonló alkalommal megkapta az ottani kormány, mert a li-
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beralisok épen nem válogatók az eszközökben, ha arról van 
szó, hogy a katholikusok zaklattassanak. Mit ér akkor egy 
,alkotmány', ha nem lehet vele, vagy legalább mellette a 
páholyban összeölelkező zsidóság és protestantismusnak fa-
natismusát kielégíteni — ? Semmit ! Egy kis uj ,törvény', 
egy kis uj ,alkotmány', melynek első czikkelye : „üsd a pá-
pistát", s megvan, a mit a liberális sziv kiván. 

VEGYESEK. 
— Esztergomból, írják, a ,M. P. '-nak, hogy ő Emi-

nentiája a magyar kormány költségén két évig Münchenben 
tanult nagy tehetségű ifjú festőművészt, Paczkó Ferenczet 
hoszabb időre Esztergomba hivatta s itt most saját udvará-
ban munkával látja el. A fiatal, de genialis magyar művészre 
ő eminentiája figyelmét Dankó praelatus kelté föl. Paczkó 
Münchenben Kaulbach, Piloty s utóbb a hires Diesz tanítvá-
nya volt. Jelenben csupán látásból elkészité ő eminentiája 
arczképét nagy krétarajzban. Ez a legsikerültebb arczkép, 
mely eddig létezik. Ugyanő ő eminentiáját egész életnagy-
ságban teljes bíbornoki díszletben fogja festeni. A primati-
alis és káptalani könyvtár épületében berendezett termek az 
érseki képtár számára, melyet ő eminentiája roppant költ-
séggel állita össze, befejezésükhöz közel állnak. Az utolsó 
munka bevégeztével a festmények, számra mintegy 50 da-
rab elfognak helyeztetni. E képtár fölállítása körül is a mű-
szerető Dankó praelatus urnák sok érdeme van. — A na-
pokban ő eminentiája a saját költségén emelt nagyszerű baj-
nai iskolát volt fölszentelendő, de a rosz idő megakadályozta 
az egész megyét érdeklő ünnepélybeni részvételét. 

— Ftdő Markus Gyula, esztergomi kanonok ö nga 500 
frtnyi alapitványt tett azon czélból, hogy ezen összeg ka-
matjaiból az ottani irgalmasnénék sz. Anna templománál 
szegény tanonczaikat a szükséges taneszközökkel ellássák. 
Mlgos Majer István, pápai prael., kanonok apát ur pedig 8 
db. aranyat adományozott az esztergomi legényegylet szá-
mára. (E.) 

— f A pannonhalmi sz. benedekrendi kőszegi székhá-
zának tagjai szomorú szívvel jelentik Koltai Irén, sz. Bened. 
rendüáldozár s tanárnak, a haldoklók szentségeinek ajtatos 
felvétele után f. hó 14-kén, életének 31-ik, áldozárságának 
9-ik évében hoszas szívbaj következtében történt gyászos 
elhunytát. — Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

— „Az országgyűlés közoktatási bizottságába, mely 
kiválóan kath. iskolaügyekkel foglalkozik, kilencz protes-
táns képviselő választatott be, mondja a ,Népiskola1, u. m. 
Csengery Ant., P. Szatmáry Kár., Szilágyi Dezső, Tisza Kál., 
Molnár Al., Szilády Áron, Pulszky Ágost, Kemény Gábor 
és Váradi Gábor : 1 szabadkőműves nagymester, Joannovics 
György, és 6 katholikus : Horváth Mihály, Zichy Antal, 
Kállay Ödön, Schwarcz Gyula, Urváry Lajos és Hoff-
mann Pál. (E három utóbbi roszabb az áriánusuál. Külön-
ben az országgyűlésen nem is valami nagy választékban 
vannak a correct katholikusok.)" 

— Manning érseken kivül még Acton lord, Döllinger-
nek ismeretes ókatholikus barátja is nyiltlevelet intézett 
Gladstonehez, a ,Times' hasábjaiu, mely hasonlólag mint az 
érsek azon ráfogás ellen tiltakozik, hogy a vatikáni hatá-
rozmányok a katholikusoknak állampolgári s alattvalói 
hűségét megingatták, következőleg megbizhatlanná tették 
volna azt. 

— A Berlin melletti Tegelben van egy iskolamester-
állomás, melynek jövedelmei' mindössze 200 tallérra rúg-
nak. Ily körülmények közt a mester szabad óráiban mint 
révész működött. Most megbetegedett, minél fogva sem 

iskola nincsen, sem a komp nem jár. Betölteni a mesteri 
állomást nem lehet ; mert tulajdonosa él ; helyettest nevezni 
szintén nem lehet ; mert a 200 tallérnak két harmadáért 
nem vállalkozik senki. Már most a szomszéd tanitók igy 
segítenek a bajon, hogy majd az egyik, majd a másik átjön, 
s egy-egy órát tart a gyermekekkel, a protestáns tudoraá-
nyosságnak nem csekély előnyére. — Különös házassági ese-
tet beszélnek a svajezi lapok, mely polgárházassági tekin-
tetekből érdekes. Egy württembergi ember Baselben egy 
badeni születésű leányt vett nőül, csak polgári uton, egy-
házi esketés nélkül. A házasság nem volt boldog, minélfogva 
az asszony a baseli törvényszéknél válópert indított férje 
ellen. E tvszék illetéktelennek mondta magát s a peres fele-
ket a württembergi tvszékekhez utasította. Ezek azonban 
kijelentetették, hogy itten elválásról szó sem lehet; mert a 
württembergi törvény nem ismer el pusztán polgári házas-
ságot egyházi esketés nélkül. A férjével csak polgárilag össze-
adott badeni nő nem lett ez által württembergi polgárrá, 
gyermeke törvénytelen. Most a peresek a badeni tvszékek elé 
vitték a dolgot. Ott azt mondták, hogy a polgári házasságot 
ugyan elismerik, de a badeni nő férjhezmenetele által würt-
tembergivé lőtt, gyermeke is az, a badeni törvény tehát rájok 
nem alkalmazható. Végre azt tanácsolták a perlekedő pár-
nak : esketesse magát egyházilag, hogy aztán Württember-
gában bíróilag elválasztathassanak. Ezt pedig nem akarják 
s igy nem lehet rajtok segíteni ; mert ott, a hol elválasztat-
hatnának, nem tekintetnek házasoknak, a hol pedig háza-
soknak tekintetnek, ott nem választathatók el. 

— Azon vádirat, melyet Westfalia tartományi el-
nöke a berlini legfőbb egyházügyi tvszéknél benyújtani, s 
melyben a püspöknek ,letevését' indítványozni fogja, (1. 29. 
sz. 855. 1.) hallomás szerint már munkában van. Fogalma-
zásával zur Nedden, paderborni főtörvényszéki ülnök bí-
zatott meg. — Különös, hogy a porosz kormány, mely kü-
lönben az egyházi fegyelem gyakorlásáért a püspököket 
egyre zaklatja, mint a Michelis- Wollmann- Schröter- Mö-
nikes- ügyek bizonyitják, máskor megint annak gyakor-
lását követeli. Igy nem régen kérdést intézett a fuldai káp-
talani helynökhez: váljon szabatott-e s minő egyházi bün-
tetést Eichhorn, schmalnaui plébánosra, ki felségsértés miatt 
háromhavi börtönre Ítéltetett. A helynök azt válaszolta, misze-
rint nézete szerint, Eichhorn eléggé bűnhődött már. — Ha-
sonló furcsa eljárás oly kormánytól, mely az excommunica-
t o annyira perhorrescálja, mint a porosz, a tanítóknak meg-
hagyni, hogy az ultramontán személyekkeli társalgástól 
végképen tartózkodjanak ; — mert ez a maga nemében tö-
kéletes excommunicatio. Tett pedig igy az alsorajnai tarto-
mánynak elöljárósága, mint az ottani lapok jelentik. — A 
hildesheimi püspököt e napokban ismét egyszer, bizonyos 
májustörvényi bírságok behajtása végett, a végrehajtó lá-
togatván meg, íróasztalában csak két u. n. ßiegesthaler'-t 
talált, melyek a német császárnak, babérkoszorúval ékesí-
tett mellképét hordják. E két tallért azonban nem kobozta 
el a végrehajtó, miután a püspök különösen megkérte, 
hagyná meg neki; mert ő a császár ő felségének nagy tisz-
telője . . . (se non e verő, e ben trovato !) A bútorokból sem 
lehetett foglalni semmit ; mert a két tallér mellett ott he-
vert egy törvényesen kiállított okmány, mely azokat a püs-
pök nővérének tulajdonává teszi. A végrehajtó tehát kény-
telen volt azon örömmel beérni, hogy a püspököt ismét egy-
szer szinről színre láthatta. 

— A münstori megyének valamennyi államilag tilal-
mazott papja a trieriek példája szerint közmegegyezéssel el-
határozták, hogy valahányszor kiutasittatnak, mindannyi-
szor állomásaikra térnek vissza. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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az egyházügyi tvjavaslatok felett. — Vegyesek. 

Szent-László-társulati közgyűlés. 
(Buda-Pesten, nov. 18-kán.) 

Peitler Antal, vácsi püspök ö exja elnöki megnyitó beszéde. 

Igen tisztelt közgyűlés! 
(»szinte örömmel üdvözlöm önöket, igen tisz-

telt uraim ! kik mai napon e teremben egybegyűlni 
szíveskedtek, bogy részt vegyenek tanácskozásaink-
ban, mint tagjai azon magyar szent királyról neve-
zett társulatnak, kinek emlékéhez annyi dicsőség, 
a hazaszeretetnek, mély vallásosságnak, igaz ke-
resztény erkölcsnek és jótékonyságnak annyi fé-
nyes példája van fűzve édes hazánkban. 

Az ő neve, melyet a társulat visel, kifejező jel-
vénye feladatunknak, működésünknek és czéljaink-
nak. A Szent-László-Társulat a keresztény szere-
tet és jótékonyság gyakorlásán alapuló testvéri 
egyesülés olyvégből, hogy vállvetett erővel, közös 
egyetértéssel oly czélokat mozditsunk elő, melyeknek 
elérésére a magára hagyott legjobb akarat sem 
elégséges. 

A társulás ereje épen abban rejlik, hogy a mit 
az egyes egyén olykor a legnagyobb erőfeszítéssel, 
vagy saját létalapját megtámadó áldozattal lenne 
csupán képes elérni, s ennélfogva az önfentartás 
ösztönének és parancsoló követelményének engedve 
inkább abbanhagyni kénytelen, — azt az erők 
egyesítése könnyen kiviszi s eredményeket viv ki, 
melyek üdvös hatásukkal a közjó czéljait előmozdít-
ják. A természetben is csak az összes tényezők köz-
rehatása az, mi a gyümölcsöt megérleli, mert sem a 
nap éltétő melege, sem a földet megnedvesítő eső 
jótékony hatása; sem a szelek szárító ereje, sem 
az égiháború légtisztító hatalma külön-külön, ma-
gukban véve nem fejleszthetnék a tenyészetet. 

Korunk felismeré a társulás hatalmát és üdvös 

voltát, s mind anyagi, mind szellemi és erkölcsi 
téren érvényesité az erők egyesítését. Ennek köszö-
ni megtestesülését annyi monumentális alkotás, 
annyi üdvös, az emberiség haladását előrevivő esz-
me. — Egyes ember keveset tehet, az egyesült erő 
nagy dolgokat létesít. 

Azon kitűnő, jeles férfiak előtt is, kik a Szent-
László-Társulatot életbe léptették, azon szükség-
nek érzete lebegett, hogy egyesülniök kell a ma-
gyarországi katholikusokní k, ha nem akarnak kö-
zömbösek maradni azon hitsorsosaik -falló«" is-
kolai ügye iránt, kik magukra hagyatva elégtele-
nek saját erejőkből gondoskodni azon magasb szük-
ségekről, melyek az emberi életnek ép oly lényeges 
feltételeit képezik, mint az anyagi dolgok, melyek 
nélkül élet e földön nem képzelhető. 

A Szent-László-Társulat egy magasztos fel-
adatot tűzött maga elé: segélyezését a szegény ka-
tholikus egyházközségeknek lelki és szellemi, val-
lási és iskolai ügyekben, midőn segélyadás által 
módot kíván nekik nyújtani, hogy az Isten tiszte-
letére iskolákat építhessenek, a meglevőket fentart-
hassák, és a szükséges felszereléssel elláthassák. A 
társulat ezzel egyszersmind missiót teljesít, s egy 
nagy czél, a keresztény művelődés előmozdításá-
hoz járul ; mert azt nem tagadhatja senki, mit az 
emberiség története fényesen bizonyit, hogy t. i. va-
lódi cultura csak a vallás, és vallás-erkölcsös neve-
lés nyomában jár. 

Ami feladatunk vallási téren mozog, nekünk 
politikai czéljaink nincsenek. A szivünkben élő ren-
dithetlen hű ragaszkodás egyházunk- és vallásunk-
hoz képezi azon alapot, melyen működésünk sar-
kall. Ez legbiztosabb alap, melyen mi mindnyájan 
rendületlenül állunk. É3 ezért nem féltem én a 
Szent-László-Társulatot, ezért hiszem és remélem 
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erősen, hogy e társulat sok és fényes eredményt 
fog egykoron felmutathatni, mint felmutatnak Fran-
czia- és Németország hasonczélu egyletei, melyek 
oly fényes példával járnak előttünk ! Ott a katho-
likusok buzgalma bámulatra ragadó tevékenységet 
és áldozatkészséget tud kifejteni, és mindenütt meg-
jelen bő segélyadásával, hol szükség int feléje. 

Nekünk e magasztos példát követnünk kell, 
mert ép oly, sőt talán még nagyobb közöttünk és 
körülöttünk a segélyt igénylők száma. 

Ne kérdezzük tehát, hogy mennyit tett eddig 
a Szent-László-Társulat, hanem azt, hogy mennyit 
kell tennie? Soha sem fog a kitűzött czélhoz jutni 
az, ki folyton hátra néz, és azt keresi, mily nagy 
utat tett már? csak az halad helyesen, ki mindig 
előre tekint, és arra törekszik, hogy minél előbb 
oda érjen, hova eljutni akar. A legyőzött fáradal-
mak a pályája közben hátratekintgető utast csak 
pihenésre csábitják : azon akadályok, melyek előt-
tünk vannak, a munka nagysága, a czél távolsága 
cselekvésre, tevékenységre sarkalnak és erőnket 
aczélozzák. Mise mérlegeljük azt, hogy mit tettünk, 
hanem az lebegjen folyton szemeink előtt, hogy 
mennyit kell még tennünk? 

S az, mi előttünk áll. igen tisztelt közgyűlés! 
sok, igen sok. — Mert roppant nagy és számos a 
szükség; mindennap uj meg uj merül fel, ma itt, 
holnap ott : a hazában és közvetlen szomszédsá-
gunkban. 

Működésünk nem csak a hazai szegény egyhá-
zak segélyzésére terjed ki, hanem alapszabályaink 
szerént körébe vonta a keleti keresztények támo-
gatását is, és ezek között első helyen a dunafeje-
delemségi csángó testvéreinket. Ezek vallási és is-
kolai ügyeinek hathatós felkarolása kettős köteles-
ségünk ; kötelességünk mint katholikusoknak, kö-
telességünk mint magyaroknak. Midőn vallási s 
nevelési szükségeikről gondoskodunk, megmentjük 
őket nem csak az egyháznak, hanem megmentjük 
egyszersmint a magyar nemzetiségnek is ; mert a 
csángók vallási s nemzetiségi ügye elválaszthatla-
nul egybe van forrva annyira, hogy ahol megszűn-
tek katholikusok lenni, ott a kath. vallással együtt 
kivetkőztek magyar nemzetiségökből is. 

Nagy és magasztos a kitűzött czél ! Elérésére 
teljes erőnkből törekednünk annyival is inkább 
kell, mert, midőn segitünk azon szegény hitsorsosa-
inkon, kik segélyünkre szorulnak, mindmagunknak 
nyujtunk segélyt, mindmagunk erősbülünk. Ki 
nem törődve testvéreivel és rokonaival csak ma-

gára gondol, s amazok segélyezésére a bajban nem 
érzi magát kötelezve, egyszer csak azt fogja látni, 
— hogy egyedül maradt, mert egykori testvérei és 
rokonai elidegenedtek, elfordultak tőle. Az ily em-
ber példáját nekünk követnünk nem szabad. Mi 
egy nagy család tagjai vagyunk s a családban kö-
telessége minden egyes tagnak egymást kölcsönö-
sen támogatni, mert ha ezt nem teszik, hanem egy-
kedvűen nézik egymás küzdelmeit és bajait, a he-
lyett, hogy gyarapodnának erőben, — az egyes ta-
gok elszakadásával a család hanyatlásnak indul. 
— Hazánkban a kath. nagy családnak számos sze-
gény tagja, van, azon szegény egyházközségek, me-
lyek több helyen más vallásfelekezetek közé ékelve, 
egészen elszigetelve állanak, s többi kath. testvé-
reik segélyezése nélkül nem képesek saját erejök-
ből vallási és iskolai szükségeikről gondoskodni ; 
ezeket nekünk elhagyni nem szabad. — E czélra 
keletkezett a Szent-László-Társulat. 

Tisztelt nagygyűlés ! Az állam jóformán meg-
szűnt az egyház támasza lenni. A modern eszmék 
fejlődése oly irányt vett, mely csaknem szakitva a 
keresztény elvekkel, melyek az államok megalaku-
lásánál ezek alapját képezték, az államot az egy-
házzal mintegy szembe állította. — A modern jog-
bölcsészek, kik az ember boldogságát nem annak 
belső megelégedésében helyezik, melyet csupán a 
vallás és vallásos nevelés adhat meg, hanem rideg, 
minden vallási alapot nélkülöző jogelvek felállítá-
sában vélik azt elérhetni, oda törekesznek, hogy a 
társadalom keresztény jellege többé felismerhető 
ne legyen. Nekünk katholikusoknak jutott a fel-
adat e jelleget fentartani ; nekünk kell a törvény 
megengedett határai között, a vallás és vallásos ne-
velés ápolása által, a keresztény szellem megőrzé-
sére törekednünk. 

Es ezt el fogjuk érni, ha segélyre szorult és 
vigaszért kiáltó testvéreinket nem hagyjuk ma-
gukra, hanem erős akarattal és nemes áldozatkész-
séggel módot keresünk és ügyekszünk rajtok segí-
teni ; ha minél többen egyesülünk azon czélra, me-
lyet a Szent-László-Társulat maga elé tűzött. 

Meg vagyok győződve, hogy hazánk hű ka-
tholikusai belátják hasznos és üdvös voltát a tár-
sulat által kitűzött czéloknak, s hogy lelkök mé-
lyéből óhajtják, miszerint a Szent-László-Társulat 
azokat minél hathatósabban és sikeresebben való-
sithassa. De a czél elérésére nem elégséges a jó aka- ' 
rat és puszta óhajtás, hanem szükséges mindenek-
előtt, miszerint minden katholikus kedves köteles-



375 

sége teljesítését lássa abban, hogy a társulatnak tagjává 
lesz, és a társulat pénztárába évenkint a csekély 72 krnyi 
járulékot szívesen fizetendi. Ha hazánk annyi millió katho-
likusainak csak egy huszad—harminczad részét sikerülne e 
szent ügynek megnyerni, s a tagok száma egyszáz vagy két-
százezerre növekedhetnék, ugy a társulat évenkint 70 — 
72,000, illetőleg 144,000 frtnyi összeggel rendelkezve, 
mennyi szükségen segithetne, mennyi vigaszt nyújthatna, 
mit nem létesithetne ily módon évenkint!! Qui vult finem, 
debet velle et media. Sorakozzunk tehát mennél többen a 
Szent-László-Társulat lobogója körül, és az óhajtott ered-
mény nem fog elmaradni. — Kövessük Németország katho-
likus hiveit, kik a Bonifacius-egylet kezdetén már 500,000 
ezer tagot számítottak, kiknek száma attól az időtől oly 
annyira növekedett, hogy most már több fiókegyietei virág-
zanak, és annyi pénzerővel rendelkeznek, miszerént eddig 
csaknem minden egyházi s iskolai szükségeiket fedezik. 

És most, tisztelt nagygyűlés ! a titkári jelentésnek 
hagyva fenn a társulat működése- és állapotáról szóló ki-
mutatásokat, nem tehetem, hogy meg ne emlékezzem azon 
szent, dicső aggastyánról, ki mindnyájunk hódoló tisztele-
tének tárgya, kik a kath. egyház fiainak valljuk magunkat. 
IX. PIUS pápa, szent egyházunk látható feje, oly magas 
kort ért, milyenre elődei közöl csak kevesen jutottak el, 
uralkodására pedig túlhaladta szent Péter éveit ! ! Ama ne-
héz próbáitatások között, miket tűrnie kell, azon vigaszta-
ló tudat enyhiti szenvedéseit, hogy a kath. hivek ragaszko-
dása sz. Péter utódához és a római szent székhez rendithetet-
len ! Adjunk mi is kifejezést, szeretve tisztelt tagtársak ! e 
törhetlen ragaszkodásunknak azon imaszerű óhajtásunk 
nyilvánításával, hogy a Mindenható engedje, miszerént 
szent atyánk magas korának zaklatott napjai az egyház 
mielőbbi diadalával örömre változzanak ! S hogy hü odaadá-
sunkat, szivünk mélyében élő fiúi ragaszkodásunkat és hó-
dolatunkat tettleg is tanusitsuk, inditványozom, hogy sze-
retetfillérül 2000 frankot tegyünk le a szentatya trónzsá-
molyához. 

Es ezzel előadásomat végezvén, az ülést megnyitott-
nak nyilvánitom. 

A liberális katholicismus. 
(Folytatás.) 

3) Az egyes ember, mondják, elég erős, hogy közepette 
a legszabadabb versenynek a jó és rosz, igaz és hamis közt 
önmagától minden befolyás nélkül határozzon. Miértis az 
állami élet rendes intézkedéséhez tartozik, hogy a sajtóban, 
a gyűlésekben, az iskola berendezésében minden képzelhető 
iránynak, a mi annyit jelent, hogy a tévely és gonoszságnak 
épen ugy, mint az igazságnak és az erénynek a legteljesebb 
szabadság engedtessék. Ez a cultur-phrazis nagyonis hizel-
gően hangzik, hogy sem viszhangra ne találna az emberek 
közt. Liberális részről tehát azt ígérik, hogy az embert 
egyensúlyba hozzák a jó és gonosz közt, hogy azután töké-
letesen magától határozzon. Eltekintve minden egyébtől, azt 
kérdezzük, lehet-e 1874-ben még afelett kételkedni, hogy 
ama phrazis a liberalismus szájában a legnyomorultabb kép-
mutatás ? „Az embert visszaadják önmagának", mi annyit 

tesz, hogy minden vallási befolyást eltávolítanak tőle. Ez alatt 
azonban az olvasmányokban, az iskolában, a nyilvános 
életben ama jól számított befolyással hatnak rá, mely 
azt eredményezi, hogy a ,szabad' embert a vallástól, a 
kereszténységtől végkép elszakítják. Valamely liberális-
nak lenni akaró katholikus szájában ama phrazis leg-
alább is ostobaság. 1863-ban Dechamps, mechelni érsek e 
szavakat irta : „Korunk practicus kérdését kevésbbé képezi 
az, hogy tudjuk, mily mértékben adatik szabadság a tévely-
nek, mint inkább az, hogy a tévely mily mértékben fog 
nekünk szabadságot adni". Akkor talán nem látták még e 
szavak igazságát, de ma már egy józaneszü ember sem ké-
telkedik felette. De menjünk tovább. Ugyan miben, miáltal 
mutatja meg az ember, hogy ő absolut jó, független, válto-
zatlan lény, mint azt a liberalismus feltételezi ? Tényleg az 
ember egészen más. A csalódások és szenvedélyek játék-
bábja,ma megsiratja a tegnapi nap esztelenségeit, hogy azokat 
holnap ismét elkövesse. Sokszor a legjobb jótétemény még a 
nagy, de gonosz ,gyermekekre' is egyfelülről jövő tiltó, vagy 
parancsoló szó. De tegyük fel azon lehetetlen esetet, hogy 
létezhetnék oly társadalmi rend, mely állhatatosan közö-
nyös lenne az igazság és tévely, a jó és rosz iránt, ily tár-
sadalmi rend semmiképen sem felelne meg Istentől nyert 
rendeltetésének, mert az embert nem segítené, hogy fel-
emelkedjék oly módon, mint azt Isten akarja ; ott nélkü-
lözné az ember azon támaszt, melylyel birnia kellene, hogy 
saját józan belátását a szenvedélyek ellenében sikerrel ér-
vényre emelhesse. Elég erős az ember arra, hogy sülyedjen, 
de nem elég erős, hogy felfelé törjön. 

Áll ez — mondja a liberalis-katholikus — az egykori 
emberről, de korunk előhaladott embereitől többet lehet 
várni. Ugylátszik azonban, hogy ezeknél jobban ismeri ko-
runkat még napjaink nagyban magasztalt bölcsésze is, Hart-
mann, kit pedig ultramontanismusról vádolni legkevésbbé 
sem lehet. „Mindez ideig — úgymond — nem javult az em-
berek gonoszsága és mindent lábbal tapodó önzése, hanem 
csak mesterségesen van gátolva a törvény és társadalom 
gátja által, azonban a nyilt kiáradás helyett, ezer titkos 
utat talál, melyeken a gáton áthathat. Az erkölcstelenség 
foka az maradt, csakhogy lólábát levetette és frakkban jár , 
a dolog maga és az eredmény ugyanaz, csak az alak fino-
mabb". Ha tehát szükség volt az embernek az előbbi száza-
dokban az igazság által kormányzott társadalmi rendre, 
hogy általa a jónak elve érvényesíttessék, ugy a modern 
embernek meg nagyobb szüksége van rá, mert sokkal raffi-
nirtabb a réginél. 

De hol marad a katholicismus által követelt ily befo-
lyás mellett a szabadság ? Feleletül azt mondjuk, hogy a 
szabadság e mellett nem csak semmit nem szenved, hanem 
ellenkezőleg, eljut ezáltal a természettől követelt befejezés-
hez. Kezdettől fogva egyetlen egy hatalom sem lépett fel a 
szabadság mellett oly mérvben, mint a katholicismus. Vala-
mint 300 évvel ezelőtt a lutheranismus. ellen, ugy védel-
mezi ma a szabadságot az összes modern tudomány ellen. 
De ha szemére vetik az egyháznak e befolyást mint vissza-
élést az ember szabadsága ellen, ugy kérdjük, mi végből 
foglalja le a maga részére a vallásellenes liberalismus az álla-
mot, az iskolát és a többi társadalmi intézményeket ? Miért 
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akar ja az egész életet profanálni ? Miért követeli, hogy az 
ifjúságnak a világ csak az ő alsóbb, anyagi oldaláról mu-
tattassék be, a földi élet magasabb jelentősége pedig előle 
elrejtessék ? Bizonyára azért, hogy igy minél hathatósabban 
befolyásolhassa saját eszméi érdekében a ,szabad' embert ; 
tudja ezt az egész világ, csak a liberális katholikusok 
nem tudják. 

4) Az állam — igy akar bennünket a liberális katho-
licismus tanitani — nem tartozik a ker. elveket elismerni, 
legkevésbbé pedig azokat a ker. egyház kezéből elfogadni, 
mivel ő a keresztény elvekkel szemben autonom és egyálta-
lában nincsen kötelezve a hitet és az egyház jogait védel-
mezni; sőt a legdurvább jogsértést követné el, hogy ha az 
atheismust ugyanazon támogatásban nem részesítené, mint 
az Istenben való hitet. Mióta független intézmény az állam 
az Istentől ? Nem abban van-e az állam jogosultsága, hogy 
ö az Isten által az emberek jólétének előmozdítására rendelt 
intézmény? Ismételjük, hogy a katholicismus és liberalis-
mus közt csak egy valóságosan fenforgó kérdés létezik : t. i. 
van-e Isten, ki mindent teremtett, vagy nincsen ? Ha van 
Isten, ugy ő az ur az államban is, és nem tekinti közönyö-
sen, hogy az állam az Isten gyűlöletét és megvetését egyen-
jogunak veszi az Isten tiszteletével ; akkor az állam tarto-
zik az Isten uralmát positive elismerni és semmi hatalom, 
semmi tudomány nincsen feljogosítva a földön az Isten ural-
mát a világi dolgokban is kétségbe vonni. Azt mondják 
ugyan, hogy az állam csak a külső jogviszonyokat tartozik 
tekintetbe venni, csak a földi jólétéért tartozik érdeklődni. 
Ez igaz, de csak amennyiben mindez benső igazságon alap-
szik és az igazi jóléthez vezet; különben az állami élet csak 
üres fiktiókban forogna és az emberek veszedelmére lenne. 

(Folyt, köv.) 

Magyarország fm. bibornok-herczegprimásának 
az ezidei papi lelkigyakorlatok alkalmával tartott beszédei. 

(Folytatás.) 

Considerate clades Ecclesiae sanctae Dei inflictas, 
considerate furorem, quo non iam Ecclesiae membra, sed 
laniata Ecclesiae vulnera adhuc caedere, adhuc saevius dilani-
are contendunt. In haud paucis Europae iamque etiam novi 
mundi Regnis ac Rebuspublicis Ecclesiae Catholicae ea est 
conditio, quae arcis obsidione hostium cinctae. Igenia, coniu-
ratione prava consentia, quotidie per omnes vix non regiones 
qua voce qua scripto pestiferum in mentes et corda venenum 
dérivant, ut homines a Deo, a Christo, ab aris seducant, et in-
gentis defectionis et apostasiae horam accelerent. Nihil est 
sanctum, quod non inficerent, aut morderent, nihil honestum, 
quod non perverterent, nihil probum, quod non cavillaren-
tur, ut iam communis virtus haud sufficiat, sub nube sagit-
tarum cum signis Catholicis in publico stare. In Vicario 
Christi probant, si possint tandem eradicare infamem, prout 
perditissimae linguae blasphemando Christum Dei filium 
compellaverunt. Piscatoris successorem piscatori simillimum 
fecerunt, ad incitas redactum, ipsaque libertate spoliatum, 
qui vere hodie signum est, in quod sua tela portae inferi li-
berrime coniiciunt. Urbs sancta, decus ac gloria Ecclesiae 
nostrae sub iugum missa, quoties novis dominatoribus lubet 
ut ipse quoque vidi, eam imaginem refert, quam descripsit S. 

Leo M. ') his verbis: „Ad hanc ergo Urbem tu venire 
non renuis, et silvam istam frementinm bestiarum, et 
turbulentissimae profunditatis oceanum, — ingrederis." Ipsi 
impii non negant, bellum geri contra Deum et Christum, belli 
finem, quem ipsi intendunt, esse excisionem Christiano-Ca-
tholicae religionis, — in qua Christi vera fides viget, et quae 
omnem cum Belial societatem refugit, quaeve coram Baal 
genua non flectit. Cum potestas, quae a Deo ordinata est, ut 
sit vindex in iram ei, qui male agit, 2) in nounullis Regnis in 
manu sit hostium Ecclesiae, aut pusillorum, contra Ecclesiam 
convertitur, qua qui pollent, ordinationibus, quas leges vocant, 
manus pedesque sponsae Christi compedibus ligant, insti-
tuta pietatis et disciplinae sanctae cassant, conflata per pios 
avos, et posterorum pietati servitura vectigalia diripiunt, 
strenuos Dei servos, e domibus suis eiectos ad exilium pel-
lunt, sacramentum Baptismi in vita publica eiurant, sacra-
mentum matrimonii profanant, perfidam a Christo defecti-
onem et promovent at laudibus celebrant, ac ut supremum 
conatibus suis apicem adiioiant, innocentem sobolem paren-
tibus, Deo et Ecclesiae, coelo et saluti aeternae eripiunt, et 
ne sit, qui petentibus panem vitae frangat, sacramenta ad-
ministret, moribundis assistat, moestos consoletur, nupturi-
entibus benedicat, AEppi et Eppi carceribus mancipantur, 
iisdem carceribus, in quibus praedones et fures poenas luunt, 
sed non AEppi et Eppi tantum, verum etiam Parochi, etiam 
Cooperatores, ita ut in illis regionibus centeni et centeni Sa-
cerdotes variis iam poenis mulctati, locisque suis abacti f u -
erint. Atque haec cum magna ubique Cleri catholici gloria 
agebantur, et aguntur. Italiae Clerus summa virtutis exem-
pla quotidie praebet, infractus periculis, infatigabilis labo-
ribus et aerumnis, quanto augustiae creverunt magis, tanto 
firmius adhaerentem suis Episcopis, et petri Cathedrae semet 
exhibuit. Clerus Helvetiae per omnes pagos, in quibus per-
secutio dirissime exarsit et ubi nunc quoque stupida atroci-
tate saevit, paupertatem, carcerum aquallores, exilii aeru-
mnas fortiter tolerare novit, officium fidei, dignitatem ordinis 
ignavus prodere nescit ; Germaniae Clerus, demptis paucissi-
mis, qui ad coniuratorum fidei hostium castra trausiverunt, 
fidem servat, firmát, disciplinam studiosissime observât, Epi-
scopis laetior adhaeret, decus nominis sui firmior ac unquam 
custodit ; dum ad carceres ducuntur, aut inde educuntur vi-
deres in eis Apostolos, de quibus scriptum est : „Et íIli qui-
dem ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni ha-
biti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati." 8) Clerus Gal-
liae, ut de hoc quoque nobilissimae gentis Clero dicam, pro-
stratam gubernantium irreligione patriam, confusum impie-
tate antesignanorum socialem ordinem hoc modo restaui-are, 
ad novam quasi vitam revocare contendit, quod regnum et 
gentem sanctissimo Jesu Christi cordi offerre, devovere, di-
care studeat. Sed Clerus illarum partium, quolibet anno in 
sacris exercitiis collectus fuit, ad quae absolvenda passim 
Dioecesanis statutis obstringebatur. Clerus officii sui et di-
gnitatis sic memor salvabit, seu potius Christus per ilium sal-
vabit fidem et Ecclesia Catholica ideo etiam stat., quia pri-
mis tribus saeculis inventi sunt milliones et milliones homi-
num omnis aetatis, sexus, conditionis, qui pro ilia libenter 

') Serm. in Natali app. Petri et Pauli 82 al. 80. — 2) Cfer Rom. 
13. 1 - 4 . a) Act. 5, 41. 
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etiam mortem oppetierunt. Sanguis Martyrum semen Chri-
stianorum. — Rememoramini pristinos dies, ut de veritate 
assertionis convincamini. Sub crudeli Henrico VIII. et cru-
deliori Elisabetha Clerus et populus Hiberniae pati et mori no-
vit pro fide et Ecclesia, fidem et Ecclesiam salvavit Catho-
licam. Anglia e contrario fidem amisit, quam si nunc refio-
rescere videmus, praeter gratiam Dei, fortitudini, pietati, 
zelo, sanctimoniae Cleri in acceptis referimus. Vel putatisne 
nobilissimos Anglorum, qui ad fidem Cath. vix non quotidie 
revertuntur, ac in specie Marchionem illum opibus fiorentem 
ac dignitatibus, qui bis diebus e Saulo Paulus, e hoste Papae, 
Papae filius factus est, putatisne hunc et illos reversuros fuisse 
in Ecclesiae Catholicae grémium, si Clerum in Anglia alium 
vidissent, quam qualis ille esse debet e praecepto Ecclesiae, 
quod praeceptum omuibus et singulis in actu sacrae ordina-
tionis proponendum Ecclesia iubet his verbis, quae utinam 
nulli unquam Sacerdoti e mente exciderent : „Servate in 
moribus vestris castae et sanctae vitae integritatem. Agnos-
cite, quod agitis. Imitamini, quod tractatis : quatenus mortis 
Dominicae mysterium celebrantes, mortificare membra ve-
stra a vitiis et concupiscentiis omnibus procuretis. Sit do-
ctrina vestra spirituális medicina populo Dei. Sit odor vitae 
vestrae delectamentum Ecclesiae Christi". 

En Clerus igitur Italiae et Helvetiae, et Germanise, et 
Brasiliae, ubi persecutio in Catholicos exarsit, testimonio 
fidei probati sunt, cum Moyse magis eligentes aifligi, quam 
temporalis peccati habere iucunditatem. 4) „Accesserunt ad 
Sion montem, et civitatem Dei viventis, et Ecclesiam primi-
tivorum, — quae fuit Ecclesia Martyrum, — qui conscripti 
sunt in coelis". 5) (Vége köv.) 

EG-THÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , november 23. L i b e r a l i s h u m a n i s m u s. A 

vesszőparipa azért oly törékeny, mert vesszőparipa. Korunk 
eszméi, melyeken a liberális világ mint vesszőparipán lova-
gol azért Dly üresek, változékonyak, üdvtelenek, mert libe-
rálisok, mert hiányzik belőlük az éltető szellem, melyet 
csak a kereszténység képes megadni. A liberalismus a ke-
reszténységből sok eszmét vett át, de annak lényege nélkül, 
elfogadta magát a nevet, a kifejezést, de annak magva, bél-
tartalma nélkül ; annyira vagyunk a liberalisált kei-, eszmék 
hangoztatásával, hogy ha nem látnók, mennyire kilóg a 
lóláb, még el is hinnők, hogy soha a világ keresztényiebb 
nem volt, mint napjainkban, s hogy tévútra nem jutunk, 
csakis annak köszönhetjük, hogy vagy épen mitsein tesz a 
liberalismus a hirdetett nagy eszmékkel megegyezőt, vagy 
avval épen homlokegyenest ellenkező tényeket visz végbe, 
vagy pedig az eszméket a gyakorlatban tévesen alkalmazza, 
ami csak mind igazolja azon rég bizonyított állítást, hogy a 
liberalismus : haeresis. 

Számos tény állana rendelkezésünkre, hogy állításun-
kat igazoljuk ; hiszen az egész eszmekör, melyben korunk él 
és mozog, az eredmény, illetőleg eredménytelenség, melyet a 
liberalismus az összes társadalmi téren felmutatni képes, 
világosan bizonyítja, hogy az uralkodó eszmék czéljukat 
tévasztették, javulás helyett romlást, előhaladás helyett 

') Cf. Hebr. 11, 25. 39. - ») Cf. Hebr. 12, 2 2 - 2 3 . 

visszaesést szültek. A sok közül azonban elég legyen felem-
líteni a nagyban magasztalt humanismust. Korunk ez esz-
mét sokat emlegeti, s mintha a humanismust ő találta volna 
fel, ahhozvaló kizárólagos jogot követel magának. Nem is 
tagadjuk, hogy a humanismus ugy, amint az ma gyakorol-
tatik, csakugyan a liberalismus találmánya, és jogát ehhez 
úgyannyira nem tagadjuk, hogy ha ránk akarná is erősza-
kolni, azt egész tisztelettel visszautasitanók, mert mi azt 
valóban semmiképeu sem tudjuk megegyeztetni a humanis-
mussal, hogy p. o. törvény által joggal bírjon valaki ember-
társát olyfortnán segíteni, hogy ezáltal koldusbotra jusson ; 
azt is csak a liberalismus tudja a humanismussal megegyez-
tetni, hogy elnézze, miképen függesztetik fel, sőt fosztatik 
meg valamely ártatlan családapa hivatalától csak azért, mi-
vel valamely zsidónak olyforma fogalma van a becsületről, 
a törvényes bíró kérdezése iránti kötelezettségről, hogy meg-
tagadja a tulajdonképeni bűnös nevét, kinek közvetítése 
által nagy fontosságú államtitok birtokába jutott és azt 
elárulta; de még azon humanismust sem követeljük magunk-
nak, mely kényelemmel látja el a rablókat, zsiványokat, 
gyilkosokat, tolvajokat azon polgároknak rovására, kik a 
bűnösök kiszabadulása esetében csakis a liberalismus által 
roszul alkalmazott humanismus miatt ismét a veszélynek 
vannak kitéve, hogy kiraboltassanak, meggyilkoltassanak, 
mig ugyanazon polgárok az ő rovásokra kényelmesen élő 
gyilkosok mellett végnyomornak vannak kitéve, — igen a 
humanismust csak a liberalismus magyarázhatja igy, az esz-
me, amint létezik, egészen az ővé. 

Hogy ily felfogás és gyakorlati kivitel mellett mivé 
tette a liberalismus a világot, arra csattanós választ ad az 
iszonyú mérvben terjedő pauperismus, midőn egyes, törvé-
nyesen kiváltságoltak mesés meggazdagodása mellett, egész 
vidékek, tartományok és országok részben teljesen elszegé-
nyedtek, részben az elszegényedés ösvényén já rnak; választ 
adnak a számtalan bünfenyitő vizsgálatok első rangú állami 
hivatalnokok ellen, választ adnak végül a börtönök és a 
börtönök lakóinak szaporodása, ugy hogy maholnap a ka-
tonaságra pazarlott milliók mellett, a börtönök lakóinak 
ellátása fogja a polgárok adói millióinak legtöbbjét fel-
emészteni, és ez mind azért, mert a mi korunk humánus, 
azaz csak állitja, hogy humánus, mert a liberalismus huma-
nismusa a leginhumanusabb, melyet elitéi a gyakorlat, elitéi 
a józan ész és csak az pártolja, ki vagy lemondott józan 
eszének használatáról, vagy pedig önmagára nézve igen elő-
nyösnek és bizonyos bekövetkezhető esetben igen kényel-
mesnek találja. 

Valóban mi a humanismusnak távolról sem vagyunk 
ellenségei, de ily humanismust pártolni, ily humanismusnak 
ellent nem mondani, az ellen minden erővel nem küzdeni 
nem tudunk. A mit a liberalismus humanismusnak nevez, az 
nem egyéb, mint. a ker. szeretet meghamisitása, haeresis. 
Valóságos humanismust csak a kereszténység képes gyako-
rolni, erre csak a kereszténység tudja a népeket helyesen 
oktatni. A kereszténység volt azon tényező, mely a vad er-
kölcsöket megszeleditette és megtanította az embereket még 
a bűnösökkel is ugy bánni, mint emberekkel, anélkül, 
hogy a büntetés alkalmazásában elfelejtette volna éreztetni a 
bűnössel bűne súlyát, vagy szem elől tévesztette volna a -bün 
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tetës módjának meghatározásában a bűnös megjavítását; a 
kereszténység a felebaráti szeretet hirdetése által oly esz-
közt nyújtott a világnak, mely a szegényt nem tette még 
nyomorultabbá, vagy épen földönfutóvá, hanem felemelte, 
oly törvényt hirdet, mely a bűnöst kötelezi a törvényes biró 
kérdésére egyenesen, minden kétértelműség nélkül felelni, 
nehogy hallgatás, vagy kétértelműség által ártatlanok szen-
vedjenek, ez a valódi humanitas, melynek a liberalismus 
csak nevével bir ; e mellett hihető, hogy nem fog esküszegós 
történni, nem fognak államtitkok elárultatni, a börtönök és 
azok lakói szaporodni ; a kis katekizmus e tekintetben töb-
bet ér minden állambölcsességnél, minden szelid büntető 
codexnél, mert egyik sem képes a lelkismeretre a hatást 
gyakorolni; igen, gyakoroljunk humanismust, delegyen az a 
keresztény szeretet humanismusa és nem a liberalismusé, 
mert csak az képes a társadalmi jólétet előmozdítani, ez pe-
dig még a létezőt is aláássa. A 

Boroszló. M i a p á p a ? (Vége.) Ha tehát a papság 
isteni jognál fogva létezik, mi következik ebből ? 

Ebből következik, hogy mindenki, a ki Krisztus hely-
tartójának ezen, isteni rendelésen alapuló, e földöni állása 
ellen fellázad s azt aláásni, helyzetét megingatni törekszik, 
ezáltal az Isten alapította világrend ellen emeli kezét, s azzal 
— hogy egyenesen kimondjam, Isten, a legfőbb törvény-
hozó ellen vétkezik. (Igen helyes !) Ez pedig forradalmi tö-
rekvés ; forradalom ez a szónak legteljesebb s legtulajdon-
képenibb értelmében. A mint mi conservativek vagyunk, a 
szónak legmagasztosabb értelmében, ugy az, a ki, — tudva 
vagy nem tudva, az mintegy ; mert a tényeknek logikája 
kérlelhetlen — aki ilyeneket tesz, forradalmár Isten ellen ! 
Mert ha az nem forradalmár, a ki Isten ellen fellázad ; — 
váljon, ki akkor az ? 

Nézzük már most, minő álláspontot foglal el a világ 
eme legmagasztosabb tekintélylyel szemben. A világnak 
legnagyobb része nem a mi oldalunk mellett áll. Oh, vajha 
az egész világot keblünkhez szorithatnók, de e világ be-
hunyja szemeit Istennek bölcs szándéklatai elől, amint azok 
a történelemben nyilvánulnak. De hát milyen voltaképen 
<)zen, velünk ellenségesen szemben álló világnak álláspontja? 
Rövidre szabom beszédemet, nehogy a szomorúság erőt ve-
gyen rajtam ; mert felette szomorú látvány lenne, ha rajzom 
csak némileg is megközelítené a valót. 

A népéletnek ama keresztény rendje, mely Nagy-
Károly idejében s azóta honosíttatott meg a nyugati keresz-
ténység közt, a két nagyhatalom : a pápaság 3 a császárság 
közti szoros frigyen alapult. Az ekként keletkezett közmű-
velődés és polgárisodás az utóbbi századok folytában épen 
ellenkezőjévé változott át, s legújabban annak volt kényte-
len helyét átengedni, mit III. Napoleonnak egyik kedvencz 
kifejezése a ,modern eszmék'-nek nevezett. Azóta az apostoli 
szentszéknek mi súlya sincs többé az európai fejedelmek 
tanácsában, s Jézus Krisztusnak szent törvénye, melynek 
legfőbb tolmácsa s képviselője a pápa, a közélet minden te-
réről leszoríttatott. De azóta nem is létezik többé népjog 
Európában, a nemzetközi villongásoknak furiája szabadon 
bocsáttatott, s oly helyzet teremtetett, melyet Lacordaire a 
beszédem kezdetén idézett szavakkal oly meghatóan ecsetelt. 

Folytassuk szemlénket. A mint felülről az emberi nem 

magaslatairól aláhangzott, ugyanazt ismételték oda lenn, a? 
alsó rétegekben. Továbbá belekiált ugyané chorusba a tu-
domány képviselőinek egy nagy része. Sokan, kiket hivatá-
suk arra utalt, hegy az igazságnak szolgái s hírnökei le-
gyenek, ebbeli hivatásukkal visszaélve a legmagasabb igaz-
ságot magok szenyezték be. S nem csuda, miután Krisz-
tusnak, a pápa őrizetére bizott, feldarabolhatlan köntösét 
már századok előtt széttépvén, lassankit odáig jutottak az 
emberek, hogy minden kinyilatkoztatott igazságot tagad-
janak, sőt tovább is alácsuszván e lejtőn, végre minden esz-
ményi igazságot tagadtak, mignem végre az oktalan állat-
tal egy s ugyanazon magaslaton találták magokat. 

Igy érlelődött meg a vészes mag, jaj a legutolsó mag-
vetőknek, ha majd az aratás órája üt ! 

De mit tegyünk mi ily időkben, mi, kik Isten kegyel-
méből katholikus keresztények vagyunk, s Isten kegyelmé-
vel azok maradni is akarunk — ? 

Krisztusnak ama nagy bajnoka, uraim, kit a Minden-
ható a 16. századbeli szellemi csapások után adott anya-
szentegyházának, loyolai ss. Ignáez, ,liber exercitiorum' 
czimü müvében, e könyvben, telve mennyei bölcseséggel, 
melyről már salesi sz. Ferencz mondhatta, hogy több lel-
ket mentett meg, mint a hány betűt tartalmaz, egy elmél-
kedést hagyott hátra számunkra, melynek befejezését igen 
jól s helyesen alkalmazhatjuk azon álláspontra, melyet nap-
jaink viharai közepette a szentszékkel szemben elfoglalnunk 
kell. A szentférfiu ottan Jézust mint királyt állítja elénk, a 
mint mennyei szépségében kivonul, hogy lelkeket hoditson 
birodalma számára, s amint őket magához szólítja, hogy 
kövessék öt. A kik nemes elszántságban neki felajánlják 
magokat, azoknak el kell határozva lenniök, hogy minden 
bajt és kellemetlenséget, minden fáradalmat é3 küzdelmet 
megoszszanak vele ; amiért pedig aztán nem csekélyebb ju-
talmat ígér nekik, mint örökké tartó részvételt az ő mennyei, 
kimondhatlan dicsőségében. Ezen elmélkedés egy erős foga-
dással végződik, úgyszólván katonai szent esküvel, mely-
lyel az egész mennyei udvar jelenlétében megingathatlan 
hűséget fogadunk Istennek. 

Uraim ! Krisztus ugyan közvetlenül nem beszél többé 
velünk, amint hajdanta apostolaival beszélt, de köztünk van 
hivatalutódja annak, kihez ő, a mennyei király igy szólt egy 
izben : ,legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat', Ez, 
uraim, lelkünk legfőbb pásztora azon az uton, melyet az 
örökkévalóság felé megtennünk kell, ez az e földön küzdő 
egyháznak legfőbb, Istenrendelte vezére. Rajta tehát, ujit-
suk meg, frissítsük fel magunkban a megingathatlan hűség-
nek érzületeit, esküdjünk fel e szent zászlóhoz, most a 
küzdelem óráiban. Avagy nem IX. Pius volt az, ki Krisz-
tus zászlóját épen akkor bontá szét ismét, bátran s Iaten-
ben helyzett bizalommal, alázatosan s Istennek ajánlva fel 
magát, kibontá, hogy igy mondjam, szent hősiességgel, épen 
most, midőn a világnak jó nagy része elpártolt Istentől ? 
(Bravo !) Kövessük tehát e zászlót, ne cselekedjünk igy, 
mint azok Kapernaumban, kik nem akartak többé Krisztus-
sal járni, hanem mondjuk inkább Péterrel : ,Uram ! Kihez 
menjünk ? Az örök élet igéi nálad vannak'. S miután Krisz-
tus nem beszél többé közvetlenül hozzánk, kihez mennénk, 
ha nem az ő helytartójához itt e földön ? . . . 
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Engedelmeskedjünk neki, legyünk hivek hozzá, sze-
ressük öt, természetfeletti szeretettel ; mert ez nem oly sze-
retet, aminőt a test és a vér sugall, ez oly szeretet, mely az 
égből származik, mely Péter székének valamennyi hiveit 
lelkesíti, valamennyinek szivébe öntetett ki, hogy vala-
mennyi népet övedzze körül a századokon át, s szent köte-
lékkel foglalja össze valamennyit. Igenis Uraim ! a szeretet-
nek lángja, hadd lobogjon fel annyival magasabbra, meny-
nyivel szenvedőbb azon alak, melyben Krisztusnak helytar-
tója előttünk áll (helyes!). Most, midőn itt áll előttünk, a 
világ minden baját vállain hordva, hasonló a Megváltóhoz, 
midőn ég s föld közt a keresztfán függött — mert e földnek 
hatalmasai elhagyák öt — most mondom, kettős kötelessé-
günk, hogy Krisztusnak helytartójához őszinte, fokozódott 
szeretettel ragaszkodjunk. Vajha igy szólhatnánk hozzá: 
Szentatyánk ! te vagy a mi élőképünk, téged követünk, te 
viszed Krisztus zászlóját e világ fergetegei közt, s e zászló, 
az, melyet követni akarunk. Igenis, Péter székének hitét 
valljuk, mely egészen Krisztus kinyilatkoztatásán alapszik 
8 lelkünk felhevül a szeretetben Ahhoz, a ki a világ Megvál-
tója. Krisztus az, kinek hiszünk, midőn Péternek hiszünk; 
ő az, kit szeretünk, midőn Pétert szeretjük. 

Hadd legyünk mindenha egyek a hitben és a szere-
tetben e szentszékkel, hogy majdan halálos ágyuukon szent 
Terézzel mondhassuk : „Az egyháznak gyermeke vagyok, az 
egyháznak gyermeke vagyok — ugy legyen ! 

Maincz. F e l s ő h á z i t á r g y a l á s o k az e g y -
h á z ü g y i t v j a v a s l a t o k f e l e t t . A darmstadti felső 
kamara talán soha sem volt oly sürüen látogatva, mind ez-
idei novemberhó 10—14 napjaiban, midőn a porosz minta 
szerint készült egyház-politikai, jobban mondva egyházül-
dözési tvjavaslatok kerültek tárgyalás alá. Miután e tárgya-
lások, ha mindjárt csak szűkebb körben is, de eléggé rész-
letezett képét nyújtják a nagyterjedelmü, mondhatnók nem-
zetközi ,culturkampf--nak, azért kötelességünknek tartjuk, 
azoknak menetét lehetőleg kimeritő vázlatban ismertetni 
ugy, hogy az időrendet követve, az egyes napoknak tárgya-
lásait egymás mellé állítsuk. 

A kérdéses tárgyalások nov. 10-én kezdődtek. Az első 
szónok : Dalwigk, volt minister azt kivánta, hogy várjunk 
addig, mig tudva leszen, miként végződik majd az egyház 
és állam közti azon viszály, mely épen most Poroszország-
ban lefoly. Ezzel szemben Hofmann minister megjegyzi, 
hogy a kormány csak igen nehéz szivvel határozta el magát 
e tvjavaslatoknak előterjesztésére ; mindazonáltal érzi, hogy 
ez által sürgős kötelességet teljesít az országgal szemben, s 
hogy ellenkező esetben a gyávaság gyanúját vonta volna 
magára. Erre Dahvigk ismét azt felelte, hogy az eddigi hely-
zet tökéletesen kielégítő volt, s hogy nem látja át, miért 
kelljen elméleti okokból gyakorlati surlodásokat idézni elő 
az egyházzal, mely ezenfelül nem is vétett senkinek, s sem-
miféle törvényt sem sértett meg. 

Moufang kanonok jeles beszédben fejtegeti, miszerint 
a jelen tvjavaslatok nem csak az alkotmányt, hanem jogilag 
fenálló szerződéseket, s pedig tüzetesen az 1803-i szerződé-
seket is kérdésessé teszik ; úgyszintén a westphaliai béke-
kötésnek ama határozmányát, mely szerint a katholikusok-
nak a protestánsok általi majorizáltatása s viszont tilos ; fej-

tegeti, miszerint hajdanta az volt a szokás Németországban, 
hogy bizonyos kérdéses ügyeknek elintézése concordatumok 
alapján történt, melyeket az illető kormányok Rómával kö-
töttek. A szóban forgó tvjavaslatokat illetőleg fejtegeti szó-
nok, hogy azokban az egyház s állam közti határvonalak 
nem vétetnek kellőleg figyelembe, sőt hogy azok által a 
kath. egyháznak szervezete, hite s tana oly borzasztó mó-
don megsértetnek, hogy teljeséggel lehetetlen, miszerint ily 
törvények uralma alatt valaki még katholikus embernek 
maradjon. A szóban forgó tvjavaslatok fogalmazásán He-
gelnek az államróli nézete s elmélete látszik meg, ezen el-
mélet pedig valóságos szellemi szörnyeteg; mert az állam-
ból kiküszöbölvén az isteni világrendet, csak a profánt türi 
meg benne; e törvények továbbá a forradalom bélyegét 
hordják magokon; mert forradalom, ha az állam a jog fölé 
helyezkedik; s végre ellentétben állanak a kereszténység 
alapelveivel, mert az Isten országát alája akarják vetni az 
államhatalomnak. Ez az ok, miért nem engedelmeskedhet-
nek a porosz püspökök s papok sem az ottani törvények-
nek ; mert különben hitöket elárulniok kellene. Végül bebi-
zonyitá szónok, hogy az öt tvjavaslat épannyi súlyos meg-
sértése a történelmi, természeti, egyházi s állami, valamint 
az ország alkotmányos jogának is, mig ellenkezőleg épen az 
lenne az államnak kötelessége, hogy a jogot védelmezze, 
nem pedig, hogy ő maga sértse meg azt, é3 az országlási 
egyszerű eszély azt parancsolja, hogy ily törvényeknek még 
tárgyalása is elmellőztessék, amint azt Dalwigk indítvá-
nyozta. 

Hofmann ministerelnök hangsúlyozza, miszerint a con-
cordatumok soha sem érték el czéljukat; továbbá azt állitja, 
hogy a fenforgó tvjavaslatok nem is egyházi, hanem állami 
természetűek, hogy senkinek sincs joga, valamely törvény-
ről azt állítani, hogy jogtalanságot tartalmaz, s hogy meg 
nem engedhető, miszerint az állam az egyháznak vetessék 
alá. (Haszontalan phrázisok mind.) Isenburg- Birstein hg a 
két hatalomról szóló, ősrégi tanra utal, mely keresztény hit-
elveken alapul, s ugy találja, hogy a tvjavaslatok csakugyan 
fenálló szerződésekbe ütköznek. Solm-Laubach gróf azt kí-
vánja, hogy az állam s egyház közti viszony az egyleti tör-
vény alapján rendeztessék, tekintettel azon törvényekre, 
melyek a testületek jogait szabályozzák. Wernher a tvja-
vaslatok mellett lép sorompóba, az ellenök keletkezett moz-
galmat ,tüz nélküli füst'-nek nevezi, s végre oly tapaszta-
latok alapján, melyeket Olaszországban (!) s Svajczban (! !) 
tett, azt állitja, hogy a kath. egyház azon szándékkal visel-
tetik, régi ,irtó háborúit' a protestantismus ellen ismét fel-
venni (! ! !), amiért is ez utóbbinak készülnie kell. (Ezen be-
cses vallomás, mely szerint az egész bismarckismus semmi 
egyéb, mint a protestantismusnak fegyvere a katholicismus 
ellen, legtöbbet ér az egész beszédben.) Dr. Wasserschieben 
abból indul ki, hogy a kath. egyház soha sem mondott le 
középkori eszméiről (— sőt azt is mondhatta volna a tudós 
tanár ur, hogy még azokról sem mondott még le, melyeket 
már az apostolok korában vallott.) Jelenleg az államnak 
azon feladata van, hogy érdekeit s a fenyegetett jogrendet 
biztosítsa, (borzasztó !)— Wamboldt mint a kath. egyháznak 
hű fia ünnepélyesen tiltakozik ezen tvjavaslatok ellen, hi-
vatkozván a westphaliai békekötésre és a régi rendi határo-
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zatokra. Schmitt superintended és Streng tanár a tvjavas-
latok mellett nyilatkoznak, mig Erbach-Erbach gróf s 
Pùedesel báró szükségteleneknek tartják azokat. Erbach-
Fürstenau gróf nem adhatja beleegyezését arra, hogy az 
Istentől alapított egyház az államnak gyámsága alá helyez-
tessék, s meg van győződve arról, hogy e törvények súrló-
dásokat s viszályokat fognak kelteni. Miután meg Görz gróf 
elvi, ugy mint eszély parancsolta okokból Dalwigk indit-
ványa mellett szavazott volna, ez indítvány 16 szavazattal 
15 ellen elvetetett s az ülés a tagok meglehetős ingerült han-
gulata mellett feloszlattatott. (Folyt, köv.) 

H i v a t a l o s . 
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 

folytán Nehiba János, knini felszentelt püspök, kalocsai fő-
egyházmegyei nagyprépost és érseki helynőknek, az egy-
házi téren, valamint a közügyek és emberbaráti czélok elő-
mozdítása által szerzett kiváló érdemei elismeréseül a II-od 
osztályú vaskorona-rendet díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1874. évi nov. hó 16. 
FEBENCZ JÓZSEF, s. k. 

Br. Wenckheim Béla, s. k. 

VEGYESEK. 
— Bácson mult hó 21-én tették le azon leánytanoda 

alapkövét, mely Haynald Lajos kalocsai érsek ő Excája ki-
fogyhatlan jótékonyságából épül s a mindenütt dicséretesen 
működő iskolanénék vezetésére lesz bizva. Az uj leányta-
noda közel 60,000 frtba fog kerülni. Bács városa már a ha-
todik a kalocsai főegyházmegye területén, hová a buzgó 
főpap az iskolanénéket bevezeti. (E. E. K.) 

— „Sokan irigylik az egyház gazdagságát — mondja 
Dr. Szeredy legújabban megjelent jeles egyházjogi munká-
jában, I, 215 1.*) — s nem fontolják meg azt, hogy az egy-
ház vagyona a szegények patrimoniuma. Hacsak hazánkat 
tekintjük, mennyi intézetet nem találunk, mely a holt ke-
zeknek köszöni létét ; a hírlapok naponkint jegyzik a holt 
kezdek adományait, melyek különböző jótékony czélokra, a 
szegények felsegélyezésére, intézetek alapítására történnek. 
Bár minden kéz oly áldásosán működnék az emberi nem 
javára, mint az egyház holt keze ! Az egyház vagyona, csak 
a kánonok szerént kezeltessék, legyen az még oly nagy, 
sohasem felesleges ; mert mindenütt vannak szegények, 
ujabb és ujabb közhasznú intézetek szükségesek s külön-
féle jótékony czélok merülnek föl, melyekre oly bőven szokta 
az egyház jövedelmeit mindig fordítani. Az egyház e tekin-
tetben sz. Ambrus e mondata szellemének érteményébeu jár 
el : „Bonum ecclesia habet, non ut servet, sed ut eroget et 
subveniat in necessitatibus". C. 70. c. XXII. q. 2. 

— A Schneiders káplán befogatása alkalmával a tri-
eri sz. Lőrincztemplomban történtek miatt öt oda való pol-
gár helyeztetett vád alá. — A berlini, sz. Jakabról elneve-
zett protestáns hitközségben mult októberhóban 63 pár ada-
tott össze polgárilag, a melyek közül csak 12 vette igénybe 
a papot, azaz kérte az egyházi esketést. Ugyanott, szintén 
egy hónap, oktober folytán 150 születés közül csak 14 gyer-
mek hozatott a keresztvízhez. — A londoni nemzetközi ka-
tholikus congressusnak hire a ,Köln. Vlksztg.' egyik tudó-
sitása szerint semmi egyéb, mint egy kis támadás a konser-
vativ' Disraely-kormány ellen. A ,liberálisok' ezen kacsa 
kiröpitése által t. i. ugy akarják feltüntetni a kormányt a 

*) „Egyházjog, különös tekintettel a magyar sz, korona tartomá-
nyaira, a keleti s protestáns egyházakra ; irta Dr. Szeredy József, pécs-
megyei áldozár, a püspöki j o g - é s államtudományi karnál ny. r. tanár." 
Pécsett, 1874, két kötet, n. 8-adr., XII, XIV. és 1687 lap. kapható Pesten 
Tettey Nándornál s Pécsett a szerzőnél ; ára mind a két kötetnek ? 

nyakas no-popery-lármázók előtt, mint a mely alatt a ka-
tholikusok bármit is tehetnek. Ugyané czélból, hogy t. i. a 
kabinet ellen intézendő politikai actiónak induló pontul szol-
gáljon, irta Gladstone is legujabbi röpiratát. Végre hallomás 
szerint igen lamentabilis hangon fogalmazott levelek érkez-
tek Münchenből Londonba, azt jelentők, hogy az ókatholi-
cismusnak gyarló épülete nagyon összevissza repedez, ropog 
s inog, segítsenek az angol elvtársak ! — ezek pedig igy 
véltek segíthetni. — Porosz-Szileziában legújabban a bu-
csumenetek tiltattak el ; a trieri megyében pedig meghagya-
tott az elemi tanítóknak, lépjenek ki a katholikus polgárok 
egyletéből, különben elbocsáttatnak. — A porosz cultusmi-
nisternek egyszerre eszébe jutott Martin Konrád pad. püs-
pöknek vallástanát ,számos hiányai miatt' az iskolákból 
kitiltani, miután husz évnél tovább általános használatban 
volt. Feltűnő, hogy a minister ur a tilalmazó rendeletben 
egyúttal azt határozza, hogy Martin tankönyve helyett csak 
oly tankönyv hozható be az iskolákba, mely püspöki jóvá-
hagyással bir ; — csak nem valami ,ókatholikus', Reíkens 
által approbálando tankönyv rejlik talán a háttérben? kérdi 
a , Germania1. 

— Svajcz s Poroszország papjaiktól megfosztott ka-
tholikus hitközségeiben a hivek természetesen kénytelenek 
a vasárnapi isteni tiszteletet pap nélkül megtartani. Miként 
történik ez, mondja a következő rövid tudósítás Ullersdorf 
nevü, sziléziai faluból, melyet egy porosz lapban találunk. 
A szokott időben harangszó szólitá a híveket a templomba. 
Ott, midőn a mise óráját ütötte, négy ministráns lepett, a 
szokott jeladás után az oltárhoz, anélkül természetesen, 
hogy misézendő pap követte volna őket. A nép elénekelte a 
miseénekeket, s egy szem sem maradt köny nélkül, midőn 
az ének végén a kántor a ,Pange linguát'-t intonálta, de 
nem volt, a ki áldást adott volna a szegény nép re . . . . Befe-
jezésül a tanitó a napi evangéliumot olvasta fel, mire a nép, 
a halűttakérti imák elmondása után, zokogva szétoszlott. Igy 
erősiti meg hitökben a porosz katholikusokat — Bismarck. 

— Wilkenfeld Getzel Márk és Jakab, három telivér 
zsidó állott nem régen egy bécsi esküdttvszék előtt, hallat-
lan uzsoráskodások miatt bevádolva, melyeknek jellemzé-
sére csak annyit hozunk fel, hogy egy valakitől, kinek va-
lójában 1462 ftot kölcsönöztek volt, 75000, mond s írd : het-
venötssör forintról szóló váltót csikartak ki. E jeles férfiak-
nak ebbeli üzelmeikben két zsidó-ügyvéd, dr. David és dr. 
Ackermann szolgáltak ,jogi' tanácsokkal, mig védelmökre 
az esküdtszék előtt két további zsidó, dr. Hönigsmann s dr. 
Singer vállalkozott. Kár, hogy az esküdtszék is nem csupa 
kaftanosokból állhatott, lett volna akkor ,igazságszolgálta-
tás' tisztán liberális ,elvek' szerint ; de az államügyész, bi-
zonyosan valami krypto-jezsuita, elrontotta a tréfát, ameny-
nyiben a zsidó esküdteket mind kifogásolta, minek követ-
keztében Izrael elnyomott fiai kénytelenek voltak egy nem 
,kóser' törvényszék előtt állani, mi azonban velők szüle-
tett szemtelenségöket a legkevésbbé sem csökkentette. Sin-
ger kijelentette, miszerint ügyvédi praxisa alatt még nem 
talált esetet, mely annyira méltó leendett a védelemre mint ez ; 
Hönigsmann pedig épenséggel igy szólott: „ha Isten volnék 
az öreg Getzelt örökké a pokolba vetném, ha gyóntató vol-
nék, fel nem oldoznám (sic !) de mint ügyvéd felmentetését 
sürgetem" — ez a ,művelt' zsidók morálja ; az öreg Getzel 
pedig az elnöknek eme kérdésére: „Nem szégyenli-e magát, 
hogy ilyeneket tett", ekként válaszolt: „Elnök ur, nem tu-
dom, mi ez : szégyen" ! — ez a ,nem müveit zsidó' morálja. 
Egyébiránt nagy köszönettel tartozunk Wilkenfeld uraimék 
s hasontörekvésü társaiknak ezen valóban liberális müködé-
sökért, mert csak ez képes a bolond keresztényeknek szemeit 
megnyitni. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

\ 
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Pesten, november 28. 4 4 . II. Félév, 1874. 

Tartalom. Divum Hieronymum oppido Stridonis natum esse propugnat Josephus Dankó. — A liberális katholicismus. — 
Magyarország fm. bib.-herczegprimásának tartott beszédei. — Egyházi tudósítások : Pest. Vallásszabadság. Kalocsa. Ki-

tüntetés, tisztelgés. Maincz. Felsőházi tárgyalások az egyházügyi tvjavaslatok felett. — Vegyesek. 

Divnm Hieronymnm 
oppido Stridonis in regione interamna (Muraköz) Hungáriáé 

anno CCCXXXI p. Chr. natum esse propugnat 
Josephus Dankó 

Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Canonicus Theologus. 

Ez czime a legújabb munkának, melylyel a 
fentnevezett tudós szerző irodalmunkat e napokban 
gazdagitá. Irodalmunkat, az az hazai irodalmunkat 
mondjuk ; mert a Sz. Jeromos születési helye kö-
rüli kérdésnek mikénti megoldása nem csak álta-
lános történelmi, hanem tüzetesen magyar szempont-
ból is érdekes előttünk, s midőn valaki beható ta-
nulmányok s az összes idevágó irodalomnak felkaro-
lása után bebizonyitja, hogy ezen, mint tudós is 
halhatatlan nevü szent oly darab földön született, 
melyet manap a magunkénak, magyar hazánk egyik 
kiegészítő részének valljuk, akkor, azt hiszszük, az 
ebben sikerrel fáradott, s hazafias buzgalmu Író-
nak csak köszönettel tartozunk ; mert a kinek bir-
tokáért kitűnő olasz s szláv tudósok küzdöttek, 
m i g e gyéb nemzetbeliek majd emezeknek, majd 
amazoknak részére állottak, az, mint Dankó bevita-
tása már most kétségtelenné teszi, Pannónia földjén 
született. Részrehajlatlan törekvéssel fogottamun-
kához. szeme előtt lebegvén, mit már Horácz ') 
mint az igazi tudósnak feladatát ekképen meg-
énekelt : 

„Obscurata diu populo bonus eruet, atque 
Proferet in lucem speciosa vocabula rerum, 
Quae priscis memorata Catonibus atque Cethegis 
Nunc situs informis premit et deserta vetustas, 

Adsciscet nova". 
s örvendve igy kiált fel munkája 11. lapján: „Quae 
adferunt aliae nationes, non ea sunt, ut cum hisce 
comparari possint, quae pro Pannónia militant ; 

») Epist. II. 2, 115. 

unde. si quae fides in historiis, äiviis Hieronymus 
Pannon eritl 

Dankó kanonoknak, iigylátszik, többi közt 
egyik kedvencz foglalkozása, régen, ki tudja mi 
okokból — legyünk hazafiasak, s ne mondjuk ki, 
hogy talán indolentiából, mely indolentiának ok-
adatolása még meddőbb térekre vezetne — tehát 
régen parlagon hevert, magyar-irodalmi kérdése-
ket felkarolni s megoldani. Igy tőn Erdősy-Syl-
vesterrel is, kire nézve már Denis, a szorgalmas 
könyvész panaszképen emlité (Wien's Buchdrucker-
gcschichte. Bécs, 1782: 412 1.) hogy adatok hiánya 
miatt mi bizonyost sem tud róla mondani, hozzá te-
vén : . . . „wünsche aber die Sache von einem fleissigen 
ungarischen Literátor auseinander gesetzet zu sehen" 
s Dankó vállalkozott rá, hogy ő legyen ama fleissiger 
ungarischer Literátors mint ilyen azon jeles egyed-
iratot szerkeszté, melyet e lapok néhány hónappal 
ezelőtt behatóan ismertettek.2) I ly régen parlagon 
hevert kérdés a sz. Jeromos születési helyét illető 
is. Már Bél Mátyásról helyesen jegyzé meg Grarelli, 
illetőleg Fontani, miszerint hálás feladat lenne ma-
gyar történetbuvárra nézve ,ut in verum et exaetum 
patriae d. Hieronymi situm maiori diligentia inquirat, 
quam hueusque factum sit\ Készült is rá Bél mint 
maga mondja — Praef. ad edit. Vindobon. Scriptt. 
Hung. Schwandtn. 1748; III. 35. — „non quod 
confiderem conciliare me posse sententiarum quae 
sunt eatenus inter doctos hostilia paene divortia... . 
sed quod ita existimavi perpetuo, decere bonum civem, 
erecto semper promtoque animo esse ad res patriae illu-
strandas. Lett volna is alkalma e kérdéssel tüzetes-
ben foglalkozni, midőn ,Notitia Hungáriáé novahi-
storico-geographica' czimü munkájában Zalamegyét 
is tárgyalja vala — „offerebat se ad hanc momen-

2) L. a. ,BeV e félévi 3—9. számát. Szeri. 
44 



382 

tosam rem pro virili adtrectandam in peninsula 
Comitatus Szaladensis Muraköz, occasio"... mondja, 
de nem élhetett az alkalommal, részint mert II. Ká-
roly halála folytán föntjelzett munkája egyáltalán-
befejezetlen maradt; részint mert, az esztergomi 
primási könyvtárban meglevő kéziratainak tanu-
sága szerint3) a fenforgó kérdésre vonatkozólag 
nem csak a szükséges adatkészlet, hanem talán az 
annak feldolgozására szükséges irodalmi készült-
ség sem állott rendelkezésére : elég az hozzá, hogy 
az egész ügy immár százhuszonöt esztendeje nyu-
godott, legalább magyar szempontból nyugodott: 
mert a kik komolyan foglalkoztak vele, Stilting és 
Colét, nem voltak magyarok. 

Lássuk már most, hogy végzi Dankó kan. ön-
kényt felvállalt dolgát. 

A kérdés ugyanis, köztudomásúlag az : hol 
volt vagy van az a Stridon. ahol szent Jeromos, sa-
ját nyilatkozata szerint született? Oly kérdés ez, 
melyet széles terjedelmű földrajzi s időszámtani fej-
tegetések nélkül megoldani lehetetlen, amiért is 
szerzőnknek ezekbe s pedig mélyen beleereszked-
nie kellett. A többiben pedig munkáját két részre : 
tagadóra s állitóra oszthatnék, amennyiben az 
idevágó irodalomnak szokott élénk részletezése s 
jellemzése után először bebizonyitja, miszerint szen-
tünknek szülőhelye tévesen kerestetik Istriában, Li-
burniában, a voltaképeni Italiában és Dalmatiá-
ban ; azután pedig magának sz. Jeromosnak idevágó 
nyilatkozatai tétetnek alapos vizsgálat tárgyává 
s bebizonyittatik, miszerint szülővárosa, Stridon, a 
mai Muraközben keresendő. Igy aztán könnyű az 
átmenet a régi s az uj Stridonnak leírására, mihez 
aztán érdekes időszámtani fejtegetés sz. Jeromos 
születési évéről, mintegy természetes függelékül 
csatlakozik, mig az egészet ügyesen közbeszőtt 
jegyzetek a keresztény vallásnak Pannoniába való be-
hozataláról még csak élvezetesbbé teszik. 

Szent Jeromos nem egyedül áll a történelem 
nagy férfiai közt mint olyan, kinek születési helye 
hoszas, nyakasan s érdekesen vivott irodalmi küz-
delmekre alkalmat adott, ha mindjárt e küzdelmek 
néha-néha oly kimenetelt is vettek, minőt a latin 
költő érthetett, midőn ezeket mondta: „ fecistis 
probe, incertior sum multo quam dudum". 

Jeromossal nem ugy áll a dolog, mint például, 
a régiek állitása szerint Homerral, kit annyi város 
követelt magának, hogy neveiket hexameterekre 
szedték; — nála csak egy város vagy városkáról 

3) Danielik ,Magyar irók' e név alatt. 

van szó, de még erről is kétes, váljon hol állott, 
mert, fájdalom, valószínűleg már akkor feldula-
tott, midőn magának Jeromosnak szavai szerint — 
ep. 123, 16. ad Ageruchiam, ed. alt. D. Yallarsii. 
Venetiis 1766; Op. 1 , 9 1 4 — „fracto Danubii li-
mite, in mediis imperii Romani provinciis pugna-
batur". 

Ezen Stridonról annyit kaptunk történelmi 
hagyományul, hogy Bahnatia s Pannónia határszé-
lén volt. Ez igen tágértelmü kifejezés ; mert hát 
voltaképen hová tartozik? s egyúttal nem egy 
könnyen megfejthető kérdés, ugy hogy épen nem 
csuda, hogy sokan azok közül, kik különben Jero-
mossal foglalkoztak, azt nagy óvatosan kikerülték, 
mig mások a lehető legnagyobb mérvben tértek el 
egymástól, mint fentebb mondók, Istriát, Liburniát, 
Italiát, Dalmatiát tói van előtérbe s feltünőleg el-
hanyagolván — Pannoniát. 

De hát helyesen keressiik-e Stridont Istriában, 
Liburniában vagy a voltaképeni Italiában? A fe-
lelet erre : nem — s e tagadólagos válasznak rövid, 
vázolatos okadatolása, Dankó nyomán ime a kö-
vetkező. 

E téves, hogy ne mondjuk, irányzatosan téves 
állitásnak szerzője Flavius Blondus (Biondo) Ra-
valdini, IV. Jenő, V. Miklós, III. Kallixt s II. Pius 
pápák titkára (1388 — 1463), ki szentünket Istriá-
nak valamely Sdrigna nevü városából származottnak 
mondja, hol állitása szerint atyjának, Özsébnek sir-
emléke is állott. Sőt be ne érve azzal, hogy Jero-
most istriaivá tette, egy kis jókora anachronismus-
sal egyenesen olaszszá szeretné erőszakolni, azt állit-
ván, — Italia illustrata, sive descriptio XIV regio-
num Italiae. Basil. 1559. p. 387. — hogy Istria 
Augustus s Plinius felosztása szerint, de még szent 
Jeromos idejében is Olaszországhoz tartozott, mi 
nem áll. 

Természetes, hogy Blondusnak is akadtak kö-
vetői — kinek ne akadnának a tudós czéhnek ke-
belében? — kik közül Goynaeust emiitjük azon 
classicus gorombaság miatt, melylyel e nézetet rot-
terdami Erasmus ellenében — ,De situ Istriae', Grrae-
vius ,Thes. Antiqq. et Histor. Italiae1, czimü müvé-
ben, Leyden, 1722, VI, 4., 4 fej. 6. — védelmezni 
iparkodott : „Neque miror etiam Erasmum Boteroda-
mum in praefatione in Hieronymi libros, non liben-
ter omninolstrorum iudicio acqniescere, cum exem-
plo Aesopicae vulpis, quae caudam omnibus aliis 
abscindendam vulpibus exhortabatur, ita ipse, qui 
inter Barbaros natus fuit, Dalmatam potius, quam 
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Italum optabat esse Hieronymum" ; holott Erasmus mi egye-
bet sem mondott volt, mint hogy a Blondus-féle tudományos 
erőszakoskodások komoly férfiakhoz méltatlanok : „mihi Stu-
dium et affectus istiusmodi parum dignus videtur gravibus 
viris, imo in totum christianis", — s ebben igaza volt. 

Több figyelmet érdemel Jeromos müveinek halhatat-
lan nevű kiadója, Vallarsi, ki szintén Blondus részére ál-
lott, hogy Jeromost hasonlólag olasznak mondhassa, s kit 
honi Íróink közt Sallagi István is, ámbár nem mindig kö-
vetkezetesen követett3) és Stancovich Péter — ,Delia pa-
tria di San Grirolamo dott. di. Ch.' Veleneze 1824 és ,San 
Girolamo dimonstrato di patria Istriano.' Triest 1829 — ki 
összevissza felhoz s összehord mindent, mi nézetének kedvezni 
látszott, kik mindnyájan szem előtt tévesztették azt, mit maga 
Jeromos — De Viris Illustribus c. 135. ed. Vall. II, 953 — 
szülővárosáról mond, hogy t. i. „ . . . Dalmatiae quondam 
Pannoniaeque confinium fuit" ; amiértis mindezeket igen ta-
lálólag megczáfolja a ,Regum. Dalmat. et Croatiae gesta ab 
A. 538—1079' czimü munkának szerzője, midőn Schwandt-
nernél, — Scrptt. Rer. Hung., Vind. 1848, III, 766 — igy 
nyilatkozik : „Quomodo quaeso, ista simul stare possunt, ut 
oppidum a'.iquod Pannoniam Dalmatiamque disterminet, et 
in Istria sit, cum post Istriam Liburniam esse constet, Li-
burniae autem iunctam Dalmatiam, nisi forte aliquis de 
Stirpe Aeneae Troiani inventus sit, Ilium in Italiam portans 
vict03que penates, aut tantam habens fidem, ut non solum 
montes sed etiam cum montibus provincias transtulerit". 

Szent Jeromos tehát sem istriai, sem olasz, sem libur-
niai nem volt; — lássuk már most, volt-e dalmata? 

(Folyt, köv.) 

A liberális katholicismus. 
(Folytatás.) 

A liberális katholikusok legnagyobb részt belátják ezt 
és elég következetlenek azt követelni, hogy az állam tarto-
zik ugyan Isten akaratja előtt meghajolni, de csak, ameny-
nyiben ez a természet törvényei által nyilatkozik ; a ker. 
törvényhez azonban az államnak semmi köze. Mire azt vá-
laszoljuk, hogy ha Krisztus nem mythus, hanem valóban a 
világ Megváltója, ugy nem csak a privát embert in abstracto 
váltotta meg és vette meg mint tulajdonát, hanem a valósá-
gos embert is, amint van és él a családban, foglalkozásában 
és az államban. Az embernek kötelessége az élet mind e kü-
lönböző viszonyai közt, magát Krisztus alattvalójának elis-
merni és őt mint egykori biráját várni. E hatalmát Krisz-
tusnak vádlólag hozták fel ellene, midőn t. i. a római állam-
hivatalnok hivatalosan azt kérdezte tőle: ,tehát király vagy 
te". Az Üdvözítő e kérdésre igenlőleg felelt : „te mondod, 
hogy király vagyok, én arra születtem éa azért a világba 
jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról ?" (sz. János 
18, 37.) Váljon szorul-e megbizonyitásra, hogy Krisztus 
akaratát az állami életben is megilleti az engedelmesség ? De 
a mint Krisztust, ugy kell az államnak az egyházat is elis-
merni és hallgatni, mert az Ur saját hatalmában részeltette 
az egyházat és hogy kijelentse, miszerint semmiféle földi 

3) De statu Ecclesiae Pannonicae L. IV. Quinquacel. 1780. I. 4. s. 
p. 43, lásd még : I, 1, 18. a. 1777. p. 46 ; továbbá II. 1, 5. e. a. p. 17. és 
IV. 1, 5. p. 50. hol ellenmondásait magyarázgatni iparkodik. 

hatalomnak sincsen joga az egyház szolgáit feladatuk telje-
sítésében zavarni, mondja : „nekem adatott minden hatalom 
az égben és a földön, menjetek tehát, tanitsatok minden 
népet". (Máté 28, 18.) A ker. egyház természetéből tehát 
világosan kitűnik, hogy az állam tartozik Krisztus tanitmá-
nyát ugy, mint azt az egyház hirdeti, egész élete vezérfo-
nalává tenni, az egyházban letett isteni törvényt miaden 
rendeleteiben szentül megtartani, és az egyházat Istentől 
nyert jogaiban védelmezni. Ugyan ki volna tehát felhatal-
mazva az élet külső viszonyait a ker. igazság elől elzárni ? 
Ki menthetné fel az államot azon kötelezettségtől, hogy va-
lamint Isten létét, ugy Krisztus királyi, és az egyház kor-
mányzói hatalmat is elismerje ? E legtételesebbel minden 
államkötelem közt a szűkebb állami czél nem csak semmi 
ellentétben nem létezik, hanem avval a legjobb összhangban 
van. Ha az államnak kötelessége minden jogot védelmezni 
kellő módon, a katholikusok jogát nem kevésbbé mint a 
tévelygőkét, ugy különösen kötelessége a ker. igazság és az 
egyház jogainak államvédelmet nyújtani. Ha pedig még 
tekintetbe veszszük a vallásosság jelentőségét az állami czé-
lokra nézve, ugy nem szorul bizonyítékra, hogy az állam 
vallás nélkül nem képes czélját állandóan betölteni. Miből 
azonban az következik, hogy egy állam sem maradhat kö-
zönyös alattvalói vallásosságának támogatására nézve. De 
megelégedhetik-e avval az állam, ha a vallás utáni subjec-
tiv szükségérzet akár miképen, akár az igaz, akár a téves 
által lecsendesittetik ? Ez valóban annyit jelentene, mint az 
emberrel a legméltatlanabb játékot űzni és a vallást hum-
bugnak bélyegezni, mely elitéltetését önmagában birja. Az 
államnak tehát érdekelni kell magát az iránt, hogy alatt-
valói közt az igaz vallás előmozdittassék. Bizonyos pedig, 
a mit a liberális katholikusok sem tagadnak, hogy az Isten 
az igaz vallás ápolását a kath. egyház életfeladatául tűzte 
ki, a ki e felett kételkedik, az megszűnik katholikus lenni; 
aki pedig nem kételkedik, annak velünk együtt be kell 
ismernie, hogy az állam tartozik a kath. igazságot elismerni 
és védelmezni. Aki pedig mindkettőre elég gyáva vagy rest, 
az, ha tetszik, csak nevezze magát liberális katholikusnak, 
hogy arra emlékezzék elnevezéséből, miszerint ő sem hideg, 
sem meleg, azaz sem nem liberális, sem nem katholikus. 

Igy tehát az államnak theologiával kell foglalkoznia ? 
Az államnak épen ugy kell theologiával foglalkoznia, mint 
más egyesnek. Minthogy az államnak saját körében Istennek 
alávetve lenni és vallással birnia kell, eszerint ő épen ugy 
van kötelezve a tárgyilagos igazságot keresni, mint bármely 
egyes ember, s minthogy ő természetes, az önzéstől el nem 
vakitott észe használata mellett kétségtelenül az egy tárgyi-
lagos igazság ismeretéhez eljut, ezért ő épen ugy köteles az 
igazságot megvallani, mint az egyes ember. 

5) Az állam tehát ma épen ugy erőszakos eszközöket 
használjon az eretnekek és hitetlenek ellen, mint azt egy-
kor tevé? E szemrehányással teljes kérdés, melyet a libe-
rális katholicismus modern tanitó mesterének legalázatosab-
ban után mond, nagyon sajátságosan veszi ki magát oly idő-
ben, midőn a liberalismus a hithű katholikusok ellen szám-
űzetést, börtönt alkalmaz és még szigorúbb rendszabályokat 
is helyez kilátásba. Lássuk röviden a felhozott kérdésekre 
vonatkozó kath. alapelveket. Bizonyos, hogy a ker. állam-

44* 



384 

nak is számolni kell a tényleges viszonyokkal. Minden kö-
rülmény közt kötelező rá nézve a ker. felebaráti szeretet és 
az adott Ígéretnek hű teljesítése. A ker. felebaráti szeretet-
nél fogva azon figyelemmel fog bánni tévelygő alattvalói-
val, amint tűri a szűkölködőket, nyomorultakat. A hűség 
pedig a szerződések megtartásában kötelezi őt, a szabadsá-
got, melyet a máskép hívőknek adott, valamint az ezen ala-
puló paritást szentül megtartani. Mai napig bizonyára nem 
a kath. államok azok, melyek a szent esküvések közt más 
vallásfelekezeteknek adott vallásszabadságot megkeseritik. 
Sőt vannak viszonyok, melyek közt az állam nagyobb rosz 
elkerülése végett minden vallási nézet legteljesebb külső 
egyenjogositására törekedhetik. Mert kinek nem tetszenék 
inkább „a szabad egyház, a szabad államban", mint a meg-
kötözött egyház az állam-bálvány lábainál ? 

De evvel a liberális katholikusok nem elégesznek meg ; 
ők azt akarják, hogy az állam alapelvileg adjon korlátlan 
szabadságot mindenféle vallási felekezetnek, és minden gon-
dolható viszonyok közt a korlátlan vallásszabadság legyen 
a rendes állapot. Követelésüket azzal indokolják, hogy az 
államnak nincsen joga alattvalói meggyőződése felett itélni, 
hanem minden meggyőződést tiszteletben kell tartania. Ugyan 
kérdjük, hol létezett valaha állam, mely ezt nem tette volna? 
Különben is, ha az állam a tolvaj és forradalmár nezetét 
elveti, amennyiben azt elitéli, miért legyen oly megközelit-
hetlen a vallási meggyőződés? Jelenleg a liberalismus oda 
működik, hogy az állam, tiszteletből néhány Barabás-lelkű 
meggyőződése iránt, a hivő ker. népet keresztre feszitse. De 
ez nem az igazi liberalismus, mondja a liberális katholikus, 
az állam tartozik minden meggyőződésnek a kellő tiszteletet 
megadni. Tökéletesen igaz, a katholicismus épen ezt irja elő. 
De miben áll a megillető tisztelet ? Ez a ,tisztelet' nem je-
lentheti azt, hogy az állam tartozik a legellentmondóbb 
vallási meggyőződésekat is egyaránt jóknak, igazaknak 
tartani, mert az annyit jelentene, mint az államról feltenni, 
hogy a józan észről lemondott. Az államférfiú, ugyanezen 
észbeli kényszerűséggel, mint az egyes ember azt itéli, hogy 
két egymásnak ellentmondó meggyőződés nem birhat ugyan-
azon objectiv értékkel, ha az egyik igaz, ugy a másik téves. 
De ugyanazon tisztelet azt sem jelentheti, hogy az állam 
minden vallási meggyőződést egyaránt rosznak, hamisnak 
tartozik tartani. Ez nem tisztelet, hanem megvetés lenne. 
Nincsen tehát más hátra, minthogy az állam is elismerje 
azon alapelvet, hogy csak egy igaz vallás van, a többi eltérő 
vallási nézetek pedig tévedések. De hát ez nem vastag tü-
relmetlenség ? Igen, ez a vas, örök, változhatlan türelmet-
sége az igazságnak, mely maga mellett a tévelyt sohasem 
ismeri el bensőleg egyénjogositottnak. D<í hát nem sértő ez 
azokra, kik máskép gondolkoznak? Oh igen! épen ugy, 
mint sértő a nap azokra, kik haragusznak, hogy a dolgok 
olyanok, mint mikép a nap azokat megvilágítja. De váljon 
letépjük-e azért a napot az égboltozatról, mivel fá j egyesek 
szemeinek ? 

De az igazság védelmével az állami hatalom még nem 
tesz eleget ama tiszteletnek, azonfelül köteles még minden 
egyesnek természeti szabadságát és szerzett jogait védel-
mezni. A történelem tanúsága szerint azonban ez álláspon-
tot csak a ker. kath. szeretet foglalja el. A történelem min-

den lapja azt tanúsítja, hogy az ember, annál jobban becsüli 
embertársait, tiszteletben tartja jogait, gyakorolja gyengéi 
és tévedései iránt a türelmet, minél jobban át van hatva a 
katholikus igazságtól. De ugyanazon történelem feljegyezte 
azt is, hogy bárhol uralomra jutott légyen is a szabadságot 
igérő liberalismus, az alattvalók szánandó rabszolgákká, az 
államkormányzók zsarnokokká lettek. (Vége köv.) 

Magyarország fm. bibornok-herczegprimásának 
as ezidei papi lelkigyakorlatok alkalmával tartott beszédei. 

(Vége.) 

Exercitia spiritualia, paucis demptis casibus, nullum 
faciunt repente sanctum, quia per ipsum eoruai exercitiorum, 
in praesenti forma, auctorem S. Ignatium, non intendebatur 
aliud, quam ut illa disponant, iuvent affectus pravos mode-
rari, et voluntatem Dei circa nos coguoscere. Semina igitur 
sanctae et probae vitae iaciunt, a peccatis avocant, ad quae-
rendam Dei voluntatem manu quasi ducunt, et cuncta, quae 
facimus, immo quod sumus, iuxta voluntatem Dei eonfor-
mare, agere docent, monent, hortantur. Hoc est initium sa-
lutis, hoc fundamentum christianae virtutis, hoc a Deo colla -
tum pignus infinitae caritatis. 

Et hoc factum fuisse, hoc in animis et cordibus vestrÍ3 
evenisse, suadet mihi infinita Dei misericordia, quae fugien-
tes quoque se persequitur, quanto magis amplexatur acce-
dentes ? Suadet mihi Vestra bona voluntas, qua advenistis, 
solertia, qua ad sacra haec exercitia incubuistis. Iacto igi-
tur fundamento strenue aedificemus, coeptum virtutis, pie-
tatis iter alacriter prosequamur. Quid enim iuvat bene ooe-
pisse, et coeptum non consummavisse ? Etiam Judas bene 
incepit, damnatus tamen periit, quia in bono non persevera-
vit. Non ille, qui bene incepit, nec ille, qui in bono aliquo 
etiam longiori tempore perstitit, sed ille, „qui perseveraverit 
usque in finem salvus erit", dicente Salvatore. ') Multae sunt 
virtutes, multiplices sunt virtutum actiones, quae quidem 
merentur regnum coelorum, sed nisi perseverantia accesse-
rit, neminem introducent in regnum coelorum. Perseveran-
tia est virtus, virtutum omnium corona et supremum culmen 
perfections, ideo non tantum donum Dei, sed magnum et 
singulare Dei donum, quae ut non desit, hortatus est S. Jo-
annes scribeus : „Videte, ne perdatis, quod operati estis" ; 2 ) 
propter quam amissam corripuit Galatas S. Paulus, inqui-
ens :3) „Sic stulti estis, ut cum spiritu coeperitis, nunc carne 
consummemini." „Non coepisse, sed permansisse, virtutis 
est," ait S. Hieronymus.4) „Pensandutn est magnopere, mo-
net S. Gregor. M.5), quia bona prodesse nequeunt, si mala, 
quae subrepunt, non caveantur. " Quare Ecclesia orat : „Da 
nobis Domine perseverantem in tuo famulatu voluntatem". 

Ut autem divellendis Vobis a me tesseram dilectionis 
et sollicitudinis meae praebeam, hortor Vos verbis Apo-
stoli :6) „Ne in vacuum gratiam Dei accipiatis." Datur do-
num gratiae sine merito, ut homini cedat ad meritum. Unica 
via gratum pro tantis beneficiis animum contestandi est, 
accepta dona condigne aestimare, eadem custodire, iisdem ad 
salutem propriam et populi strenue uti. Exercitia spiritu-
alia quem meliorem non faciunt, peiorem reddunt. „Impossi-

') Matth. 10, 22. 2) ep. 2. v. 8. — *) 3, 3. - 4) ad Vital. — ») 1. 
19. mor. cap. 21. — 6) 2. Cor. 6, 17. 
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bile est enim eos, qui semel sunt illuminati, gustaverunt 
etiam donum coeleste, et participes facti sunt Spiritus Sancti, 
gustaverunt nihilominus bonum Dei verbum, virtutesque 
saeculi venturi, et prolapsi sunt : rursus renovari ad poeni-
tentiam, rursum crucifigentes sibimet ipsis Filium Dei et os-
tentui habentes." 7) „Cum metu itaque et tremore salutem 
vestram et populi operamini." 8) Custodit dona Dei, iisdem 
foeneratur, ut ea augeat. — Talentum terrae info sum eri-
pitur, et alteri, qui accepto bene usus est, donatur. „Auferte 
ab illo mnam, et date illi, qui decern mnas habet." 9) Custo-
dit dona Dei, in spiritualibus exercitiis acquisita, qui cuncta 
removet, quibus ad priora peccata relaberetur. Quis thesau-
rum pretiosissimum, amarissimis in dolore cordis lacrymis 
recuperatum, latronibus ultro obiiciet ? Quis margaritas 
suas ante porcos proiiciet ? Beata, laudabilis et absolute ne-
cessaria ^aevitia est, qua contra proximam relabendi occa-
8Íonem saevitur, ut excutiatur ; rudentibus iDferni arctius 
ligatur, qui Christo non obedit dicenti : Quodsi oculus tuus 
dexter scandalizat te, erue eum, et proiice abs te : — — et 
si dextra manus tua scandalizat te, abscide earn, et proiice 
abs te : expedit enim tibi, ut pereat unum membrorura tu-
orum, quam totuin corpus tuum eat in gehennam." 10) 

Qui dona dei conservare et augere cupit, orat frequen-
ter, orat devote. Oratio cuncta bona impetrat, impetrata 
conservât et novis incrementis firmat. „Oculi Domini super 
iustos, et aures eius ad preces eorum, respexit in orationem 
humilium et non spernit preces eorum." n ) Sacerdotio no-
stro propria, et cum onere mortalis peccati, restituendorum-
que omnium beneficii fructuum praecepta oratio est oratio 
Officii divini. (Vide Encyc. ddo 11. Febr. 1872, Nr. 1099 
dimissas.) Qui Breviárium non orat, nihil orat, et qui nihil 
orat et nusquam orat, qualens vitám ducit? Ab hac oratioue 
non estis dispensati, cogitate, quod neminem adhuc poeni-
tuerit in articulo mortis, oravisse Breviárium. — Qui dona 
Dei custodire vult, omni virium contentione id agit, ne in 
gravi peccato ad Sacrificium Missae accedat. In Judam, dum 
in ultima coena Christum accepit, teste S. Joanne, intravit 
etiam diabolus, qui expulit Christum ; quae enim societas 
Christi cum Belial ? Sacrificium Missae mors est malis ; 
Christi corpus sumunt boni, sumunt mali, sorte tarnen inae-
quali, vitae vei interitus. Ideo praecipit S. Paulus: „Probet 
autem seipsum homo, et sic de pane illo edat; qui enim man-
ducat indigne, iudicium sibi manducat, non diiudicans cor-
pus Domini." 12) (Lege Encycl. ddto 2. Febr. 1873, Nr. 487. 
dimissas). Sibi in his salutis subsidiis sufficiens Sacerdos, 
fundit caritatis divinae dona, alios, imprimis curae suaecre-
ditos fideles „sollicite curat seipsum probabilem exhibere 
Deo, operarium inconfusibilem, recte tractantem verbum 
veritatis, faciens et docens, quia etiam Jesus coepit primum 
facere, dein docere, in omnibus seipsum praebens bonorum 
opei'um exemplum, in doctrina, in fide, in castitate, in inte-
gritate, in gravitate," 13) imprimis hodie, quando scandalum, 
quod semper nocuit, hodie enecat. Sic verbo suo verbum vir-
tutis suae addens „clamat, non cessât, quasi tuba exalta t 
vocem suam" 14) coram populo ; Ecclesiae, Vicario Christi, 

») Hebr. 6, 4 - 6 . - 8) Cf. Phil. 2, 12, - 9) Luc. 19, 24. — •») 
Matth. 5, 29 30. - ") Ps. 33, 16. - 12) 1. 11, 28. 29. - l3) Cf. 2. Tim. 
2, 15. Tit. 2,17. — ") Cf Is. 58. 1 sq. 

Episcopo, tamquam Christo 15) adhaerens nescit timere tur-
bam non credentem aut contradicentem, timens solum Deum, 
ne forte cogatur dicere „vae mihi, quia tacui." 16) Commodis 
vitae, emolumentis terrenis induci nequit, ut fidei veritatem 
celet, ut acumen illius obtundat, ut aculaeos eius confringat, 
ne pungant, dum recte ad hoc nata sit, ut pungat; erecto ad 
Deum vultu dicit : „Si dederit mihi Balac plenam suam do-
mum argenti et auri, non potero immutare verbum Dei mei, 
ne plus vel minus loquar." 17) Tarn generoso animo, quem a 
nobis meretur Jesus Christus, qui se in mortem obtulit pro 
nobis, cetera pastoralis curae officia exequendo, adimplebi-
mus vaticinium, quod dictum est populis : „Dabo vobis Pa-
stores iuxta cor meum et pascent vos in scientia et do-
ctrina." 18) Ecce Deus ipse velut maximum pro populo suo 
sistit beneficium — pastores bonos. Quis est, qui nolit esse, 
haec divina pro populo benedictio ? 

Gratia Domini Nostri Jesu Christi Vobiscum. Caritas 
mea cum omnibus Vobis in Christo Jesu. l9) Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, november 25. V a l l á s s z a b a d s á g . Az ellen-

mondások korszakában élünk, a szavakhoz, mint játékbáb-
hoz tetszés szerinti fogalmak füzetnek, az eszméket kikiált-
ják, hogy meg ne tartsák, hogy azokkal épen ellenkezőleg 
járjanak el, biztositékokat nyújtanak és az adott biztositék 
pillanatában annak megszegésére gondolnak, törvényeket 
alkotnak állítólag azon indokból, hogy az egyenlőséget, test-
vériséget és szabadságot megalapítsák és a pártérdek, a gyű-
lölet, zsarnokság kinyomata olvasható minden törvényen; az 
állam felvirágoztatását,polgárai jólétének előmozdítását mint 
egyetlen dogmát vallják sajátjuknak a parlamenti fractiók, 
és e réven megbuktatják a virágzó államokat, földönfutókká 
teszik polgárait, a gondolat, a szó ellentmondanak a tettek-
nek, — azért-e, hogy a keblekben már létező jellemtelenség 
tettekben is nyilvánuljon, vagy azért-e, hogy csak tanúsá-
got tegyen arról, miszerint az emberiség egyensúlyát elvesz-
tette, mely később jellemtelenséggé fajulhat el, ha idejeko-
rán a szédelgésből magához nem tér, ezt most nem akarjuk 
eldönteni, — elég az, hogy ily ellentmondások kétségtelenül 
léteznek és bámulatos következetességgel vitetnek minden 
téren keresztül. 

Csaknem valóságos csuda lenne tehát, ha korunk e 
bűnös következetességből, a jellemtelenséget, hogy többet 
ne mondjuk közelről érintő állhatatlanságból kibontakozva, 
hü maradna épen a vallásról hangoztatni szokott szólamá-
hoz, és azt ténylegesen oly szabadon hagyná működni, a 
mig nagy hangon hangoztatja a vallásszabadságot. Valljuk 
meg, habár bizonyára nem is előnyére korunknak, hogy e 
téren is, tegyük hozzá : hogy főleg e téren hű maradt önma-
gához, következetlenségéhez, ellentmondásaihoz, állhatatlan-
ságához ; mert az ő vallásszabadsága nem egyéb, mint vallás-
ellenes szabadság, szabadsága mind annak, ami a vallás ellen 
történik, vagy történhetik. Nem egyéb ez, mint a vallás sza-
badságának elnyomására törekvő irány, felszabadítása min-
dennek, főleg pedig az államnak minden vallási szabadság 
elnyomására. 

15) Cf. ap, S. Ignatii M. — 16) Is. 6, 5, — 17) Num. 22, 18. — >9) 
Jer. 3, 15. — «) 1. Cor. 16, 2d. sq. 
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Kétségtelen és soha meg nem czáfolható igazság az, 
hogy a szabadság minden vallásfelekezetnek önkormányza-
tában, belügyeinek független, minden kormányi vagy bár-
mely külről jövő beavatkozástól ment elintézésében áll nagy-
részt, azt már a dolog természete hozza önmagával ; kétszerre 
fenáll pedig az igazság ott, hol az önkormányzatot törvé-
nyek is biztosítják, és igy minden beavatkozás valamely 
vallásfelekezet belügyeibe nem más, mint a vallásszabad-
ság korlátozása, korlátozása épen akkor, midőn a liberalis-
mus égre földre esküszik, hogy minden vallási meggyőző-
dést, és igy természetesen az abból folyó következményeket 
is tiszteletben akarja tartani. 

Ha azonban a tapasztalatot kérdezzük, a mint általá-
ban mindenütt, ugy nálunk sem különben azon feleletet nyer-
jük, hogy a liberalismusnak kisebb gondja is nagyobb annál, 
hogysem a vallásfelekezetek önkormányzatát, és igy a val-
lásszabadságot tiszteletben tartsa ; ha van felekezet hazánk-
ban, mely evvel dicsekedhetik, az csak a protestantismus. 
Ennek, mint a liberalismus kedvencz gyermekének, nem csak 
az a szerencse jutott osztályrészül, hogy önkormányzatát 
fentarthatta, hanem a többi vallásfelekezetek hátrányára 
még törvényeink is az ő érdekében készültek, mire hálául a 
nemzet iránt a panszlávismus terjesztésével válaszolt ; a 
többi felekezetek, többé kevésbbé azon kedvezőtlen hely-
zetbe jutottak, hogy önkormányzatuk vagy megtagadtatott, 
vagy illusoriussá tétetett. 

Nem szólunk most a katholikus autonómiáról, annak 
szüksége vagy nem szükségéről, a megkezdett irány helyes-
sége vagy helytelenségéről, ezt majd conclusiónak használ-
juk fel; hanem csak utalunk a szerb és oláh önkormány-
zatra. A szerbekés oláhok hazánkban önkormányzattal bír-
tak és birnak, ez önkormányzat alapján biztosítva van sza-
badságuk, nem csak az egyházi vagyon független kezelését 
illetőleg, hanem kiterjed az főpásztoraik választására is ; e 
szabadválasztást nem alterálták sem a 48-ki töryények, sem 
a 67-ki kiegyezés, habár a katholikus egyházra nézve az 
előbbi törvényhozás nem csak elkésettnek nyilatkoztatta az 
önkormányzatra vonatkozó kérelmet, hanem oly lehozások 
is tétettek törvényeiből, melyek azoknak sem betűiben nem 
olvashatók, sem szelleméből ki nem okoskodhatok, és mégis, a 
mint a szemeink előtt lefolyt események kézzelfoghatóiag 
mutatják, autonomiájok körülbelül annyit ér, mint a Szent-
háromság nevében napjainkban köttetni szokott békepontoza-
tok, mert a kormány sem a megválasztott szerb patriarchát, 
sem az oláh metropolitát nem ajánlotta megerősítés végett, 
daczára minden biztosított önkormányzatnak, mit mi, elte-
kintve eme vallásfelekezetek tanitmányának béltartalmáról 
tisztán az önkormányzatot, a vallásszabadságot tartva szem 
előtt, nem vallásszabadságnak, hanem a vallásszabadság, az 
önkormányzat tagadásának tekintünk és velünk együtt bizo-
nyára a liberális szóvivőkön kivül senki sem nevezi ezt val-
lásszabadságnak. 

Feltéve most, hogy ily körülmények közt megadat-
nék a kath. autonomia, reménylhető lenne-e, hogy a libera-
lismus a kath. vallásszabadság iránt nagyobb tisztelettel vi-
seltetnék, mint viseltetik oly vallásfelekezetek iránt, melye-
ket pedig politikai okokból gyakran nagyon gyengéden szo-
kott simogatni ? Ehhez valóban nagyobb hit kell, minta 

minővel mi birunk. A vallásszabadság, különösen pedig a 
kath. vallásszabadság a modern állam alapelveivel homlok-
egyenest ellenkezik, és ha mégis emlegeti ezt a liberalismus, 
ugy bátran szemébe mondhatjuk, hogy az csak humbug, 
minek bebizonyítására a közelmúltból nem nagyon nehéz 
lenne tényeket idézni ; a felekezetnélküli, illetőleg vallásta-
lan állam már természeténél fogva a vallásszabadság elnyo-
mására tör ; ellenkező állításai mind ugy annyi hazugságok, 
s ha mégis a protestantismust támogatja, az csak annak bi-
zonyságául szolgál, hogy a protestantismus, valláserkölcsi 
társulatból, politikai, a liberalismus czéljait előmozditó fa-
ctióvá változott, és mint valláserkölcsi tényező megszűnt lé-
tezni. Ha mi valóságos vallási szabadságot óhajtunk elérni, 
ugy az államot vissza kell vezetni eredeti létalapjára, az 
államférfiakban nevezetesen azon öntudatot kell felébresz-
teni, hogy az állam nem forrása a jognak, melynek alapján 
ma zsarnokoskodik, hanem ő is fensöbb törvényeknek van 
alávetve, ő is tartozik mások jogát tiszteletben tartani, és 
ekkor meg fognak szűnni korunk nagy ellenmondásai, élet-
be lép nem szóval, hanem tettleg az igazi vallásszabadság ; 
addig azonban hasztalan minden önkormányzati biztosítás, 
evvel csak az acták halmaza, de nem a vallásszabadság nö-
vekszik, a liberalismus csak maga részére ismer szabadsá-
got, más irányában a szabadság az ő szájában egyenlő az 
elnyomatással, zsarnoksággal. <? 

Kalocsa, nov. 22-én. K i t ü n t e t é s , t i s z t e l g é s . 
A felséges apostoli király, mélt. Nehiba János felszentelt 
knini püspököt folyó évi nov. 16-káról kelt határozatában, 
az egyházi téren valamint a közügyek és emberbaráti czé-
lok előmozditása által szerzett kiváló érdemei elismeréseül a 
másodosztályú vaskorona-rend adományozása által tüntette 
ki. — Az érdemes férfiúnak ebbeli kitüntetését a közönség 
nagy örömmel fogadta. A főkáptalan testületileg tisztelke-
dett a méltóságos püspök urnái. A főt. olvasó-kanonok, tár -
sai, valamint a megyei papság nevében üdvözölvén ő méltó-
ságát, felemlité Istennek azon kegyességét, mely szerint ő 
méltósága a közönséges kort túlhaladva, érdemeinek napon-
kinti szaporítása, példás életének és tevékeny munkásságá-
nak sugarai által az ifjú nemzedékre atyai befolyást gya-
korol, és ebben a papi erények követésére a jó'akaratot 
éleszti és a buzgóságot növeli. 

O méltósága szokott szerénységgel fejezé ki válaszá-
ban Isten iránti háláját és abbeli meggyőződését, miszerint 
a jelen kitüntetést leginkább az iránta nagy kegyességgel 
viseltető nmlgu főpásztor kieszközlésének tulajdonítja. Ha 
érdemeket tehetett, azt Istennek köszöni, ki életét a szokott-
nál jobban meghoszabbitotta. Részéről nagyon tudja, hogy a 
korban, melyet Isten jóvoltából élvez, a gondolatokat és vá-
gyakat oda kell irányozni, hol maradandó javak léteznek. 
Szívességének kifejezést adván, minden jelenlevőknek ugyan 
oly magas kort kivánt és oly jó egészséget, minőnek ő jelen-
leg örvend. — A tisztelkedés barátságos beszélgetés után 
végződött. 

A kitüntetés mindenesetre érdemes személyre jutott, éa 
a vaskorona-rend másodosztálya igen megtiszteltetve lett 
tagjainak ezen gyarapodásával. Valamint a főpásztor jóaka-
ratának, főpásztori jó Ítéletének ujabb bizonyságát adta. 
Nehiba a magyar egyház történetében egy félszázadot kép-
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visel. Ifjúságától fogva mindig példásan tanult és példásan 
viselte magát. A tanintézetekben, melyekben tanult, mindig 
a legjobbak közt állt, tehetségre, igyekezetre, viseletre. Ér -
telmességének, józan Ítéletének, ildomos magatartásának 
tanúi mindazok, kik öt ifjúságától fogva ismerik. Későbbi 
hivataloskodásában főpásztorainak mindig igen megbizható, 
értelmében és jóakaratában kiváló segédkeze volt. Egyhá-
zias, alapos tudománya, katholikus nyilt érzülete, hazafias 
őszinte magatartása köztudomásu dolog. Benne valósult 
Istennek Ígérete, ki a szülőit tisztelő gyermeknek hoszu éle-
tet és sok áldást helyzett kilátásba; a szülők iránt való tisz-
teletnek példánya volt mindig, egyházi elöljáróit mint Isten-
nek helyetteseit mindenkor tiszteié. Adjon Isten az ifjú 
nemzedéknek elöljárói iránt ily lelkületet, és adja meg neki 
főiébe még azt is, mit nekik ez esetre megigért. 

Maincz. F e l s ő h á z i t á r g y a l á s o k az e g y -
h á z ü g y i t v j a v a s l a t o k f e l e t t . (Folyt.) Ugyané tör-
vények azon további határozata, mely szerint a nyilvános 
utczák és terek istentiszteleti czélokbóli igénybevétele a ha-
tóság engedélyétől tétetik függővé, különféle oldalról s a többi 
közt Wernher részéről is igen hevesen megtámadtatott, mi 
közben Moufang igen helyesen arra utalt, mily rosz benyo-
mást tesz a népre, ha valahol, józan ok nélkül a processiók 
megtiltatnak, valamint arra is, hogy valamely országot ta-
lán egy ideig, de örökké erőszak által kormányozni nem le-
het. Annál feltűnőbb volt tehát, midőn az e határozatnak 
törlését javasló inditvány 15 szavazttal 14 ellen elvetetett, 
mire aztán az egész tvjavaslat 24 szavazattal 5 ellen elfo-
gadtatott. 

Következett a további tvjavaslat az egyházi hatalom-
mal való visszaélést illetőleg. 

Az általános vitát Solms-Laubach nyitotta meg. Sa-
ját tapasztalásából constatálja, hogy a lelkismeretek Ber-
linben kimondhatlauul nyomatnak. Schmitt a kérdéses tvja-
vaslatokat, amennyiben a protestáns egyházra is terjednek, 
semmi által sem okadatoltaknak, s a törvényes paritás meg-
sértésének mondja. Moufang felszólítja a kormányt, bizo-
nyítsa be, miszerint e törvényeket a kath. egyháznak az 
állammal szemben állítólag elfoglalt ellenséges magatartása 
tette volna szükségesekké, s arra kivatkozik, hogy a maga 
idején maga a kormány elismerte, miszerint ily magatartás-
ról szó sem lehet. Erre Hofmann ministerelnök megjegyzi, 
miszerint a küszöbön álló küzdelem (sic) csak eszköz a béke 
fentartására, (!), a vatikáni zsinat óta a pápának hatalma 
,végtelenül' erősbödött, minthogy mint az egyháznak legfőbb 
feje s mint legfőbb tanitó nem csak hit, hanem erkölcs dolgá-
ban is, minden hivőre ráparancsolhatja, mit tegyen s mit ne. 

Isenburg -Birstein hg. arra figyelmeztet, miszerint van-
nak esetek, midőn Istennek inkább kell engedelmeskedni, 
mint az embereknek, Wasserschieben ,bebizonyítja' misze-
rint a vatikáni zsinatnak határozmányai által az állam s 
egyház közti viszonyok nagyon megváltoztak, s a porosz 
püspököknek magatartásán ,fractur-irással' látja az állam-
ellenesség jellegét bevésve. Ezen szárnyszegett jogtudósi 
poesissel szemben Isenburg-Birstein hg. megjegyzi, miszerint 
a porosz püspökök, köztudomás szerint nem a támadók, ha-
nem a megtámadottak. Moufang hangsúlyozza, miszerint 
magának a kormánynak vallomása szerint a katholikusok-

nak ,meggyőződése' az, mi e törvényeket előidézte, e tör-
vények tehát a katholikusoknak meggyőződése ellen vannak 
irányozva. 

Ezek után a részletes vita kezdődött, melyet Moufang 
az első §-hoz tett azon jobbitmánynyal kezdett meg, mely 
szerint valamely pap az egyházi hivatallal való visszaélés 
miatt csak annak különös panasza folytán perelhető be, ki 
ezáltal állitólagosan megsértetett. E jobbitmány azonban el-
vettetett. A 3. §-nál ugyancsak Moufang azon interpella-
tiót intézte a kormányhoz, hogy minő állást szándékozik a 
kath. egyházbóli kizárással, a kiközösite'ssel szemben el-
foglalni, miután a szintén kiközösitett Reikenst /kathol i -
kus püspök'-nek elismerte ? . . . E kérdés szemlátomást igen 
kellemetlenül érintette a ministerelnököt, ki is meglehetősen 
ügyetlenül felelt rá. Válaszának rövid értelmét amaz elcsé-
pelt állítás képzi, hogy a kormány nem tudja, melyik a két 
,irány' közül a valódi katholicismus, amiértis mindakét részt 
feljogosítottnak tartja arra, hogy magát ,katholikus'-nak 
nevezze, mivel szenben Isenburg-Birstein herczeg és Moufang 
kanonok bebizonyították, miszerint az az egyház, melynek 
látható feje Rómában székel, az, melyet az állam minden-
kor mint a katholikus egyházat elismert, mig az /kathol i -
kusok', kik Rómától elszakadtak, észszerüleg s jogtanilag 
nem mondhatók katholikusoknak. 

Az 5. §-nál, mely azt határozza, hogy fegyelmi fenha-
tóság egyházi személyek felett csak német egyházi hatósá-
gok által gyakorolható, Moufang és Isenburg-Birstein hg. 
bebizonyiták, miszerint az égető sérelem a katholikus tan s 
egyházi szervezet ellen, mert a legfelsőbb, fegyelmi jogha-
tóságot mindig csak a pápa gyakorolhatja ; mivel szemben 
a kormány s hűséges famulusa, Wasserschieben arra hivat-
koztak, hogy a pápa ezen joghatóságát a német államjog 
szerint már régóta u. n. ,iudices in partibus' által gyakorol-
tatta, mely állítást azonban Moufang, hivatkozással a törté-
nelemre, tévesnek mutatott ki. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— „A prot. árvaházban agyonharapott ,Horkay bá-

csi'-ból csakugyan nagy férfiút csinálnak, mondja a ép-
iskola'. Valami Boér Ignácz szétküldött aláirási ivén gyűl-
nek a hálás .utókor' adomány-fillérei egy sirkőre, mely az 
,üdvözölt' sirján fog felállíttatni. Szegény Horkay, bizony 
nem gondolta volna, hogy milyen ragyogó tünemény ő a 
protestáns paedagogia sivatagán !" (1. a ,Bel.' 5. s 9. sz. a 
,Vegyesek' közt. Az illető harapós protestáns paedagogus 
azonban mindeddig sincs a törvényszék elé állitva, legalább 
nem olvastunk erről semmit, s a ,P. E. S I. L ' is eléggé ke-
gyetlen, ebbeli tudvágyunkat ki nem elégíteni, ámbár t. 
szerkesztője, ha nem csalódunk, a maga idején hathatósan, 
ugyancsak ez irányban, az igazság érdekében felszólalt.) 

— Mauning érsek már egy második nyiltlevelet is in-
tézett Gladstone röpirata ellen, melyben az előbbinek téte-
leit a vatikánzsiuati határozmányok illetőleg ismétli, s vé-
gül sajnálatát fejezi ki a felett, hogy Gladstone, ki mindig 
Anglia békés haladásának előmozdítása körül fáradozott, 
most egyszerre ily téves útra tért, és hazájának belbékéjét 
felzavarni törekszik, vagy legalább nem átalja. — A frei-
burgi érseki szék betöltése czéljából a badeni kormányhoz 
felterjesztett kijelölési névsorra vonatkozólag, ugyancsak e 
kormány ekként nyilatkozik a káptalanhoz intézett leiratá-
ban, hogy miután az egyik jelölt (Hefele) akként nyilatko-
zott, hogy a választást semmi esetre sem fogadandja el; a 
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tökbi négy pedig (Haneberg, Alzog, Behrle kan. s Dieringer 
pleb.) kijelentették, miszerint a ,törvényes' esküt mostani 
alakjában le nem teszik, a felterjesztett (immár a második) 
névsor nem tartalmaz tetsző jelöltet, minél fogva uj névsor 
követeltetik. A káptalani ujabb felterjesztés, hallomás sze-
rint több württembergi s hohenzollerni plébános nevét tar-
talmazandja, mindazonáltal előrelátható, hogy a badeni kor-
mány által Haneberg püspöknek bemutatott s az által visz-
szautasitott esküminta még huzamosb ideig képezendi a 
freiburgi szék betöltésének akadályát, a mit a kormány vol-
taképen akar. 

— Acton lord meghazudtolja ama hirt, mintha Angliá-
ban ókatholikus községeknek alakítása szándékoltatnék. — 
A deventeri jansenista püspöknek, Heycampnak halála, 
nagy könnyen az egész jansenista felekezet feloszlásának 
válhatik kiinduló pontjává. A jansenisták ugyanis már ré-
gebben két pártra szakadtak (,üei.c 40 sz. 352 1.) melyek-
nek egyike a német ókatholikusokkali szorosabb szövetke-
zést, illetőleg egybeolvadást, mig a másik az eddigi külön-
állásnak fentartását kivánja. Ebből máris meglehetősen mé-
lyen ható súrlódások támadtak, még Loos és Heycamp éle-
tében is, s könnyen meglehet, hogy az egésznek vége schisma 
lesz a schismában, vagy — Reikensnek megválasztatása ut-
rechti ,érsekké', ki nem is igen bánná, ha ekként német hí-
veitől holland módra búcsúzhatnék, s Heycamp halálának 
első hirére nem ok nélkül nyakra főre kiutazott Német-
alföldre. 

— Páris városa képviselő testülete okt. 27-i ülésében 
78500 frankot utalványozott az ottani protestáns prédicá-
toroknak, lakbérilleték czimén. Miután Párisban 31,858 
protestáns van (27,218 reformátust s 4640 ág. hitv.) követ-
kezik, hogy a város, ha a katholikusoknak is aránylag meg-
felelő segélypénzt akarna megszavazni, épen három milliót 
lenne kénytelen folyóvá tenni ; tesz pedig folyóvá — sem-
mit ! Ugy látszik, hogy szegény protestánsok Francziaor-
szágban is csak ugy ,elnyomatnak', mint nálunk Magyaror-
szágban ! 

— Franczia lapok azon tudósitást hozzák, hogy Du-
panloup püspök, legujabbi római útjából haza érkezvén le-
gott összeállította azon egyházi biróságot, melynek feladata 
leend az orleansi szűz boldoggá avattatási ügyével foglal-
kozni. A tagok kérdőivet kaptak, mely harmincz, az avatta-
tandó tulajdonaira s erényeire vonatkozó kérdést tartalmaz. 

— A megtérések, melyek az utolsó időben oly örven-
detes módon ismétlődnek Angolország legelőkelőbb aristok-
ratáinak köreiben, kihatással birnak Anglia határain tul is s 
Magyarországban is követte egy előkelő angol hölgy a ka-
tholikus vallásra tért honfitársai példáját. Bovington Sarolta 
(született Angliában, Kent grófságban), Thonet Ferencz hi-
res és világszerte ismert gyáros s a nagy-ugróczi uradalom 
birtokosának neje, már többször és ismételten nyilvánított 
óhajtását valósitotta s bekövetkezett halála előtt, mint a 
,Kath. Hetilap' jelenti, nagy-ugróczi kastélyában, a besz-
terczebányai egyházmegyében, a katholikus egyház kebe-
lébe visszatért. 

— Az állam és egyház közti viszonyok szabályozására 
kiküldött országgyűlési bizottság megalakulván, elnökévé 
Házmán Ferenczet, jegyzőjévé Molnár Aladárt választotta. 
A bizottság már első alakuló ülését is tartotta, melyen alio-
quin Molnár Aladár, az okvetetlen, vitte a szót. Constatál-
tatott, hogy a tisztes társaság eddig mit sem vitt véghez, s 
elhatároztatott, hogy ebbeli tevékenységét ezentúl is foly-
tatni fogja, alapul szolgálván erre valami régi Eötvös-féle 
,Entwurf, melyet a tagok máris ,tanulmányoznak'. 

— A syriai keresztényeknek egy küldöttsége járván 

nem régen Derby lord, angol ministerelnöknél, ott azon ke-
gyetlen elnyomatás ellen emelt panaszt, melyet a török kor-
mány részéről szenvednek. A lord azt válaszolta a küldött-
ségnek, hogy a sultan a párisi békekötésben teljes védel-
met biztosítván keresztény alattvalóinak, a külhatalmak 
csak akkor léphetnek közbe, ha azoknak nemzeti fenállása 
veszélyeztetnék, amiért is a konstantinápolyi angol követ 
kénytelen a panaszképeu felhozott körülményekre nézve ba-
rátságos figyelmeztetésekre szorítkozni. 

— A kölni érsek legott szabadon bocsáttatása után a 
rajnamelléki tartománynak elnöke által felszólittatott, hogy 
megyéjének 590, helyettes lelkészek által igazgatott plé-
bániáját valóságos plébánosokkal töltse be, különben minden 
egyes után 50, tehát összesen 29,500 tallérnyi birságra fogna 
Ítéltetni. Másfelől az érsek ugyancsak szabadon bocsáttatása 
napján igen meleg hangon fogalmazott levelet vett ő szent-
ségétől, melyben ez utóbbi őt, úgymint hivataltársait azon 
állhatatosságért dicséri, melyet az egyház szabadságáért foly-
tatott küzdelmeiben tanúsítanak. — A braziliai ügyvivő fel-
kérte Antonelli bibornokot, hogy a szentatya előforduló alka-
lommal azon szavakat, melyeket tavali nov. 21-rőli encycli-
cájában Amerikára vonatkozólag mondott, (,üei.' 1873, II ; 
49 sz. 386) Braziliának kedvező értelemben magyarázni ke-
gyeskedjék. A bibornok azonban azt válaszolta, hogy a 
szentatya ezt nem fogja tehetni : mert először Brazília nincs 
megnevezve ott, s másodszor bizony nem dicsérhetné meg 
azt azért, mivel a szabadkőművesek kedveért a kath. püspö-
köket börtönbe veti. — A római német olvasó egylet hodoló 
feliratot intézett a bajor özv. anyakirálynéhez. 

— Gladstone ellen az angol alsóháznak ismert katho-
likus tagja, sir George liowyer is szólalt fel, hasonló érte-
lemben, mint Manning érsek. — A bambergi érsek, Deinlein 
Mihály, nov. 18-án 50 éves papi jubilaeumát ülte. Mint 
ugyancsak bambergmegyebeli 1841-ben felszentelt püspökké, 
1856-ban augsburgi püspökké s 1858-ban bambergi érsekké 
lett. — A porosz protestáns papokra nézve a polgári házas-
ságnak behozatala roppant csapás ; mert most már alig 
akadván egyegy esketés vagy keresztelés, sokan közülök a 
éhnyomornak néznek eléje, ha csak az állam, mint már terv-
ben van, természetesen a katholikusoknak adóiból is nem se-
git rajtok. Ha egyrészt, mint embereket sajnáljuk is szegé-
nyeket, másrészt mégis gyakran hangos nevetésre szeretnénk 
fakadni azon comicus eszközök miatt, melyekkel ugyané pap-
ság a ránehezedett csapást magától elhárítani iparkodik. Igy 
Bachmann,berlini prédikátor azonfelülmulhatlanul bölcs gon-
dolatot gondolta ki, hogy jó lenne a kecskét kertészszé tenni, 
s a gyárosokat és kereskedőket (! — miért nem mindjárt a 
páholyok főmestereit is ? !) arra szólítani fel, hogy munká-
saikkal tudassák, miszerint az egyházi esketés s keresztelés 
megvetőit elbocsátják ! Ez aztán a protestáns szabadelvü-
ség ! ! Egy másik, Hegel ur, a brandenburgi consistorium-
nak elnöke, azt indítványozza, hogy a kik keresztényileg 
meg nem kereszteltettek, azoknak ne legyen szabad előne-
veket (keresztneveket) viselniök.... Ilyenekkel nem ütik 
helyre, a mit a protestáns theologiának scepticismusa év-
századok óta a népnek vallás-erkölcsi meggyőződésén ron-
tott — a ,P. E.sí L.' engedelmével. 

— A Svajczi-freiburgi kantonnak protestáns hitközségei 
e napokban Murtenben zsinatot tartottak, melyben a kan-
ton tősgyökeres katholikus kormányának feltételen elismerést 
(unbegrenzte Anerkennung) szavaztak azon nemes méltányos-
ságért, melyet a vallásügyi törvény hozatalában a protes-
tantismus szabadsága iránt tanúsított. Igy állanak a protes-
tánsok, a hol a katholikusok uralkodnak ; hogy van a do-
log, ahol a viszonyok megforditvák, azt Poroszországban 
látjuk. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Divum Hieronymnm 
oppido Stridonis in regione interamna (Muraköz) Hungáriáé 

anno CCCXXXI p. Chr. natum esse propugnat 
Josephus Dankó 

Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Canonicus Theologus. 
(Folytatás.) 

Dalmata volt-e szent Jeromos? 
Azon irók közül, kik ezt állították, csak Capor 

— ,Delia patria di s. Grirolamo. Roma lSâS4 , és ,Sec. 
ed ultima risposta. . . al1, opusculo del can. d. P. 
Stancovich : Zára 1831' — és Appendini — ,Esame 
critico délia questione intorno alla patria di S. Gi-
rolamo'; 1. IV. Zára, 1833; azok, kik figyelmünket 
némileg megérdemlik ; mert legalább eredeti, önálló 
nézetekkel lépnek fel; de még ezek is kevés elfo-
gulatlansággal, hogy ne mondjuk : igen kevés igaz-
ságszerete,ttel fogtak a munkához. 

Tüzetesen Appendininek érvei a következők : 
A római breviárium a szept. 30-ára rendelt II. noc-
turnusban ezeket mondja; „Hieronymus, Eusebii 
filius, Stridone in Balmatia, Constantio imperatore 
natus" ; — hozzá járulván, Palladius-, Grennadius-, 
sőt magának sz. Jeromosnak nyilatkozata s a nép 
közt fenálló hagyomány is. Továbbá VIII. Orbán 
pápának „Zelo DomusDei" kezdetű, 1627.jun. 1-éről 
kelt bullája, mely a lorettói illyr társodát meg-
alapítja, a stridoni egyházról ugy beszél, mint a 
mely a török uralom alatt álló Dalmatiában van, 
nem különben, mint a görög Synaxarium, mely 
Stridont Dalmatiába teszi. Ptolomeus, Strabo és 
Plinius is azt látszanak neki bebizonyítani, hogy 
Stridon Dalmatiában van, minek megerősitéseül 
Sdrenácz, Stridnovácz, ma : Brenovácz nevű dalmát 
falunak nevébe kapaszkodik, efféle szószármazta-
tási játékokkal növesztvén érveinek, ha nem is sú-
lyát, ugy legalább számát. 

Ezen érvekhez szerinte az is tartozik, hogy 
Stridon, ha más valahol volna, mint Dalmatiában, 
igen messzire esnék Aquilejától, pedig annak tá-
ján kell neki lennie. Azután Jeromos, Jovinián 
ellen irt második könyvében ezeket mondja : „ . . . 
nálunk a császár- s fügemadár, a rózsahal és a 
papagájhal ') kitűnő ételeknek tartatnak ;" — mely 
halak, miután az ádriai tengerben táláltatnak, azt 
gondolta Appendini, hogy azokat sehol másutt 
megenni sem nem lehet, sem nem szabad, mint épen 
csak Dalmatiában, — ! 

A breviariumi olvasmányok nyilatkozatait 
illetőleg tudjuk, hogy azok történelmi kérdések el-
döntésében egyáltalán nem követelnek feltétlen te-
kintélyt a magok számára ; annál kevésbbé pedig a 
fenforgó esetben, midőn az olvasmánynak szövege 
a különböző szerkesztésű breviáriumokban szint-
oly különböző. Igy például azon breviáriumban, 
melyet az esztergomi egyház a 15. században hasz-
nált, ezt olvassuk: „Hieronymus, divinae legis in-
terpres in oppido Stridoni, quod Dalmatiae quon-
dam Pannoniaeque confinium fuit, natus est". Qui-
gnon bib. breviáriumában pedig ez áll : „Hierony-
mus Constantino imperatore anno ab orbe redem-
pto 331. in oppido Stridone, quod est in Pannoniae 
Dalmatiaeque confinio, Christianis parentibus or-
tus". A többiben pedig joggal mondja Stilting: — 
Acta SS. Sept. VII. 655. n. 1183 — „Officium, quo 
nunc utitur Ecclesia Romana, Sancti gesta praeci-
pua complectitur, sed ordine nonnihil perturbato" : 
mig Cuper ezt jegyzi meg: 2) „Seimus non omnia 
exploratae et inconcussae veritatis censenda esse, 
quae in Breviario Romano leguntur" ésPapeproch: 
— Propylaeum ad Acta SS. Maji — „Nimia profecto 

Scarrus. — 2) Ad diem 25. jul. de praed. S. Jac. in 
Hisp. Ven. 1749. VI, 82. §. VI. 

45 



390 

simplicitate peccant, qui scandalizantur, quoties 
audiunt aliquid ex iam olim creditis et iuxta Bre-
viarii praescriptum hodiedum recitandis, in dispu-
tationem adduci". Pedig Papebroch, mint tudjuk, 
halhatatlan érdemeket szerzett a Bolland- felé ,Acta 
Sanctorum' körül, melyek a szentszéknek különös 
pártfogolása mellett még ma is folynak, s ezen 
,Szentek Életé'-ben nem ritkán történik, hogy a 
breviáriumnak, vagy akár a martyrologiumnak is 
egyes állításai, ha mindjárt csak indirecte, vagy 
legalább egyenes idézés nélkül megczáfoltatnak. 
Igy tett Stilting - i. h. VIII. 425 §. 3, 36 - a 
szóban forgó helylyel, s nem csak kétségbe vonja, 
hogy Stridon városa Dalmatiában lett volna ; ha-
nem ellenkezőleg egyenesen állítja s vitatja, hogy 
Pannoniában volt. A görög liturgikus iratokban 
pedig sokkal ismeretlenebb sz. Jeromos, semhogy a 
Synaxarium nyilatkozatának kiválóbb súlyt tulaj-
donithatnánk. 

Palladius, kire Appendini továbbá hivatkozik, 
oly ember, ki sem hite tisztaságát, sem jellemét te-
kintve nem tarthat igényt tekintélyre; hozzájárul, 
hogy Jeromosnak ellensége volt, ki egy izben — 
Prol. dial. adv. Pelag. II, 695 — igy nyilatkozik 
róla : „Palladius, servilis nequitiae eandem haeresim 
(Origenianam) instaurare conatus est et novam trans-
lations hebraicae mihi calumniam struere. Num et 
illius ingenio nobilitatique invidemus? Nunc quo-
que mysterium iniquitatis operatur et garrit;" — 
s azonfelül igen felületes s a történelmi igazság 
iránt igen csekély tisztelettel viseltető iró, ugy hogy 
rá hivatkozni majdnem annyit tesz, mint a vitatott 
ügyet előlegesen is már a helytelenség gyanújába 
hozni. Nem szerencsésb Appendini Gennadiusra való 
hivatkozásával sem, ki (f 493-ban) egyszerűen csak 
ezt mondja Jeromosról3) : „Quem Stridon oppi-
dum genuit, Róma inclyta erudivit, Betleem alma 
tenet (sirjában) spiritum aula coelestis suscepit." 
Még a Mabillon s Martianay által tévesen Grenna-
diusnak tulajdonitott, valóban pedig alighanem a 
8. vagy 9. századból származó ,Vita S. Hieronymi 
Presb.' is csak annyit tud, hogy : „Hieronymus no-
ster in oppido Stridonis, quod a Grothis nunc ever-
suin Dalmatiae quondam Pannoniaeque confinium 
fuit, patre Eusebio natus est". Igy tehát Grennadius 
semmiképen sem hivható segítségül, midőn Jero-
mosnak dalmát eredete forog szóban. 

Époly kevéssé lehet ezt magának Jeromosnak 
3) Prol. de vir. illustr. ed. I. A. Fabricii, Bibi. eccl. 

Hamb. 1728. 5 1. 

egyes nyilatkozataiból kibetűzni, és a melyeket 
Appendini felhoz, bizony vajmi keveset bizonyí-
tanak. Igy midőn Jeromos, — Resp. III, 3. ed Vall. 
II, 533 — ekként szól Ruffinushoz : „Et unde oro 
te librorum tuorum ad me fama pervenit ? Quis eos 
Bomae? quis in Italia? quis per Dalmatiae insulas 
disseminavit" ? — bizony nem tudjuk, miért, ha 
már ,bizonyítanak' valamit e szavak ; miért, mon-
dom, bizonyitsák épen azt, hogy Jeromos dalmata 
volt ; mikor époly jól azt is bizonyíthatnák, hogy 
római, vagy egyáltalában olasz volt. Ilyen az a szö-
veg is, melynek egy részét már fentebb magyarul 
idéztük : „In Ponto et Phrygia vermes albos et obe-
sos, qui nigello capite sunt et nascuntur in ligno-
rum carie, pro magnis reditibus paterfamilias exigit. 
Et quomodo apud nos attagen et ficedula, mullus et 
scarrus in deliciis computatur ; ita apud illos Ivlóyuyov 
comedisse luxuria est". Már most miért bizonyítsa 
ez a nyilatkozat azt, hogy szentünk dalmata volt? 
Talán mert Dalmatiában is éltek a felsorolt álla-
tokkal jóízű ételek gyanánt ; vagy mert a mullus-t 
s scarrus-t talán a dal mát partokon fogták ? De az 
attagen-, a császármadárról az öregebbik Plinius 
— Hist. M. X, 44 — ezt mondja : „Jam et in G-al-
lia, Hispaniaqne capitur et per Alpes", s a fentne-
vezett halnemekről, IX, 30; „Septentrionalis tan-
tum hos proxima occidentis parte gignit oceanus" — 
szó sincs tehát Dalmatiáról ! De még. ha ezen álla-
tok csak Dalmatiában, illetőleg a dalmát partokon 
léteztek volna, váljon következik-e abból az is, 
hogy csak ez országban éltek velők? Helyesen mondja 
munkánk: „An non in cupediis luxuriosi Romani, 
Pannoniam inhabitantes, varia avium et piscium 
genera per mercatores acquirere potuerunt? s jól 
fejezi be ebbeli fejtegetését azon megjegyzéssel, 
hogy ily ,bizonyitó' érvek mellett Jeromos legalább 
is oly könnyen lehetett pannóniai eredetű, mint 
da lmata . . . . 

Parce mihi Domine, quia Dalmata sum ! 
Ki ne ismerné e szólasmódot, melynek hasz-

nálatát szent Jeromosra — ráfogja az, mi Appen-
dininek egyik további kútforrása, honnan érveit 
meríti, „a nép közt meglevő hagyomány". Erre azt 
mondja szerzőnk: „Apostolicas et Ecclesiasticas 
traditiones proni admittimus, et obsequentes am-
plectimur ; sed populäres illas traditiones, saepe 
levi, aut etiam fallaci ortae principio, magnis dein-
ceps incrementis auctae ab iis vehementer differunt. 
Nam apostolicae traditiones non vulgi fama con-
stant, sed solidis rationibus, licet verbo traditae 
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sint. Errant, qui inveteratam populi persuasionem traditionem 
adpellantes, earn tanti faciunt, ut prope apostolicis traditioni-
bus aequiparent. Quaedam et vera imperita plebs perperam 
intelligit, peius etiam aliis tradit, ut semper cum novis erro-
ribus propaget"  

Dalmatia tehát hiában erőlködik, hogy a nagy egyház-
tudort a maga számára lefoglalja. Appendinivel még egy-
szer találkozunk, előbb pedig lássuk, kik azok, kik Jero-
most pannóniai eredetűnek mondják, s mit mond ő maga. 

(Folytatjuk.)' 

Mikép kezelendők jelen viszonyaink között 
középtanodáink felsőbb osztályaiban a vallástanulmányok ? 

Meggyőződésem, hogy különösen a jelen viszonyok kö-
zött középtanodáink felsőbb osztályaiban a kath. hittanár 
csak akkor fog általános sikert fölmutatni, ha lelkiismere-
tesen figyelembe veszi a physikai időt, mely tárgya előadá-
sára fölhasználható ; ha az idő keretén belől megtartja a 
kellő rendet a szükségesek és hasznosak között ; ha a föl-
ölelt anyagot a növendék észfejlettségéhez mérten tárgyalja, 
végre ha ugy adja elő tárgyát, hogy a középtanoda czélját 
növendékeiben előmozdítsa. 

I. Lelkiismeretesen figyelembe veendi a physikai időt, 
mely a tárgy előadására fölhasználható. Vagyis annyit kell 
az anyagból fölölelni, mennyi egy év alatt a hetitanórák 
keretén belől adott egy hetiórával teljesen elvégezhető, még 
pedig ugy, hogy abból az egy tanórából kiszakaszthassa a 
tanár a föladomány szükséges kikérdezésének idejét is. 

Hangsúlyozom a kikérdezést, mert aki ezt kiterjesz-
kedésével kiszorítaná a tanidőből, az elvetné az egész osz-
tály nevelésének biztositékát, és képtelenné válnék az is-
kolai szabályzat betöltésére. Elvetné az egész osztály neve-
lésének biztositékát, mert a tanár az iskolában nem magán 
nevelő, ki megismervén talán egyetlen tanítványának te-
hetségét, és a helyes tapintattal eltalált pontig leereszkedvén 
hozzá, vele együtt emelkedik az ismeretek magaslata felé ; a 
tanár — mondom — nem ilyen magán nevelő, hanem az is-
kolában 30—40 ifjúhoz köteles alkalmazkodni, kiknek te-
hetségeik pedig oly különbözők, mint kezünk ujjai. Hiába 
volna itt még a legtapintatosabb tanár magyarázata is, ha a 
tanulóknak a halottak,észleltek és befogadottak megértésének 
és földolgozásának, vagyis a lelki munkásság helyes nyilvá-
nulásának bebizonyítására, t. i. a felelésre tér nem nyittatnék. 

Ebben tűnnek föl a homályfoltok, azon hézagok, me-
lyek az egésznek meg nem érthetését és legtöbb ifjúnál a 
tudatlanságot okozzák. Es ekkor a tanár nem elégszik meg 
annak megállapításával, hogy hát az az ifjú ezt nem érti, 
hamar ujabb magyarázás által igyekszik megtalálni a ta-
nuló lelkének nyitját, hogy azon át értelmének oltárára he-
lyezhesse a szent igazságot. 

De a kikérdezésnek a terjedelem által való kiszorítása 
akadalyozná a tanárt az iskolai szabályzat betöltésében is. 
Minden tanférfiu ismeri a középtanodai tanár azon köteles-
ségét, hogy évenkint négyszer tartozik minden növendéké-
nek szorgalma és előmenetele fölött lelkiismeretes Ítéletet 
mondani. Ezt pedig becsületesen csak ugy teheti, ha idö-
szakonkint legalább is két-három izben alkalmat adott min-
den ifjúnak szorgalmának és előmenetelének tanúsítására. 

II. Az idő keretén belől megtartandó a kellő rend a 
szükségesek és hasznosak között. Mi szükséges minden mü-
veit kath. embernek ? Szükséges általánosan, biztosan és oko-
san tudni mindazon igazságokat, melyeket Isten kinyilat-
koztatott, és a kath. anyaszentegyház, hogy higyük, elénk 
ad. Ez a szükséges ; é3 ez az említettem szükséges eljárás 
mellett minden tanórát teljesen igénybe vesz. Habár tehát 
teljesen osztom is, hogy : 

a hittudomány a tudományok között mint királyné 
nem tarthatja meg méltóságát, ha büszkén vagy félénken 
elszigeteli magát ; 

tehát a hittudománynak az emberi tudományok bár-
melyikének, különösen mégis a természettudományoknak 
ellenvetései- és kételyeivel meg kell küzdenie ; 

és ezért ezen kételyek és ellenvetések a hittudomány-
ban az ellentett tanoknál tárgyalandók és czáfolandók ; de 
mégis csak ott, hol ez lehetséges. A középtanodákban ellent-
áll a gonosz időhiány, meg más is. A gymnasium nem szak-
iskola, melynek czélja a tudomány titkaiba minél mélyebben 
hatolni ; hanem csak előkészítő iskola, melyben a tantárgyak 
anyagai nem annyira önmagukért, mint inkább az általá-
nos képzés végett kezeltetnek. Tehát a tananyagnak is nem 
ingatag, tehát a lélekre irányzó erővel nem ható vélemé-
nyek, hanem saját alapjukon biztosan álló igazságok gyűj-
teményének kell lennie. Különösen áll ez a vallástanulmá-
nyoknál, melyek igazságainak feszegetése csak az általok 
különösen czélzott szivnemesités hátrányával történik. 

III. A fölölelt anyag a növendékek észfejlettségéhez 
mérten tárgyalandó. Vagyis ha valahol, ugy bizonyára itt 
a tanítónak először is azt a szirtet kell kikerülni, melyet 
annál inkább megközelit, minélinkább erőlteti a czélt, mely-
hez eljutni akar. E szirt a növendékek értelmi fejledtségé-
nek figyelembe nem vétele. Ettől óv Quinctilian, a tanitók 
nagymestere, midőn igy szól: „Id imprimis cavere opporte-
bit, ne studia, qui amare nondum potest, oderit, et amaritu-
dinem semel perceptam etiam ultra rudes annos reformidet". 

Bizonyos, hogy a vallástanulmányok legnehezebb része 
az V. és VI. osztályokra jut ; mert az erkölcstan és egyház-
történelem ezek ismeretét föltételezik. De épen azért kér-
dem : birnak-e ezen osztályok növendékei akár az elvont, akár 
az összetes tudományos eszmék azon kincseivel, melyekkel 
szükségkép birniok kellene, hogy megértsék a tanárt akkor, 
midőn el akarja őket vezetni az okoskodások labyrinthján át 
azon pontnak megértésére, melyen a hitigazsággal ellenkező 
tudományos vélemény helytelensége megfordul ? Vagy mer-
né-e ezt mégis tenni a tanár, midőn tudja, hogy ilynemű 
erőltetés által az okoskodó észnek legrészvevőbb társai, a je-
lenités és képzelés szomorúan senyvednek ? Barátom ! hall-
gatóid nagy része csak bámul tudós beszédedre, mely a he-
lyett, hogy fölvilágositana, vakit. Ne fáradozzál czéltalanul, 
annál kevésbbé roszul. De hiszen nincs is erre időd ! 

IV. A tárgy ugy adandó elő, hogy a középtanoda czél-
ját a növendékekben előmozdítsa. A felsőbb osztályokban 
minden tárgy anyagát tudományos rendszerben kell tár-
gyalni; a tárgyalás egészének, részleteinek odairányulniok, 
hogy az ifjú érteleme rendszeresen fejlesztessék. Azért le-
gyen az egyes tanok előadása önmagában is kerék és alapos, 
a tannak értelmes előállítását a támogató és megszilárdító 
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bizonyítékok legodavágóbbja kövesse legalább onnét, hon-
nét minden vallási igazság merittetik : a sz. Írásból és aszó-
hagyományból. Az egésznek Rendszere pedig következetes, 
egyszerű és könnyen áttekinthető legyen, hogy a növendé-
kek az egyes osztályokban hallott vallási igazságoknak és 
végre mindanégy felsőbb osztályban hallottaknak épületét 
emlékezetében tarthassák. Vmc.se, Ambró. 

A liberális katholicismus. 
(Vége.) 

6) A liberális katholicismus saját ajánlására a modern 
cultura hősei előtt nagyon hangsúlyozza, hogy ő a szabad-
ságot épen ugy tiszteli, mint a liberalismus, és ezért őt a pá-
holy organumai kegyelmi oldalrugás mellett ,mérsékeltnek' 
nevezik. A szabadság e cultusában a liberális katholicismus 
saját erejét véli rejleni, pedig épen abban van az ő achillesi 
sarka. Mert minő az a szabadság, melyet a liberalismus szá-
jában hord ? Az nem a rend, hanem a rendetlenség szabad-
sága, vagyis a szabadság mentessége minden korláttól. A 
liberalismus szabadságot követel az ember részére, mivel 
azt bensőleg független, szabad lénynek tekinti. De ez mint 
fentebb bebizonyítottuk, a legnagyobb fictio. Az ember ter-
mészete 99% szükségesség és egy század rész szabadságból 
van összetéve, ezért énekelte meg a költő : video meliora stb. 
IIa összehasonlitjuk a katholicismus és liberalismus szabad-
ságát, azonnal kitűnik, hogy e kettő össze nem fér, mert a 
liberalismus szabadsága az Istent figyelmen kivül hagyja, 
söt az az elleni lázadás. Az az ember, ki jogai és a szabadság 
oly igényeivel lép fel, melyek semmiképen sem alapulnak a 
kötelmen, hogy magát Istennek alávesse, ez az ember nem 
ismeri el magát Isten teremtményének. A liberalismus tehát 
emberistenités. Mily lényegesen különbözik ettől a katho-
licismus felfogása az emberről ! E szerint az embernek füg-
gését Istentől saját elhatározása által kell kinyilvánulnia. 
Valamint Isten minden hatóságával az összes physikai vilá-
got fentartja, ugy kell, hogy Isten uralma az ember önké-
nyes alávetése által legyen az erkölcsi rend kezdete, táma-
sza és végczélja. It t is fenséges helye van a szabadságnak, 
Isten ajándéka az embert az anyagi teremtmények urává 
teszi, de nem teszi souverain-né Istennel szemben ; oly álla-
pot ez, mely az embert képesiti végczéljára, de nem maga 
e végczél. 

Es a liberális katholikus egyszerre mégis liberális is, 
katholikus is akar lenni ; a liberális szabadságot, mely az 
atheismus következménye, a katholikus szabadság helyére 
akarja tenni, mely az isteni szeretet ajándéka; a kereszt 
tanitványa a forradalomtól akar tanulni, ehhez akar alkal-
mazkodni, a világ kedveért a Jacobinus süveget feltenni, az 
ősi evangelium mellé egy ujat, az 1789-it helyezni ! Való-
ban elegendő e kalandos álláspontot felemlíteni, hogy azt 
elitéljük. 

7) Nagyon természetes, hogy a liberális katholicismus 
a szabadság túlbecslése mellett, nagyon is alacsony fogal-
mat táplálhat a tekintélyről. A katholicismus szerint a te-
kintély nem csak akadály a tömeg ellenében, de, és főleg az 
Istent megillető uralom gyakorlása. Az Isten, ki az embert 
engedelmességre teremtette, az által az emberi természethez 
alkalmazkodott, hogy saját parancsolhatási jogát látható 

helytartóra átruházta. Ezért léteznek a családban, az állam-
ban, az egyházban emberek, kik az Istentől felhatalmazva 
mondhatják embertársaiknak : ki minket hallgat, az Istent 
hallgatja, és ki minket megvet, az Istent veti meg. Hogy e 
pontot röviden végezzük : létezik a világban Istennek he-
lyettnöksége, léteznek emberek, kik Istentől fel vannak ha-
talmazva, hogy embertársaiknak parancsoljanak, azokat 
rendre utasitsák és megbüntessék. Itt az elöljárók paran-
csolnak, de nem magok, hanem az alattvalók jólétére, ezek 
engedelmeskednek ; de azért nem vetik el magokat, hanem 
az engedelmességben saját javukat találják. A parancsolás 
nem kevésbbé isteni szolgálat, mint az engedelmesség. Ez az 
igazság, melyről a liberális világ tudni nem akar. Akar ő elöl-
járókat, de csak olyanokat, kiket ő tesz azzá, ő önmagának, 
de nem Istennek akar engedelmeskedni. Nagyon jellemző az, 
hogy a liberalismus a tekintélyt csak annyiban gyűlöli, 
amennyiben annak Istentől kell származni, és igy a tekin-
télyben épen azt gyűlöli, ami azt a katholikus előtt tiszte-
letre méltóvá teszi, mert a katholikus az engedelmességben 
épen a tekintély isteni jellegénél fogva nem talál semmi le-
alacsonyitót, a tekintély csak emeli az embert, amennyiben 
Istenhez fűzi és C3ak a kevélységet alázza meg, amennyiben 
a gögös föld férgét, mely az Isten által alkotott rend ellen 
fellázad, az őt megillető helyre veti vissza. A katholikus 
épen a tekintély isteni jellegében ismeri fel azon momentu-
mot, mely azou erőt kölcsönzi neki, hogy központja legyen a 
rendnek és csak azon mértékben fog az emberiség a forra-
dalom mindent szétmorzsoló kerekei alul menekülni, a mily 
mértékben a tekintély isteni jellegét el fogja ismerni. De 
legyen elég ennyi, eléggé kitűnik mind ebből az ellentét a 
liberális és katholikus tekintély között, és a szükség ez utób-
bit elfogadni. 

Amit a tekintélyről általában mondottunk, ugyanaz 
áll az egyházi tekintélyre nézve is. Az egyház hozzátartozóit 
nem akarja oly módon a maga részére kiszivattyúzni, mint a 
pogány állam. A pogány az államnak szenteli magát, ő az 
államért él és dolgozik, ha meghal, az államnak hal meg. 
Nem igy a katholikus. A katholikus aláveti magát az egy-
háznak, mert az egyház őt Istenhez vezeti ; ő fájlalja az 
egyház gyalázását, mivel az egyház az ő, Krisztus által 
adott anyja; szereti azt, mert szereti az Istent, annak sza-
badságáért bilincsekbe hagyja magát veretni, mivel nem 
akarja az Istent megbántani, és ha egyházához való hűsé-
gében meghal, meghal az Istenért. Ez a különbség a két 
irány felfogása közt, melyik helyesebb, üdvösebb, az ember-
hez méltóbb, minden józaneszü ember beláthatja. 

8) Ha volt valaha a történelemben korszak, midőn a 
tekintélynek különösen figyelni kellett arra, hogy autoritativ 
jellegét feltüntesse, ugy az bizonyára tekintélyt gyűlölő kor-
szakunk, melyben szabadnak vélik a népeket a szabadság 
kétszinü magasztalásával elbódítani, hogy a kereszténysé-
get mindeu civilisatori következményei, túlvilági reményei-
vel együtt a földszínéről annál sikeresebben kiirthassák és 
annak helyébe a leggonoszabb pogányságot ültethessék. 

Napjainkban gyakran merülnek fel oly viszonyok, midőn 
helyén van, hogy a katholikusok másokkal egyezkedjenek, 
mely egyezkedések természetesen szentül megtartandók. Ds 
a most uralkodó atheismus3al, mely minden hatalmat harczra 
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hiv a kereszténység ellen, egyesség nem képzelhető, legfel-
jebb olyan, mint minő a becsületes ember és a rabló közt 
létezhetnék. Itt engedni egyértelmű az elárulással. Azért 
csak annyit mondunk : Veritas liberabit vos. (St. M. L.) 

ETRYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, november 27. A m e r i k a i h u m b u g B u d a -

P e s t e n . Ilyen magunk fajta laicus ember, aki távol nagyon 
van ama hires gőzkatlantól, a parlamenti teremtől, hol az 
ország boldogságát paragraphusokban főzik és gyakran 
ugyancsak ugy leforrázzák, hogy ugy néz ki, mint őszi 
idővel a dércsipte falevelek, mondjuk ilyen magunk fajta 
laicus ember, laicu3 eszével gondolkodva, ugy találta, hogy 
ha már csakugyan kell lenni nálunk ,amerikai rendszernek' 
azt nagyon egyszerűen végre lehetett volna hajtani. Az 
,amerikai rendszer' valószinüleg épen ugy §§-sokba van 
szedve, mint a magyar rendszer, jobban mondva, rendszer-
telenség, azokból a §§-okból az amerikai kormány ismét 
valószinüleg bir egy felesleges példánynyal, melyet szive-
sen oda ajándékozott volna az amerikai-buda-pesti kor-
mánynak, mely valószinü esetben, a kormány azt mondhatta 
volna a t. háznak : „Ecco, tisztelt ház, buzgalmadban meny-
nyi terhet akartál vállaidra vállalni, gyenge értelmedet 
mennyire meg akartad fesziteni, hogy amerikaivá tedd az 
országot, vesd el gondjaidat, itt e könyv, benne az ,ameri-
kai rendszer', mentsd fel magadat a nem neked való fárad-
ságtól, fogadd el e hiteles példányt és kész lesz minden 
megerőltetés nélkül, és mégis azért, hogy hirdesse a te dicső-
ségedet, az amerikai rendszer". 

Mondjuk, hogy ilyen laicus gondolattal foglalkoztunk 
addig, mig előttünk is fel nem lebbent a titok fátyola, mely 
mögé csak a halhatatlanoknak adatott betekinthetni, e pil-
lanattól kezdve azonban visszavonjuk profán gondolkozá-
sunkat, illetőleg pedig tiltakozunk ellene, tiltakozunk még 
az ellen is, hogy avatatlan észszel gondolkozni merészel-
tüuk ama mysteriumok felől, melyek a 19-ik század vilá-
gosabb és érthetőbb nyelvén humbugnak neveztetnek, me-
lyeket érteni és végrehajtani csak azoknak adatott, kik a 
modern geniusok által az állami bölcsesség poharaival meg-
kináltatva, azt fenékig kiüritették, és igy képesittettek 
országos képviselőségre. 

E kiábrándulásunkat, illetőleg pedig bünvallomásun-
kat a t. közönség és vele együtt magam is, ki különösen 
örvendek e megtérésnek, senki másnak, mint Házmán Fe-
rencz, volt budai polgármesternek, most pedig érdemes or-
szágos képviselőnek és még érdemesebb elnökének ,az ame-
rikai rendszer' bizottságának köszönheti. Ez megfejtést igé-
nyel. Mikor t. i. az ,amerikai rendszer' humbug szerepét 
először játszotta a parlamentben, ugy okoskodtunk, hogy 
evvel valami tősgyökeres, Debreczen- vagy Buda-Pesten 
kivül világot nem látott hazánkfia nehezen fog boldogulni, 
feledékenységünkben figyelmünkön kivül hagytuk, hogy 
honatyáink között nem egy van, ki ,a száműzés keserű ke-
nyerét' nagy adagokban ette meg Amerikában beefsteak 
alakjában, és igy történt, hogy Házmán érdemes hazánk-
fiáról is megfelejtkeztünk. 

De ime őt szerencsésen és minden nagyobb veszedelem 

nélkül felfedeztük élén azon tisztelt bizottságnak, mely hi-
vatva van nálunk amerikai állapotokat alkotni. Valóban el 
kell ismernünk, hogy a körülmények szerencsés találkozá-
sánál fogva avatottabb kezekbe a bizottság elnökségét nem 
lehetett volna letenni, mint a Házmán úréiba, ami egyúttal a 
siker kezességét is önmagában birj a. Először is Házmán 
ur, mint az tudva levő dolog, száműzött hazafi volt, már ez 
magában véve is képesiti, hogy a legfontosabb tárgygyal 
foglalkozó bizottság elnöke legyen ; másodszor Házmán ur, 
mint mondják, Amerikában is megfordult, mily szerencse 
tehát, hogy épen ily tapasztalt, az ügyekben avatott ke-
zekbe van letéve az amerikai állapotok miként leendő meg-
honosítása ; harmadszor Házmán ur szabadkőműves, ami 
kétségbevonhatlan kezességül szolgál, hogy ő képes felül-
emelkedni mindenen, hogy működésének csak egyetlen egy 
eszme fog irányadóul szolgálni : mikép lehet legczélszerűb-
ben mindazt, ami katholikus, ami keresztény jelleget visel 
magán elnyomni, és igy a szabadkőművesség czéljának 
minél jobb szolgálatot tenni. 

Mint az elősorolt qualificatiókból látható, a modern esz-
méknek hódoló alsóház igen czélszerűen járt el, midőn Ház-
mán urat az egyház és állam közti viszony rendezésére hi-
vatott bizottság tagjául választotta, még czélszerübben jár t 
el azonban a bizottság, midőn őt magához méltó elnökké 
választotta, mert alig valószinü, hogy tagjai közt az elnök-
ségre méltóbb individuumot talált volna. Bizonyságul erre 
nézve jogosan felemlíthetjük a bizottság első ülését, melyet 
Házmán ur elnöksége alatt, qualificatiójának megfelelő nem 
annyira az életben már látható sikerrel, mindinkább a sikert 
az életben létrehozandó kísérlettel tartott. 

Házmán urnák, mint Amerikát látott embernek min-
den, és igy természetesen a mormon vallást is megengedő 
szabadság tetszik legjobban ; miért látta volna különben 
Amerikát, mi értelme lenne különben elnökségének épen 
azon bizottságban, mely Magyarországból Európában egy 
második Amerikát akar alkotni ? Ez ugyan egy kis ellen-
mondásnak látszik, de a többi mellett a modern eszmék 
tévedéseinek közepette nyugodtan megfér. De hogy visszatér-
jünk tárgyunkhoz, a bizottság, yankee szellemével egyező-
leg legsürgősebb dolognak nyilatkoztatta ki a teljes szabad 
vallásgyakorlatot, és igy könnyen megérhetjük, hogy, ha 
ugyan lesz rá jó idő, valamint New-Yorkban, ugy mint 
illik, Buda-Pesten is lesz szerencsénk, vagy 74-féle vallás-
felekezetet üdvözölni, és ha ugyan tetszik, a varietas delectat 
közmondás megvalósításán örvendeni. Igazán, minő lélek-
emelő lesz majd olvasni, hogy : a főtt bab és a nyers bab, majd 
az anabaptisták, baptisták, uj-baptisták, szabad-baptisták, 
békés baptisták, gyermek-baptisták, különvált baptisták, 
szigorú baptisták, szabadérzelmü gloria-alleluja-keresztény-
vaskaru-általános-különös-skót- uj-egyetemes-községi-sze-
recsen baptisták, göndörhajuak, tánezolók, reszketők, me-
thodisták, kezdetleges methodisták, eredeti cormetisták, uj 
cormetisták stb., vallásfelekezetei ezen vagy azon a napon, 
mily áhítattal tartották isteni tiszteletüket, mely szabad-
ságnak érdeme és dicsősége közvetlenül a bizottságot, leg-
közvetlenebbül annak elnökét illeti, hogy pedig e szabad-
ságnak elmaradhatlan következménye a szintoly mérvben 
szükséges polgári házasság, az önmagától értetik, hiszen a 
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a főtt- és nyersbab szellemű valláshoz képest az még nagyon 
is finom. 

Hogy mi mindent fog még ezeken felül Házmán ur 
amerikai tapasztalata napfényre hozni, azt a titok fátyola 
fedi, de hogy már eddig viselt dolgaival is bebizonyította 
képességét, amerikai rendszert teremteni, az minden kétsé-
gen kivül áll. A humbug kezdete megvan, folytatása pedig, 
legalább theoriában reményhetőleg várható ; mi csak attól 
tartunk, sőt ezt biztosan megjövendöljük, hogy ha csak-
ugyan amerikai európaiak leszünk, nagyon csehül fogjuk 
magunkat érezni, de bizunk a Gondviselésben, hogy nem 
fogja engedni a fákat az égbe nőni, még ha azokat Házmán 
ur Molnár Aladár úrral együtt öntözi is. f~1 

Garamvidék. A s z ó d ó i , k ö z ö s ' i s k o l a ü g y é -
b e n 1 ) illetékes helyről a következő nyilatkozatot veszszük; 

„Méltóságos báró, m. k. egyetemi tanár és szerkesztő ur ! 
T. lelkiatyánk, Galambos Kálmán, nagy-sárói plébános ur 
tollából eredett, a tiszta igazsághoz teljesen hű tudósítás je-
lent meg a „Religio" f. é. szept. 23. számában azon iskolá-
ról, melyet a szódói helv. hitv. atyafiak a magas kormány-
tól nyert 3000 és néhány száz forintnyi pénzösszegből „ kö-
zösiskola" elnevezés alatt ez év folytán emeltek. Miután 
azonban e tudósítás a ,P. E. és I. L.'-ban szándékosan el-
ferdittetett ; az igazság nemes érdekében honfiúi kedves kö-
telességünknek ismerjük, ezennel ország és világ előtt ünne-
pélyesen kinyilatkoztatni, miszerint : 

Szódón ekkorig csak egy és pedig helv. hitv. iskola 
létezett, s ennél fogva ott iskolád elközösitéséről, miként a 
,P. E. I. L.' hivatott száma irja, szó sem lehet ; a mi feleke-
zeti iskolánk a rövid félórányira fekvő Nagy-Sárón vagyon. 
E helv. hitv. iskola lett egy-két hangadó h. h. atyánkfia 
ösztönzése folytán „közösnek" nyilvánítva anélkül, hogy 
közülünk vagy az izraeliták közül csak egyetlen egy is az ez 
ügybeni tanácskozmányon megjelent és beegyezését akár 
szóval, akár Írásban adta volna. Minthogy mi tehát a teher 
elvállalásába nem bocsájtkoztunk ; nagyon természetes volt, 
hogy az építkezési teher egy részének nyakunkba dobása 
ellen a hivatalos közeg előtt óvást tettünk s az ez érdemben 
szenvedett zaklatások fölötti fájdalmunknak a magyar kath. 
egyház biboros főpapjához, mint kegyes főpásztorunkhoz, 
intézett alázatos és mindyájunk által aláirt fölterjesztésünk-
ben is magyarhoz illő nyilt kifejezést adtunk. Mely tiltako-
zásunkat e nyilvános téren, egyedül az igazság és szegény 
hazánk szeretetétől, valamint a felekezetközi béke föntartá-
sának óhajától is indíttatva, ezennel férfiasan-magyar és ke-
resztény-katholikus őszinteséggel megujitjuk. 2) 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletünk és hazafiúi 
üdvözletünknek szívélyes kifejezését. 

Kelt Szódón oct. 24. 1874. Szódó kath. közönsége ne-
vében : Farkas Ambrus, közbirtokos, egyházgondnok. Far-
kas Károly, közbirtokos. Holovicz János, községi tag, Dob-
roviczki Pál, m. k. Lamáczki János, községi tag, Bagi Já-
nos, községi tag, Villásy József, iskola-bizottmányi tag. 

') 1. a ,Rel ig io 25 sz. 218 1. ,Garamvidék' és 29. sz., 256 1. a ,Ve-
gyesek' közt. 

2) E nyilatkozatunk szíves közlésére a ,P. E. s I. L.' szerkesztősé-
gét is fölkérjük ; mit ha nem teszen, engedje meg, hogy ügyeimét a láng-
eszű egykori ügyvéd. Lacordaire, azon, fájdalom ! nagyon is igaz szavaira 
fölhívhassuk : „A történet három század óta örökös és flagrans hazugság". 

A nyilatkozók. 

Maincz. F e l s ő h á z i t á r g y a l á s o k az e g y -
h á z ü g y i t v j a v a s l a t o k f e l e t t . (Folyt.) November 
12-én az egyházi hatalommal való visszaélésre vonatkozó 
tvjavaslat került ismét tárgyalás alá, illetőleg folytattattak 
a mult napi tárgyalások. A 12 §-hoz Moufang azon ,jobbit-
mányt' hozta javaslatba, miszerint mindenütt, hol a szöveg-
ben fogság áll büntetésül, a törvényben várfogság mondas-
sék ki, mely ,jobbitmány' elfogadásához a kormány is,öröm-
mel' hozzájárult. A 13. §-hoz az alsóház ily szövegű tol-
dalékot csatolt volt : „Oly egyházi személyek, kik hivata-
los cselekvény végzése alatt a törvény, vagy a hatóságok, 
illetékességi körükön belől tett rendelkezései iránti enge-
detlenségre bujtogatnak, az egyházi ügyek számára létező, 
legfőbb törvényszék ilélete alapján elbocsáthatók". E tol-
dalékot a felsőház 16 szavazattal 15 ellen elvetette. 

A többi §-ok körüli vitában Moufang fejtegette, mi-
szerint egy a cultusminister által kormányzando ,katholikus' 
egyház, minőt e tvjavaslatok megalapitani akarnak, egészen 
uj tünemény lenne a történelemben, s hogy ilyen ,uj-katholi-
kus' egyháznak valamely állambani megalapítása azonos az 
igazi katholikusnak megsemmisítésével. E szakaszok mind-
azonáltal egytől egyig elfogadtattak, kivévén a 23-at, mely 
az alsóházi szerkezetben külön törvényszéket javasolván az 
egyházi ügyek számára, a felsőház részéről a ^következő ha-
tározat által váltatott fel : „A polgári hatalomtól származó, 
egyházi személyeknek illétő hivatalaikbóli elbocsáttatását 
czélzó panaszok felett a legfőbb törvényszék dönt." Isenburg-
Birstein hg. indítványozta, hogy mondassék ki, miszerint a 
tárgyalás alatt levő törvénynek 5. s 9. §-a az alkotmány-
nak megváltoztatását involválja. (].42.sz.371.1.) Hoszabb vita 
után azonban ezen indítvány 19 szavazattal 12 ellen elvet-
tetett, s a végleges szavazás alkalmával az egész törvény 
20—11 ellen elfogadtatott. 

Ezután a papok képzésére s alkalmazására vonatkozó 
törvény vétetett tárgyalás alá. Az általános vitában bebi-
zonyitá Moufang, miszerint az államnak túlkapásai e tör-
vényben még sokkal érezhetőbbek, mint a többinél, mert a 
püspököknek minden befolyását lehetleniti a leendő papok-
nak egyházia3 szellemben való kiképzésére, sőt mert a püs-
pöki karnak fenállását veszélyezteti. Az egyház ez által a 
cultusministeriumnak egyik osztályává tétetik, mi tűrhe-
tetlen, és mint törvényhozási tény hallatlan. Isenburg-Bir-
stein hg. azt állitja, hogy a 36. §. a hesseni állampolgárok-
nak azon jogát csorbítja, melynél fogva mindenki élete pá-
lyáját. szabadon választhatja,minek Stark minister ellent mon-
dott ugyan, de csak szóval, mert erőltetett okoskodásának 
sem értelme sem meggyőző ereje nem volt, s midőn Moufang 
ellenében azt állította, hogy a kormány e tvjavaslatokkal 
mi egyebet sem akar eredményezni, mint a régi jogrendnek, 
a mainczi püspökség alapítványi okmányának értelmébeni 
helyreállítását, akkor a hazugságnak öntudata szinte meg-
látszott rajta. Wernher ís erősen követeli a papjelölteknek 
egyetemekeni kiképeztetését „nehogy a papok műveltség dol-
gában hátrább álljanak, mint a többi polgárok. Dalwigk a 
következő, két részből álló indítványt tette: 1) Kéressék fel 
a kormány, hogy egy katholikus hittani karnak, s mellette 
fenálló tápintézetnek megalapítása iránt a püspökkel alku-
dozásokba bocsátkozzék, 3 2) hogy ezen alkudozások befe-
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jezéseig a szóban forgó törvényjavaslat feletti tárgyalások 
felfüggesztessenek. Az indítványnak első része elfogadtatott, 
a második nem, mire a részletes vita kezdődött. 

Ismét Moufang kezdte meg azt, a papok állami eskü-
jét hozván szóba, mely ekként hangzik : „Hűséget eskü-
szöm a nagyherczegnek, engedelmességet a törvénynek s 
tiszteletet az alkotmány iránt". Stark minister kijelenti, mi-
szerint ez esküben a ,törvény' alatt minden a maga rendjén 
(,legal1) hozott törvényt kell érteni, mit Moufang határo-
zottan tagad. A 2. §., mely azt követeli, hogy minden hit-
tanhallgató egyetemen neveltessék, erősen támadtatik meg 
Moufang által, ki bebizonyitja, miszerint a német püspökök 
mindenkor birtak azon joggal, a papjelöltek számára külön 
papneveldéket alapítani, s hogy a mainczi papnevelde s az 
ott létesített tudományos eredmények ellen senki sem teheti, 
még a legkisebb kifogást sem. Feleletül Stark minister két-
ségbe vonja az egyháznak ama jogát oly papneveldéket lé-
tesíteni, minőket a trienti zsinat rendel. (Mire nem képes a 
protestáns türelmetlenség, midőn alkalma van, a kezében 
levő hatalmat a katholikusok kárára kizsákmányolhatni !) 
Solms-Laubach gróf a közszabadság tekintetéből szavaz a 
tvjavaslat ellen, mig Streng tanár dicséneket zeng a volt 
giesseni ,katholikus' hittani karra. Az általános vita befe-
jezése után megtörténvén a szavazás, az alsóháznak fogal-
mazványa nagyjában elfogadtatott, azon egy kivétellel, 
hogy ezen szakasz : „A tanuló, mig az egyetemet látogatja, 
nem lehet semmiféle papneveldének tagja", — 17 szavazat-
tal 13 ellen elvetetett. 

A 3. czikknél érdekes vita fejlődött ki a gyermeksemi-
nariumok körül, melyeknek bezárását a kormány- s alsó-
házbeli szabadkőművesek sürgetik, mert a gyermekek ottan 
katholikus szellemben neveltetnek. Moufang bebizonyitja, 
hogy ezen, állami ellenőrzés alatt álló intézetek kitűnő ered-
ményeket képesek felmutatni ; hangsúlyozza, hogy majdnem 
kizárólagosan a szegényebb sorsú néposztályok javára szol-
gálnak, s hogy szó sincs róla, miszerint az ott nevelt gyer-
mekeknek mind papokká kellene lenniök. Ezért, mondja, 
fel sem foghatja, mi bírja a kormányt s a második kama-
rát ezen, minden elfogulatlan elme által üdvösöknek elis-
mert intézeteknek üldözésére. Ebbeli fáradozásaiban Mou-
fangot Wamboldt, de még Wernher is derekasan támogat-
ták, mig a kormány eléggé nyomorultan mindig csak a régi 
,jogállapot' helyreállítását hangoztatta, más szóval a német 
protestantismusnak s a páholynak azon hő kivánatát fejezte 
ki, mind azt, mit a katholikusok, a protestáns szűkkeblűség 
s türelmetlenség elleni százados küzdelmekben vallás- s egy-
házszabadság dolgában szereztek, Bismarcknak aegise alatt 
3gy tollvonással megsemmisíthetni. Végre a tvjavaslatnak e 
pontja elvetetett s a gyermekseminariumok további fenáll-
hatása 22 szavazattal 8 ellen engedélyeztetett. Meglátjuk 
majd, mit mondanak az alsóházi ,testvérek'. (Vége köv.) 

fíóina. A k i e g y e z k e d é s mégis hőbb vágyát ké-
pezi az olasz forradalmi kormánynak, mint amúgy közön-
ségesen bevallani szereti. Innen származnak azon különféle, 
készakarva roszul palástolt felhivatalos eredetökkel, ugy 
mint ama görög bölcsész rongyos palástjával kérkedő, fontos-
képü levelezések a ,modus vivendi'-ről, melyek időről időre 
egyes olasz vagy külföldi lapokban felmerülnek, s ámbár 

rendesen üres füllentések- s alaptalan okoskodásoknál egye-
bet sem tartalmaznak, mégis, a liberális sajtónak az ilye-
nekbeni solidaritásánál fogva, megteszik utjokat a lapokon 
keresztül, habár legfelebb azon eredménynyel, hogy az ok-
talan nyárspolgárnak imponálnak, az okos, mélyen látó ol-
vasót pedig mosolyra késztik. 

Ez lehetett, sőt bizonyosnak mondhatjuk : ez volt ere-
dete ama hoszabb vezérczikknek is, melylyel a ,Times' nem 
régen a mi felhivatalos lapjainkat, az ,Opinioné'-t s a ,Li-
lertá'-t, nem ugyan meglepte, mert a czikk innen küldetett 
oda, s jó pénzért helyeztetett el a világlap hasábjain, — ha-
nem mindenesetre megörvendeztette, amint hogy a két 
zsidólap legott a czikknek megjelenése után is annak a mi 
külügyministeriumunkban meglevő olasz eredetijét, termé-
szetesen saját, állitólagosan az angolból készült, de ,mirum 
in modum' összhangzó fordításuk gyanánt közölni s mint 
Olaszországra nézve igen hízelgőt, magasztaló dicséretekkel 
elhalmozni sietett. 

A mi már most az ott foglaltatott, Olaszországra vo-
natkozó ,hizelgéseket' illeti, azok ugyan, ismerve kutforrá-
sukat nem igen sokat nyomnak a latban, annál figyelemre 
méltóbb azonban az, mit ugyané czikk egy Olaszországgal 
ellenségesen szemben álló pártnak létezéséről mond, „Ily 
párt, mondja — mindaddig fog fenállani, mig a mostani 
pápa él. Másrészt azonban ,bizonyos' (?), hogy IX. Pius 
halála után a legügyesebb római főpapok minden csak ki-
telhetőt követendenek el, hogy a jelenlegi feszült helyze-
tet megszüntessék" 

Epen ezen okoskodás az, mi e czikknek olasz, sajtó-
irodai eredetét elárulja. A piemonti kormány, mióta a Porta 
Pia melletti résen át betört, mindent követettel, hogy a kül-
földi hatalmakkal s katholikusokkal elhitesse, miszerint IX. 
Piusnak halála után minden bizonynyal sikerülend neki, 
annak utódjával kibékülni. Ez azonban oly állítás, mely in-
kább nevetségesnek mondható, mintsem arczátlannak, s meg 
vagyunk győződve, miszerint maga Visconti-Venosta sem 
hisz annak valódiságában ; mert sokkal okosabb, semhogy 
abban hihetne, de csak az akarja, hogy mások higyjék ezt, 
mert ekként időt nyer a forradalom egyéb czéljainak meg-
érlelésére, mi Mazzini eme legügyesebb tanítványának élete 
feladatát képezi. 

Midőn az u. n. ,garantiatörvény' az akkor még Flo-
renczben székelő alsóház előtt tárgyaltatott, akkor egyszer 
valamely bizottságban ezt mondta : „Csak szavazzák meg 
önök ezt a törvényt, szükségünk van rá, hogy a clericalis el-
méket egyelőre megnyugtassuk; a többiben pedig biztosítom 
önöket, hogy ez még korántsem az utoló szó, melyet a pá-
paság ügyében mondunk". S mióta Rómában van, jegyzé-
keiben számtalanszor ismételte már, hogy Olaszország IX. 
Pius utódjaival ,bizonyosan' — eerto — kibékülend. Ezen 
reményteljes állitás vagy állítólagos remény igen gyakran 
fordul elő az olasz lapokban is, de ott mindig csak mint 
,pium' desiderium, a ,certol szó nélkül ; mint desiderium, 
óhaj azért, mert az olasz sajtónak vezetői sokkal okosabbak, 
semhogy ne tudnák, miszerint Olaszországban egyetlenegy 
katholikus embert sincs, aki meg nem volna győződve 
arról, hogy akár Péter, akár Pál legyen a jövendőbeli pápa, 
nem fog másként cselekedni, mint a hogy IX. Pius tesz. A 
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szentszék öröksége soha sem volt az illető pápának szemé-
lyes birtoka, kik ellenkezőleg, mint a kath. egyháznak fe-
jei csak kezelői emez örökségnek, melyet minden rendelke-
zésökre álló, becsületes eszközzel épen fentartani esküvel 
kötelezik magokat. IX. Piusnak utódja tehát, ha oly körül-
mények közt lép a trónra, minők a maiak, kénytelen lesz s 
legszentebb kötelességnek tekintendi, mind azon tiltakozá-
sokat, melyeket elődje kibocsátott, helybenhagyni s megerő-
síteni, és a ,legügyesebb római főpapok' azon mit sem fog-
nak változtatni; mert tevékenységök, mig az egyháznak 
tagjai, sohasem irányulhat másfelé, mint oda, hova annak 
az egyház fejének parancsai szerint indulnia kell. 

Erről meglehetnek az egész világ forradalmárai győ-
ződve, hogy ha lehetséges lenne Olaszországgal szemben a 
maitól elütő viszonyra lépni, IX. Pius már régen megtette 
volna azt ; hogy tehát eleddig nem tette, jele annak, hogy 
nem teheti. A többiben pedig várhat a pápa, mig a mai li-
beralismusnak már alapjaiban megrendült épülete végképen 
halomra dől; mert ha kellett még bizonyíték, mennyire 
szükséges, hogy sz. Péter utódja, a világ legelső szellemi ha-
talomnak feje független fejedelem legyen, s mennyire nem 
férnek össze Rómában a pápa s egy más király, ugy a jelen 
korszak szolgáltatta azt, szolgáltatta oly módon, hogy, azt 
hiszszük — számos nemzedék nem fogja elfeledhetni többé. 

Svajcz. Az ,ó k a t h o l i k u s ' h i t t a n i k a r annyi-
ban adott már életjelt magáról, hogy a ,tanár urak' a nov. 
7-én Bernben megtartott egyetemi ünnepélyen megjelentek. 
Ott voltak ez alkalommal Friedrich Münchenből és egy bi-
zonyos dr. Görgens is, eredetileg triermegyei pap, ki azon-
ban nem csak saját megyéjében, hanem az ujonan alapított 
metzi, oémet gymnasiumnál is már teljeséggel lehetetlenné 
tette magát. Estve, az ünnepélyi diszebédre valami dr. Mül-
ler vezette be őket, kinek fia, berni törvényszéki elnök, 
midőn nem régen, az egyházközségi szavazási névjegy-
zékek megállapittattak ,hitfelekezetnélkülinek' declarálta 
magát, mi aztán édes atyját is arra birta, hogy a berni 
gymnasiumnál addig viselt vallástanári állomásáról lemond-
jon, ámbár ő maga is a rationalisticus theologusoknak leg-
szélsöbali árnyalatához tartozik. 

Ugyané dr. Müller, miután már bevezette őket, oly 
szives is volt, a két uj ,tanárra' mint ,kollégáira' poharat 
üriteni, felköszöntvén őket mint hü bajtársukat a ,belellen-
ség' elleni, közös küzdelemben. Feleletül Friedrich ,Svajcz 
javára ivott' s különösen hangsúlyozva kiemelte, mennyire 
veszélyezteti az ultramontanismus a szabadságot saját ha-
zájában, Bajorországbau is. Görgens a gondolat szabadsá-
gára ivott. Bodenheimer kormányelnök az ókatholikus hit-
tani karra ivott, melynek feladata a vallási érzületet a nem-
zeti öntudattal kibékiteni. Ez a Bodenheimer egy bevándor-
lott, kikeresztelkedett zsidóorvosnak fia, ki másfél év előtt 
mint a katholikus egyháztanácsnak elnöke a protestáns tem-
plomban tartá esküvőjét egy zsidó leánynyal 

Herzog, az ölteni kiközösített plébános is tartand elő-
adásokat, melyeknek mindegyikére vasúton jövend ide, 
mert lakhelye csak körülbelül három órányira fekszik Bern-
hez, szóval minden készen áll, még a tantermek is kime-
szeltettek, csakhogy eleddig nincs ókatholikus hittanuló. 
Ezek csak most fognak talán megszereztetni, mely czélból 
a berni kormány néhány ösztöndíjat alapított. Tervben volt 
eleinte a bonni hét ókatholikus hittanulót ideédesgetni, de 
Reinkens püspök'eléggé féltékeny, ezt meg nem engedni; 
mert különben viszont a bonni tanároknak nem lennének 
hallgatóik. Ez bizony eléggé nagy baj, s ezért kétszeresen 
is kételkedünk, váljon dr. Müllernek kivánata : „éljen a 
berni ókatholikus hittani kar" valaha fog-e teljesedésbe menni. 

Mint az itt is az egész vonalon dühösen folytatott ,cul-
turkampf'-nak kiegészítő mozzanatát említem a gyilkossági 
eseteknek borzasztó raérvekbeni elszaporodását. Ezért most 
mindenki, még a liberális sajtó is, a szegény rendőrséget 
okozza, pedig ok nélkül. Mert a hol a törvénykezés a ,hu-

manismus' s az ,emberi jogok' nevében annyira kedvez a 
csavargóknak, s annyira megbénítja a rendőrség tevékeny-
ségét, ott nincs ok a közerkölcsösség hanyatlásán, a gonosz-
tettek szaporodásán s a rendőrség tehetetlenségén csudál-
kozni vagy épen megbotránkozni. Még nevetségesebb sze-
repet játszik egy berni lapban az a valaki, aki két hasábos 
czikkben a halálbüntetés eltörlése felett lamentál, ámbár 
megvallja, miszerint alig egy félév előtt maga is szavazott 
az uj alkotmányra, mely a halálbüntetést eltörülte. E jó 
ember, természetesen mint százezer más protestáns s Boden-
heimer-féle ,katholikus csak azért szavazott az uj alkot-
mányra, mert az a jó katholikusokat zaklatja ; szívesked-
jék tehát már most ugyanezen alkotmánynak saját becses 
bőrét közelebbről érintő következményeit is elviselni. Ha 
az uraknak a ,vallásnélküli' állam kell, akkor szokjanak 
hozzá, ,vallásnélküli' emberek közt élni; s ha azt hiszik, 
hogy a reudőrség képes a vallásilag müveit keresztény lel— 
kismeret szózatát pótolni ; akkor méltóztassanak már most 
jói érezni magokat ; mert immár csakugyan odáig vitték a 
dolgot, hogy a becsületes keresztény lelkismeret a nyilvános 
életben — semmi. 

VEGYESEK. 
— A tanulmányi alap jogi természetének megvizsgá-

lására kiküldött bizottság november 28-án ülést tartott. A 
kérdéses ügyre vonatkozólag három formulázott vélemény, 
illetőleg javaslat fekszik a bizottság előtt. Az első Horváth 
Mihály püspök s gr. Apponyi Alberttól származik. Ennek 
eszmemenetét nem ismerjük, reméljük azonban, hogy az 
igazságot képviseli. A másodikkal Hoffmann Pál szeren-
csélteti a világot, kinek természetesen okvetetlenül külön 
véleménynyel kell birnia ; a harmadik Horánszky Nándor 
részéről adatott be, kinek nézete szerint a tanulmányi alap 
államvagyonból létesitett köz- s nem felekezeti alap — mely 
minőséggel valószínűleg csak a protestáns s zsidó vagyon 
bir — amiértis jövedelmei országos tan- s közművelődési 
czélok előmozdítására fordítandók. 

Az egész kérdés a hatalom kérdése levén, talán nem 
tévedünk, ha az efféle ,jogi' nézeteknek nem tulajdonitunk 
szerfelett nagy fontosságot ; annyi azonban bizonyos, hogy 
azon pénz, msly az országgyűlési tagoknak díjazására for-
dittatik, szintén köz- s nem felekezeti vagyon levén, en-
nél fogva, hogy Horánszky ur szavait használjuk: igen czél-
szerüen országos tan- s közművelődési czélok előmozdítására 
fordíttathatnék. 

— A ,Germaniá'-nak londoni levelezője ezeket irta 
nov. 21-én : „Ripon lordnak példája, amint legközvetlenebb 
személyes tapasztalásból tudom számos utánzót fog találni. 
Mi több : ezen megtérés után, oly megtérések fognak követ-
kezni, melyek még nagyobb feltűnést okozandanak. Töb-
bet egyelőre nem szabad mondanom. — Az angol, orszá-
gos katholikus egyletnek ügyvezető bizottsága nov. 19-én 
tartott ülésében a következő határozatokat hozta : 1) Nagy-
brittania katholikusai örömmel fogadják a vatikáni zsinat-
nak határozatait, melyeknek szivesen alávetik magokat : 2) 
ez által az államhatalom iránti állásuk s kötelmeik a leg-
csekélyebb részletben sem változtattak meg. — Acton lord 
a katholikus akadémia tagjai sorjából kitöröltetett. — Nor-
folk herczeg az Oratorium társaságába lépend. Egyik nénje, 
lady Minny Charlotte Fitzalan-Howard carmelita-apácza 
Párisban, egyik huga pedig, lady Etheldreda irgalmas szűz. 
— Namszanowszki porosz tábori püspök ő szentségétől ér-
tékes mellkeresztet kettős aranylánczon kapott ajándékul. 

Egyéb kegyeletes adakozások 
A lyoni hitterjesztő egyletnek Davild Gusztáv koko-

vai plébános 1 ft. 
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IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Bírálatok s ismertetések. 

Die Kirche Jesu, von J. Gapp. Zweite, neu durchge-
sehene Auflage. Mit Approbation des hochwürdigen Herrn 
Bischofs von Strassburg. Freiburg im Breisgau, Herder'sche 
Verlagshandlung. 1874. 8-adrét. Ára 2 frt. 16. 

Sohasem volt nagyobb szükség az egyházat megismer-
tetni, ugy amint ez valóban van, mint épen napjainkban, a 
számos, majd roszakarat, majd tudatlanságból származó elfer-
ditések az egyház eredetét, természetét, szervezetét illetőleg 
sohasem voltak oly nagy dimensióban űzve és elterjedve, mint 
korunkban, minden mozgásba van téve, hogy a rágalmak és 
a fogalomzavar elterjedése által a hivek az egyháztól elide-
genittessenek, szeretetük az egyház iránt kioltassék, akik pe-
dig az egyháztól különben is távol állanak, azokban az ide-
genkedés fokoztassék. Ennélfogva minden müvet öröm-
mel üdvözlünk, mely a jelen fogalomzavar és egyházgyülölet 
közepette ezen czélt tűzi ki magának, hogy tisztitsa a fo-
galmakat, éleszsze az egyház iránti szeretetet. 

A fentebb jelzett czimü műben épen ily czélu munkával 
találkozunk. Szerző élőbeszédében ezen közmondás által in-
díttatva, hogy ignoti nulla cupido, feladatul tűzte ki magá-
nak az egyházat minél alaposabban megismertetni az olvasó-
val, hogy ez ismeret által iránta szeretetre és hozzávaló ra-
gaszkodásra inditsa, mit helyesen az által vél elérhetni, ha az 
egyház isteni eredetét, annak kizárólagos igazságát bizonyitja 
be az olvasónak alaposan. Hogy ezt szerző népszerű módon 
teljesiti, annak oka azon körülményben rejlik, mert nem tu-
dományosan képzettek, hanem a hivő köznép számára irta 
müvét. 

A mondott czél tekintetéből a mü 10 fejezetre van 
osztva, melyhez egy függelék járul, az egyházról szóló vaticani 
constitutióról. Az első fejezet szól az isteni Ígéretről, melynek 
értelmében az egyház az igazság birtokában fog maradni 
mindörökké. A 2-dik fejezet tárgyalja az egyház láthatóságát, 
ellentétben a protestáns felfogással a láthatatlan egyházról. 
A 3-dik fej. szól az egyház tanitói tekintélyéről ; a 4-dik fej. 
a sz. írásról, melyben bebizonyittatik, hogy szükség van vala-
mely hiteles tekintélyre, mely a sz. irást csalhatatlanul ma-
gyarázza és e tekintélylyel az egyház bir; az 5-ikfejezet szól 
továbbá az egyház ismertető jeléről, az egységről ; a 6-ik en-
nek folytáu bebizonyítja, hogy mily nagy büu a szakadás, a 
7-ik tárgyalja az egyház másik ismertető jelét, a szentséget, 
a 8-ik a catholicitást, a 9-ik az apostolicitást, a 10-ik pedig 

szól a pápaságról, ahol is szerző nem hagyja figyelmen kivül 
a vaticáni zsinatnak a pápa tévmentességéről szóló határoza-
tát, hanem azt mint az egyházban mindig létezett és igy nem 
uj tant mutatja be. 

Ha a fejezetek czimeit áttekintjük, látható azokból, hogy 
szerző czéljának elérésére mindazon argumentumokat felhasz-
nálja, melyek egyedül képesek az egyházról tiszta fogalmat 
nyújtani és begyőzni ama kézzelfogható igazságot, miszerint a 
kath. egyház Jézus igaz egyháza, minek megfontolása bizo-
nyára az egyház szeretetére vezet. A kedves modorban, dönt-
hetetlen érvekkel, nemkülönben az egyház iránti szeretettel irt 
mü reánk kellemes benyomást gyakorolt, méltó, hogy számo-
sak kezében forogjon, különösen ajánlható pedig a hivő kö-
zönségen kivül lelkipásztorok számára, kiknek igen jó szolgála-
tot tehet sz. beszédek készítésére. 

„Ker. kath. vallástan. Hittan. Első vagy általános 
rész. Kitűnőbb kézikönyvek nyomán a középtanodai ifjúság 
használatára irta Vincze Ambró, egri főgymn. hittanár." (Vége.) 

54. 1. a Vöröstengernél : „Mózes fölemeli kezét", a szent-
irás azt mondja, hogy kezét a tenger felé nyújtotta, — szerző 
szerint a hullámok „megfojtották" Fáraó népét, a szentirás 
szerint a víz elboritá őket ; egyébiránt a víz nem fojt meg 
senkit, hanem benfuladhat. A 60.1. „tágabb értemónyben vett 
prófétákról" szól, holott a próféták sehol sincsenek osztályozva. 
Jézus Sirák könyvét olyannak jelzi, mintha csak egyháziak 
számára íratott volna, holott inkább minden rang számára 
van irva. „Jézus élete" föliratú §. kettő van, a 85. és 101. Eze-
ket egybe kellett volna olvasztani. 84. 1. Márk evangeliomáról 
megjegyzi, hogy Mátéval teljesen megegyez, csakhogy időrend-
hez ragaszkodik. — Szabatosban : az időrendhez szorosabban 
ragaszkodik. 94. 1. „Ha igaz vallás az, mely az embert önis-
meretre vezeti" ; ez igy könnyelműen odavetve félreértésre 
szolgáltat alkalmat. 102. 1. „A ker. hitigazságok egyrésze az 
emberi értelemre nézve átérthetlen, " — szabatosan : fölfog-
hatatlan. A 131. §.ban hivatkozik a hagyományra, holott azt 
6 lappal utóbb tárgyalja. Végül méltó defiaitióját adja az egy-
házi íróknak (seriptores ecclesiae) : kikben valamely kellék 
hiányzik : egyházi Íróknak neveztetnek. 

De más tekintetekben is fér e könyvhez észrevétel. Az 
ó-szövetségi kinyilatkoztatást tárgyalja 69 lapon át. Kezdet-
ben Martinból tulbőven merít, de minél tovább halad, észre-
vevén, hogy ugyanazon hibába esik, melyről Martint vádolja, 
az ó-szövetségi kinyilatkoztatás vége felé Martinból össze-

Magyar katholikus bibliographia. 
S a r t o r i K á r o l y , pápai s primási 

könyvkereskedő Pesten (városháztér a fő-
plebánia-templom sarkán) felhívja ezen-
nel a magyarországi t. cz. k a t h o l i k u s 
e g y l e t e k e t s t á r s u l a t o k a t , me-
lyek i r o d a l m i t é r e n i s m ű k ö d -
n e k , továbbá azon t. í r ó k a t is, kik-
nek müvei saját kiadásukban jelentek s 
jelenendnek meg, miszerint kibocsátvá-
nyaik e g y e g y példányát m e g t e -
k i n t é s r e beküldeni szíveskedjenek. 

E felhívásnak, illetőleg kérelemnek 
czélja egy m a g y a r h o n i k a t h o l i -
k u s b i b l i o g r a p h i á n a k l é t e s í -
t é s e , mely által az illető irodalmi ter-

mékek a lehető legszélesebb körökben 
ismertetve, azoknak könyvárusi uton való 
beszerzése lehetségessé vagy legalább is 
könnyebbé válik, mig másrészt a t. szer-
zőknek munkáik gyorsabb elterjedése s 
nagyobb kelendősége biztosíttatik. 

Az általános, sajnos tapasztalat bebi-
zonyítja, miszerint nálunk a legsikerül-
tebb irodalmi termékek gyakran csak 
azért hevernek keresetlenül a könyvke-
reskedők polczain ; mert — ismeretle-
nek ; e bajon segíteni, volna czélja egy 
lehető legtökéletesben összeállítandó 
m a g y a r k a t h o l i k u s k ö n y v é -
s z e t n e k . 

Ezen tökéletesség azt is teszi szüksé-
gessé, hogy a t. beküldők m u n k á i k -

n a k b o l t i á r á t is pontosan jegyez-
zék fel. M e g j e g y z e n d ő , miszerint 
a megtekintésre beküldött példányok a 
könyvészeti jegyzékbe való felvételük 
után legott az illető t. beküldőkhez visz-
szamenesztetnek. 

A fentjelzett könyvkereskedésnek ezen 
kérelméhez e lapok szerkesztősége is 
teljes készséggel csatlakozik, miután az 
csak ujolagos kifejezése azon gondolat-
nak, mely az ,Irodalmi Értesitő'-t is 
életbe hívta. 

A tisztességes ,reclam' köztünk, ma-
gyarhoni katholikusok közt, a szüksé-
gesnél sokkal csekélyebb mérvben, vagy 
jobban mondva, nem is űzetik egyálta-
lában. Szerzőink beérik azzal, hogy egy-

m) 
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nyálából vagy 10 §.-t s azokból gyárt egyet. Igy péld. Dávid-
nak, a mesziánus költőnek már csak árva 3 sor jut. Az evan-
géliomoknak, melyek immediatum constítuunt religionis 
ehristianae promptuarium, három lapot szentel ; általán az 
egész újszövetségi kinyilatkoztatáson átesik 26 lapon. 

Az egészből az látszik, hogy megállapított terv nélkül 
fogott Martin kizsákmányolásához, s azért, minél tovább ha-
lad, annál soványabbá válik a compendium. 

Mivel szerző Martint nem emészhette meg, hanem csak 
kiirta, könyvében több feltűnő hézagra akadunk. Igy 32. 1., 
hol kapocs nélkül egyszerre tárgyalja a 10-ik egyptomi csapást. 
A zsidó nép vándor-utjaiban a tüzoszlopról, mannáról egy szó-
val sem emlékezik. A „sz. tárgyaknál" a szentély edényeiről 
egészen megfeledkezik, sat. 

A tárgy rosz beosztása miatt többször ily megjegyzésre 
akadunk; „mint fönnebb mondottuk", aminek, mert ismét-
lésre mutat, rövidségre törekvő tankönyvben helye nincsen. 

Mint kezeli Vincze ur a magyar nyelvet, néhány példá-
ban mutatom be : A szórendre nézve : „Az ó-szövetség alap-
törvényének — a tízparancsolatnak kihirdetésével négy kö-
rülmény bir prófétai vonatkozással az újszövetségi törvény-
hozásra 32 1. — . . . „Népét, melyet a pusztában 40 évig ve-
zérelt, tanított, képezett és elkészített a bemenetelre" 43. 1. 
— „Ezek oly világos csodák voltak, hogy az egyptomi bűbá-
josok e szavakra fakadtak Fáraó előtt." — „A jövendölések a 
legtökéletesebb képét nyújtják a Messiás életének." 79. 1. — 
„Előadásában azon érvekre helyezi a legnagyobb súlyt, me-
lyek" 84. 1. sat. Az igeragozásra nézve : „Annyiszor lőn ismé-
telve", „folytatva lőn", „el lőn határozva" sat. Az igeidők 
használatára nézve : „Mielőtt Isten vizözön által eltörölte 
volna az emberi nemet" 18. 1. — „Midőn a hét nap is eltelt 
volna" 19. 1. — „Midőn egykor látná" 31. 1. — Midőn juhait 
legeltetné - 31. 1. — „Mielőtt leromboltatnék" 72. 1. — „Mi-
dőn Péter igy válaszolna" 118. 1. sat. Számtalan helyen ilye-
sek fordulnak elő : „lehetetlen lőn" 49.1. — „Megvetés tárgya 
lőn" 52. 1. — „Magva lőn" 105. 1. sat. Az igekötők használa-
tára nézve : „megfogja látogatni", „átkellett szállauia" „még-
is igérte" sat. A névragozásra: „mellyel", „alkotmánnyal" 
sat. Összetartozó szókat, mint „bálvány imádás" még kötjel-
lel sem köt össze ; ellenben elválasztandókat összeköt : „Az 
emberek mitsem szégyeltek annyira, minthogy szégyenérze-
tök van" 103. 1. Mellékneveket nagy, tulajdonneveket kis be-
tűvel ir : „Isteni, Egyptomi, Sinai" sat. Mely és ki közt 
nem tesz különbséget : „Kr. U. a főpásztori hatalmat Péter-
nek adta az egész egyház fölött, kik a bárányok által j eleztet-
nek" 119. 1. 

A ként és kint szócskákat összetéveszti : „Rendelj vá-
rosonként egyh. szolgákat" 117. 1 Ily magyarsággal találko-
zunk : „Jákob csodás ígérete teljesült", értsd az ígéretet, 
melyet Jákob Istentől nyert. 

„E csapások mindegyike meggyőzheté Fáraót . . a va-
rázslók művészete fölött " — „Itt is látható vala a láng, ha-

nem tüzes nyelvek alakjában" 34. 1. — „Magasztosságos da-
czára" 74. 1. -— „Jogát mindenkor csábitatlanul (?) elismer-
ték" 120. 1. A szók választékára nézve: „Apentateuchusleg-
öregebb írott emlék." -— „Tudta Jákob kútjánál a szamáriai 
nő titkos viszonyát" 101. 1. A nevek írásában nem követke-
zetes. Előfordul majd evangeliom, majd evangelium, Egyptom, 
majd Egyiptom sat. A szentírást hibásan idézi : „A miket föl-
oldoztok, föl lésznek oldozva a mennyben is", e helyett : ami-
ket föloldoztok a földön, föl lesznek oldozva mennyben is. 
115. 1. Az írásjeleket általán roszul használja. A nyomatéko-
sabb szókat sehol ritkított betűkkel nem adja, ami főleg tan-
könyvben hiba. Sajtóhibák nagy számmal. 

Mindezzel, ugy hiszem, beigazoltam azon állításomat, 
hogy Vincze Ambró ur vallástana Martin compendiumának 
sem járja meg, és azon bittanárok, kik Martinhoz ragaszkod-
nak, sokkal czélszerübben fogják Martin tankönyvét használ-
hatni, mint Vincze ur nagyon gyarló kivonatát 

Hozzájárul, hogy Vincze ur a mai kor áramlatát, mely-
től a tanuló ifjúságot is alig lehet már megóvni, teljesen ig-
norálja. Pedig ha a kitűnőbb és hozzá ujabb kézikönyveket 
szem előtt tartotta, lehetetlen volt nem látnia, hogy az ujabb 
vallástan-irók korunk divatos tévelyeire nagy gonddal reíiec-
tálnak. Wilmers is vallástanának most megjelent II. kiadását 
főleg azzal ajánlja : hogy : „auf die Strömung der Zeit . . . 
ist mehr Rücksicht genommen". — y. 

(Válaszul a bírálónak.) A ,Religio' mai számának fő-
lapjában tőlem megjelent czikk, ugylátszik, eléggé jelzi a val-
lástanulmányok kezelésére vonatkozó azon elveket, melyek 
tankönyvem szerkesztésében vezéreltek. A szükséges anyag 
összegyűjtésénél leginkább Martin könyvét használtam, mely-
ről körlevelemben mint „bámulandó szakavatottsággal irt" 
műről emlékszem meg, de a magas szerzőnek apostoli áldása 
mellett megküldött teljes fölhatalmazásával.* Mivel pedig 
több szerzőt is használtam, igazságosnak véltem könyvem 
czimlapjárairni „ K i t ű n ő b b k é z i k ö n y v e k n y o m á n . " 

Sikerült-e a kívánalmaknak megfelelnem ? E kérdésben 
a középtanodákon működő hittanár urak fognak dönteni el-
fogadván kézikönyvemet, vagy pedig nem. Azért is egyrészt 
a bírálói észrevételek alaposságának és fontosságának, más-
részt munkám czélszerüségének megitélhetése végett a meg-
jelent két első kötetet a tőt. Collega uraknak tiszteletpéldány-
kép még e héten szétküldöm. 

Azt eddig is örömmel tudatom hittanár társaimmal, 
hogy mnnkámat, daczára elkésett megjelenésének Magyaror-
szág és Erdély több kitűnő intézeteiben kézikönyvül használ-
ják ; mi hihetőleg már a jövő évben könyvem második kiadá-
sát teszi szükségessé; mikor is ajavitandókat kijavítani a leg-
főbb gondom leend. Most pedig Isten segítségével ós azon jelszó-
val, hogy „ G y ő z z ö n a j o b b és c z é l s z e r ü b b ! " a má-
sik két rész sajtó alá rendezését folytatom. Vincze Ambró. 

* A fölhatalmazvány megtekinthető a szerkesztőségben. 

egy előfizetési felhívást szétbocsátva, né-
ha még egy ismertetési példányt is be-
küldve, művök további sorsával önká-
rukra, nem igen törődnek. Ritka író az 
nálunk, a ki azon van, hogy könyve több-
szörös jelentés, hirdetés s ajánlás által 
az elfelejtetés keserű sorsát elkerülje. 

Innen van, hogy csak azok veszik meg 
a könyvet, kiknek az első hirdetés pil-
lanatában szükségek vagy pénzök volt 
rá ; a későbbiek, vagy a kiknek az előfi-
zetési felhívás véletlenül nem jutott ke-
zűkhez. még a legjobb akarat mellett, s 
bárminő szükségök is legyen rá, sem ve-
hetik meg, mert nincs tudomásuk felő-
le. E bajon csak egy lelkisineretesen 
szerkesztett, szakok szerint rendezett, 

kimerítő bibliographia segíthetne, me-
lyet felütve, bárki könnyen megtalál-
hatná hazánk katholikus irányú irodalmi 
termékei közül azt, melyre esetről esetre 
szüksége van. 

De e könyvészet nem csak a t. közön-
ségnek, hanem az érdekeknek e tekin-
tetbeni kölcsönössége folytán az íróknak 
is igen nagy hasznukra válnék, mert mü-
veik kelendőségét mintegy állandóvá te-
szi, s irodalmi tevékenységüket feledésbe 
menni nem engedi. 

Végre pedig azt hiszszük, hogy ilyetén 
gyűjtő munkának létesítésével a ma-
gyarhoni katholikusok saját magoknak 
tartoznak, már csak azért is, hogy lás-
sák magok s lássa a nem-katholikus vi-

lág is, miszerint köztünk, az uralkodó 
irodalmi tényezők által irányunkban, 
szokatlan következetességgel gyakorolt 
agyonhallgatási rendszer daczára is 
elénk, egészséges irodalmi élet pezsg, s 
hogy a müveit külföldet e téreni fárado-
zásaiban, hol vele lépést tartani nem tu-
dunk, legalább követni iparkodunk. 

Meg vágunk arról győződve, hogy a 
t. cz. irodalmi társulatok s egyáltalán 
a honi katholikus írók a kért beküldés-
nek csekély fáradságát s még csekélyebb 
költségeit, tekintve a czél hasznos s ha-
zafias voltát nem csak nem sajnálni, ha-
nem e kérelmét ellenkezőleg a lehető 
leggyorsabban a legalaposabban teljesí-
teni fogják. Szerkesztő. 
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A magyarhoni tótok katholikus irodalma. 

L a u k o M i h á l y , csábrági (?) plébános, M a n z o n i 
hires regényének kivonatát fordította magyarból. Megje-
lent e mű Beszterczebányán, 1865. e czim alatt: Z a s n ú -
b e n c i (A jegyesek.) 

K m e t A n d r á s , krnisói (?) plébános, két röpiratot 
irt a nép számára : N o v y s v e t (Uj világ) és J a k o sa 
m a j ú p o k l a d y k o p a t , (Hogyan kell kincset ásni) Mind-
kettő megjelent Pesten, 1871. A „ M i n e r v a " könyvnyomda 
költségén. 

li o j k o A n d r á s plébánostól megjelent : P o d o-
b e n s t v o a j e h o v y k l a d (A példabeszéd és magyará-
zata), oktatás a penitencziatartás szentségéről. Turócz-sz. 
Mártonban, 1873. 

L a c h m a n n T i v a d a r , búz-sz.-miklósi helyettes 
lelkésztől megjelent : K a t o l í c k y S p e v n í c e k (Kath 
énekes könyv) népiskolák számára. Szakolczán, 1871. ára 20 kr. 

Z á v o d n í k I s t v á n , beszterczemegyei pap, röp-
iratot bocsátott ki a mérsékletességi társulatokról ; továbbá 
egy népszerű költeményt, melynek czime : D e d i n s k á 
s k o Hi (A falusi iskola,). 

C u l e n M á r t ó n, esztergommegyei pap, számtant 
irt alsó-gyninásiumok számára ; czime : P o c t o v e d a . 

( J e b e c a u e r A n t a l , besztercze m. pap, szintén kö-
zéptanodák számára imádságos könyvet adott ki. 

G a l b a v y I s t v á n , almási plébános, csaknem minden 
a népiskolákban megkívánt tantárgy számára külön iskolai 
könyvecskét irt, és saját költségén ki is nyomatott. Kaphatók 
a szerzőnél 7—10 kron. 

Az eddig elősorolt szerzők kivétel nélkül papok. Nem is 
nevezhet meg senki oly könnyen világi fériiut, — ha legújab-
ban néhány tanítót kiveszünk ; — ki irodalmunk terén neve-
zetesebb tevékenységet kifejtett volna Ennek oka abban rej-
lik, hogy a közép ta., ódákból a tót nyelv de íacto teljesen ki 
vau zárva. (?) Mert ha a született tótnak, miután iskoláit kijárta 
és állását az életben elfoglalta, volna is hajlama és tehetsége 
irodalmi működésre, hiányzik mégis benne a nyelvbem jártas-
ság, vagy is a nyelvtani ismeretek, melyeket érettebb korban 
csak vas-szorgalom képes elsajátítani. A papokat azonban sz. 
hivatásuk, a niinisterium ver bi, kény szerit reá, hogy a nyelvvel 
jobban megbarátkozzanak, ámbár ez sem történik mindig (!) 
Tegyük hozzá, hogy a jó pásztor szereti nyájával együtt an-
nak nyelvét is, és iparkodik amazt szellemileg is emelni, a mi 
csak az irodalom segítségével lehetseges. Mennyire tehát nem 
jó pásztorok azok, a kik testvéreiket Krisztusban, ha ezek a 
tót irodalmat ápolják, még gyanúsítják vagy talán gyűlölik 
is!*) —Némileg hasonló körülmények között vannak a tanítók. 
Azért tapasztaljuk is, hogy a papok után ezek legszorgalma-
sabb munkásai irodalmunknak. Bizonyságul álljanak itt 
müveik. 

Z e l l i g e r J ó z s e f , (képezdei igazgató-tanár Nagy-
szombatban) S t r u c n á ú s t a v o v e d a (Rövid alkotmány-
tan), Szakolcza, 1874. második kiadás, ára 10 kr. — Z e m e p i s 
(Magyarország földirata) III. oszt. számára. Ugyanott, ára 
12 kr. — Z e m e p i s . . (Földirat)IV. és V. oszt. számára, ára 
15 kr. — M a 1 y ni a d a r (A kis magyar) m. nyelvtan népis-
kolák számára, ára ? 

M a t z e n a u e r O t t o ; (képezdei tanár Nagyszombat-
ban: K r á t k y z e m e p i s (Kövid földirat) Szakolczán, 1874. 
III. kiadás ; ára 20 kr. — K r á t k y p r i r o d o p i s (Rövid 
természetrajz) II. kiadás, magyar terminol. elnevezésekkel. 
Selmeczbánya, 1874. Joerges-nél, ára 40 kr. — D e j í ny 
k r á 1 o v s t v a Uhorského (A magyar királyság története). 
Ugyanott ; ára 30 kr; — N á v o d k u z í v a m i z e m e g u l e 
(Útmutatás a földtekék használatára) m. eredeti után ford. 

*) E vád, ily általánosságban kimondva, talán mégis igazságtalan. 
A .gyanúsítás' s ,gyűlölet' ahol van, legtöbbnyire alighanem egyéb okok-
ból származik. Szerk. 

Ugyanott, ára 30 kr. — M a l y r e c n í k ( A kis szónok), köl-
temények és szavalatok, népiskolák számára. 

S m e t a n a J ó z s e f : (a znyo-váraljai fő-elemi tanoda 
igazgató tanára) L i s t á r pre dorn a íkolu (A levelező) levél 
és okmány minták; Szakolcza. 1873. ára 1 frt 5 kr. 

Előfizetési felhívások. 
— Előfizetési felhívás ily czimü munkára : bibliai 

föld- és országisme, vagyis Palesztina és a szentírásban 
előforduló országok és tartományok földrajzi leírása. (Két tér-
képpel.) Iskolai és magánhasználatra. Irta Bóder Ilórent, sz. 
Ferencz-rendi áldozár. A rend tartományi főnöke jóváhagyá-
sával. Tartalma : I. Palesztina természettani, U. országtani 
leirása, — III. szomszéd népei és tartományai. 

Függelék: A négy égtáj, időszámítás a zsidóknál, bibliai 
távolság, köbmérték, hoszmérték, súly és pénznemek. — 
Tárgymutató. 

E munka megjelenik jövő évi januárius végével nyol-
czadrétben, körülbelül 8—10 ivnyi terjedelemben és két tér-
képpel. Ára 80 kr., beküldendő a ,Hunyady Mátyás' in-
tézet vagy pedig a szerzőhéz : Budapestre, a belvárosi sz. Fe-
rencz-rendiek zárdájába. 

Tiz példány után egy tiszteletpéldány. 

— Előfizetési felhívás a „Lelkipásztor" ötödik (1875) 
folyamára. Szerkeszti Dr. Zádori ev. János. 

Ha az egyházi szónok föleszmél a hatásra, melyet gon-
dolatokkal telített, lelkesedve elmondott szent beszédje által 
létrehoz : sem fáradság, sem a készület izgalmaitól nem kí-
méli magát. A jámborok égfelé irányzott törekvésének szár-
nyakat ad, a bűnös kebelében zivatart gerjeszt, mely után 
verőfényes nap támad, s minden hallgatójában a világi üzel-
mek után hajlongó érzületet legalább kis időre Istenhez emeli. 
Minden eszmedús szent beszéd az emberek éghez való viszo-
nyát erősiti. 

A szónoki hatás egyik emeltyűje az is, ha a vasárnapi 
evangéliumok azonossága mellett, a tárgy évenkint változik, 
ha különböző részletek emeltetnek ki a szakaszból, hogy igy 
a hallgató, ki több éven át volt jelen a prédikáczión, némi új-
donságban részesüljön, s habár folyton a kijelentés tanai adat-
nak elő, mégis oly világításban, oly üde nézpontról, hogy a 
sokszor hallott tan unalmára nem válhatik. Ha ezen kivül uj 
tárgyalás, még nem hallott érvek, szép történetek, érzékitő 
hasonlatok segítik a szónok előadását, a gyönyörködtető ha-
tásról a közönség épüléséről biztos lehet. Uj felfogással ké-
szített beszédek, az előadó szónokra is üditő hatással vannak, 
azokat nemcsak szivesebben tanulja, hanem élénkebben adja 
elő. Ezek irányadó elveink a közlendő beszédekben. 

Habár 32 ivre szabtuk a „Lelkipásztort", de miután az 
igen tisztelt közönség pártfogó részvéte folytonos mértékben 
nyilatkozott, a jelen évben 33 ivből áll a folyóirat, s ugyan-
annyi lesz e jövő évben. Előfizetési dij 3 frt egész évre. A fü-
zetek postán küldetnek bérmentve. Az előfizetéseket kérem 
egyenesen a szerkesztőséghez küldetni ; erre nézve a legjobb 
mód az utalvány használata, mert az utánvét sok költséggel 
jár a megrendelőre nézve. Az elveszett füzetek pótoltatnak. 

Az 1871-iki folyam egészen elfogyott, az 1872, 73, 74 
folyamokból még szolgálhatunk teljes számú példányokkal, 
egy folyam ára 3 frt. 

Minthogy Pázmány átirt beszédei egyetemes tetszésben 
részesülnek, időnkint adunk belőlük, és pedig sűrűbben, mint 
eddig. Az átdolgozás csak a helyesírásra s azon alkalmazásra 
terjed ki, hogy a szónok a rendes prédikálásban használhassa, 
a lényeg változatlan. Esztergom, 1874. szent Domonkos nap-
ján. A L e l k i p á s z t o r szerkesztősége. 

Irodalmi hirek. 
— Láng Géza, pestmegyei számvevő ,A lcösség lapja 

czime alatt újévtől kezdve szakközlönyt indit meg községek, 
községi elöljárók s illetve községi jegyzők számára. Ismerte-
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tésül annyit jelentünk, liogy a ,Tanügyi rovat'-ot Molnár 
Aladár, a ,Heti Szemle1-1 pedig a , / ím'-nak Törzs Kálmánja 
kezelendi. 

— Rómában legújabban a következő, felette érdekes és 
fonfos könyv jelent meg : 

De Constitutione Apostolicae sedis qua Censurae latae 
sententiae limitantur Commentarii ex latinis ephemeridibus, 
quibus titulus, Acta sanctae sedis exerpti, auctore Arancini, 
168. in 8. Ára 16 ez. gar., németboni bizományosa Brück 
Péter Luxenburgban. 

— Intentiókért jó és szükséges könyv kapható ! Az „Elő-
készítés az első sz. áldozásra" kívánatra három intentióért 
megküldetik. A levelezési lapra irandó czim : Miletics János, 
plébános, Oszlopon, (Sopr. megye) u. p. Sérc. 

— Figyelmeztetjük t. olvasóinkat mai, ,Magyar kath. 
bibliograpliia" czimü czikkünkre. Szándékunk van az ekként 
megpendített üdvös eszmének további kifejlődését figyelem-
mel kisérni, s arról t. közönségünket időről időre értesíteni is. 

— Ismeretlen kézből a következő három munka lett 
beküldve. ,A magyarörszági Protestansegylet évkönyve.' (Az 
1874-iki pesti közgyűlés naplója,) szerk. Kovács Albert, egy-
leti titkár. Budapest, 1874, 8-dr., 212 1. Továbbá a ,Protes-
táns Theologiai Könyvtár' két első kötete névszerint : „Val-
lás-erkölcsi és társadalmi élet 1848 óta Magyarországon." 

(A protestansegylet által 300 frttal jutáim, munka) irta Sze-
remlei Sámuel ; és : „A prot. Polemika Kézikönyve" irta dr. 
Hase Károly. 

Megjelent s hekiildetett : 
Májunké, Paul. Louise Lateau, ihr Wunderleben und ihre 

Bedentung im deutschen Kirchenconflicte. gr. 8. Berlin 
1 frt 5 ujkr. 

Louise Lateau. Nach eigener Anschauung und zuverlässigen 
Qnellen geschildert. 8. Breslau. 18 ujkr. 

Jessing, Joseph. Die versuchte Ausrottung der katholischen 
Religion in England durch die Staatsgewalt unter Heinrich 
VIII. und seinen Nachfolgern. 16. Freiburg. 54 kr. 

Egyházjog, különös tekintettel a magyar sz. korona tartoma-
nyaira, a keleti s protestáns egyházakra ; irta Dr. Szeredy 
József, pécsmegyei áldozár, a püspöki jog- és államtudo-
mányi karnál ny. r. tanár. Pécsett, 1874, két kötet n. 8-dr., 
XII, XIV. és 1687 lap. kapható Pesten Tettey Nándornál s 
Pécsett a szerzőnél ; ára mind a két kötetnek 9 frt. 

Az itt jelzett könyvek kivétel nélkül 
kaphatók Sarto ri Ká r ol y könyvkereskedé-
sében , Pesten: városháztér; Bécsben: Stadt, 
Sonnenfels-Gasse Nr. 15. 

T. olvasóinknak figyelmébe ajánljuk Sartori Károly 
könyvkereskedő urnák egyik kitűnő vállalatát. 

A nevezett buzgó könyvkereskedő ur, tekintve azon cse-
kély ápolást, melyben a vallásos művészet részesül, feladatául 
azt tűzte ki magának, jelentékeny számú, kitűnő művészekkel 
való összeköttetései által egy intézetet alapítani, melynek 
czélját m é r s é k e l t á r a k mellett s z é p és o l c s ó mü-
vek kiállítása képezi, hogy ily módon a keresztény művészet 
terén mindaz előállittassék, mi csekély költségek mellett csak 
lehetséges. 

Azon osztatlan tetszés által bátorítva, melyet az eddig 
általa szállított olajfestmények nyertek, különösen csakha-
mar hírre vergődött 

Keresztutak Eiihricli szerint 
arattak — elannyira, hogy azok még (R i c h m o n d-V i k t o -
ri a) Austráliába is küldettek — tisztelettel járul a főt. pap-
sághoz, úgyszintén a zárdák, intézetek és községek n. é. elöl-
járóihoz, általában a keresztény művészet minden barátaihoz, 
azon bizalmas kérelemmel, miszerint egyházi festmények ju-
tányos megszerzésénél közvetítő szolgálatait igénybe véve, 
mind a templomok, mind egyes magánházak számára czélirá-
nyos és a magasabb müigényeknek is megfelelő ékességet sze-
rezzenek. 

Az alább közölt árjegyzék, kapcsolatban azon feltéte-
lekkel, melyek alatt hozzá érkezendő megbízásokat teljesít, 
mindenkit meggyőzhet arról, hogy ily kedvező alkalom által 
szegényebb sorsú községeknek is lehetővé tétetik, tán már rég 
táplált óhajukat egy keresztút vagy szép oltárkép megszerzése 
által valósulva látni ; mire nézve különösen felemlitendőnek 
véljük azon körülményt, mely szerint a főt. lelkipásztorok, ál-
talok megindított gyűjtések által számos esetben kereszt-
utakat, oltárképeket nyertek Isten háza számára, a hivek nem 
csekély örömére és épülésére. 

Az előny, melylyel olajfestmények olajszinnyomatok fö-
lött birnak, sokkal ismeretesebb, hogysem azt közelebbről 
részletezni kellene. 

Kereteket az árjegyzékben kiszabott árak szerint csakis 
határozott kívánatra szállít. A közönségesek rajzai s részletes 
1 eirása kívánatra megküldetik. Ha díszesebb kiállításban vagy 

pedig a templom épitészeti modorának megfelelőbb alakban 
kívántatnának, azokat is a legjutányosabb áron képes szállí-
tani és általában a. t. cz. megrendelők minden más kívánsága-
ikat kiváló figyelemmel pontosan teljesíteni kész. 

A képek aláiratai tetszés szerint bármely nyelven és 
minden további díjazás nélkül eszközöltetnek. 

A keresztutakhoz szükséges gyertyatartókra megren-
deléseket szinte elvállal a fentnevezett könyv- s műkereskedő 
ur. Az intézetéből kikerült olajfestmények megítélésére vo-
natkozó számos elismerő nyilatkozatokat kívánatra részletesen 
közli, azonkívül szívesen kész a helyeket és azok neveit, hová 
és kiknek képeket küldött, mindenkor megnevezni. 

A fizetési feltételekre nézve késznek nyilatkozik a 
t. cz. megrendelők kívánságainak megfelelőleg részletfizeté-
sekbe is bocsátkozni, melyeknek meghatározását kölcsönös 
egyesség folytán szabályozni joga leend. 

A tökéletes biztos csomagolást ingyen eszközli és csak a 
hozzá szükséges nyers anyagok költségét számítja fel. 

A küldemény mint „gyors szállítmány" adatik fel, ne-
hogy a vasúti raktárakban sat. hoszabb ideig való fekvés ál-
tal kárt szenvedjen. 

Minden megrendelés legfölebb k é t hó alatt 
teljesíttetik. 

Á r j e g y z é k e a F ü h r i c h s z e r i n t o l a j b a n 
f e s t e t t k e r e s z t ú t a k n a k . 

Számszerinti 

osztályozás 

A képek nagysága keret nélkül Ä r 
Számszerinti 

osztályozás 
h o s s z a - szélessége keret 

nélkül 
kerettel és 
aláirással 

Számszerinti 

osztályozás "bécsi 
hüvelyk 

Centimeter bécsi 
hüvelyk 

Centimeter 

keret 
nélkül 

kerettel és 
aláirással 

Számszerinti 

osztályozás "bécsi 
hüvelyk 

Centimeter bécsi 
hüvelyk 

Centimeter 
0. é. forintban 

I. 18 48 13 34 140 200 
II. 27 71 21 55 220 290 

III. 36 95 25 66 300 380 
IV. 42 110 28 74 380 480 
V. 48 126 34 90 480 640 

VI. 54 142 38 100 580 780 
VII- 60 158 42 110 700 980 
VIII. 66 174 46 120 850 1130 
IX. 72 189 50 131 1050 1400 

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

Buda-Pest 1874. Nyomatott K o c s i Sándor -ná l , Ország-ut 39. sz., Luby-ház. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

azerdan és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre nelyben s posta-

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 39-ik 
szam alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, deczeniber 5. 4 6 , II. Félév, 1874. 

Tartalom. Havi szemle. — Részletezések. — Egyházi tudósítások : Pest. A tanulmányi alap és az országgyűlési subco-
mité. Bajna. Az ujonan épült iskolához ünnepélyes felszentelése. Kalocsa. Török és Szász. Maines. Felsőházi tárgyalások 

az egyházügyi tvjavaslatok felett. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
„Grermaniae Clerus, demptis paucissimis, qui 

ad coniuratorum fidei hostium castra transiverunt, 
fidem servat, firmát, disciplinam studiosissime ob-
servât, Episcopis laetior adhaeret, decus nominis 
sui firmior ac unquam custodit " mondá Magyar-
ország bibornok-herczegprimása azon kitűnő be-
szédben, melylyel az ezidei papi lelkigyakorlato-
kat bezárá, s e néhány szóval époly röviden, mint 
találólag ecsetelte a helyzetet. Valóban örvende-
tes látvány, mondhatnók csudaszerü tünemény 
azon pokoli dühhel folytatott ostromnak közepette( 

melyet Bismarck hadai a katholikus egyház ellen 
vivnak — csudaszerü tünemény a papságnak egy-
sége, hithűsége, állhatatossága s önfeláldozása, 
mely jeles tulajdonai által oly lélekemelő látványt 
nyújt a világnak, minőt talán az apostolok ideje 
óta hiába keresnénk az egyház történetében. Egyek 
magok közt, egyek az egyház látható fejével, a ró-
mai pápával, bátran támaszkodva híveinek millió-
ira, igy látjuk a német püspöki kart rendületlenül 
állva papsága élén, mindenben, mint sz. Pál mondja 
— Efes. 6, 16. — használván a hit paizsát, mely 
által a gonosznak minden tüzes nyilait eloltják. 

Volt talán idő ott is, midőn e phalanx kevésbbé 
szorosan állott, s midőn itt-ott egyegy ministeri 
kézszorítás nagy pusztításokat tehetett volna. 
Azonban, hoszu évek során át tett tapasztalatok 
végképen elűzék a jozefinismusnak kisérteteit, s 
ezekkel együtt azon eszméket is, melyeknek szol-
gálatában fáradozott — talán inkább tévedve, 
mint roszakaratulag — azon férfiú, kinek emlékét 
a német liberálisok néhány héttel ezelőtt eléggé 
tüntetésszerüleg megünnepelték. Tagadhatatlan, 

hogy Wessenberg nemzeti egyháza s az ennek, ha 
valaha létesült volna, főalapját s legerősebb táma-
szát képezendett jozefinisticus szellem százszorta 
veszélyesb ellenségei voltak a kath. egyháznak, 
mint a mai támadások, melyeknek egyedüli eszkö-
zét s fegyverét a durva erőszak képezi. „Meg ne 
rettenjetek, mondja az Üdvözitő Lukácsnál — 12, 
4 ; — azoktól, kik megölik a testet, de azután nincs 
többé, mit cselekedniük. Megmutatom pedig nek-
tek. kitől féljetek: Féljetek attól, ki,miután megöl, 
hatalommal bir, a gehennába vetni. Igen mondom 
nektek, attól féljetek". Nem is félnek a német ka-
tholikusok, s aki elfogulatlanul nézi a helyzetet, 
az kénytelen beismerni, hogy az államhatalom egé-
szen a mai napig mi eredményt sem képes felmu-
tatni. Mert, hogy a rendőrség püspököket s papo-
ka t börtönöz be, utasit ki az országból, azt okos 
ember talán csak nem nevezi eredményinek — ? 
Ime, a legliberalisabb zsidólapoknak egyike, a más-
különben szélesmérvü Bismarck-cultust üzö ,N. Fr. 
Presse1 nemrégen e nyilatkozatot tevé: „ . . . ma, 
hároméves, elkeseredett küzdelem után csalódnék, 
a ki azt hinné, hogy az eddigi harczi modor képes 
volt az ultramontanismust sarkaiból kiforgatni".. 
Hogy pedig a liberalismus ily kellemetlen vallomá-
sokat tenni kénytelen, azt első sorban a német papok 
hűségének s élénk kötelességérzetének köszönjük. 

De ne feledjük a hivő népet se ! A német ka-
tholikusok sokkal műveltebbek, sokkal felvilágo-
sodottabbak, a százados szenvedések keserű isko-
lája által sokkal gyakorlottabbak, semhogy a li-
berális phraseologia rongyos köpenye alatt ne ven-
nék észre a lólábat, mely ,Róma túlkapásai', a ,cle-
ricalismus követelései' s hasonló szólamok megett 
elrejtőzkedni iparkodik. Megtanulták már, meg-
nézni azokat, kik a ,culturkampf' élén állanak, mi-
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nők, kicsodák, s abból helyes, okszerű s jo-
gos következtetést vonni azon ügynek morális bei-
értekére, melynek élén zsidók s szabadkőműve-
sek, hitökbagyott papok s tisztátalan kezű nyerész-
kedők, bukott államférfiak s eladósodott ügyvédek 
állanak. Egy rövid szempillantás ezen tisztességes 
csoportra csakhamar meggyőzhet bárkit is arról, 
hogy az egyház s állam közti viszonyoknak rende-
zése' alatt mi egyebet sem szabad érteni, mint azon 
törekvést, szabad tért nyitani amaz áramlatnak, 
melynek végczélja a kereszténységnek, természetes, 
hogy nem a rationalisticus protestantismus keresz-
ténységének, hanem a positiv alapon állónak, ki-
irtása s a vallástalan, a pogány világnézletnek is-
méti meghonosítása, miközben, ha az itt-ott még 
kifosztogatható egyháznak birtokán a ,testvérek' 
osztozkodhatnak — miért ne tennék ?! 

De a német katholikusok csakhamar felfogták 
a dolog valódi mibenlétét s azért bátran ki is áll-
ják a tüzpróbát; de kiállják, s főleg azért is ; mert 
van, kire támaszkodniok ; tudják, hogy nem hiába 
futnak, tudják, hogy tényleg létező erkölcsi javak-
ért küzdenek ; mig viszont a német protestantis-
musnak csak még ezen utolsó csapás kellett, hogy 
az állam a polgári bázasság behozatala által kezét 
levegye róla, hogy önmagába összeesve megsemmi-
süljön, mint a galvanizált hulla, midőn a delejes 
ár kivezettetik belőle. 

Azonban, lássák ők. Eléggé rövidlátók vol-
tak, a ,culturkampf' kezdetén azt hinni, hogy annak 
éle mindig csak a gyűlölt papismus ellen leend irá-
nyulva, s azért örömujongva fogadták a,törvénye-
ket1 egyiket a másik után, mert azt hitték, hogy 
mindaz, mi a katholicismusnak árt, nekik hasznot 
hoz. De csalódtak ; mert amit ők csak antikatholi 
cumnak tartottak, az tényleg antichristianum, s igy 
történt, hogy felszabadulván épen ő köztök a go-
nosz szellemek, egyszerre csak kitűnt, mennyire 
rokonszenvez kilenczvenkilencz századrésze azok-
nak, kik eddig rendőrségi parancsnál fogva protes-
tais egyházi lajstromokba bevezetve voltak, azzal, 
ami antichristianum — más szóval, hogy elérkezett 
a pillanat, melyben a protestáns egyház1-, miután 
már régóta csak névleg létezett, immár megszűnik 
még csak külsőleg, névleg is létezni ; mert a hitet-
lenség törvényesen elismerve lévén, nem tartja mái-
szükségesnek a ,szabad vizsgálódás1 mezébe bújni, 
hanem ott hagyva a régi, elhasznált formát, azt, 
mely, mint nem régen valam ely német szabadkőmű-
ves után mondtuk, eleddig legalább még mint hivata-

losan betöltendő statistikai rovat szerepelt,immár be-
tölthetienné, azaz hasznavehetlenné teszi, s igy fen-
állásának utolsó, látszólagos jogczimét is elveszté. 

Furcsa kört futott meg a protestáns ,eszme'. 
A ,reformatorok'-nak nem kellett a látható egyház, 
s ime, maholnap ott leszünk; hogy bizony láthat-
lanná is vált ez az ,egy ház' 

Hogy nem túlzás, midőn azt mondjuk, misze-
rint napjaink küzdelmeinek jellege az antichris-
tianismus, a keresztény eszme elleni harcz, mutatja 
egy pillantás azon irodalomra, melynek e Kultur-
kampf' már létet adott, s melynek főbb tollvivői, 
mint például Hartmann, „Die Selbstsersetzung clés 
Christenthums und die Religion der Zukunft" czimü 
müvében nyiltan s egyenesen megvallják, misze-
rint e harcznak eredménye annak kideritéseleszen: 
váljon a mai nemzedék erkölcsi öntudatában a 
,földi* vagy a ,földöntúli' birjon-e ezentúl döntő 
hatálylyal Annál szembeszökőbb pedig épazért 
azoknak arczátlansága, kik, hogy a katholikus né-
pet elaltassák, egyre nem a katholicismus, nem is 
az egyház, hanem ,csakis' az ,ultramontanismus' 
s az egyháznak ,túlkapásai' ellen irányzottnak 
mondják azt ; mert ez utóbbiak alatt is csak a ka-
tholicismusnak jogos életnyilvánulásait értik,melyet 
a protestantismushoz hasonló, erő s erkölcsi hatás, 
béltartalom s önállóság nélküli schemává tenni, 
czélja azoknak, kik e küzdelmeket titkon és nyil-
tan vezérlik. 

E czélt ugyan soha el nem érnék, ha becsületes, 
s ha csak szellemi fegyverekkel küzdenének. Szellemi 
eszközökkel lehetetlen a kereszténységet elnyomni, 
mely a legmagasabb szellemnek bélyegét hordja 
magán ; s ily szellemi eszközökkel még sehol sem 
irtatott ki a világon, hol a nép szivében igazán 
gyökeret vert, hol a nép magán tapasztalta volt, 
mily isteni erő rejlik az Isten Fia legtökéletesb er-
kölcsi törvényében. Ez tapasztalati tény, mely ta-
gadhatatlan, melyet a történelem száz meg száz 
helyen bebizonyit. Még a protestantismusban benn-
rejlő destructiv elem egymaga sem lendett képes, 
mondja a mainczi püspök, általunk máshelyen jel-
zett röpiratában — azt oly annyira minden keresz-
tény szellemből kivetkőztetni, amint az tényleg 
megtörtént rajta, ha a ,reformátorok' művöket leg-
ott az első perczben nem alacsonyítják az állam-
hatalom megvetett szolgálójává. Ő nekik ezt ten-
niök kellett, mint tudjuk ; mert az államhatalomnak 
megnyerése, illetőleg megvesztegetése nélkül, mely 
a,szabad lopás'-ra adott, legszélesebb mérvű ,dispen-
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satiók' által történt, sohasem keletkezett volna protestantis-
mus' ; de hogy nekik ezt tenniök kellett, épen jele annak, 
hogy rendszerökben hiányzott a belső, positiv életképesség, 
melynek helyébe mozgó elemül az a forradalmi gerjedelem 
lépett, mely az elszakadási mozgalomnak inditója volt. E 
gerjedés azóta sem szűnt meg, hanem szünetnélkül fokozódva, 
immár rothadásba ment át, mely rothadt test csakugyan 
,perinde ac cadaver', akarat nélküli eszköz a váltakozó po-
litikai tényezők kezében. Ez az a kóranyag, melyet a Kul-
turkampf' már most a katholikus egyházba is beojtani sze-
retne : de hogy — legalább Németországban hiában iparko-
dik, erről kezeskedik e harcznak eddigi lefolyása, bármily 
hatalmas legyen is a keresztényellenes elem, bármily szo-
rongatott is az egyháznak állása mindenfelől. 

Csak legalább becsületesen járnának el az urak ; — 
mutatnák meg, hogy bátor erőszakkal remény lenek s mernek 
czelhoz jutni s nem a nyilványosságot s napvilágot kerülő, 
kisszerű h.izudozásokkal s szóferditésekkel. Ne beszéljenek 
,rendezés'-röl hol mindennek felforgatása képezi valódi czél-
jukat ; ne tanácskozzanak nevetséges álkomolysággal, hol a 
szerepek már régen kiosztvák ; ne csináljanak halomra tör-
vényeket, midőn az augurok amugyis már régen megegyez-
tek aziránt: ,ha az adott pillanatban elég erőnk lesz hozzá, 
megteszszük'. Ismerjük mi ezeket a színjátékokat, s az azok-
ban szereplőket is : Beliál szolgái és bolondjai — hiába 
mondja Bismarck, hogy az egész csak egyszerű harcz a ki-
rályság és a papság közt, — az Antichristus forradalma ez 
Krisztus ellen. (Vége köv.) 

R é s z l e t e z é s e k , 
I. 

Legutóbbi czikksorozatunk záradékában bátorkodtunk 
kath. szent egyházunk szabadságának részletezésére, illető-
leg e szabadság egyes pontozatainak szerény megbeszélé-
sére vállalkozni. Szavunkat, a főtisztelendő szerkesztő ur 
szives engedelmével, megkísértjük erőnk párányiságához 
képest, ezennel beváltani, s a fendicsért szabadság s függet-
lenség összes kellékeit az államhatalomtól megkövetelni ! 

A hirneves L'Hospital korlátook szavaiként: „ha az 
emberi szabadságot oly szük korlátok közé akarják szori-
tani, hogy a religio és lélek sem értetik bele; ugy — gono-
szul elferdittetik annak neve és lényege, mivel a szabadság 
maga még nem szabadság! — L. RN. 845. I. f. 429. 1. 

Es Dupin báró, semmitő törvényszéki főügyész, az 
1845-ki frank parlamentben L'Hospital szavait következő-
leg egészíti ki : „Valóban : a szabadság maga még nem sza-
badság. Csak ott van szabadság, hol az kellőleg biztosítva 
van, s hol azt valóban élvezhetni. Mert a szabadság szük-
ségkép munkásság !" u. o. 

E gyakorlati eszmének kifolyása kath. szent egyhá-
zunk kétezeréves szabadságai. — Ugyanis : ha a történet 
nyomán vissza megyünk azon korba, midőn az evangelium a 
kereszt tövénél felfakadt; — ha leülünk az Üdvözítő és az 
apostoli kar lábaihoz, hogy a megváltás örök tanait szájuk-
ból hallhassuk : 

Sajátszerű, a világ előtt egészben ismeretlen szellem- és 
vezéreszmékre akadunk, melyeknek nyomán a béke evan-

géliuma a világba kiáradott. Nem látjuk itt a világi hata-
lom pártfogásáért könyörögni az apostoli kart. Nem tapasz-
taljuk, hogy az apostolok megosztanák egyházi hatalmukat 
az állammal. Sőt inkább utódaiknak komolyan meghagy-
ják, hogy : „Vigyázzatok magatokra s az egész nyájra, 
melyhez titeket a Szentlélek rendelt püspökül, vezérleni az 
Isten egyházát, melyet tulajdon vérével szerzett". Eph. 4.11. 

Hol van itt legkisebb nyoma is annak, mintha az 
apostolok lelki hatalmukat a statussal megosztani akar-
ták volna ? 

Üldöztetve terjedett a kereszténység, s bárha a földi 
hatalomtartók sehol pártfogásukba nem részesíték, mégis 
két század alatt a világ minden ismeretes részeiben elter-
jedt ! Es ez jelleme, kétségtelen, ismertető jele az igazi ke-
reszténységnek ! „Critérium veritatis infallibile certum !" E 
jogát soha sem adta fel a kath. egyház és a történelem nem 
képes felmutatni lapot, melyen bebizonyítva olvashatnók, 
miszerint a világi hatóságot megkinálta, vagy részesítette 
volna tisztán egyházi jogok gyakorlatában. Hiszen, ezzel 
szabadságát és függetlenségét vitte volna áldozatul a hit és 
tanitás körében ; tetőtől talpig bilincsekbe verte volna ma-
gát s bilincsekbe a kebel érzeményeit, az észt és hitet, mik 
pedig mind a physicai világ körén tul esnek, tul léteznek. 

Ma már a világ minden egyházai s hitfelekezetei meg-
hódoltak a jelen kor bálványának, az úgynevezett állam-
istennek. Európában a protestantismus, északon a nem egye-
sült görög egyház, keleten az izlam a fejedelmi trónok zsá-
molyairól, a parlamentek padjairól kormányoztatnak. 

Egyedül csak a kath. egyház áll, mindezek ellenében 
rendületlenül ; üldöztetve s olykor megfogyva bár, — de 
mégis — a hitszabadság és függetlenség szent terén. Es 
innen magyarázható, hogy az egész világ harczban van a 
katholicismussal, és mindenünnen megtámadás és hűtlenség 
környezik. Ez az oka annak is, hogy a kath. világiak pha-
lanxát (fájdalom !) hiában keressük az egyház papi vitály-
nokainak soraiban ; csakis szórványosan mutatkoznak ott. 
Hihetőleg, mivel ők az egyházban nem docentes, hanem 
discentes ; vagyis : nem lehetnek parancsolók, de csakis en-
gedelmeskedők. Holott az ellentáborban a sereg zömét világi 
férfiak képezik. Azért t. i., mivel felekezetük egyházaiban 
ők az urak, ők a rendezők és parancsolók. 

Midőn tehát confessiójuk érdekében „unitis viribus" 
sikra szállnak, saját uralmuk, az úgynevezett pópák, pász-
torok, iskolák, templomok s maga a cultus fölötti supre-
matiájuk megmentésének érdekében szállnak sikra. Azon-
ban : e merev saecularisatio az egyháznak minden fogalmát 
kizárja köréből ; s ily állásban a religio merőben politikai 
intézmény, nem több, mint például valamely pénzügyminis-
terség, melynek rendeletei a körülményekhez, de nem a 
változatlan örök igazságokhoz szabvák. Például a 16-dik 
századbeli hitújítás, mely, talán gyengesége érzetében, ne-
gyedfél századon át a statussal szeret szövetkezni s általa a 
katholicismus ellen támadásokat intéztetni. 

A számítás nem egészen rosz ; mert a mely egyház a 
Szentlélek által nem védetik, az nagyobb földi pártfogót 
egy vasmarku fejedelemnél, ki őt karral és karddal támo-
gassa, nem is kereshet. S csakugyan e felhívásra benyomult 
a status az egyház belsejébe; elfoglalta a hatalom kulcsát s, 
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azóta a szakadárság kénytelen hordozni a rablánczokat, me-
lyeket önmaga veretett a status által magára. 

Már 1525-ben látjuk a szász választó fejedelmet, J á -
nost, magának L-k vezérlete és helybenhagyása mellett 
egyházlátogatást (visitatiocanoniea) rendezni. Ugyan-e János 
fejedelem 1528-an liturgicus könyvet s hitszabályokat alkot-
tatott Melanthon által. Ugyan ő 1529-ben egy világiakból 
alakitott consistoriumot rendezett el stb. Felesleges volna 
elszámlálni, mi történt még Angliában, Svéd-, Porosz-, 
Hannover s egyéb országokban ; és kivált, mi történik még 
ma is ott, s mi van készülőben Bécs-, sőt még Pesten is. De 
mi épen ebben találjuk a szakadárság főbaját, hogy a status 
pártfogása nélkül fenn nem állhat, és abban főleg, hogy 
kénytelenittetik egyházi, papi köntösét és hatalmát meg-
osztani. E pártfogás — hévmérője gyengeségének ! 

Mi visszautasítjuk e pártfogást, mi nem irigyeljük azt; 
mert ez egyházszerkezetünkben hasznavehetetlen volna, hie-
rarchiánk által, Isten vezérelvén azt. A szent füstölő (thuri-
bulum) és a kard nem egy kézbe valók. Azért az igazság 
iránti köteles adónkat fizetjük le akkor, midőn efféle világi 
istápolásnak roskadozó voltát kimutatjuk. 

Hitbeli atyáink, az első keresztény századok püspökei 
által nekünk örökségül hagyott erénykincseknek főbbike 
azon papi függetlenség, apostoli erélyesség, miszerint ők 
egyházi szabadságuk árán, a laikus hatalom pártfogását 
soha el nem fogadták ; de sőt a szentélybe nyomult efféle 
danaidáknak határozottan utjukat állták. 

Iminti czikksorozataink egyikében érintők, miszerint 
Byzancz császárai hatalmuknak teljét hozták a mérlegbe, 
hogy a keresztény előszázadok szent püspökeinek kezeiből 
a lelki hatalmat kierőszakolják ; s a pásztorbotot és kardot 
saját kezeikben egyesítsék. 

De — a több mint ezer éves történelem bizonylata 
szerint, hatalmuk, mely a barbár népeken annyiszor vön 
diadalt, mindannyiszor meggyőzetve hullott a gazdagság és 
tekintély nélküli főpapok lábai elé, s a szentély bejáratá-
nál mindannyiszor harczkészen találták a Sión őreit, kik a 
szellem kardját és ige hatalmát rettenthetetlenül villogtat-
ták ellenük ! 

Napjainkban is a vatikáni szent fogoly, IX. Pius in-
kább választja a katakombát és koldusbotot, mint azon mil-
liókat, melyeket neki egyházi suprematiája feladásának fe-
jében adni akarnak. Ledochowszlsy, a Droste s Dunin hitvalló 
érsekeknek szinte hitvalló érsek-utódja, püspök társaival s a 
hithű áldozári karral egyetemben ; inkább kifosztatni, elhur-
czoltatni, sőt halni is kész, mint Isten által a szent hierar-
chia kezeibe letett egyházi hatalom kulcsát a laicus Bis-
marcknak átszolgáltassa, s ekkép a német katholicismust 
protestantisálni engedje. 

Bécs és Pest laikusai is ott a reichsrathi, itt a Sándor-
utczai házban, — merészen nyuladoznak nem csak a pápai 
tiara és püspöki pedum, de még a plébánosok sekrestye- és 
tabernaculum-kulcsai után is. Azonban rendületlenül hisz-
szük, hogy a papi hatalom e jelvényeihez, csakis az illetők 
testhalmazán keresztül fognának eljutni. 

Ezen apostoli bátorság a világ nagyjainak szemeiben 
tekintélyük elleni szegülésnek látszhatik. Már az apostolok-
nak azon magukviseletét, melynélfogva a fenyegetéseket és 

büntetéseket megvetették, — az akkori nagyok hatalmán 
elkövetett gyalázatnak nézték, a minthogy ilyennek nézik 
a mai hatalomtartók Is ! Azonban Isten lelke az, ki a tanít-
ványokba — akkor is, móst is — e szent függetlenség érze-
tét lehelli. Azért a késő történelem IX. Pius, Droste, Dunin, 
Ledochowszky, Martin és egyéb nagynevű hitvallóinkról azt 
fogja mondani, hogy : e lelkipásztorok fel tudták fogni hiva-
taluk méltóságát, hogy csupán kötelességüket teljesítették és 
megvetették a világ tetszését, hogy örökre Krisztus Jézus 
szolgái lehessenek. 

Nem! az utódok nem fogják őket azzal vádolni, hogy 
a polgári hatalom ellenőrködése alól akarák magokat ki-
vonni ; kielégitendők nagyravágyásukat és egészen emberi 
érdekeknek hódolva. A következő nemzedékeknek gondola-
tába sem fog jönni, mintha e püspökök a törvények felsé-
gét lábbal tapodták és szentelt hatalmukkal vissza éltek 
volna. A késő századok meg fogják tapsolni ezen papi szi-
lárdságot s nem vádolandják e nagy főpapokat azzal, mintha 
ők egy őket nem illető hatalmat bitoroltak s azt igaztalanul 
eltulajdonították volna. Valamint a lemerült előszázadok 
nem vádolták, de sőt megtapsolták a Chrysostomokat, Hilá-
rokat, Athanázokat, Basilokat, Ambrusokat még akkor is, 
midőn ez utóbbi egy nagy császárt a templom küszöbénél 
állit meg s megtiltja neki a hivők gyülekezetébe lépést. 

Mi tehát az oka, hogy mit a lemerült századok ama 
pápák- és püspökökben csudáltak, magasztaltak, dicsőitet-
tek ; ugyan azért mi, kath. pásztorok és lelki vezérek ma-
napon a liberalismus által földönfutókká, törvényenkivü-
liekké tétettünk ? Holott szent Pál int bennünket, hogy : 
„emlékezzünk azok életére, kik minekünk az üdvösség igéit 
hirdették !" — Es tanácsolja, miszerint : „azoknak hitbeli 
állhatatosságukat utánozzuk". (Sz. ír.) Azonban a mérsé-
kelt liberálisok nem is tagadják meg az első századokbeli 
egyháztól azon jogot, miszerint az függetlenül a polgári ha-
talomtól, önmaga rendezhette teendőit. Csakis a mogorva 
túlzók, úgynevezett szélbaliak azok, kik az apostoli és elő-
századbeli püspöki kar szent függetlenségi érzetét a feje-
delmek- és törvényekkeli daczolásnak nevezik. 

Azt azonban a mérsékelt liberalismus sem akarja meg-
engedni, hogy ezen szabadság, ezen bátorság a három-négy 
előszázadok határain tul lépjen. De mi, maga a liberalismus 
által felállított okfő, az annyira hangoztatott szabadság, 
egyenlőség, tesvériség elvénél fogva katholikus egyházunk 
számára ma napon is souverain függetlenséget, szabadságot 
követelünk. És pedig: a) tanitásban, b) látható fejéveli ösz-
szeköttetésben, c) törvényhozói hatalma gyakorlatában, d) 
szerzetesrendek, társulatok alkotásában. Figyelmet kérünk ! 

Gundy Mihály, esperes. 

EGTKÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, deczember 3. A t a n u l m á n y i a l a p é s a z 

o r s z á g g y ű l é s i s u b c o m i t é . Van az országgyűlésnek 
két bizottsága, melyeknek egyike a katholika egyház szel-
lemi javait közvetlenül, a másika e javakat közvetve, anyagi 
javait pedig közvetlenül érinti, amaz a 27-es bizottság, ren-
dezi (?) az egyház és állam közti viszonyt, ez pedig az ala-
pítványok természetének megvizsgálásával vau megbízva ; 
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az előbbinek életjeleit legközelebb mutattattak be, az utóbbi-
ról pedig most teszünk emlitést azon körülménynél fogva, 
mivel, mint látszik, megazégyelte magát, hogy a 27-es bi-
zottság máris oly kiváló jeleit adta hivatottságának a rábi-
zott kérdés megoldása körül, és most ő is kilépett a nagy 
világ elé, hogy az lássa, miszerint ő is él, vagy legalább 
vonaglik, és hogy bebizonyítsa, miszerint nem kevésbbé áll 
feladatának magaslatán, mint épen a 27-es bizottság. 

E feladat magaslata, mint az a kiküldő parlament ter-
mészetéből önkényt következik, nem is lehet más, mint a 
liberalismus kiürült zsebét a katholikus egyház vagyonával 
megtölteni és a liberális szellem terjesztésére az iskolákban, 
művészi körökben, szóval minden modern culturalis egyle-
tekben felhasználni. Horánszky Nándor ur, az egykori kath. 
autonomicus küldött, az autonomicus kisebbség tagja, mint 
az alapítványok jogi természetének megvizsgálására kikül-
dött subcomité tagja, valószínűleg azért, hogy a majd léte-
sítendő autonómiának minél nagyobb működési tere legyen, 
és hogy a kath. iskolákat minél virágzóbb állapotba he-
lyezze, de legbizonyosabban azért, hogy liberális jó hírne-
vét fentarthassa, az említett feladat magaslatára nem annyira 
felemelkedett, mint inkább felkapaszkodott, lévén ő nem a 
nagy emberek közé sorozható. Amint ugyanis diadallal h i r -
detve olvassuk, Horánszky ur, mint az albizottság tagja a 
tanulmányi alap természetére nézve, gróf Apponyi Albert 
és Horváth Mihály p. véleményével ellentétben, azon nézetet 
védi, mely szerint a tanulmányi alap országos culturalis 
czélokból alakult volna és nem tulajdona a kath. egyháznak. 

Legkevesebb szándékunk sincsen Horánszky úrral és 
az albizottság azon tagjaival, kik az ő nézetét védik, vitába 
bocsátkozni ; mert tökéletesen megvagyunk győződve, hogy 
az erőszak e korszakában, midőn semmiféle jog, legkevésbbé 
pedig az egyház joga van biztosságba a liberalismus rabló 
természete előtt, mondjuk-e korban, ha előlegesen el van 
határozva, hogy a tanulmányi alap az állam javára confis-
cáltassék, azt semmiféle okmány, semmiféle tanulságtétel 
nem fogja megmenteni az egyháznak, és pedig annál kevésbé, 
minthogy a közös iskolák mindent elnyelő molochát vala-
hogy ki kell elégíteni, erre pedig a túlságosan megterhelt 
honpolgárok fillérei előbb-utóbb kifogynak, az államnak 
pedig a keresztény nevelés még az ország fentartásának árán 
sem kell, inkább hagyja a liberalismus a közös iskola mel-
lett az államot megsemmisülni, inkább nyul e tekintetben 
akár a más vagyonához is, és ez az egyetlen indok elegendő, 
hogy semmi reményt ne tápláljunk — mivel nem azt mond-
juk, hogy jogainkat is feladjuk — arra nézve, hogy a tanul-
mányi alapot az egyháznak megtarthassuk, ha annak elvé-
tele a páholyokban el van döntve. 

Mindamellett nem tehetjük, hogy egy pár figyelmez-
tető szót ne mondjunk a fecforgó ügyben, mert az eszme-
zavart semmiképen sem pártolhatjuk. Horánszky ur t. i. azt 
mondja, hogy a tanulmányi alapnak általános culturalis 
czélja van, s hogy az nem kath. alapitvány. E felfogás sze-
rint tehát az következnék, mintha a kath. egyház a múltban 
és jelenben az államot megfosztotta volna az eszközöktől, 
melyekkel a culturát előmozdíthatta volna, és hogy a jövő-
ben szintén megakarná fosztani, mivel maga részére köve-
teli a jövőben is a tanulmányi alapot. Ily különös insinuatio 

ellen a leghatározottabban tiltakozunk azon egyház nevében, 
melynek egyedül köszönheti az ország, hogy a culturának 
azon fokára eljutott, melyen jelenleg létezik. A vallás-erköl-
csi műveltség, a tudomány, a művészet, mindannyi istápot 
nyert az egyházban minden időben, nem szorult rá, nem is 
tette sohasem, mint a liberalismus teszi, hogy más zsebébe 
nyúlva, hirdesse a maga dicsőségét, ellenkezőleg gyakran 
megtette azt, hogy elnézte, mikép játszák mások a nagylel-
kűt, a bőkezűt az ő rovására. Ily egyházra ráfogni, hogy más 
vagyonát bitorolja, a legfeketébb hálátlanság. Ha az egyház 
használta, élvezte és élvezi a tanulmányi alap jövedelmét, 
azt csak azért tette, mert meg volt és meg van győződve, 
hogy az az ő elidegenithetlen birtokát képezi, melyet soha a 
nemzet művelődési érdeke ellen, hanem igenis mindig azon 
érdek mellett használt fel, mert a vallás-erkölcsi művelő-
désnél fensőbb műveltség nem létezik. 

E mellett fel kell még említenünk egy, csak nem régen 
történt eseményt. A vallás- és közoktatásügyi ministerium 
részéről tudvalevőleg a nm. püspöki kar ez évben felszólit-
tatott a tanulmányi alapban mutatkozó 50 ezer frt. hiányá-
nak három évre leendő fedezésére, mit is oly nagylelkű bő-
kezűséggel teljesített, hogy miatta a legfelsőbb elismerésben 
részesittetett. E tény maga elegendő, hogy felnyissa szemét 
a látni akaróknak arra nézve, minő természetű legyen a 
tanulmányi alap. Mi legalább ugy fogjuk fel e tényt, hogy 
a ministerium csak azért fordult a püspökökhöz, mert meg 
van győződve, hogy a tanulmányi alap felekezeti, illetőleg 
pedig katholikus, különben mi közük lenne hozzá a kath. 
püspököknek ? Miért nem fedeztette a hiányt az országgyű-
léssel ? E körülmény a mi szemünkben nagyonis láthatólag 
bizonyítja, mily téves és ingatag alapon áll Horánszky ur és 
társainak véleménye a tanulmányi alap természetét illető-
leg, miből kifolyólag, sikerüljön bár a cultusminister urnák 
vagy sem, megmenteni a tanulmányi alapot az egyház ré-
szére, ha majd országgyűlési tárgyalás alá kerül, — min-
den esetben jogosan elvárható, hogy a fentemiitett esetre 
hivatkozva, annak katholikus jogi természetét védelmezni 
fogja, sőt reményijük, hogy lesznek mások is, kik szintén 
nem fognak amaz esetről megfelejtkezni és avval Horánszky 
ur légből kapott állitását megczáfolni. S 

Baj na, novemberhó 22-én. Az u j o n a n é p ü l t 
i s k o l a h á z ü n n e p é l y e s f ö l s z e n t e l é s e . A lapok 
már régóta hozták a hirt, hogy fómagasságu Bibornok, 
hgprimás ur 0 Eminentiája, emlékeül négy évi áldásdus 
lelkipásztori működésének Bajna községében, ugyanott sa-
ját költségén egy a jelen culturai viszonyoknak teljesen 
megfelelő, sőt azokat legalább egy félszázaddal meghaladó 
iskolai épületet emeltetett. 

Az épitkezés a közel napokban befejeztetvén, 0 Emi-
nentiája páratlan kegyességénél fogva a .népnevelés oltárára 
amily bőkezűen, époly nagylelkűen hozott eme áldozatát 
annál nemesebbé tenni, magát az iskola és gyermek-neve-
lés ügyét pedig egykori hiveinek annál hathatósabban szi-
vökre kötni kívánván, a mai napon szerény községünkben 
megjelenni méltóztatott, hogy az uj iskola-épület ünnepé-
lyes felszentelését eszközölje. O Eminentiája udvari kísére-
tén kivül jelen voltak az ünnepélyen Dankó József, pá-
pai praelatus O Méltósága, Esztergommegye részéről tek. 
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Kruplanicz Kálmán alispán, Meszéna Ferencz főügyész és 
Matyassovszky Vilmos főbiró urak; az egyházi véduraság 
pedig az összes helybeli uradalmi tisztség által volt képviselve. 

A reggeli félkilencz órakor megérkező főpásztort és 
alapitót a község határán diszes bandérium élén a községi 
elöljáróság fogadá, mialatt az összes lakosság a templom és 
plébániaiak körül összecsoportosulva, ünnepies diszben s 
fennen dobogó kebellel várakozék a magas vendég eljöve-
telére, kihez öregét apraját a multak emléke kapcsán a 
gyermekies bizalom, a jelenben élvezett jótétemény folytán 
a hála, s magas állásánál fogva a tisztelet szent érzemé-
nyei füzék. 

0 Eminentiája megérkezvén, a plébániaiakban szállt 
meg, mely virágokkal, szőnyegekkel díszesen fel vala ez 
alkalomra ékesítve. Kilencz órakor kezdetét vevé az isteni 
tisztelet a zsúfolásig megtölt templomban. A bibornok-érsek 
csendes szent misét olvasott a jelenvolt papok segédlete 

" • • 1« 

mellett; szent mise után 0 Emja felolvasá a napi evangéli-
umot s annak végszavaihoz (,Ég és föld elmúlnak' sat.) köté 
imposans, sziveket veséket átható paraenesisét, melyben az 
utolsó Ítéletet az iskolás gyermekek vizsgájához, az életet 
iskolához hasonlitá, melyben Krisztus, az Atyaisten örök 
bölcsesége, a mi egyedüli tanitónk, s melynek ugyanannyi 
osztályai vannak, a hány állapotot különböztetünk meg az 
emberi társadalomban. És miután oly szépen kimutatta 
volna, hogy mindnyájunk egy czél után törekszünk ez is-
kolában, t. i. Istent mivel tökéletesebben megismerni, sze-
retni, imádni s neki szolgálni, s hogy ezen egy czélnak min-
den egyéb, mellékes czéljainkat alá kell rendelni ; egy 
gyönyörű szép fordulattal átment idejövetelének tulajdonké-
peni czéljára : az ujou épült iskola felszentelésére, s miutáu a 
ker. kath. népiskola rendeltetését világos, érthető szavakkal 
ecsetelte volna a könyekig meghatott hallgatósághoz, Bajna 
mezőváros kath. lakosaihoz következő négy kérést intéze : 
először, hogy iskolájok kath. jellegét hiven megőrizzék, 
másodszor, hogy gyermekeiket szorgalmasan járassák az 
iskolába s azon jó veteményt, melyet az iskolában a plébá-
nos és tanitó a gyermekek sziveibe beplántálnak, otthon rosz 
példaadás vagy épenséggel istentelen tanitás által meg ne 
mételyezzék, harmadszor, hogy ez iskolát ugy tekintsék mint 
egykori közvetlen lelkipásztoruk szeretetének ereklyéjét s 
végre negyedszer, hogy ennek kapcsán róla imáikban meg-
emlékezzenek. A kenetteljes szavak nem téveszték el hatá-
sukat s hiszem, feuumarad ezen szent beszéd emléke mind-
addig, mig a templom közelében büszkén emelkedő iskola-
épületből az utolsó kődarab el nem porlik. 

Szentbeszéd végeztével megindult a körmenet az iskola-
épület felé, s annak felszentelése az egyház által előirt ritus 
szerint végrehajtatott. A felszentelés után ismételve megte-
kintette 0 Emja az épület belső berendezését s annak czél-
szerüsége s a helyi viszonyoknak megfelelő beosztásáról sa-
ját magas személyében közvetlen meggyőződést szerzett 
magának. 

Mielőtt a kegyelmes főpásztor körünkből távozott vol-
na, kegyes volt a helybeli elöljáróságot andientián fogadni, 
kik is egyszerű meleg szavakban az egész község nevében 
hálájok s köszönetüknek adának kifejezést azon főpásztori 
s atyai gondoskodásért, hogy költséget nem kiméivé gyer-

mekök neveltetésére oly alkalmas, sőt fényes helyiséget 
emeltetni s igy a jövő nemzedék vallás-erkölcsös nevelteté-
sének biztosítása által Bajna mezőváros jövendő boldogsá-
gának megalapítására a legelső s legszükségesebb alapkövet 
letenni méltóztatott. 

Engedje Isten, hogy ezen „holt kéz" élő és eleven sze-
retetéről még hoszu évek során registrálhasson a történelem ! 

Kalocsa. T ö r ö k é s S z á s z . A középkori történe-
lem ugyan amellett tanúskodik, hogy a török és szász nem 
képeztek egy nemzetcsaládot ; ujabb felfedezéseink azonban 
bebizonyították, hogy Török és Szász közt mégis nagy a 
szellemi rokonság. 

Hogy felfedezésüuk a művelt közönség elől elrejtve 
ne maradjon, lelkismereti kötelmünknek tartjuk, arra figyel-
mét ezennel felhívni. 

A „Beform" 295-ík számában „a protestáns egylet I II . 
közgyűlése11 czim alatt october 26-áról az van irva, hogy 
Szász Károly e gyűlésben egy roppant hatást keltett beszé-
det olvasott fel „a lelkészjelöltek számának folytonos apa-
dásáról 

Nem czélom e beszéd mélyebb taglalásába bocsát-
kozni ; azt sem akarhatom, hogy az abban constatált tények 
ellenében talán adatokkal, statistikai számokkal bizonyít-
gassam az ellenkezőt. A tudós értekező ur a protestáns pap-
növeldékről szól : nekem ezekhez nincs szavam. 

Sőt magam is készséggel irom alá egynémelyikét azon 
okoknak, melyek Szász Károly szerint manapság az ifjabb 
nemzedéket a lelkipásztorság magasztos hivatalától távol-
tartják. Például a változott politikai viszonyok egy egészen 
uj és tágas mezőt nyitottak ifjaink számára, melyen — le-
galább emberileg szólva, sokkal több kamatot várhatnak 
azon befektetett tőke után, melyet önmivelődésükre fordí-
tottak. Azt sem lehet tagadni, hogy az egykor oly hitbuzgó 
magyar nép a legutóbbi század alatt igen-igen sokat vesz-
tett azon őszinte ragaszkodásból, melylyel a vallás iránt 
viseltetett. Minek folytán ifjaink, az anyagi kilátás hiá-
nyában még szellemi örömre sem számithatva, az „idylli 
és vonzó erejét vesztett papi pálya iránt" magokban semmi 
kedvet sem éreznek. Ez mind igaz; de vájjon, hogy is le-
hetne másként ? 

E materialistikus században a czélt tévesztett nevelés 
csupán az ész mivelését tartva szem előtt, parlagon hagyja 
a szivet, mely azért lelkesülni nem tud semmi iránt, a mi 
magasztos és dicső; hogy tehetné tehát, hogy az emberiség 
igaz java, szellemi jóléte és üdve érdekében áldozza fel ma-
gát, főleg ha egy pap, egy Szász Károly által még az örök 
jutalom reményétől is megfosztatik ? — Ezen mi, a dolgok 
ily állásában, nem is csodálkozhatunk. 

Hanem Szász Károly ur jelzett beszédében más okok-
ról is emlékezik. „Hogy ifjaink — úgymond — nem lépnek 
többé papi pályára, arra egyik főok az is, hogy a modern 
tudományok mai napság oly szembeszökőleg visszás viszony-
ban állanak már a vallási hitczikkelyekkel. Az ifjú kényte-
len nem hinni az elavult vallási dogmákban, elég esze vau 
ahhoz, hogy a bibliában előforduló csodáknak legkevesebb 
hitelt se adjon — s mi ha maga sem hiszi e meséket, hogy 
prédikálja azokat a népnek? A becsületes ifjú visszaborzad 
attól, hogy egy egész életen át szent dolgokról hazudozzék, 
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hogy élte végéig a kétely és lelkismeretlenség közt járja a 
veszett tojástánczot". 

Már ehhez nekünk katholikusoknak is van szavunk. 
A kath. vallás kitűnően kinyilatkoztatott vallás lévén, dog-
mák és csodákban nem szükölködhetik. Ez állitások tehát 
minket is illetnek. 

Ne csudálkozzék senki azon, hogy mi katholikusok 
mintegy neheztelőleg megkívánjuk magunknak a csodákat 
és dogmákat. Mi nem nélkülözhetjük ezeket, épen mivel 
isteni eredetűnek tartjuk vallásunkat. „A vallás lényege 
ugyan is abban áll, hogy bennünket összeköttetésbe hoz a 
természetfelettivel, mihez pedig csak sejtelem, titok ál-
tal juthatunk". Tehát Szász Károly ur, midőn nagy garral 
a modern tudomány nevében lerontani igyekszik a dogmák 
és csodák hitelét, nem gondolja meg, hogy közvetve a pro-
testantismus eredetét is támadja meg, s hogy követke-
zőleg sz. Ignácz gyűlölt társai, a jezsuiták közé csapott fel, 
kik ugyanezt már századok előtt megtevék. — Aztán mi 
az a modern tudomány ? Ma már az utolsó paraszt is bizo-
nyos fensőbb tónusból holmi modern haladás, modern felfo-
gásról beszél ; ennek ezt megbocsátjuk, mert nem tudja mit 
cselekszik ; ámde egy Szász Károly tudhatná, hogy a tudo-
mány minden ágában a mai felfedezések jobbára a régiek 
bázisán történtek, s hogy belértékökre nézve a bigott (!) szá-
zadok találmányai egy lépéssel sincsenek hátrább azoknál, 
miket a jelenkor öntelt szellemhősei nagy füsttel produkálnak. 
A modern tudomány alatt köztudomás szerint a természettu-
dományt kell érteni ; tehát hol és miben ellenkezik ez a ki-
nyilatkoztatott vallással ? Talán az ujabb geologiai felfede-
zések, vagy Darwin elmélete megdöntötték a szentírás te-
kintélyét ? 

Ha Szász Károly ur komolyabban érdeklődnék az 
igazság iránt, bizonyára figyelmére méltatná azon kitűnő 
munkákat, melyek az újkor henczegő, felületes tudósainak 
minden érveléseit halomra döntik ! 

Még mulatságosabb az, hogy Szász Károly a vallási 
dogmákat elavultaknak mondja. Dogma az pl. hogy „Isten 
létezik, a lélek halhatatlan stb.", mely állitások az ész vagy 
a szentirás csalhatlan tekintélyén alapulva, megdönthetlen 
igazságokként szerepelnek. Tehát a dogmának synonimja 
— igazság. Már most hallotta-e valaki, hogy az igazság 
elavulhat? Ez metaphysikai absurdum. 

Ha a protestantismus ily elavulható dogmákkal ren-
delkezik, akkor tudni fogjuk : hányadán vannak ott az igaz-
sággal. (Vége köv.) 

Maincz. F e l s ő h á z i t á r g y a l á s o k az e g y -
h á z ü g y i t v j a v a s l a t o k f e l e t t . (Vége.) A uov. 31-i 
ülésben azon törvényjavaslat került tárgyalás alá, mely a 
papoknak kiképeztetését s alkalmazását ,szabályozza'. E 
tvnek 11. §-a,ugy mint Poroszországban, azt rendeli, hogy ha 
valamely plébánia az állam részéről kimondott,felfüggesztés' 
következtében (állítólag) ,megüresedett', s a püspök azt (mert 
nem teheti) be nem tölti ; hogy akkor az illető kegyúr tölt-
heti be a plébániát. Isenburg-Birstein hg. erre azt jegyzi 
meg,hogy ez az egyház belszervezetének megsértése,mit Mou-
fang bővebben fejtegetvén, kijelenti, hogy a község ily uton 
kaphat ugyan oly embert kebelébe, ki a ,plébános' czimét 
viseli ; de a ki tettleg nem az, mert nem lóvén egyházi jog-

hatósága, nem gyóntathat, sem nem eskethet, ugy hogy 
épen nem képes a népen segiteni. Erre a ministerelnök azt 
az eléggé naiv választ adta, hogy hát az illető ,plébános' 
szerezze meg a szükséges jurisdictiót, a missio canonicát, 
mintha bizony találkoznék püspök, a ki neki adná ! Was-
serschleben ex officio tagadta, hogy ekként az egyháznak 
belszervezete megsértetnék, mindazonáltal a §-nak szövege 
ekként ,enyhittetett', hogy az ilyképen kegyurilag kineve-
zett csak administratori czimmel s jogkörrel birjon. 

A 12. §. hasonló körülmények közt a községekre ru-
házza ugyané jogot, melyet a 11. a kegyuraknak ad. Isen-
burg-Birstein hg. a genfi kantonra utal, hol ugyané törvény 
létezik, de a legkisebb eredmény nélkül; mert a nép eddig 
egyetlenegy helyen sem választott plébánost. Moufang a 
papválasztást forradalmi eljárásnak mondja, mely nem Í3 
az ősi, eredeti, hanem csakis az újkori modern protestantis-
musnak felel meg ; mert az egyházi küldetés csak felülről 
származhatik. A kormány s az ő rendithetlen Wasserchle-
ben-je viszont Svajcz katholikus kantonaira hivatkoztak, hol 
a plebánosválasztás régóta divik. A ministerelnöknek egy to-
vábbi nyilatkozata, az alkotmányos esküt illetőleg, arra birja 
Moufangot, hogy e tárgyat ismét szóba hozván, fejtegesse, 
miszerint lehetetlen, hogy valaki a törvény iránti, akár es-
küvel is fogadott engedelmességet ugy értse, hogy ezáltal a 
gondolat s lelkismeret szabadsága teljességgel felfüggeoztes-
sék, ugy hogy az ember köteles legyen, minden ,törvényt' 
helyeselni, sőt bámulni is. Az ember köteles az igazságos 
törvénynek tekintélye előtt meghajolni: de ha az alelkisme-
rettel ellenkezik, akkor nem köteles engedelmeskedni : ha-
bár aztán, természetesen, kénytelen is, az ezen engedetlen-
ségből származó következményeket elviselni, mire a minis-
terelnök azt válaszolta, hogy ily nézetek mellett az alkot-
mányra teendő eskü képtelenség. (S ebben igaza van, mert 
csak nagyon nevetséges dolog, hogy a vallástalan, vagy a 
saját tetszése szerint holmi ,vallásokat' és ,egyházakat' ösz-
szetákoló, modern állam alattvalóit ezekre felesketni, s azok-
nak lelkismeretét oly cselekedet által megkötni akarja, mely-
nek jelentősége olyasmiből foly, mit ő maga sem tisztel: az 
igazán vallásos meggyőződésből.) A tv. 20 szavazattal 11 
ellen elfogadtatott. 

Következett a szerzetesek s szerzetszerü társulatokra 
vonatkozó törvény. 

Az általános vitát Dalivigk nyitotta meg, hogy mint 
jó protestáns lándzsát törjön a szerzetek mellett, miben igen 
helyesen azon szempontból indult ki, hogy az egyleti, va-
lamint a személyes szabadságot csak annyiban szabad kor-
látozni, amennyiben az a közrend fentartására szükséges. 
Azért, ha a szerzetek veszélyeseknek mutatkoznak, tessék az 
egyleti törvény alapján eljárni ellenök. Erbach-Fürstenau 
gróf mélyen sajnálja, hogy a szerzetek a modern állam ül-
dözésének kénytelenek áldozatul esni. Stark minister azt 
hiszi, hogy a kath. egyház még a szerzetesek nélkül is fenn 
fog állani, s egyenesen a tvjavaslat mellett nyilatkozik. 
Isenburg hg. tagadja, hogy a katholikusok ellenséges állást 
foglaltak volna el á kormányokkal szemben. Ha a katholiku-
soknak politikai nézetei azokéitól különböznek, kik ez idő sze-
rint a különféle kormányoknak élén állanak, ugy ez talán 
még sem elégséges ok őket ezért üldözni s vérig zaklatni. 

i 
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Solms-Laubach emliti az irgalmas nénikéknek az utolsó há-
ború alatt tanusitott hősies önfeláldozását. Wernhér ugy 
találja, hogy a szerzetek voltaképen ,elavultak', azonban 
mégis azokat szeretné megtartani, melyek betegápolással 
foglalkoznak. Moufang bebizonyítja, mily fontos tényezői 
az egyházi életnek épen a szerzetek, s midőn Starck minis-
ter erre azt jegyzi meg, hogy az állam kénytelen mind azt 
lerázni magaról, mi fejlődésének útját állja, kérdi Isenburg 
herczeg: valljon akkor miért nem lép fel az állam a social-
democrata egyletek ellen ? .. . (hozzá tehette volna : és a sza-
badkőművesség ellen ?). E tvjavaslat 1. czikke, mely uj 
szerzeteknek behozatalát tiltja 16 szavazattal 13 ellen elfo-
gadtatott ; ellenben az uj tagok felvételének tilalma époly 
szavazási aránynyal visszavettetett. A 3. cz. olyképen fogal-
maztatott, hogy a betegápolással foglalkozó szerzeteknek 
szabad, szükség esetén még uj házakat is alapítani, végre 
pedig az egész törvény 17 szavazattal 13 ellen fogadtatott 
el; hasonlólag, minden behatóbb vita nélkül azon további 
törvény is, mely az egyházak s egyházi testületeknek meg-
adóztatását elrendeli. 

Az ekként némileg megváltoztatott tvjavaslatok, ép 
ennélfogva ismét az alsóház elé kerülnek. Meglehet, hogy az 
alsóházi szabadkőműveseknek még azon csekély enyhítések 
is túlságosaknak látszanak, melyeket a felsőház itt-ott a ka-
tholikusok javára tenni ,merészkedett'. Bármint legyen, 
annyit még az ellenség is elismerte, hogy a katholikusok, 
Moufang vezetése alatt derekasan küzdöttek, s ha elbuknak, 
dicsőségesen buktak el. 

VEGYESEK. 
— A XXV. sz. esztergom-főmegyei körlevélből ezeket 

veszszük át : 
Sanctissimus Dominus Noster Stephanum Majer, Abba-

ten), E. M. S- Canonicum, et Josephum Dankó, Abbatem, E. 
M. S. Canonicum, Seminarii Strigon. Rectorem in suos Prae-
latos Domesticos ; 

Josephum Lollok, Assessorem S. Sedis Consist. Tirna-
viensis, Collegii Pazmaniani Spirituálém Directorem ; Caro-
lum L. B. Hornig, R. Univers. BPest. Professorem p. o. ; 
Joannem Zádori, SS. Theol. Professorem in Seminario Stri-
goniensi ; Paulum Novak, Officii Vicarialis Tirnav. Secreta-
rium, et Francispum Szilányi, Metr. S. Sedis Consistorialis 
Strigoniensis Notarium in suos Camerarios ad hon. ; 

Antonium Bór, Parochum L. R. Cittatis Strigoniensis, 
Mauritium Lovák, Parochum Kemenczensem et Ludovicum 
Bajner, Archivarium et Caerimoniarium Primatialem in suos 
Capellanos Secr. ad hon. clementissime nominare dignatus est. 

— Bécsben Starhemberg herczeg, a felsőháznak örö-
kös tagja, pazarlás miatt törvényes gondnokság alá helyez-
tetett. 0 az, ki egy év előtt, az egyházügyi törvényjavasla-
tok feletti tárgyalások alkalmával, oly botrányosan ügyet-
len beszédet tartott azok mellett, hogy még liberális elvtár-
sai is lepiszegték. Curatela alá helyeztetése következtében 
törvényhozási működésében is némi szünet álland be. — 
Ugyancsak a bécsi birodalmi tanács alsóházában az u. n. 
,Club der Linken' elhatározta, hogy a ministeriumtól to-
vábbi ,interconfessionalis' törvényjavaslatoknak előterjesz-
tését követelni fogja. Megjegyzendő, hogy ez a párt majdnem 
kizárólagosan gyanús multu ,Verwaltungsrath'-okból áll, 
amiért is a ,Verwaltungsclubb' melléknevét viseli ; ezen 
urak pedig ily módon az épen most előterjesztett, a rész-
vény-társulatok üzelmeit szabályzó törvényjavaslatot sze-
retnék elfeledtetni. Milyen ügyesek ezek a liberálisok ! — 
Több bécsi liberális lap legújabban az uzsora-törvények be-
hozatala mellett agitál. Ugy látszik, hogy már ott is meg-
unták azt a sok ,szabadságot' a — zsidók számára. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Midőn lapunkat az uj előfizetési idény beálltával t. közönségünknek figyelmébe ajánlanók, kevés szóval tesz-

szük azt. — Az imént lefolyt két évben, mióta t. i. e lapot vezetjük, minden igyekezetünk oda irányult, miszerint a 
meglevő anyagot a ,Religio1, rendeltetéséhez és czéljához képest a lehető legszélesebb mérvekben s olyformán karoljuk fel, 
hogy t. olvasóink abból mindenkor a világ, tüzetesen a katholikus világ állásának s anyaszentegyházunk váltakozó 
esélyeinek tiszta, hű és tökéletes képét meríthessék, mig emellett az elvontabb egyházi tudomány terét sem hagytuk 
parlagon heverni. 

A lap élén álló vezérczikkeink majd a ,Havi szemlé'-ben általános áttekintetet nyújtanak a világ folyása 
felett ; majd egyéb egyházpolitikai dolgozatokban azon irányelveket hangoztatják, melyeknek szemmeltartásától nézetünk 
szerint a ránk erőszakolt küzdelmeknek szerencsés, azaz a jó ügy javára leendő kimenetele függ; — majd ismét dogma-
tikai, egyházjogi s történeti, erkölcstani, katechetikai, liturgikai sat. értekezések által a tüzetesen egyházi tudománynak 
mezejét is, terünkhez képest miveltük, mi közben egyéb érdekes, szemeink előtt lefolyó mozzanatok mindenkor gyors s 
kimeritő méltatást találtak ; nem is emlitve, hogy közérdekű egyházhatósági kibocsátványoknak közlésére is kiváló 
figyelmet fordítunk, s hogy ,Egyházi Tudósításaink' mindenre terjednek ki, arai bárhol a világon ránk, katholikusokra 
nézve fontos, vagy akár csak érdekes is, mely tudósítások közt a mindig első helyen áll à pesti levelek tüzetesen s kiválólag 
hazai dolgokkal foglalkoznak, ugy szintén mint majdnem megszakítás nélkül egymást követő vidéki levelezéseink is. 

Sőt, ámbár pártoltatásunk, egészen őszintén mondva, semmi arányban sincsen az időben s fárasztó, szakadatlan 
munkában hozott áldozatokhoz, mégis az előfizetési árnak minden félemelése nélkül lapunkat tizenkét ivvel nagyobbítottuk meg, 
midőn az ,Irodalmi Ertesitö'-t megindítottuk, miből számunkra ennyivel több munka, de semmi anyagi haszon sem 
származott. Tettük pedig ezt ; mert hazánk katholikus irodalma érdekében szükségesnek tartottuk, s mert lapunkat ez 
által is emelni kívántuk, az lévén elvünk, hogy aki mit felvállalt, azt végezze becsületesen, mindaddig mig birja. 

Ezek alapján bátran azt merjük mondani, hogy minden méltányos igénynek eleget tenni iparkodtunk. A tisz-
telt közönségen lenne immár a sor, tömeges pártolása által irányunkkal való egyetértésének kifejezést adni. 

E szempontból ajánljuk tehát lapunkat, mely régi modorában haladni fog ezentúl is, régi utján, s kérjük t. elő-
fizetőinknek nem csak további személyes pártfogását, hanem mindinkábbi terjesztésünkre való hathatós közreműködését is. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre 5 forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főutcza 221. s Kocsi Sándor 

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

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Budin a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 39-ik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, deczember 9. 47. II. Eélév, 1874. 
Tartalom. Havi szemle. — Részletezések. — Egyházi tudósítások : Pest. Cicero — non pro domo sua, sed pro iustitia, 
vagy sok a mi sok. Pest. A polgári házasság mint a corruptiónak egyik főforrása. Kalocsa. Török és Szász. Róma. Külön-

félék. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

E hó folytán Olaszhonban a parlamenti vá-
lasztások ejtettek meg, eredményök az eddigi párt-
állást az alsóházban körülbelül érintetlenül hagyja, 
amennyiben annak mintegy háromötödrészét ezen-
túl is a kormánypártiak s kétötödrészét a köztár-
saságiak képezendik ; .clericalis' egy sincs ott. Mind-
azonáltal Victor Emanuel kormányának épen sincs 
oka, a választások kimenetele felett vajmi nagyon 
örülni, sőt ellenkezőleg méltán súlyos csapásnak 
tekintheti azt. Már csak azon egy körülmény, hogy 
a határozottan köztársasági párt merhette az I ta -
lia unita4 jelenlegi központjában saját jelölttel 
fellépni, oly jelölttel, kinek neve annyira azonos a 
trónfosztó szabadkőművesség programmjával — mi 
több, hogy e jelöltjét sikerülhetett egyszerre hét 
választókerületben is megválasztatni ; — ezen egy 
körülmény alighanem aggodalmas gondolkodóba 
ejti a kormányt. „Szép dolog valóban — irja az 
,A. A. Ztg.1 római levelezője, midőn az egyesitett 
Olaszországnak hivatalos s úgynevezett erkölcsi 
fővárosában az alkotmányos monarchia kénytelen 
a nyilt forradalmárok ellen küzdeni". S e vereséget 
szenvedte a kormány annak daczára, hogy válasz-
tási titkos üzelmek, megvesztegetések, nyilt s titkos 
erkölcsi nyomás dolgában a kitelhetőt tette ; annak 
daczára, hogy a kérdés eléggé szabatosan ekként 
volt felállítva: királyság-e vagy — ymás valami 
A kik Rómában szavaztak s a római közvélemény 
határozottan eme ,wós valami4 melett nyilatkozott. 

Nem ok 'nélkül különböztetjük meg azokat, 
kik Rómában szavaztak a római közvéleménytől, 
egy szempillantás a választási mozgalmakra meg-
mondja, miben áll a különbség e kettő közt. 

Rómában ugyanis az olasz census szerint kö-
rülbelül 10000 szavazó van; magában a választás-
ban azonban nem egészen 3400-an vettek részt, kik 
közül 1300-ana kormány jelöltjeire s majdnem két-
annyian, azaz 2100 a köztársasági jelöltekre sza-
vaztak Hol maradt tehát a többi 6600 ? kire sza-
vaztak volna azok, ha a választásban részt vesznek? 
Ha a monarchia jelöltjére akartak volna szavazni 
— megvolt az alkalom ; ha Garibaldi, vagy más 
valamely köztársasági nagyság kellett — mi sem 
akadályozta, hogy nevét az urnába ne dobják ; 
kik tehát azok, kik nem szavaztak, kiknek sem Vic-
tor Emanuel, sem Garibaldi nem kell ? legna-
gyobb részt mindenesetre a törvényes rend, a pápa 
hivei Ők, kik a Vaticánból származó eme jelszó ér-
telmében: „Né elettori, ne eletti" a két ellenséges 
pártra bizzák, hogy egymást tönkre tegyék. 

Hatezerhatszáznak tehát más valami kell, mint 
Victor Emanuel királysága ; kell a legitim jognak 
helyreállítása: — kétezer s száznak szintén más 
valami kell: a zavar, az általános felforgatás, talán 
a polgárháború is; mit ér akkor az az 1300 hiva-
talnok, bevándorlott szerencsevadász, zsidó s itt 
ott egyegy jellemtelen Júdás ? 

Még más oka is van az olasz kormánynak a 
választások kimenetele felett aggódni. Az ország-
nak különféle részeiben mindinkább kirivó voná-
sokban mutatkozik az, mit az olasz hivatalos mű-
szó ,vidékieskedésl — regionalismo' — elnevezéssel 
illet : vagy amint a mai, szintén meglehetősen erő-
szakosan ,egyesitett' Németországban mondják: 
,particularisticus tendentiák' — elszakadási, kü-
lönválási, függetlenitési törekvések, melyeknek az 
ellenzék tagjainak jó nagy részét köszöni. Ez is 
,más valami-, mint Victor Emanuel kormánya s az 
,A. A. Ztg.' fentemiitett római levelezője mindebből 

47 



410 

azon igen helyes következtetést vonja, miszerint: „a 
közvélemény aggodalmas módon bizalomvesztetté 
lőn, s amaz elvek, melyeken Olaszországnak ujon 
átalakított államépülete nyugszik, mindig jobban 
s jobban kezdenek kétségbe vonatni". 

Látnivaló, miszerint a jelenlegi olasz monar-
chiának helyzete épen nem kellemesnek mondható, 
sokkal inkább veszélyesnek mondhatnók azt. Igy 
aztán értjük e kormánynak abbeli, legújabb keltű 
törekvéseit is,Olaszhon katholikusait különféle édes-
getések s csábitgatások által a maga részére meg-
nyerni. Roppant szüksége lenne rájok, hogy köz-
reműködésök mellett a köztársasági s egyéb irányú 
ellenzéket megzabolázni lehessen, mig egyúttal a ka-
tholikusoknak a választásokbani részvéte sa parla-
mentbe lépése akként magyaráztathatnék, hogy a 
dolgok uj rendjét immár ők is, utógondolat nélkül 
elismerték. De ebből egyszersmind azt is látjuk, 
mennyire helyes ama fentemiitett jelszó : ,wè élettori, 
nè eletti'. E jelszónak szem előtt tartása Victor Ema-
nuelnek forradalmi trónját lassan, de biztosan ki-
szolgáltatja a — forradalomnak. A mi létesítője 
volt, az legyen büntetése is. 

Igy uralkodik a pápa még ma is a katholikus 
Olaszország felett ! Körülötte, tekintélyének s igaz-
ságos bölcseségének fejedelmi trónja körül sorakoz-
nak hü katholikusai, letekintvén az elfoglalt ma-
gas helyről a mélyen alattok forongó, süstörgő, for-
radalmi, tüzes katlanba. I ly nyomorult politikai 
üzelmektőli tartózkodásuk által megmutatják, mi-
szerint az igazi, az élő Olaszhont ők képezik, — 
ők, kikben egyúttal a jövő Olaszországot, az Egy-
ház Olaszországát látjuk. Hallgatag tartózkodásuk 
legillőbb, de egyúttal legfélreérthetlenebb viszon-
zás arra is, mit. 1870-i okt. 2-án ,Bómaplebiscitumá-
nak: elneveztek, midőn a pápának egész Rómában 
csak 46 hive leendett — ! 

Most IX. Pius azt akarja, hogy hivei a politika 
küzdteréről távol tartsák magokat, hivei engedel-
meskednek. Nem keverednek a keresztény társada-
lomnak ellenségei közé, nem is érintkeznek velők ; 
— a két tábor teljességgel különvált. 

Pedig a számszerinti többséget kétségtelenül 
ők képezik, a katholikusok ; miből következik, hogy 
hatalmokban állana a jelenlegi kormányt a par-
lamentaris fictio szerinti ,törvényes uton' megdön-
teni s a parlamentet katholikusokból állítani össze. 
S mégis tartózkodnak. Tartózkodnak ; mert IX. 
Pius igy akarja, ki ekként legjobban gondoskodik 
róluk ; mert cselekvési szabadságukat fentartja a 

jövő eshetőségek számára, hogy majdan semmi 
szomorú emlékek által sem kötve, szabadon szol-
gálhassák a megmentendő hazát. Ez az ő rendelte-
tésűk : de mielőtt annak eleget tehetnének, kell 
hogy a forradalom bűnhődjék, nem az ő közre-
müködésökkel, hanem saját bűnei által. Ezért 
óhajtja IX. Pius, hogy hivei egyelőre tartózkod-
janak minden positiv lépéstől, mert ügyét a Gond-
viselésre bizza, mely legjobban tudja, mily eszkö-
zökkel készitse elő az egyháznak majdani, biztos 
diadalát. 

Ezúttal oly messze vidékkel is kell foglalkoz-
nunk, melyről e helyen talán még nem is tettünk 
valaha említést. Északamerikában a congressusi s köz-
igazgatási, nov. 3-kán megejtett választások oly 
eredményre vezettek, mely a jelenlegi törvényho-
zási idénynek letelte után — 1875. márcz. 4-étől 
fogva, az eddig követett politikának teljes s töké-
letes megváltoztatását feltételezi. Az utolsó vá-
lasztások alkalmával, melyekből a most együttülő, 
43-dik congressus keletkezett — 1873. márcz. 
4-étől, 1875. márcz 4-éig — az u. n. köztársasági, 
centralistico-liberalis párt 206 helyet, a conserva-
tiv-foederalisticus ellenzék pedig csak 92 helyet 
nyert. A most, nov. 3-án megejtett választások 
ezen arányt tökéletesen fel- és megfordították. Az 
u. n. republicanusok csak 70 — 80 helyet tartottak 
meg, mig a többi mind a democraták birtokába ju-
tott, hasonlólag, mint Angliában a legutolsó vá-
lasztások alkalmával a tory-k buktatták a régóta 
már a kormányon ült whigeket. A liberalismus te-
hát legújabban ismét egy nagy, széles befolyású 
s hatalmas államban megbukott ; s pedig ugyan-
azon okból, mely azt nálunk is oly felette gyűlöle-
tessé teszi : azon végetlen erkölcsi corruptio miatt, 
mely természetes következménye, mely mindenütt 
a világon karöltve jár vele. A congressusi válasz-
tásoknak kimenetele határozott fordulatot jelent 
komolyabb, becsületesebb kormányzási s közigaz-
gatási rendszerhez s a liberalismusnak ilyetén bu-
kása a tengeren tul nem tévesztendi el hatását az 
európai viszonyokra sem, minek előérzetében Európa 
kiválóbb liberális lapjai, élükön az A. ZtgS ro-
szul palástolt aggodalommal nyilatkoznak e vá-
lasztási eredményről, miközben rosz kedvöket még 
az is növeszti, hogy lehetetlen a történtekért az 
ultramontánokat, vagy legalább is a jezsuitákat ; 
de még a Syllabust sem okozni, s nincs más mód, 
mint beismerni s bevallani, miszerint az a szédel-
gés, melyről eddig az európai nyárspolgárral elhi-
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tették, hogy az a szabadelvüségnek non plus ultrája, a világ 
legszabadabb népének többé nem kell. 

Nagy csapás ez a liberalismusra nézve s népeink ia 
okulhatnának belőle, ha egy kis eszök lenne ; conservativ 
,államférfiaink' ugyan még nem látják elérkezettnek az 
időt, hogy előtűnjenek — majd azt mondtuk : hogy előbújja-
nak ; — mi pedig csak azért jegyeztük fel ezeket ; mert ki-
váló érdekkel viseltetünk minden oly mozzanat iránt, mely 
a liberalismusnak hanyatlását jelzi. 

R é s z l e t e z é s e k . 

n. 
Az anyaszentegyháznak függetlennek kell lenni a ta-

nításban. 
Midőn a Megváltó elküldé a különféle népekhez apos-

tolait, hogy azok közé az evangelium világosságát elvinnék : 
nem azt paranesolá nekik, hogy mit se merjenek egyebet 
mondani, mint mit a hatóságok (világiak t. i.) akarni fognak, 
sem, hogy sehova ne menjenek, egyébbhova, mint azok ki-
vánandják, vagy, hogy hallgassanak, midőn azoknak (t. i. 
a világi uraknak) tetszeni fog. 

0 , — a hatalom telyét, az úgynevezett papi küldetést, 
(missiót) a világ Urához méltó e szavakba foglalá : „euntes 
in universum mundum, dooete omnes gentes !" ; menjenek az 
egész világba, tanítani minden népeket. (Sz. ir.) 

Midőn a Megváltó anyaszentegyházát isteni lehelle-
tével alkotá, kezei közé tette le a hitnek szentelt örökségét, 
s a fölötte folytonos őrködést rá bizta, hogy ezen drága ho-
zományból mi se veszszen el. „Depositum custodi". Ev. 

Azért például, ha a püspökök észre veszik, hogy a 
gondviselésökre bizott szőlőnek valamely részében a hit 
növényei fonyadoznak, vagy az erkölcsök romlanak s az 
evangeliurnszerü szeretet kihaló félben van, kötelességök-
ben áll, oda evangeliumi munkásokat küldeni, kik hathatós 
szavuk által az elhaló hitet feléleszszék, a feslettséget szám-
űzzék s a szivek egységét helyreállítsák. 

És, hogy egy ismert nyelven szóljunk, szükség, misze-
rint a népet a missiók jótéteményeiben részesítsék. De hogy 
püspökeink buzgalma és bátorsága szárnyaszégyetten porba 
hulljon, a liberalismus itt is massregelung-jával, illetékte-
len rendszabályozásával áll elő, arra hivatkozván, hogy a 
prédikálás rendkivüli módjai meg vannak a törvény (t. i. 
államtörvény) által tiltva, hogy azok a lelkismereteket 
nyugtalanítják (! ! !) és a plébániai rendes lelkipásztori szol-
gálat maga elegendő minden szükségek kielégítésére. 

Ezt, és csak nem ugyan e szavakkal hallottuk a bajor 
főrendek tanácsházában is, nem rég a szinte lángbuzgalmu 
liguorianus atyák által tartatni szokott missiók ellen felho-
zatni. Mintha bizony a polgári hatóságra tartoznék ítélni 
felőle, hogy mily táplálék szükséges a lelkeknek ! 

Mintha őt illetné, kimérni az igazság mennyiségét, 
mely a lelkek felvilágosítása és a szivek orvoslására kiván-
tatik ! Mintha a világi hatalomtól függne, az üdv csatornái-
nak irányát kijelelni, melyekkel egy gondosan őrködő fő-
pásztor, a szenvedélyek égető heve s hitetlenség dermesztő 
hidege által elfonyasztott erényvirágokat felfrissitani akarja ? 

Egy lelkipásztor, ki gyáva engedékenység- és jelle-

méhez nem illő félelem, vagy szinte anyagi érdek által in-
díttatva, a lelki hatalmat ambiáló laikus fenség előtt sajná-
latosan meghunyászkodva, azt az egyház tanitó székére fel-
tolakodni engedné, s ekkép elhagyná a lelkeket, kiknek 
segedelmére lehetne, oly pásztor lenne, ki kezei közül kira-
gadtatni hagyná az evangéliumot, melynek hordozhatásával 
meg lőn tisztelve. Oly pap lenne, ki magát örök kárhoztatra 
érdemesítené, mint az Urnák ama méltatlan szolgái, kik az 
üldözések idejében a szentirásokat a keresztény név ellen-
ségeinek kiadták, kiszolgáltatták ! 

A rőtszakállu Frigyes (Fridericus Barbarossa) III. 
Sándor szent pápával, udvari kegyenczeinek kettejét, a mél-
tatlan Oktaviánt s utána egy másik, ehhez hasonló méltat-
lant, mint alpápákat állította, szembe, hogy a besangoni és 
római, canonellenes zsinatokban, (melyekben a császár által 
kinevezett, de pápailag meg nem erősített, mi több, fel sem 
szentelt, többnyire kiközösített pseudo-püspökök ültek) fen-
dicsért szent pápát trónjától és tiarajától megfoszsza s hu-
nyászkodó udvaronczait, Victor és Paschál nevek alatt, 
Péter tanszékére felerőszakolja. 

Mindezt azon plausibilis oknál fogva, hogy az egy-
házi tanszabadság egészben császárivá legyen. Vagyis a pá-
pai szék és püspöki cathedrák ne Krisztus elévülhetlen 
tanai ; de a nagyra törő Hohenstaufok világuralmát előké-
szítő doctrináinak bizományosai, hirdetői legyenek. Azonban 
e hős pápával szemben a rőtszakállu végeredményben lili-
put törpe homunciónak bizonyult. S mint IV. Henrik Ca-
nossába Gergelyhez, ugy ő Velenczébe Sándorhoz volt kény-
telen zarándokolni és ünnepiesen tanúskodni arról, hogy az 
evangeliumos könyv hordozhatásával nem a császárok és 
ministerek, de a pápák és püspökök lőnek megbízva, meg-
tisztelve. És a tanitó egyház e képviselőinek magok a csá-
szárok és ministerek, ha katholikusok akarnak maradni, 
mint tanulók alá rendelvék. Annál is inkább, mivel tanitó 
egyházunknak a kiadott isteni parancshoz („euntes ín uni-
versum mundum praedicate, menjetek az egész világba pré-
dikál ni !") — hiven, jogában, de csakis ő neki áll jogában s 
kötelességében, nem egyedül az általa már keresztényesitett 
tartományokba, de a világnak emberek által lakott minden 
részeibe is megvinni az örömhírt, a béke evangéliumának 
világát. Az ő küldöttjei azok, kik egy fakereszttel s néhány 
szent könyvvel fegyverzetten, ezernyi fáradalmak, szenvedé-
sek s életveszélyek közt keresik fel a fetisch imádóit, Abys-
sinia feketéit, az őserdők emberevőit, hogy meghirdessék 
nekik váltságunk szent tanait s rengetegeiket a műveltség 
és polgárisodás ültetvényeivel berakják. 

Oh, mily fárasztó, tömérdek aggály- és veszélylyel járó 
e foglalkozás ! Egy chinai hitküldér érzékenyen ecseteli az ő 
és társai nyomorát : „Hely és födél nélkül mindig lézengve, 
mint földönfutók és száműzöttek, kiknek a letelepedhete'sre 
hely nem kínálkozik, évek óta szemléljük, mint tornyosul-
nak az üldözés viharai fölöttünk. De azért nem szűnünk 
verejtékünk-, sőt vérünkkel is áztatni a keresztény hitnek 
chinai plántálásait ; mert csak e hitnek vigaszai enyhiten-
dik a szerencsétleneknek nyomorát, melylyel Isten e ma-
kacs nép gőgjét ostorozza !" (Gesch. d. kath. Miss, in K. China 
2. Th.) Valóban csudálatra méltók az áldozatok, melyeket 
tanitó kath. egyházunk a világpolgárisodásnak, az emberi-

47* 
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ség földi és mennyei üdvének minden időkben hozni el nem 
mulasztott. Erre vonatkozólag idézzük maguk a legünne-
peltebb protestáns irók néhányainak vallomásait. 

„A kath. egyház szárazat és tengereket megjárt, min-
den emberfajokat szeliditve, polgárositva s azokat manapig-
lan fegyelme alatt megtartva. (Jowett Chr. resc. etc. p. 349.) 
Meg kell vallanom, hogy a katholikus téritök bánásmódja 
sokkal vonzóbb és nyájasabb, mint a protestánsoké. Ámbár 
velők (t. i. katholikusokkal) hitrokon nem vagyok, mégis 
szerencsés haladásukat méltányolnom kell. Olt Délameriká-
nak indusait, egész Perut, a népdusabb tartományokat a hit-
nek és polgárisodásnak megnyerték". (U. o. Reiseb. e. Engl. 
Ausl. 1822. N. 239.) „Lelkesülve bátorkodtak Rómának hü 
szolgái (hitküldérei) Németország vadon erdeiben, Britania 
rónáin és a zordon észak gothusai közt megjelenni". (Ecken-
dahl Gesch. d. schwed. Volks. 1. Th. §. 342.) „Megjártak 
idegen éghajlatokat, a kereszt és evangelium kezökben az 
Ur békéjét hirdetvén és ahhoz édesgetvén. Láttuk őket az 
Istenben bizva, merész szivvel szilaj csoportok közzé nyo-
mulni, emberevők barlangjaiba lépni, hogy épen a legva-
dabbakat szeliditsék és nyerjék meg a mennyek országának. 
A legszörnyűbb Ínséggel s a természetnek legkárosabb ha-
tásaival daczolva láttuk őket lakhatlan tájokon kalan-
dozni, hogy keresztényeket képezzenek, és fejszével utat 
vágni magoknak a megjárhatlan rengetegekben, hogy a béke 
igéit az egész földön hirdessék. Sokan agyonverettek, sokan 
vadállatok körmei között vérzettek el ; de számtalanon győz-
tek és győzedelmeskedtek, a barbarokat ezerenként szeli-
diték meg s vezették Istenhez. Igy lettek egész nemzetek 
keresztényekké, egyedül ige, cselekedet és lelkesitő példa 
által". (U. o. Bem. ein. Prot, in Preus. 824. §. 32.) 

„A kath. egyház papokat küldött, mint Krisztus küldé 
apostolait, hogy az Isten igéjét a pogányoknak élő szóval 
hirdessék. Nekünk protestánsoknak csak bibliai társaságaink 
vannak és a bibliáknak tömérdek halmazát küldjük szét a 
világ négy sarkaira, a térítés munkáját általuk végzendők. 
Ezen könyvmissiók természetes, hogy kényelmesebbek mint 
a papok missiója ; de minő is sikerök ? En nem hallottam 
még biblia által téritett polgárisult népről. A vadak nekik 
küldött bibliáinkat a szomszéd ker. tartományokban holmi 
csecsebecsékért, bicsakokért és kivált pálinkáért szokják 
becserélni, vagy nyilvánosan elárverelni s többnyire vargák 
veszik meg, czipő- saru- és papucsbélésnek használván. 
(Busch, Bem. e. Prot, in Preuss. 824. S. 32. és u. o. Jour. Asi. 
1828. I. XI. p. 40.) „Azért mit sem adnék a bibliai társasá-
gokra; sokkal sikerdusabbak a katholicismusnak eleven 
bibliai társaságai, vagyis missionariusai, kik tudományos és 
kedves társalgásu emberek ; személyes jellemök ajánlatos, 
életök mocsoktalan. (Downes 1. c.) Azért a jámbor és nyájas 
kath. téritőkön mindnyájan bizalommal csüggnek (Meyen 
1. c.) Alig lépnek fel, máris tódulnak hozzájok a vadak 
ezrei s iskoláik- és templomaiakat azonnal megnépesitik". 
(Downes 1. c. stb. stb.) 

Tisztelet és nagyrabecsülés e többnyire még ma is 
életben levő porosz-lutheranus értelmiségeknek, kik, bár a 
siker és hasznosság szempontjából indulva ki; de mint a mi 
kath. szentegyházunk tanitásbani függetlensége szükségessé-
gének lovagjai határozottan lépnek sorompóba, ekkép hatal-

mas leczkét adva Bismarck Krupp-ágyui előtt sajnálatosan 
meghunyászkodó azon európai hatalomtartókuak, kik a Ber-
linből kimenesztett vezényszóra nem csak falusi kátéinkat, 
bibliáinkat, de papnöveldéink dogmaticáját, hermeneuticá-
ját, mi több : püspökeink pásztorleveleit, szentséges atyánk 
bulláit, plébánosaink predikáczióit stb., illetéktelen laikus 
kormányközegek, diplomatiai nyelven : udvari theologusok 
vagy plane rendőri közegek, úgynevezett zsandárok által, 
Bismarckot utánzólag massregelung-ozni, megrendszabá-
lyozni készülnek ! Gundy Mihály, esperes. 

E í t I S Á Z I TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest3 deczember 7. C i c e r o — n o n p r o do-

mo sua , s ed p r o i u s t i t i a , v a g y s o k a mi s o k . 
A főváros egyházi és részben világi köreiben is sajátságos 
hirek kezdenek forgalomba jönni, Eöt nem csak kezdenek, 
hanem valóságban léteznek is ; nem világi, nem állami vagy 
politikai, hanem egyházi természetűek. A fama mint ténye-
ket oly dolgokat szór a közönség közé, melyek, ha valósá-
gon alapulnak, — pedig mi nem történhetnék meg napjaink-
ban, kivált ha az az egyház kárára szolgál, ha arról van 
szó, hogy az állam bebizonyítsa, miszerint előtte az egyház 
legszentebb, legüdvösebb törvényei is csak arra valók, hogy 
azokat lábbal tapodja ? — igenis ismételjük : hogy, ha e hirek 
valóságon alapulnak, bámulattal fogjuk tapasztalni, hogy az 
,amerikai rendszer' tényleg behozatott, mielőtt ugy ahogy a 
törvények megalkottattak, codificáltattak volna ; sokkal 
jobban mint eddig érezni fogjuk, hogy az egyház nálunk is 
a vallás- és közoktatásügyi ministerium egyik alárendelt 
osztályává sülyedett, de még inkább bámulni fogunk afe-
lett, ha majd látjuk, mily játékot, vagy inkább gúnyt űz 
velünk, katholikusokkal az országgyűlés akkor, midőn bi-
zottságokat küld ki az alapítványok természetének meg-
vizsgálására, azon alapokéra, melyeknek nem csak termé-
szete, de léte felett is Damokles kardja függ. 

Ezek, ismételjük, ma még csak mind hirek, legalább a 
nyilvánosság előtt;— hogy hirek vagy tények-e a beavatottak 
előtt ? e felett most nem vitatkozunk, azért rájuk semmit sem 
építünk s elégnek tartjuk, hogy mint híreket megemlítet-
tük ; de, hogy e hirek nem állanak messze a valóságtól, 
vagy épen egy hajszállnyit sem állanak távol attól, azt bát-
ran következtetjük ama czikkből, mely legközelebb a ,Re-
forms-ban napvilágot látott, és melyhez már hozzá szólha-
tunk, mert a kí tudja, hogy mily összefüggésben vannak 
bizonyos czélok bizonyos czikkekkel, az tudni fogja, hogy 
az ily czikkek nem minden előleges értesítés nélkül szoktak 
a czélra nézve íratni. 

A ,1leform' deczember elsőnapi számában t. i. jajve-
székel afelett, hogy mily kevés számmal vannak hazánk-
ban fensőbb tudományos intézetek, és mily nagy baj az, 
hogy az ország jelenleg oly nyomorult anyagi helyzetben 
van, hogy e hiányán nem segíthet ; de az ő tudomása szerint 
a cultusminister ur daczára mind ennek azon tervvel foglal-
kozik, hogy a pozsonyi jogakadémiát kivételesen kiemelje a 
többi akadémiák közül és ott bölcsészeti facultást alapítson, 
ami azonban 14,000 frtnyi évi kiadást igényel. De honnan 
vegye a cultusminister a pénzt ? Hiszen abból a nyomorult 
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néhány millióból, a mely rendelkezésére áll, csak nem vonhat 
el 14,000 forintot a közös iskolák hátrányára ? De hát mit 
tevő legyen ? Soha se busuljon, szolgál a ,Beform1 jó tanács-
csal, ott van Nagyváradon alitterarium stallum, még pedig, 
amint a ,Beform1 bizonyitja, igen jól van dotálva, sőt még azt 
is tudja, hogy épen most üresedésben van egy stallum, mi 
lehet tehát természetesebb, már t. i. a ,22e/ora' szerint, 
mint hogy, ha a cultusministernek nincsen pénze, vegyen 
onnan, a hol van, foglalja le a n.-váradi litterarium stallu-
mot, és majd adja annak jövedelmét azon néhány in petto 
létező protestáns professornak, kik majd tényleg kinevez-
tetnek a pozsonyi jogakadémiához. 

Ismerve a Beform' különbeni bölcsességét és tájéko-
zottságát az egyházi ügyekben, meg vagyunk győződve, 
hogy ő maga is valóságos sértésnek tekintené, ha a fentjel-
zett óhaj kifejezését az ő tudománya és bölcsesége kifolyá-
sának tekintenők ; minthogy pedig ismeretes tiszteletünk 
mellett a ,Reform' iránt, őt sérteni nem szándékozunk, leg-
helyesebbnek véljük, ha óhajtását részben ama nyomasztó 
hírekkel hozzuk összefüggésbe, melyeknek levelünk kezde-
tén kifejezést adtunk. Igen, mi meg vagyunk győződve, 
hogy a ,Beform' nyilatkozata, ha megfelel is különben a 
szerkesztőség szive óhajának, de ez nem ott született, hanem 
fensőbb körök nézetének, hogy ne mondjuk eldöntött tényé-
nek kifejezése, és mi csakis e szempontból teszszük a kér-
déses ügyet figyelmünk tárgyává, nem pedig a ,2Í.' miatt. 

A mint mi hitelesen értesülünk, a n.-váradi litterarium 
stallumok nem azért vannak — nem annyira alapítva, mint 
inkább a már létezett 10 stallum jövedelme 16 részre fel-
osztva, hogy azok jövedelme uj, és pedig tökéletesen feles-
leges iskolák alapitására, tanárok fizetésére, vagy talán 
létező, de tőkéjében bármely kormány, vagy kormányférfi 
által önkényüleg megtámadott katholikus alapítvány hiá-
nyainak betöltésére fordittassék, hanem, hogy kath. egyházi 
és nem világi férfiak, kik a tudományos téren, különösen 
as egyetemen, ex mente fundatoris bizonyosan katholikus ssel-
lemben működve, magokat kitüntették, megjutalmaztassanak. 
Ebből kiindulva, bátran azt mondhatjuk, hogy a n.-váradi 
litt, stallum jövedelmének bármily czélra, legyen az fele-
kezeti, vagy nem felekezeti, lefoglalása, s odaforditása, meg-
sértése az alapító legszentebb intentiójának, felforgatása, 
megsemmisítése a legszentebb jogoknak, mit semmiféle czi-
men igazolni nem lehet ; mert ezek ellen tiltakozik az ala-
pitó levélnek betűje, tiltakozik szelleme, miről, ha valaki, 
ugy épen a cultusminister ur legbiztosabb tudomást sze-
rezhet magának és meggyőződhetik, hogy a ,2?.'-nak bizo-
nyára nem minden fensőbb intés nélkül tett nyilatkozata, ha 
valóságban végrehajtatik, az isteni és emberi törvényeknek 
legflagran8abb megsértése, lábbal tapodása, amit semmiféle 
iskola-alapítási mania nem igazolhat. 

De hová is vezetne, ha a cultusminister ur a ,22.' ter-
vét csakugyan valósítaná ? Itt kettőt kell tekintetbe venni. 
Először magát a birtokot, másodszor annak országos törvé-
nyek és fejedelmi eskü által megerősített elidegenithetlen-
ségét. Az elsőre nézve a litterarium stallumok lefoglalása 
nem mást jelentene, mint az egyházi birtok saecularizatió-
jának kezdetét, vagyis azon rabló rendszer kezdetét, mely a 
16-ik századból kezdve minden liberális állam rendszerét 

képezte, hogy az egyházat a végső nyomorba taszítsa ; mert 
tudvalevőleg a felekezetlen állam csak annyiban felekezet-
len, amennyiben a felekezeteknek, értsd a katholikusoknak 
nem ad semmit, de nagyonis felekezeti akkor, midőn a ka-
tholikus vagyon elkobzásáról van szó ; — igenis, ha a cul-
tusministeriumnak sikerülni fog ama stallumokat lefoglalni, 
készen lehetünk rá, hogy a többi egyházi birtok követni 
fogja, hiszen régi közmondás, l'appétit vient en mangeant, 
a mely szellem az egyiket sugallja, sugallni fogja a többit is 
és a siker bátorságot önt a kezdeményezőbe. 

A másodikra nézve pedig kétségen felül áll, hogy egy-
házi javaink és javadalmaink mind országos törvények ál-
tal mint az 1790/1-ikiek, mind, mit tisztelettel felemlítünk, 
fejedelmi eskü által biztosítva vannak. De mi következik eb-
ből ? Az, hogy aki az egyházi javakat, a jelen esetben a 
litterarium stallumot, lefoglaltatni akarná, nem csak maga 
tiszteletben nem tartaná az országos és szentesitett törvé-
nyeket, hanem, minthogy ezt semmiféle minister vagy mi-
nisterium magától végre nem hajthatná, elég vakmerőség-
gel birna a fejedelemnek is esküszegésre ajánlatot tenni. 
Van-e erre bátorsága Trefort ő exjának ? gondolt-e erre? 
megfontolta-e ennek következményeit ? nem tudjuk, de azt 
tudjuk, hogy semmiféle ministernek sincs joga a fejedelmi 
eskü szentségével játszani és oly ajánlatot tenni, mely avval 
homlokegyenest ellenkezik és ha valaki ezt tenné,méltán meg-
érdemlett kudarcza el nem maradna. Nagyon óhajtjuk, hogy 
ha a minister ur, a ,22.' tanácsa szerint a tervet végre akarja 
hajtani, fontolja meg azt kétszer, háromszor, legyen őre és 
nem megsemmisítője a jognak, habár az a katholikusok mel-
lett szól is, mert már nem egyszer megtörtént az életben, 
hogy a lejtőn, melyet az egyház részére készítettek épen 
azok buktak le, kik azt készitették. Fiat. Fiat ! 

Pest. A p o l g á r i h á z a s s á g m i n t a c o r -
r u p t i ó n a k e g y i k f ő f o r r á s a . A ,P. E. I. L.' nem ré-
gen a törvénytelen születések nagy számát lobbantotta sze-
münkre a szerinte ,katholikus'Párisban. Mi akkor (,2?eZ.' 41 
sz. 357 1.) azt feleltük, hogy e szomorú tüneményt, feltéve, 
ha a ,P. E. I. L.1 számai hitelesek, tessék azon demoraliza-
tiónak betudni, melyet a polgári házasság honosított meg a 
nép közt, ma pedig azon kellemes helyzetben vagyunk ak-
kori állításunkat hivatalos statistikai adatokkal bebizonyít-
hatni, mely adatok oly helyről jönnek, melylyel t. kollegánk 
bizonyosan csak rokonszenvezni tud. 

Avagy létezik-e a jelenben klassikusabb földje a li-
beralismusnak mint Olaszország ? — s ime, épen az olasz hi-
vatalos statistika mutatja, mily szomorú következményeket 
szül, közerkölcsiségi tekintetben, a polgári házasságnak a 
népre való ráerőszakolása. 

Az olasz földművelési, ipar- s kereskedelmi ministe-
rium épen most a népesedési mozgalomra venatkozó hivata-
los statistikai adatait teszi közzé, melyből az ,A. A. Ztg.' 
hoszabb, részletes kivonatot közöl. Ezekből kitűnik, hogy 
mig 1865-ben összesen 226,458, addig 1866-ban csak 142,024 
házasság kötetett, mig az 1866—1870-i éveknek átlagos 
száma 177,891, mely csökkenést korántsem az akkori há-
borúknak vagy az 1867-i járványoknak, hanem kiválólag 
azon ellenszenvnek kell tulajdonítani, melyet az uj polgári 
törvénykezés az ő polgári házasságával a népnél keltett, s 
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mely ellenszenv abban nyilvánult, hogy ezren meg ezren, 
miután házasságukat egyházilag megkötötték, a polgári 
actust mellőzték, mit3em törődve azzal, hogy ezáltal há-
zasságuk törvényes érvényét elveszti, vagy, hogy előfor-
duló alkalommal magának a családi köteléknek felbonthat-
lanságát is koczkára teszik. 

Hogy a házasságok eme számszerinti csökkenésének 
általunk adott magyarázata helyes, mutatják a kiegészítő 
statistikai adatok azon házasságok számáról, melyek 1866 
-1871- ig egyházilag köttettek meg, anélkül, hogy a polgári 
szabályzatoknak elég tétetett volna ; ily házasság ezen egész 
idő alatt 120,421 volt, a közlő ministeriumnak rendelkezé-
sére állott adatok szerint, azonban maga a ministerium is 
elismeri, hogy bizonyosan sokkal több volt, csakhogy hiva-
talos közegeinek nem jutottak tudomására. Igy tehát azt 
látjuk, hogy 1866—1870-ig a házasságkötőknek majdnem 
fele készebb volt frigyének állami elismertetéséről s gyerme-
keinek államilag törvényes születéséről lemondani, semhogy 
az egyházi törvénynek nyilt megvetésével, amit az egyház 
végérvényesen kötött, annak megerősítését holmi zsidóbíró-
nál kérje. Ilyenekkel a törvény mint concubinariusokkal 
bánik, mi által a népet ezen gondolathoz s viszonyhoz mint-
egy hozzászoktatja ugy, hogy aztán még az ,A. A. Ztg.1 ér-
velése szerint is, nagyon közel fekszik a következtetés a 
törvénytelen születéseknek 1866-ban 5.35 száztolival történt 
szaporodását — holott számuk 1864-ben csak 8.8% es 
1865-ben 1.6 perczenttel emelkededett — szintén azon de-
moralizáló befolyásnak betudni, melyet a házasságnak elvi-
lágiasitása a népre gyakorol ; mert, amit kevésre becsülni 
tanultunk, annak megvetéseig épen csak egyetlenegy lé-
pés van, s tudjuk miszerint ce n'est que le premier pas, 
qui coûte. = 

Kalocsa. T ö r ö k é s S z á s z . (Vége.) Szász Károly 
ur mindenesetre megbecsülhetlen hasznot tőn jeles (?) be-
szédjével mind hitsorsosainak, mind nekünk katholikusok-
nak. Hitsorsosait kiábrándíthatta az iránt, hogy mit kelljen 
tartaniok papjaikról, kik csupa kenyérkeresetből képesek 
éveken át szent dolgokról hazudozni, és pedig egészen rend-
szeresített tettetéssel, a meggyőződés jótékony melegével, 
mindaddig, mig más hivatalt nyerve, túlesnek azon veszélyen, 
hogy teendett leplezéseik miatt a nép őket megkövezze. 

Különben Sz. K. ur nem az első, ki ekként cselekszik. 
1868-ban volt szerencsém egy alsóbácskai, tudományosnak 
ismert evang. pappal egyről-másról vitatkozni ; ez szintén 
bevallá, hogy az általa már elmondott vagy 5000 prédikáczió-
ban csak azért hirdette a dogmákat, mert azokra meges-
küdött. Szerencséje ennek s Szász Károlynak is, hogy az a 
nép, melynek körében apostolkodnak, természeténél fogva 
sokkal jobb, hogysem vezetői rationalistikus hóborteriáit 
megbámulni vagy követni tudná. 

Ki nem látja be, hogy az ily őszinte leleplezések, fő-
leg, ha azok egy tudományos közgyűlés összes tagjainak za-
jos elismerésével találkoznak, csak azon érveket szaporítják, 
melyek a protestantismusnak a nihilismusra vezető természe-
tét már régen bevitatták. A XVI. és XVII. század sötétfejü 
barátai és scholastikusai egész apodicticitással megjövendöl-
ték mindezeket. Ki hitte volna, hogy azon dogmáktól barri-
cadozott barát-fejekben annyi ész lappangott ? ! 

Nekem az egészből az tetszik legjobban, hogy a mo-
dern kutató tudomány nagyszerű (?) eredményei előtt 
még a protestantismus is remeg, mely pedig — miként egy 
hazai irónk megjegyzi — elastikus természeténél fogva na-
gyon alkalmas arra, hogy az ujabb kor szeszélyes kívánal-
mainak megfelelőleg, egészen a divat szerint módosuljon. Ha 
a debreczeni iskola az Isten létén és a lélek halhatatlanságán 
kivül minden dogmát elvethetett, vesse el még e kettőt is, 
3 lesz vallása dogma és csoda nélkül, az az : fából vaskari-
kája , s igy legalább papra se leend szüksége. 

A protestáns egylet ily vad s minden jó protestáns ál-
tal is méltán kárhoztatott zöldségeit a közgyűlésben részt-
vett papi é3 laicus notabilitások nemcsak, hogy el nem ve-
tették, de sőt ujakkal tetézték. 

Szász-szal kezet fogott Török. 
lörök a papjeloltektől még kevesebbet kiván, Szász 

csak azt akarta, hogy a papjelöltek ne higyjenek; dogmát, 
csodát ne tanítsanak : Török azt is megkivánja, hogy tán-
czolni, mulattatni, dévajkodni is (?) tudjanak. 

Persze az Ízlések különbözők. 
Nem is bántjuk étvágyukat; és habár kíváncsiak va-

gyunk, miként fognak kinézni azon papok, kik ezen török-
szász kaptafára lesznek majd ütve: mégis bevárjuk, mig 
felállítják azt az embryóban lévő theologiát számukra, hogy 
aztán megbámuljuk ama veszett cancant, mit ott az uj divatú 
istenség szobra előtt járni fognak. 

Igen, mert e Török-ö3 theologia nem lesz ám olyan, mi-
lyen „a katholikusok nagyszombati és bécsi papnöveldéje 
vagy mint a görögök balásfalvi és karloviczi papképezdéi", 
honnét — Török szerint— oly férfiak lépnek, kik az egyház-
nak ugyan hü szolgái, de a hazát, a honszeretetet nem ismer ik ! 

Hát hallott már a világ ily — hogy sokat ne mondjak 
— badar és szembeszökő hazugságokat ! 

Egy felekezet főpapja a társadalmi illem és az igaz-
sággal összeférhetőnek tartja nyilvános helyen, az ország 
fülehallatára hazafiatlanságról vádolni oly férfiakat, kiknek 
a haza iránti érdemeiket fényes betűkkel jegyezte fel a tör-
ténelem ! Avagy talán nem tudta Török Pál ur superinten-
dens létére sem, hogy a magyar kath. püspöki kar jelenlegi 
oszlopai, egy Simor, Samassa, Ipolyi, Fogarasy, a b. e. Bar-
takovics Béla és Haynald Lajos érsek szintén a fentérintett 
intézetek növendékei voltak? Ugyan mi kifogása lehet egy-
háznagyjaink honszeretete ellen ? Elfeledte már Kalocsa 
nagynevű érsekének az 1861-iki pesti gyűlésen Magyaror-
szág és Erdély uniója tárgyában mondott remek beszédjét ? 
s nem volna még élénk emlékezetében azon dicssugár, me-
lyet Haynald halántéka köré a köztisztelet font akkor, mi-
dőn 1863-ban készebb volt püspöki magas állásától megválni, 
mintsem a bécsi Schmerlin,g-Nádasdy-féle kormány politi-
kai czélzatainak vak eszközévé lenni ? Pedig akkor Haynald 
a remuneratio minden reménye nélkül adta fel állását, mely 
öt, ha alkalmazkodni akar, rövid időn a kitüntetés egyik 
legmagasabb polczára emeli vala; de nem tette, mert hazáját 
önmagánál is jobban szerette. 

Ámde, ugy látszik, a superintended ur mindezeket 
feledi ; hiába, cum senectute labitur memoria; a „hazudo-
zások" mégis aunyira vérébe szálltak, hogy gyermekded 
könnyűséggel, az igazságérzet által támasztható minden 
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scrupulus nélkül, vághat papjaink arczába oly bűnöket, me-
lyeket a legtolakodóbb gáncsolási viszketeg sem képes azo-
kon feltalálni. 

Hisz ha kissé is tájékoztatja magát, megtudja vala, 
hogy az általam felsorolt nagy neveken kivül az alpapság 
körében is számosan vannak, kik a bécsi vagy nagyszom-
bati növeldéböl kerülve ki, hazafias érzelmöknek szép bizo-
nyítékait adák. Majer István egyike volt azon n^gy lelkes 
kispapnak,kik 1832-ben Nagyszombatban egy „Magy. nyelv-
gyakorló egyesületet" alakítottak. Ugyan itt volt Somogyi 
Károly is. Vagy van-e Sujánszky és Hoványi ellen, kik a 
pazmaneumból kerültek ki, vagy Bende Imre apát ellen 
kifogása, ki szintén Bécsben tanult s ma a kalocsai megye 
egyik legnehezebb pontján, Újvidéken már évek óta és pe-
dig sikerrel küzd a tulcsapongó szerb utópiák ellen ? 

A superintended ur bámulatára mondom, hogy a bé-
csi pazmaneum rendesen 13 próbás, tiszta honfiakat küld 
vissza Magyarországba ; az ottani, talán hazaellenes légkör-
ben nem csak, hogy nem lohad le honszerelmök lángja, de 
sőt, mint 60-ban is, annyira neki szilajodnak néha, hogy 
csak a bécsi körültekintő kormány nyomása képes őket 
formális lázadástól visszatartani !(— ? Szerk.) 

Azonban legyen elég most ennyi. 
En hivatottnak éreztem magam Török Pál ur vak-

merő vádjai ellenében, gyönge tollal bár de őszinte kebellel, 
a megtámadottak védelmére kelni s különösen mint kalocsa-
megyei kath. pap is e terhelő rágalmak ellen nyiltan tilta-
kozni, mely tiltakozást, ugyhiszem, nem csak e megye pap-
jai, de az egész haza méltó indignatióval fog aláirni. 

A tervbe vett prot. egyetemen pedig üdvözlöm a theo-
logiai facultást, mert reméllem, hogy annak életbeléptetése 
után nem fogják Berlinbe vagy a külföld más egyetemeire 
küldeni a prot. fi ikat, hogy ott hazát s honszerelmet ismerni 
tanuljanak ! ? 

Dixi et salvavi animam. Egy kalocsamegyei. 
Róma. K ü l ö n f é l é k . E napokban egy jónevü spa-

nyol tudós, don Juan Martin Carramolino érkezett ide s a 
szentatya által magánkihallgatáson fogadtatott, kinek egy 
terjedelmes, latin, spanyol s franczia nyelven irt, tudomá-
nyos munkának első kéziratu példányát átnyújtotta. E munka 
valami szótár-féle, melynek czime : „Papae, Sanctaeque Se-
dis Nomina" ; (péld : ,Krisztus földi helytartója ; Az egy-
háznak alapköve: A keresztények tanítója ; Péternek utódja 
sat.) s mely tökéletesen tudományos értekezés az egyháznak 
s benne a primatusnak isteni eredetéről. Ilyen nevet 580-at 
tartalmaz, valamennyien az atyák, egyháztanítók s tekin-
télyes egyházi irók müveiből meritvék. Minden egyes név-
hez tüzetes commentár van csatolva, minélfogva e munkát 
tökéletesebbnek mondhatjuk Raynaud atyáénál, ki csak 
306 ily elnevezést ismer és tárgyal. 0 szentsége Carramoli-
nót, ki már 1836-ban spanyol belügy-, későbben igazság-
ügyminister volt, igen kegyesen fogadta, s az egy óránál 
tovább tartott kihallgatás végén igen becses emlékaján-
dékkal megtisztelte. Ugyanakkor a jelenlegi spanyol viszo-
nyokra is került a sor. 0 szentsege ismételten kijelentette, 
miszerint egy kormányformától sem vonandja meg elis-
merését, mely az országot belsőleg megnyugtatni képes, fel-
téve, hogy a Suum cuique elv fonalán haladva, megengedi, 

hogy a hivek adják meg az államnak, ami az államé, 
engedelmeskedve neki minden világi dolgokban ; de viszont 
adják Istennek is ami Istené, ott hol a vallás- s erkölcs-
tan törvényei kerülnek szóba. 

0 szentsége Guarini Giovanni grófot Forliból, kit szá-
mos évek előtt a Cameriere di Spada e Cappa méltóságával, 
ruháztatott volt fel, legújabban ettől megfosztotta, mert a 
legujabbi választások alkalmával mint a consorteriának (az 
államjavakból s a katholikus egyház birtokából markoló 
kormánypártnak) jelöltje fellépett s az alsóházba válasz-
tatta magát. Továbbá elrendelte ő szentsége, hogy Vorsák 
Miklós, djakovármegyei pap a pápai kamarások névsorából 
kitömhessék. Vorsák legújabban mint Theinernek megbí-
zottja Zágrábban működik, hol a ,Religio1 által is már em-
iitett munkát, a tridenti zsinatnak történetét kiadja, vagy 
legalább a kiadást vezeti. Továbbá azt mondják, hogy Thei-
ner, hasonló esküszegés mellett, még egy másik munkát is 
készített sajtó alá a vatikáni zsinatról, mely szintén ott 
volna. Vorsáknak letevése azonban alighanem más okokból 
magyarázandó, mint Theinerreli viszonyából, mert ezzel a 
szentszék, legalább a maga érdekében, ugyan vajmi keveset 
törődik. 

VEGYESEK. 
— A freiburgi érseki szék betöltése körüli alkudozások-

nak meghiúsulása után, most már az érseki széknek eddig a 
káptalani helynök javára folyt jövedelmei is be foguak szün-
tettetni ; mert az ottani alsóház azokat tavai csak azon felté-
tel alatt szavazta meg, hogy az érseki szék egy év alatt betöl-
tessék. Az alkudozásoknak meghiúsulása tehát tiszta nyere-
ség a badeni kincstárra nézve, s talán főoka is ezen meghiú-
sulásnak. — A freiburgi érseki szék betöltésére nézve azt 
reméli egyik badeni kath. lap, hogy a szentatya legközelebb 
vagy érseket, vagy ap. helynököt fog oda kinevezni, mi-
után a badeni kormánynyal becsületesen egyezkedhetni nem 
lehet. — Colenso, az ismeretes rationalisticus anglikán ,püs-
pök' nem régen az oxfordi egyetemi templomban akart pré-
dikálni, azonban ettől az oxfordi polgárság kérelmére az 
ottani püspök által eltiltatott. 

— Berlinben a hullák elégetése mellett agitáló egylet-
nek az ottani rendőrségi igazgatósághoz benyújtott kérvénye 
azon okadatolással utasíttatott vissza, hogy az elégetés ese-
tében lehetetlen későbbeu netaláni gonosz tetteknek nyomait 
a hullában felfedezni. Egyik oknak ez is jó. Miután most 
már a szász kormány is megtiltotta a hullaégetést, okosan 
cselekednének az égetők, ha azon országba menekednének, 
mely Svajcz és Olaszország után a legliberalisabb a világon: 
Magyarországba, Itt, ha el nein késnek, mindjárt magának 
az ,államnak' hulláján tehetnének próbát, hogy ekként l e -
hetetlenné váljék, netaláni gonosz tetteknek nyomait fel-
fedezni' . . . . 

— Posenben a porosz kormány tökéletes vadászatot 
tart az apostoli delegatusra. A kettős megye valamennyi es-
perese ugyanazon egy napon idéztetett a tvszék elé, hogy 
felvilágosítást adjanak. Természetes, hogy egyik, sem fogja 
elárulni, minek következtében aztán alighanem valameny-
nyien bezáratnak. — Ugyanezen esperesek felszólittat-
tak, hogy a következő öt kérdésre válaszoljanak, melyek 
által a porosz kormány azt az annyira keresett titkos pápai 
delegátust felfedezhetni véli : 1) Kaptak-e s kitől utasítást 
a polgári házasságra vonatkozólag ? 2) kaptak-e s kitől 
körrendeletet az üresedésben levő plébániák mikénti keze-
lésére nézve; 3) kaptak-e s kitől jun. 20-óta házassági dis-
pensatiókat. 4) kaptak-e Kurowski kanonoktól rendeletet a 
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pozeni megyének igazgatására vonatkozólag s minő tartalmú 
volt az? 5) Kaptak-e s kitől az érseki szék ,megüresedése' 
óta utasítást az egyházi hatósággali közlekedés ügyében ? 
Az esperesek ezen iveket ,megfelelő tisztelettel' ugyan, de 
üresen fogják visszaküldeni.— Midőn Wojciechwoski kano-
nok mult héten brombergi várfogságából hazatért, a nép tö-
megesen várta őt a pályaudvaron, szótalanul kifogta lovait, 
s a legnagyobb csendben húzta kocsiját egészen házáig. A 
rendőrség bámészkodott. — A trieri államügyész 12 papot 
keres nyomozó levéllel. Egy pozenmegyei plébános római-
katholikus egyház becsmérlése miatt' hat heti börtönre Ítél-
tetett ; mert magánbeszélgetésben azt állította, hogy az óka-
tholikusoknak fogalmuk sincs a katholicismus lényegéről. — 
A ,J. de FI.' szerint igen valószínű, hogy a szentatya decz. 
21-én consistoriumot fog összehívni ; mint akkor kineve-
zendő bibornokokat a fama Dechamps mechelni s Manning, 
westminsteri érsekeket, Bartolinit, a Congr. Rit. s Grianellit, 
a Congr. Conc. titkárát, végre mgre Paccát, ap. majordo-
must nevezi. — Az orosz czárnak főudvarmestere, Potocki 
gr. már több izben fogadtatott ő szentsége által. Ugy hiszik, 
a lengyel katholikusok ügyében. 

— Honor cui honor ! Utóiratul mainczi tudósításaink-
hoz megjegyezzük, hogy a felsőháznak elnöke, Görz gróf, ki a 
kérdéses tvjavaslatok ellen szavazott, továbbá Erbach- Er-
bach s Solms-Laubach grófok, kik ugyanazok ellen szóltak 
s szavaztak is, protestánsok ! Egyáltalán a felsőházban csak 
hét katholikus ülvén, a 9—16 szavazatnyi kisebbségben min-
den egyes esetben 2—9 protestáns is volt. Bocsásson meg 
nekik a ,P. E. s I. LS 

— A sziléziai tanitógyülésen egyik tanito a következő 
curiosumot beszélte : az iskola számára szolgáló fa elfogyván, 
a falu bírájához irt, s illedelmesen fát kért tőle. A bíró, ki 

nem igen jártas az olvasás neme3 művészetében, azt üzente 
neki, hogy az ,ultramontán' tanitó tanuljon irni, mert leve-
lét ,még a disznó sem tudja elolvasni'. Tanítónk, nem mer-
vén ellentmondani, fogta magát, kérelmét az iskola nagy 
táblájára irta, meggyőződést szerzett arról, hogy azt osztá-
lyának bármelyik 8 éves tanoncza elolvasni tudja, s aztán 
az egészet kétlovas szekéren elküldte a bíróhoz. . . . Ugyané 
szekér legott elhozta a fát is ! 

— Münchenből, mint minden évben, ugy ezidén is, 
társas zarándoklat indul a szent földre. Az elindulás jan. 
25. történik, az utazásnak főbb állomásai Loretto, Jeruzsá-
lem, Bethlehem, Nazareth, a Karmelhegy, Róma s Assisi. 
Hazaérkezés körülbelül márcz. 18-án. Bővebb értesítést ad 
a müncheni kath. kasino, Barerstrasse, 4 sz. — A ,Kreuzztgl 

e napokban ezeket irta: „A mi protestáns tanítóink közt 
mindinkább szaporodik azoknak száma, kik belátják, mi-
szerint a hitfelekezetnélküli iskola elviselhetetlen teher minden 
becsületes tanitó számára ; mert lehetetlen, hogy határozot-
tan vallásos meggyőződésű férfiú oly iskolában működjék, 
melyből a felekezeti vallástanítás, minden oktatásnak eme 
koronája s az iskolai tanulásnak e legfőbb áldása eltávolít-
tatott". — Berlinben e napokban egy házasulandó pár jelent 
meg a polgárházassági hivatal előtt, melyről csakhamar ki-
tűnt, hogy a felek — testvérek ! A jó emberek azt hitték, 
hogy „miután a polgári házasság az olyanok számára hoza-
tott be, kiket a papok nem akarnak összeadni" — hogy ők 
is kelhetnek házasságra, miáltal örökségöknek megosztását 
elkerülhetni vélték. 

— Azon hely, mely a berlini centrumpártban Baudry 
halála által megürült, ismét méltóan töltetett be az által, 
hogy Aachenban Biegeleben Miksa, volt hesseni minister 
választatott meg birodalmi képviselőnek. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Midőn lapunkat az uj előfizetési idény beálltával t. közönségünknek figyelmébe ajánlanók, kevés szóval tesz-

szük azt. — Az imént lefolyt két évban, mióta t. i. e lapot vezetjük, minden igyekezetünk oda irányult, miszerint a 
meglevő anyagot a ,Religio1 rendeltetéséhez és czéljához képest a lehető legszélesebb mérvekben s olyformán karoljuk fel, 
hogy t. olvasóink abból mindenkor a világ, tüzetesen a katholikus világ állásának s anyaszentegyházunk váltakozó 
esélyeinek tiszta, hű és tökéletes képét meríthessék, mig emellett az elvontabb egyházi tudomány terét sem hagytuk 
parlagon heverni. 

A lap élén álló vezérezikkeink majd a ,Havi szemlé'-ben általános áttekintetet nyújtanak a világ folyása 
felett; majd egyéb egyházpolitikai dolgozatokban azon irányelveket hangoztatják, melyeknek szemmeltartásától nézetünk 
szerint a ránk erőszakolt küzdelmeknek szerencsés, azaz a jó ügy javára leendő kimenetele függ ; — majd ismét dogma-
tikai, egyházjogi s történeti, erkölcstani, katechetikai, liturgikai sat. értekezések által a tüzetesen egyházi tudománynak 
mezejét is, terünkhez képest miveltük, mi közben egyéb érdekes, szemeink előtt lefolyó mozzanatok mindenkor gyors s 
kimerítő méltatást találtak ; nem is említve, hogy közérdekű egyházhatósági kibocsátványoknak közlésére is kiváló 
figyelmet fordítunk, s hogy ,Egyházi Tudósításaink' mindenre terjednek ki, ami bárhol a világon ránk, katholikusokra 
nézve fontos, vagy akár csak érdekes is, mely tudósítások közt a mindig első helyen áll6 pesti levelek tüzetesen s kiválólag 
hazai dolgokkal foglalkoznak, ugy szintén mint majdnem megszakitás nélkül egymást követő vidéki levelezéseink is. 

8őt, ámbár pártoltatásunk, egészen őszintén mondva, semmi arányban sincsen az időben s fárasztó, szakadatlan 
munkában hozott áldozatokhoz, mégis az előfizetési árnak minden felemelése nélkül lapunkat tizenkét ivvel nagyobbítottuk meg, 
midőn az ,Irodalmi Értesitö'-t megindítottuk, miből számunkra ennyivel több munka, de semmi anyagi haszon sem 
származott. Tettük pedig ezt ; mert hazánk katholikus irodalma érdekében szükségesnek tartottuk, s mert lapunkat ez 
által is emelni kívántuk, az lévén elvünk, hogy aki mit felvállalt, azt végezze becsületesen, mindaddig mig birja. 

Ezek alapján bátran azt merjük mondani, hogy minden méltányos igénynek eleget tenni iparkodtunk. A tisz-
telt közönségen lenne immár a sor, tömeges pártolása által irányunkkal való egyetértésének kifejezést adni. 

E szempontból ajánljuk tehát lapunkat, mely régi modorában haladni fog ezentúl is, régi utján, s kérjük t. elő-
fizetőinknek nem csak további személyes pártfogását, hanem mindinkábbi terjesztésünkre való hathatós közreműködését is. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre 5 forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor 

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

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 



aiegjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

ázerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre nelyben s posta-

küldéssel 5 t't. 
Szerkesztői lakás, Budán 
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Divnm Hieronymum 
oppido Stridonis in regione interamna (Muraköz) Hungáriáé 

anno CCCXXXI p. Chr. natum esse propugnat 
Josephus Dankó 

Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Canonicus Theologus. 
(Folytatás.) 

Dankó kanonok müvének fonalán immár odáig 
jutottunk, hogy azon irókat kell előszámlálnunk, 
kiknek nézete szerint Stridon Pannoniában volt. 
Szerző e pontot is oly terjedelmes olvasottsággal 
tárgyalja, hogy mi, terünk szükvoltához képest 
az általa idézett irók közül csak a főbbeket s isme-
retesebbeket emelhetjük ki, a többiben pedig t. ol-
vasóinkat magára a műre utalván. Ide tartoznak 
tehát Broderich, váczi püspök, Oláh Miklós prí-
más, Canisius, Inchoffer, Eggerer, Valvasor, Han-
siz, Szentivány, Timon, Lampe, Tarnóczy, Ben-
ger, Deserics, s sok egyéb ismert iró mellett Bél 
Mátyás is, kinek ez ügy körüli nézetéről s nyilat-
kozatáról már e czikkek elsejében szólottunk. Ide 
tartozik a pálosrendü Bedekovich József is, kiről 
azonban szerzőnk akként itél, miszerint inkább 
azon volt, hogy könyve terjedelmét, mint hogy 
annak belbecsét növeszsze; mert bő olvasottság s 
magában véve dicséretes szorgalom mellett, mind 
e kettőt gyakran arra használja, hogy rendesen 
nem a legjobb irálylyal felesleges dolgokról érte-
kezzék, mi azt muratja, hogy itélő tehetsége sem 
szorgalmával, sem olvasottságával nem szokott 
mindig lépést tartani, amiért is Horányi — Nova 
Mem. Hung. I. 363 — igen helyesen imígy nyilat-
kozik róla : „Lector in dubiis rebus definiendis ma-
jorem iudicandi acrimoniam quandoque et perspi-
cuitatem, ac fere ubique tersam magis latinitatem 
desiderabit". Curiosum gyanánt emiitjük eme né-

zetét is, ') hogy sz. Jeromos szláv eredetű volt „ex 
his ipsis Slavosarmatis per modernam Croatian» ab 
imperatore Constantino dislocatis", mire Banduri 
kissé gúnyosan ezeket jegyzi meg: 2) „Nullibi in 
operibus d. Hieronymi ne quidem vestigium re-
peri -linguae Slavonicae, quam quidem si calluisset, 
in explanandis Scripturis, et pluries, cum de norni-
nibus Hebraicis, ea procul dubio usus esset. Ubi 
vero divus Hieronymus patrium sermonem appel-
lat, aut nostratum linguam, id de lingua Latina, 
quae tunc per universum Romanum orbem in usu 
erat intelligendum esse, nemo ignorât. 

Lehetetlen, hogy e helyt Stilting nevét mellőz-
zük, kinek hazai történelmünk körüli érdemeit 
szerző hálásan ekként magasztalja; „Stiltingnek 
ide vonatkozó értekezése — Acta S.S. Sept. Antv. 
17 62 ; VIII, 425 — kitűnő, a benne kifejtett tu-
domány miatt nem kevésbbé, mint a kidolgozásban 
nyilvánuló szorgalomnál fogva. Nyelvezete tiszta s 
nem minden szónoki csin nélkül. Azonban nem csak 
ez az, mi e kitűnő férfiúnak köztünk való emlékét 
halhatatlanná teszi; ő az egyszersmind, ki egyik 
jeles dolgozatában szent István, első, igazán apostoli 
s legnagyobb királyunknak tetteit jól megérdem-
lett, fényes világosságba helyzé. Nem csak, hogy 
ezen, jeles tettei, hitbuzgósága s szentséges élete 
által az egész világ előtt köztisztelet tárgyát ké-
pező, nagy szent királyunknak, Hartvig áltál szer-
kesztett életleirását védelmi s egyéb jegyzetek kí-
séretében kiadta, hanem ugyancsak annak történe-
tét önállólag oly jeles műben is bocsátotta közre, 
melynél kimerítőbb mindeddig nem létezik. Ott 
vannak ama beható fejtegetések a magyar nemzet 

Natale solum magni Ecclae Doct. s. Hieronymi in 
ruderibus Stridonis occultatum, sat. Neostadii 1752; p. I . c. 
38 p. 145. — 2) Const. Porph. De adm. Imp. jegyz. a 36. 
fej.-hez ed. Migne. Patrol. Gr. Paris. 1867; 113, 311. 
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keresztényitéséről, melyek ennek érdemét a latin 
egyháznak tulajdonítják ; ott ama másik, mely ha-
talmas érvekkel bevitatja, miszerint a magyar szent 
koronát a római szék ajándékozta királyainknak. 
Ezek azon munkálatok, melyek Stiltingnek, erős 
meggyőződésünk szerint, mindenha ajánlásul szol-
gálandanak azok előtt, kik az egyházi s hazai tör-
ténelmet józan elfogulatlansággal s becsületes tö-
rekvéssel buvárlataik tárgyává teszik". 

Végül a velenczei származású Coleti mellett 
itt még Horányi, Windisch, Czuppon s Vályi ne-
veit emiitjük, kik mindnyájan Stridon városát Mu-
raköznek Ítélik oda, valamint Stolberg 3), Nagy 4), 
Neander 5), Thiele 6), Büdinger 7) és Fridrich is.8) 

Ideje is lesz már, hogy, miután a különféle 
nézeteket felhoztuk, a legutolsónak, egyúttal a 
helyesnek is bevitatásához fogjunk. Az első, kire 
e tekintetben hivatkozunk maga sz. Jeromos ugyan, 
kinek azonban ide vonatkozó nyilatkozata oly tág-
értelmü, hogy kissé behatóbb nyelvészeti fejtege-
tést kiván, mi szerzőnek igen érdekes philologicus 
excursusra alkalmat adott, melyet főbb vonásaiban 
legott jelzünk, mutatványul, mily sokoldalú kép-
zettséget igényel az efféle egyháztörténelrni egyed-
iratoknak helyes kidolgozása. 

Azt mondja ugyanis szentünk, — De Vir. 111. 
c. 135. ed. Vall. II, 935; — hogy ő „patre Euselio, 
oppido Stridonis, quod a Gothis eversum, Dalmatiae 
quondam Pannoniaeque confinium fuitlí született. Itt 
tehát két kérdés merül fel, az első : mely időre vo-
natkozik ez a ,quondam1 szó: s másodszor, miután 
Stridon városát Muraközbe teszszük : olyan volt-e 
valaha e tájéknak földtani s politikai felosztása, 
mely szerint egy Dalmatia nevü tartomány Panno-
niával határos volt? 

Mely időre vonatkozik tehát ez a ,,quondam't 
— sz. Jeromos idejére-e, ugy hogy Stridon 3S0 kö-
rül dulatott volna fel, avagy sokkal korábbi idő-
re-e? más szóval: mikor volt Dalmatia Pannoniával 
határos, sz. Jeromos idejében-e vagy korábban? 

E ,quondam' szót, bizonyítja szerző, a római 
remekírók ez értelemben használják : „quodam tem-
pore, olim". Igy mondja Cicero : Pro Sexto Roscio 
Amerino n. 53. ed. Bipont. III, 154 — „Vestrum 
nemo est, quin intelligat populum Romanum, qui 

3) Gesch. d. Rel. J . Chr. Wien 1818 ; XIII, 202. - 4) 
Notit. pol.-geogr. I. R. Hung. Bud. 1828. — 5) Alig. Gesch. 
d. christl. Rel. u. Kirche, Hamb. 1829. II. 3, 952. — 6) D. 
Königr. Ung. Kasehau 1833; II, 147. — 7) Oesterr. Gesch. 
bis z. Ausg. d. XIII. Jhrh. Leipz. 1858 ; p. 36. 8) Kirchen-
geschichte Deutschi. Bamb. 1867; I. 207. 

quondam in hostes lenissimus existimabatur, hoc 
tempore domestica crudelitate laborare" ; Ovidius 
igy szól Fast. III. 547 — ed. Arg. 1807. III, 53 
— „Hunc moi-em Aeneas pietatis idoneus auctor 
attulit in terras iuste Latinas tuas. Ille patris genio 
solennia dona ferebat ; hinc populi ritus edidicere 
pios. At quondam, dum longa gerunt pugnacibus 
armis bella, parentales deseruere dies". Terentius 
pedig mind a két szót egyesitvén — Eun., II. 2, 
246: ed Miller. Berol. 1749. p. 46 — ezt mondja: 
„Olim fuit generi quondam quaestus apud saeclum 
prius".Ezek s hasonló helyek már igen valószínűvé 
teszik, hogy ez a ,quondam1 oly időkről értelmezendő, 
melyek sz. Jeromos korát megelőzték. 

Még biztosabb eredményre jutunk, ha a római 
birodalomnak politikai felosztását veszszük tekintet-
be, ugy, amint azt a ,Notitia Dígnitatum omnium, 
tum civilium quam militarium in partibus Occiden-
ts'alapján ismerjük, melynek szerkesztése sz. Jero-
mos idejébe esik. E szerint Illyricum hat részből 
állott : Pannónia secunda, Savia, Dalmatia, Pannó-
nia prima, Noricum mediterraneum, és Noricum 
ripense. Sextus Rufus, (Festus R.) ki ,Breviárium 
de victoriis et provinciis populi romani' czimü 
munkáját Valens császár parancsái'a 370 körül 
irta, ezt jegyzi még Illyricumról : „Habet Illyri-
cus septem et decern provincias : Noricorum duas, 
Pannoniarum duas, Yaleriam, Saviam, Dalmatiam, 
Moesiam. Daciarum duas". A Diocletian idejében 
készült ,Catalogus provinciarum' a pannóniai dioe-
cesisben szintén 17 tartományt ismer: Pannónia 
inferior, Favensis (Savensis, Savia) Dalmatia, Va-
leria, Pannónia superior, Noricus pariensis ésmedi-
terranea". Végre a ,Laterculus', melyet Polemius 
Silvius Kr. u. 448. esztendőben kiadott, a tartomá-
nyok neveit ekként sorolja fel : „V. in Illyrico 
XVIII. Dalmatia, super mare. Pannónia prima, in 
qua es' Syrmium, Pannónia secunda, Valeria, Pre-
valis, Mysia superior, Epirus vetus és nova, Nori-
cus ripensis super Danubium, Nor. mediterranea, 
Savia, Dardania, Haemi mont., Dacia, Scythia, 
Creta insula, Achaia, Macedonia, Thessalia". Mind-
ezen történelmi emlékek 297—448 évek közt ke-
letkeztek s azt bizonyítják, hogy akkor, azaz sz. 
Jeromos idejében Pannónia és Dalmatia közt egy 
harmadik, Savia nevü tartomány terült el, hogy 
tehát akkor e két ország nem lehetett határos, 
amiért is a kérdés alatt lévő, Jeromos-féle.quondam' 
oly időkről értendő, melyek az ő korát megelőzték. 

De hát milyen időkről ? más szóval : mikor 
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volt tehát Dalmatia határos Pannoniával? mikor terjedt a 
Dráváig ? 

A felelet erre : Augusztus idejében. Róla beszéli az u. 
n. ,ancyrai márványtábla', hogy Illyricum határait az Ister 
folyóig kiterjesztette s ugyanerre vonatkozik Ovidnak eme 
distiehonja is — ex Pont. II. 2 , 7 7 — : „Adde triumphatos 
modo Paeonas, adde quieti subdita montana Dalmatiae". 
Mikor Dalmatia t. i. a rómaiak hatalmába került, akkor 
közigazgatásilag a Száva s Dráva közti terület is csatolta-
tott hozzá, ugy hogy azután egészen a Dráva folyóig terjedt 
s Savia tartományát, a mai Horvátországot, (voltaképen a 
régi Siavoniát) is magában foglalván, Pannoniával hatá-
rossá lön. Erre nézve kifogástalau tanuk Dio Cassius s Vel-
lejus Patereulus, kik mindaketten Dalmatia helytartói vol-
tak. Dio nevezetesen ezt mondja: „A pannon népek az Ister 
folyó mentében laknak, Noricumtól kezdve egészen az euró-
pai Misiáig, mint a dalmatáknak szomszédjai" — mely, pa-
non népeknek műveltségi állapotát s erkölcseit ecsetelvén, 
ekként folytatja9) : „Ezeket én nem csak hallomásból tu-
dom, vagy talán olvasásból ; hanem személyes tapasztalatok 
alapján irom ezeket, mint a ki e nemzetet kormányoztam". 

Ha mindjárt e határviszonyok későbben hivatalosan 
megváltoztak is, mindazonáltal nem csak a nép száján, ha-
nem még későbbi Íróknál is ugy találjuk, hogy Pannoniát 
mint Dalmatiával határost emlegetik s igy tett sz. Jeromos 
is, ki midőn azt mondja : ,quondam', Augustus korát tar-
totta szem előtt, mert akkor e két tartomány csakugyan ha-
táros volt. 

R é s z l e t e z é s e k , 
IÍI . 

Arnold, Heber, Martin, Hough, Kohloff, Jowaley, 
Burney, Taylor, Humbold, Kotzebue, Horschelmann stb., 
megannyi tősgyökeres protestáns irók mondják : hogy con-
fessiójuk végre a 18-dik század elején téritőket kezdett ki-
küldeni; s ma már 252 telepitvényei vannak. De mind-
nyájan egy szájjal vallják egyházuk missióinak gyümölcs-
telenségét. „Hitküldéreiket tunyaság- és fösvénységről vá-
dolják". (Arnold, 2. Th. 5. 598.) — „Kik kevés józan ész és 
tapintatot fejtettek ki a vadak tartományaiban tanúsított 
bánásmódjukban: (Downes Off. Erzähl. 1833.) kiknek az 
érett Ítélet s emberismeret nem sajátjaik, (u. o. 1. e.) kiR az 
erkölcsi jobbulást kevéssé, vagy épen semmit elő nem moz-
dították. (Meyen Reiseb. e. Engl.) Balmagyarázataik kö-
vetkeztében, az uralkodónak tekintélye is tetemesen meg-
csökkent. (Beechey Quart, rev, 1. i.) Ezen inkább kereskedő 
s politikai ügynök, például : Gatzloff-Lay, Tradeseant, Pritt-
chard stb., mint missonarius uraknak többjei évenként több 
ezer nehéz piasztert tudnak összeszerezni, kivált az Észak-
amerikai sernek a vadak közötti elkorcsmáltatásával. (Meyen 
Nat. Forsch, a. Reuss. 11. d.) Alig hihető, mennyire culmi-
nált e téritők despotismusa ; nyomásuk következtében az 
ős lakósok véginségre jutottak, s a missionariusok által rá -
juk rótt tömérdek adónak előteremtésére elégtelenek. (U. o. 
11. 12. d.) Tajó királyt részökre hóditván, a szegény va-

9) Dion. Cassii Cocceiani Hist. Rom. ed. J. Leunclav. Hannov. 
1606.1. 49. p. 412. 3. 

dakra erőszakolák az uj hitet, ki ehhez nem szegődött, meg-
öleték. Patakként folyt a vér, egész törzsökök kiirtattak ; 
csak kevesen kerülhették ki a halál tőrét, kik t. i. a he-
gyekbe szaladhattak. De ezen missionáriusok tanitmánya 
nem valódi kereszténység. (Ftb. Otto v.Kotzebue I. Th. S. 91.) 

Jól megjegyeztetni kérjük : ezek és a II-dik §-us sar-
kán felhozott idézetek, nem holmi ultramontán nagyitások, 
de a legdicsőitettebb protestáns irók és utazók vallomásai. 
Következőleg tanitó kath. egyházunk emberinivelő, világ-
polgárositó képességének kétségtelen, (mert maga az ellen-
fél által kiállított) bizonyítványai. 

De ugyanezen lovagias ellenfél maga bevallja azt is, 
hogy az elhatalmasodó,észvallás'minden poesist és művésze-
tet kizárt köréből, s ekkép nagy sebet ejtett mind a rajz, 
mind pedig a plasticus művészeten. Halljuk erről is a kivá-
lóbb protestáns nevezetességek vallomásait, mennyire alá 
sülyedett a hangászat hitújításunk következtében ? „Mi meg-
vetjük templomainkban e kedves művészetet s elhanyagol-
juk (Wagner Reise in d. Fremde. I. Th. S. 318.) a ka-
tholikusok pedig, mint a liturgiái ünnepélyességnek lénye-
ges részét, egyházaikban fentartják és müvelik azt. (Clau-
sen. 1. c.) A reformatiótól és Karlstadtól fogva e mai napig, 
egy okos ember sem barátkozhatik meg a képek ostromával. 
(Kaiser, Bibi. Theol. 2. Th. S. 184.) Mert egy jó szent kép 
néma predikáczió. (Meyer 1. c.) Mert a templombeli képek a 
népnek képes bibliája (Wohlfart 1. c.) Mert a jó képek val-
lásszerü használatának sikerét nem tagadhatni. (Meyer kri t. 
Kränze, 830. S. 19.3.) És mégis fájdalom ! Nálunk (protes-
tánsoknál) például Rotterdamban, a képek és szobrok iránti 
düh a hires Erasmus képszobrát is folyamba vetette min-
den egyéb kép és feszületekkel együtt. Mi több, a baseli, haj-
dan kath. ma prot. székestemplomra vonatkozólag: ,Im Innern 
hat der Fanatismus oecolampadischer Ikonoklasten allen 
Heiligenbildern, die man nicht aus ihrer Nische herabstürzen 
konnte, sämmtlich die Nasen und halben Gesichter wegge-
hauen, wobei selbst Christus und die zwölf heiligen Apostel 
nicht verschont blieben, zum deutlichen Belege, dass man 
auch Sie, wenigstens damals, unter die Katholiken und 
Päpstler gerechnet hat'. (J. B. Salfinger et c. Regensburg, 
1846. 91. 1.) Mi protestánsok is boszankodva emlékszünk 
azon magasállásu angol nőre, ki 1844-ben a húsvéti ünne-
pek alkalmával szent Péter-templomában s ép azon tényen 
kapaték, midőn Péter apostol szobra előtt megállapodva, 
selyem muffját a szent kép arczába csapá, s annak lábait 
csúfságból ölebecskéjével megnyalatá. (L. R. K. 844. Hirs. 
320. 1.) Nálunk oly templomokra találunk, melyek széna 
vagy szalmapajtákhoz annyira hasonlitanak, hogy haszta-
lan iparkodnék valaki e képzeletektől megmenekedni. (Wol-
fahrt. 1. c.) Templomaink sok helyeken istállókhoz hasonli-
tanak inkább, mint Istennek szentelt házakhoz, melyik prot. 
tartomány mondhatja erre, nálunk nem ugy van ? (Clausen. 
I.e.) Templomaink gyakx-an vadonsághoz hasonlitanak, azért 
az evangelika egyház három század alatt nem juthatott 
szent építészetre (architectura)". (Coelestin Geist. Gespr. 
Leipz. 1834. 

Jól mondja tehát egyik jelese korunknak, hogy ha 
valaki a festészet, szobrászat, épitészet, arany-ezüst és se-
lyem himzetek remekei után tudakozódnék, azt kényszerit-
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tetnénk katholikus tartományokba utalni. Ezek termik az 
Angelokat és Raphaeleket, a Cherubiniket és Mozartokat, a 
dicső szobrász- és zene-királyokat. 

A művészet, vallásos érzemény s irányzat nélkül ha-
sonlit a mesterséges virághoz, melyben a természet szépsége, 
életelevensége nem nyilatkozik. A festészet, például, mióta 
nem a vallás szent történetének teréről kölcsönöz feldolgo-
zási tárgyakat, s a vallás fenséges szelleme nem lelkesíti 
azt," kéjhölgyeket, hiu arczképeket, lelketlen tájrajzokat 
ecsetel. Az ó és uj szövetségi történettár, a világhistoria, a 
nemzeti hős tettek buzditó emlékei sokáig és hiában várnak 
egy uj Raphael, Michel Angelo, Palestrina, Pergolese s 
többekre, kik magas lelkesedésöket, fenragyogó eszmény-
képeiket a vallás és történelem régióiban feltalálták. 

Hol a vallásos keblek hitvirágait a rationalismus der-
mesztő hidege elfonyasztotta, — ott strassburgi és kölni do-
mok, római kathedralék nem emelkedhetnek. 

A mammonistennek tömjénező britt oroszlán csakis 
materialisticus intézményeinél ápolhatja némileg a művészet 
egyes ágait, melyek kalmárszerű üzleteivel vagy kéjeivel 
kapcsolatban vannak. Nála csak roppant gyár- és színhá-
zak, tágas birka óllak, börtönök és bálházak építésében ; 
holmi Malborough- s Wellingtonféle szobrok emelésében ; 
Diánák s mezitlen Venusok rajzában, bál- és színházi zené-
szeiben stb., áll a festészét, építészet, hangászat stb. tökély-
telje. Mit e nemben nagyszerűt és mesterileg készültet fel-
mutathat, az a katholikus előidőkből való. Maga a páratlan 
nagyszerüségü Pál-templom a londoni cityben, melynek 
hossza 500, széle 250, magassága 340 láb, kúpja pedig 145 
láb átmérőjű; — igen, e 3,000,000 pengő forintba került 
csudamű, még ez is a katholikus Wreen Kristófnak remekje. 
Hogy ne is említsük, többek közt, az úgynevezett West-
münsteri apátságot, avagy szent Péter-templomát, a góth 
építészet legjelesebb maradványainak egyikét, melyben sok 
király s tekintélyes férfiak, a Henrikek, Newtonok, Sha-
kespearek, Händelek stb. elsirolva vannak. 

De tanitó kath. szentegyházunknak küldöttjei azok is, 
kik még az Antillákon s a legtávoliabb világrészekben 
nem csak az evangéliumnak önfeláldozó heroldjai, de a min-
den néven nevezendő szép művészeteknek is ültetvényesei 
egyszersmind. 

Ki volt az, ki a peckingi császári lakot oly remek mü-
vekkel gazdagítá, melyek még ma is minden utazó csudá-
latának tárgyai ? Egy jezsuita, a világhírű szobrász, Benoit 
atya. Ki volt az, ki ugyan a peckingi fényiakot oly remek 
darabokkal ékité, hogy ennek következtében a menny fiának 
(császárnak) legbensőbb barátságára, gyakoriabb társalgá-
sára lőn méltatva? Ismét egy jezsuita, a jeles festész, Atti-
ret atya. Kik voltak azok, kik némely tudományokból ma-
gának a chinai császárnak oktatást adva, s az ujabb, czél-
szerübb ágyukat felfedezve nagy kegyelmeket nyertenek ? 
Ismét két jezsuita, a tudós Werbeist és Gerbillon atyák. Ki 
volt az, ki ugyan Chinában a mathematikai társulat elnöki 
székére emeltetvén, befolyását remek keresztény templomok 
építésére használta, a császár határtalan kegyével s végre 
Khangi császár által emelt emlékkővel tiszteltetett meg ? 
Nem más, mint Schell Ádám, jezsuita térítő. Ki volt végre 
az, ki a nankingi csillagász tornyot s peckingi kath. tem-

plomot építette, mint ügyes gépész a chinai udvarnál kiváló 
tiszteletben s nyilvános és ünnepélyes temettetésben részesit-
tetett? Végre is nem más, mint tanitó kath. egyházunk hit— 
küldére, a világhírű Ricci Mátyás, jezsuita atya ! 

És a földészetnek is legnemesebb, legszélesebb érte-
lemben vett barátja a mi egyházunk, a tanitó kath. egyház. 
Az ő iskolájában oktatvák, az ő szentélyéből küldvék azon 
szerzetes férfiak, kik a spanyol és portugál felfedezések 
után a rézszinü benszülötteket szorgalmas földmivelőkké 
képezték. Ok alakiták Amerika őserdeit gabona termő ró-
nákká, s a franczia kormány is nem rég a derék trappistá-
kat, kiket imént száműzött, Algir pusztáira telepité, hogy a 
kóbor beduinokat, rablásból tengő arabokat polgárosítsák, 
földmivelésre, iparűzésre szoktassák. 

Azért maga az el nem fogúit bölcselő elme, politikai 
nézpontból is, tanitó katholikus egyházunkat méltán mond-
hatja a legnagyszerűbb és sikerdusabb világintézménynek, 
mert nincs oly testi vagy lelki szüksége a szenvedő emberi-
ségnek, melyen ő üdvárasztó tanai, felállitott intézetei által 

ff ff 
segitni ne törekednék. Ö s csak egyedül O mondható Hel-
lás- és Látiumban is az eltapodott emberméltóság eredeti 
minőségében visszahelyezőjének, rehabilitatorának. A világ 
polgárisodását végpusztulással fenyegetett vad népek vas 
mellébe Ö tört utat a szelídebb érzelmeknek, s menté meg ff 
üszkeiktől az előidők remekeit, páratlan észszüleményeit. O 
száritotta ki a posványokat, átlábolhatlan ingoványakat s 
hitküldéreinek ásói- fejszéi- és kapáival utat egyengetett a 
járhatlan sivatagok, erdők és pusztaságok közepén. A halál 
árnyékában ülő emberevőket ő vezette be a földmüvelésnek, 
mesterségeknek s hasznos isinereteknek csarnokába. Elany-
nyira, hogy tanitó egyházunk Ázsia bérczein, Afrika ho-
moktengerein, Amerika őserdeibea, Australia szigetein fára-
dozó egyetlen missionáriusa is a szenvedő emberiségre 
nézve, igazi áldásnak, véghetetlen boldogság tényezőjé-
nek mondható. 

Ez az oka, hogy maga I. Napoleon a milánói plébá-
nosokhoz intézett beszédében többek közt e nyomós szava-
kat is mondá: „az ujabbkori bölcsészek s encyclopaedisták 
el akarák hitetni Frankhonnal, hogy a tanitó kath. egyház 
minden, még az emberiség földi jóllétét czélzó haladásnak 
is kibékithetlen ellensége ; azért papjaival együtt üldözék 
azt. De csakhamar kiábrándultak, belátván, hogy a katho-
licismus csakugyan polgárisodásunk egyedüli ős anyja, a 
mindenbeni előbbre haladásnak dajkája, hatályos tényezője. 
Azért is annak széjjel szórt oltárait ismét visszaálliták s el-
űzött papjait visszahivák. Én részemről szerencsésnek érzem 
magamat, hogy e nagyszerűségben páratlan és üdvös munká-
nak végrehajtására közreműködhettem'. (Pfeils.Staats.1827.) 

De maga Rousseau is Emiljében tanitó katholikus 
szentegyházunk vitálynokául vállalkozik, midőn mondja: 
„ma már a világi hatóságok, úgynevezett kormányok tekin-
télye szilárdabb, feldulatásuk esetei ritkábbak ; s ezen öröm-
teljes átalakulás kizárólagosan a katholikus szentegyháznak 
müve. Azon egyházé, mely az ősidők vérengző hatalomtar-
tóit is megszeliditette. Ne is képzelje senki, mintha e kor-
szakot képző változás a tudományos haladásnak müve le-
hetne, melynek fenragyogása mellett sem a letapodott em-
berméltóság nem rehabilitáltatott, sem China, Egyptom 
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Athene, Róma stb. uralkodói vérengzők lenni meg nem 
szűntek. A szemeink előtt működő sok, kegyeletes egylet, 
az emberi nyomorok enyhitésére meghozott irgalmas inté-
zetek, egytől egyig a katholikus egyház szülöttjei". (L. Pfl. 
Stu. 1827. VI. 1850. 53. 1.) 

Es Montesquieu, a liberalismus felkentje, tanitó szent-
egyházunknak természetfölötti varázserejéről tanúskodik 
akkor, midőn mondja, hogy a katholicismus főleg ugyan az 
emberiség túlvilági üdvének munkálására látszik alkotva 
lenni, de egyúttal annak földi jóllétét is legnagyobb mérv-
ben, legörvendetesebb sikerrel munkálja, eszközli. (Esprit, 
d. Loy XXIV. c. III.) 

Tehát magának az ellentétnek, az úgynevezett pro-
testáns igazhitüségnek (orthodoxia) tárából kiaknázott idé-
zetek halmaza is, katholikus szentegyházunk tanszabadsá-
gának, tanitásbani függetlenségének a szenvedő emberi-
ségre nézve is szükségességéről tanúskodik. 

Ot a népek azon őstanitójául ismervén el, ki szintén a 
protestáns Macaulay angol történész szavaiként, a föld ke-
rekségének legtávolabb részeibe épen oly buzgó térítőket 
küldöz e pillanatban is szét, minő valaha amaz Ágoston volt, 
ki Kent grófságában társaival partra szállott, hogy a szilaj 
angol-szászok érczmellébe utat nyisson a ker. polgárisodás-
nak. (L. BN. 1847. VA. 1850. 54. 1.) 

Kik tehát kath. szentegyházunk nativus tanszabadsá-
gát massregelungozni,megrendszabályozni akarják; legyenek 
Berlinben, Bécsben, vagy akár Pesten is; nem félünk kimon-
dani, hogy egyrészt elfogult pártemberek, a szent István bi-
rodalmát is keresztény jellegétől megfosztani akaró kőmü-
müves pártnak emberei, de másrészt a helyes felfogásban is 
kiskorúak, sőt a gyakorlati kormány képességet illetőleg, 
merő zérusok potentiák nélkül, kiknek abbeli viselete, hogy 
a szükséges qualificatiók hiányában is, Cicero szerint, ve-
zénylő tengernagyok in puppi manent, etclavum tenent, épen 
nem mondható hazafiasnak, mert az által, hogy a világné-
peket s ezek közt derék magyarjainkat is, ősanyjuk (a kath. 
egyház) emlőitől leszakítják s egy szívtelen mostohának, a 
rideg rationalismusnak (semmihitüségnek) fagyasztó ölébe 
korbácsolják; — igenis, ezáltal, kivált a magyar birodal-
munkban máris dulakodó, úgynevezett ázsiai állapotokat, 
nemzeti hegemóniánk sirásoját, hinni akarjuk, hogy ex 
ignorantia, azonban vincibili, vétkes tudatlanságból nya-
kunkra erőszakolják. Gundy Mihály, esperes. 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest, deczember 8. T ö r v é n y j a v a s l a t a v a l -

l á s s z a b a d g y a k o r l á s á r ó l é s a v a l l á s f e l e k e -
z e t e k e g y e n j o g ú s á g á r ó l . Ez czime azon munkála-
tosak, melyet Molnár Aladár ur, mert ki más tehette volna 
ezt ? az Eötvös és Irányi által készített javaslatok mellett 
benyújtott az ,egyház és állam közti viszony rendezésére' 
kiküldött albizottságnak, mely, mint liberális lapok mond-
ják, ez utóbbiaktól abban különbözik főleg, hogy a vallás 
szabadságán kivül az állam, s az állami-rend érdekeiről is 
részletesebb intézkedéseket tartalmaz, ami más szóval annyit 
jelent, hogy a törvényjavaslat kis kiadásban felér az ame-
rikai rendszerrel ; de annyi bizonyos, hogy az amerikai 
rendszert à la Bismarck igen biztosan lehet rá felépíteni, 

sokkal biztosabban, mintsem M. A. ur a balaton-füredi sze-
retetházat felépítette. 

Valóban M. A. ur nagy férfiú, dicső férfiú, nevét 
örökké hirdetendi, már t. i. a mig el nem felejtetik, ama 30 
§, melyekkel szabadságot igér a vallásfelekezeteknek, kü-
lönösen a katholikusoknak, kötött kezekkel és lábakkal, biz-
tosítja az állami rendet és létet a hitetlenség felszabadítá-
sával, ugy hogy mi daczára a látszólagos szabadság külszi-
nének a katholicismusra nézve, sokkal helyesebb czimnek 
találnók a következőt : „Törvényjavaslat a hitetlenség sza-
bad gyakorlatára ésa katholicismus elnyomására", hiszen az 
egész törvényjavaslat nem más egyéb, mint szabad tér en-
gedése, hogy azok, kik eddig titokban hitetlenkedtek, ugyan-
azt jövőre a törvény védpaizsa alatt tehessék, — semmi 
egyéb feltétel nem kivántatván e nemes czél nyilt beválha-
tására, minthogy az illető nyiltan hitetlenkedni akarók 
polgári kötelességeiket máskülönben teljesítsék, azaz adó-
jukat megfizessek ós útjában ne álljanak a liberalismusnak ; 
a katholicismusnak pedig oly szabadság van benne engedve, 
hogy nem tudjuk elhatározni, vájjon ugy fejezzük-e ki ma-
gunkat, hogy abban az elnyomatás szabály és a szabadság 
kivétel vagy nem kell-e általában ugy jellemeznünk azt, hogy 
az kivételesen szabályszerű elnyomatása a katholicismus 
szabadságának. 

Ezt beigazolni első és főkötelességünk, nem ugyan a 
törvényjavaslat egész terjedelmében, mihez terünk hiányzik, 
de mégis oly módon, hogy állitásunk igazsága felől semmi ké-
telyt se engedjünk uralkodni, ellenkezőleg, hogy meggyőzzük 
olvasóinkat arról, mily idylli állapotot készítenek részünkre 
azok, kik az imádott (?) szabadságot mindig ajkaikon tart-
ják és mily szabadtér van engedve a hitetlenségnek. 

Mindenekelőtt ez utóbbit jellemezzük csak röviden. Az 
1-ső § ugyanis igy szól: „mindenki vallhat és követhet, bár-
mily hitet vagy vallást, s azt az ország törvényeinek kor-
látai közt külsőképen is kifejezheti és gyakorolhatja". Va-
lóban mint az egész törvényjavaslat, ugy különösen e §., 
mely characteristicumát képezi az egésznek, csak az emberi 
szellem beteges, kóros állapotáról tesz tanúságot és hiven 
visszatükrözi ama kimondhatatlan zavart fogalmakat, melye-
ket korunk az igazságról, a vallásról, az embernek Istenhezi 
viszonyáról táplál. A törvényjavaslat, bármely hitet, vagy 
vallást szabadnak nyilatkoztat, csak az állam törvényeibe 
ne ütközzék, de hiszen az állam tőrvényeibe nem ütközik a 
hitetlenség, mert nem létezik egyetlenegy pont sem ae összes 
állami törvények közt, mely tiltaná a hitetlenséget, mely 
büntetéssel fenyegetné az Isten tagadókat, vagy kik a lélek 
halhatatlanságát kétségbevonják, kik a meztelen materialis-
must hirdetik, a jelen törvényjavaslat szerint tehát az ily 
hitetlenek szabadon társulattá alakulhatnak, még pedig oly 
módon, hogy az államnak kötelessége őket védeni, mert a 
4-ik § 2-ik kikezdése szerint, minden felekezet egyenlő jo-
gai és kötelességeire nézve az állam irányában, mi már abból 
is következtethető, mert az állam által a hitetlenség létjoggal 
van felruházva, különben ezt világosan kizárta volna a j a -
vaslat. Igenis, a hitetlenség e §-ban diadalát üli és Molnár 
A. ur megérdemli a hitetlenek részéről, hogy mielőbb tisz-
teletbeli hitetlennek megválasztassék, ha ugyan ez állás-
pontot már tul nem haladta. 
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De menjüuk tovább és lássuk, mi jót hoz nekünk az 
áldott szabad vallásgyakorlat. 

A 4-ik §. felállítja azon elvet, hogy az állampolgárok 
a törvény korlátai közt felekezetekké alakulhatnak, melyek 
jogokra és kötelességekre nézve egymás közt és az állam irá-
nyában egyenlők, minthogy azonban azt tartják, hogy nulla 
regula sine exceptione, Molnár A. ur is bebizonyította, hogy 
nem ismeretlen ő előtte a fentebbi közmondás, miértis kö-
vetkezőleg folytatja törvényjavaslatát : azonban az állam-
nak a római és görög kath. egyházak iránt eddig gyakorolt 
és ezen egyházaknak az állammal szoros összeköttetésükben 
századokon át kifejlett tényleges viszonyaiból folyó minden 
jogai továbbra is fentartatnak, mig ezen egyházak szintén 
az önkormányzat alapján szervezkednek, és azon alapitvá-
nyaik és vagyoni tulajdonaik, melyek jelenleg az 1848. III. 
tvcz. 6. §-a értelmében az államkormány kezelése alatt 
állanak, e czélra alkotandó külön törvénynyel saját kezelé-
sük alá adatnak. 

Már hogy, ki láthat e pontban szabadságot a katholi-
cismusra nézve, azon szabadságot, melyet a jelen törvény 
nem csak minden már létező más felekezetnek, de még az 
ezután létezhetőknek is biztosit, azt mi fel nem tudjuk fogni, 
hanem igenis látjuk azt, hogy M. A. ur liberális társaival 
egy uton haladva törvényjavaslatában bőkezüleg szórja a 
szabadságot minden esztelenség részére, csak a katholicis-
mus kezeit akarja jövőre is kötve tartani, és pedig még 
hozzá mily méltányossággá], mily következetességgel ! Mig 
ugyanis a mult viszonyokból kifolyólag az állam jogát az 
egyház irányában jövőre is érvényben fentartja, addig sem-
mit sem szól ugyanezen viszonyból kifolyó jogokról, me-
lyekkel az egyház bir az állam irányában, hallgat azon kö-
telmekről, melyeket az államnak az egyház irányában tel-
jesíteni kötelessége volna, ha az egyház irányában jogok-
ról beszél. Az épen semmit sem változtat a dolgon, hogy a 
4-ik §. 2-ik kikezdése egyenlőknek ismeri el a vallásfele-
kezeteket jogok és kötelességekre nézve az állam irányá-
ban, mondjuk ez nem menti az államot, hanem ellenkezőleg 
elitéli. Ha az egyház egyenlő joggal bir az állam irányában 
a többi felekezetekkel, ugy kivételnek nincsen helye; ha pe-
dig az állam mégis kivételesen jogot tart fenn maga részére 
az egyház irányában, melyet a többi felekezetekkel szem-
ben nem gyakorol : ugy viszont az egyháznak joga vau e 
kivételes helyzetnél fogva az államtól specialis kötelességek 
teljesítését követelni, mit, ha nem teljesít, ugy nemtelenül 
jár el épen azon törvényjavaslatban, melyben minden hit-
felekezet szabadságáról beszél. 

E méltánytalan, igazságtalan eljáráshoz hozzájárul 
még az ellentmondás, a következetlenség is. A törvényjavas-
lat 4. §-ának első kikezdése azt mondja, hogy „minden val-
lásfelekezet egyházi szervezetét önmaga határozza meg", 
már most a kath. egyház szervezetét, melynek értelmében a 
püspökök kormányozzák az egyházat, maga Krisztus hatá-
rozta meg, ezen kath. egyházi, kormányzati jognál fogva, 
a kath. egyház tehát bir önkormányzattal, és igy semmi 
akadály sem forogna fenn, hogy a kormány vagy állam az 
egyház alapitványait az egyháznak átadja, mert teljesítve 
van a 4-ik §. kívánsága, miért tehát-e kivételes helyzet ? 
Nem látja be M. A. ur a következetlenséget ?„ Vagy talán 

az mit sem nyom előtte, hiszen csak a katholikusokról van 
szó ? Vagy azt akarja, hogy oly autonomiát szervezzen az 
egyház , 'minővel a protestánsok bírnak, ahol M. A. ur is 
elfér ? majd ha fagy, vagy ha azt nem akarja, ugy mondja ki 
nyíltan, hogy a katholikusokat semmiféle szabadságban sem 
akarja részeltetni, készítsen törvényjavaslatot a többi f e l e -
kezetek szabadságáról és utolsó §-sában nyilatkoztassa ki, 
hogy mindaz nem alkalmazható a katholicismusra és mint 
nyilt ellenséget becsülni fogjuk, de igy ? (Vége köv.) 

M. Egregyen (pécsi püspöki megye.) F ő p a p i jó -
t é k o n y s á g . Főtisztelendő szerkesztő ur ! Azt mondja 
egy közmondás : „A jó tett jutalmat vár". De kérdés : vájjon 
lehet-e minden jó tettet megjutalmazni, kivált anyagilag? 
— Legyünk tehát elismerők a nyilvánosság terén azon jó 
tett iránt — melyet élvezni szerencsések vagyunk. Ugyanis : 

A ki e tavaszon a kárászi plébániaiakba belépett — 
ha csak egy kevés jó Ízléssel birt is — megbotránkozott, 
hogy lehet ily rozzant épületben oly egyénnek lakni — ki-
nek számtalanszor magasb rangú vendégeket fogadnia kell 
s lakója is szebbet — jobbat s kényelmesebbet érdemelne. 
— Azonban pár rövid hó alatt segitve lőn e bajon. Az ál-
dozatkészségéről ismert Kovács Zsigmond pécsi püspök ur 0 
Méltósága — daczára a mult évek mostoha jövedelmezésé-
nek— nem rettent vissza a 2 — 3 ezer frtnyi kiadástól, mely 
a ház javítására, s némilegi nagyobbitására fordíttatott. Ma 
az ódonszarü épület megifjodva ünnpies mezben fogadja 
a belépőt, s barátságos, kényelmes termeiben, párosulva a 
házigazda ritka vendégszeretetével mintegy marasztalja a 
vendéget. — A tapintatos, korszerű beosztása az épületnek, 
Tettes Ráth Iván, a püspöki javak kormányzójának egye-
düli érdeme, ki a muuka folyama alatt többször meglepte 
az építőket, mintegy személyes meggyőződést akarván sze-
rezni arról, hogy vájjon fiúra, vagy unokákra lesz e épitve 
a lakás. 

A plébánia hivei sem sajnálták ott töltött napjaikat, 
minthogy a kézi munkát ezek adván, — áldást kérnek az 
Ég urától a magas patrónusra, ki az ő lelkészüknek, s igy 
mintegy nekik, ily gyönyörű lakást épittetni kegyeskedett. 

Ily nemes cselekvényeket olvasva, vájjon kiabálhat-
nak-e még azon országboldogitók, azok a papi javakra éhe-
zettek, kik ezek elvevése által ámitó szavakkal élve, a népen 
segíteni akarnak ? Ugyan kérdem: nem-e a nép javára, a 
haza boldogitására forditják-e ezek megtakarított filléreiket ? 

Ha szabad, ftdő szerkesztő ur engedelméből, még ta-
lálkozni fogunk. *) Főtisztelendöségednek szíves szolgája, 
H. J. néptanitó. 

Berlin. M e l c h e r s P á l f e g y e n c z , (der Srafge-
fangene Paul Melchers) ez azon czim, mely alatt a kölni ér-
sek az ugyanottani porosz királyi fegyházban beirva van, 
mint ezt nem régen egy Crefeld városában tartott katholi-
kus népgyűlésen Meisen, kölni kereskedő, ki ugyané fegy-
házban három hónapig májustörvényileg bezárva volt, a 
jelenvoltaknak fájdalmas s botránkozó bámulatára elmondta. 
A ,fegyenczek' különféle kézimunkákra szoríttatván, az 
érsek, ugyanezen tudósító szerint, ki fogsága idejében ex 
officio zsákvarrással foglalkozott, a többi ott fogva tartott 
papokkal együtt mint szalmafonó (Strohflechter) működik 

*) Igen szivesen veeudjük. Szerk. 
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közre, ad majorem bismarckianismi gloriam.. . . Ehhez 
commentárt irni teljességgel felesleges lenne, azért átme-
gyek a ,culturkampf' egy másik jelentőségteljes mozzana-
tára, arra, t. i. hogy a sziléziai tartománynak kormányzó 
elnöke, Nordenflycht e napokban rendelkezés alatti álla-
potba helyeztetett, mert a ,májusi törvényeket' nem kellő 
szigorral alkalmazta. Nordenflycht protestáns, még nem is 
orthodox, hanem azért müveit s tiszta látású férfiú, ki midőn 
régi intim barátjának, Eulenburg belügyministernek ajánla-
tára nem régen, talán egy esztendeje jelenlegi helyére való 
kinevezését kapta, ekként szólt a nevezett ministerhez : „Mit 
akartok a katholikusokkal ? Meg vagyok győződve, hogy 
erőszakkal semmire sem megyünk ; ha rajtam állana, bizo-
nyos ügyes gyengédséget ajánlanék" Mint e szavakból 
kitűnik, Nordenflycht ama veszélyes Arnim-féle csoporthoz 
tartozik, mely a katholikusokat elaltatni szeretné, amiért is 
a ,'Germania'' helyesen itél, midőn azt mondja, hogy eltávo-
littatása felett nem képes nagyon busulni. Utódjául valami 
Hagemeistert emlegetnek, kiről Bismarck hallomás szerint 
felteszi, hogy a pápistáknak rettenetes malleusa lesz. 

A harmadik nevezetes mozzanat az, hogy Bismarck, 
mint a külügyi hivatalnak vezetője, egy f. hó 4-érői kelt, a 
birodalmi tanács elnökéhez intézett iratában maga lemondott 
arról, hogy a római szentszék melletti, német nagykövetnek 
53100 marknyi fizetése az 1875-i költségvetésbe felvétes-
sék. Ezen követi állomás tehát elejtetik, alkalmasint vá-
laszul azon hirre, mely nem régen a bécsi ,Pressé'-ben látott 
napvilágot s onnan a többi német lapba is átment, hogy t. i. 
Bismarck ,találkozási pontokat1, keres a szentszékkel. Te-
hát nem keres ; se baj — Philippinél majd találkoznak ! 

Janiszewszki püspök, ki Kozminban fogva tartatik a 
pozeni tvszékhez folyamodott, hogy neki a misézés enged-
tessék meg. A tvszék a kért engedélyt megtagadta, mire a 
püspök az igazságügyministerhez felebbezte a dolgot, ki 
azonban az engedélyt szintén megtagadta. Sokkal' engedé-
kenyebb azonban ő exja a mennonita ,presbyterek' iránt, 
mint a következő eset mutatja. Egy mennonita községben 
az ,öregek' kihirdették, hogy a ki fegyveres államszolgá-
latba lép, ugy tekintetik, mintha a mennonita hitet el-
hagyta volna. Ebben az államügyész excommunicatiót lá-
tott, s a presbytereket az 1873-máj. 13-áról k. tv. alapján 
bevádolta. A per minden forumon keresztül egész az igaz-
ságügyminister elé került, ki a mennonitákat, miután az 
első s második instantia elitélte volna őket, felmentette, ho-
lott az ermlandi püspök s egyéb főpap épen ezen törvény 
alapján évek óta zaklattatnak. Ez a jogegyenlőség a mai 
Poroszországban ! Végül még emlitem, hogy itteni törvény-
hozási körökben azon terv merült fel, az uzsoratörvényt is-
mét behozni. Ez oly neme a haladásnak, melyet a ,felvilágo-
sodott, müveit zsidóelem' igen zokon vesz, amiért is aligha 
lesz valami belőle. 

München. D ö l l i n g e r és G l a d s t o n e . A német 
sajtót jélenleg oly nyilatkozat foglalkoztatja, melyet Döllin-
ger a ,Neiv- York-Herald' egyik némethoni levelezőjével tar-
tott párbeszédben, Galdstonenak röpiratára vonatkozólag 
tett. A párbeszédnek rövid tartalma a következő : 

Döllinger egész határozottsággal constatálta, miszerint 
Amim grófhoz intézett legutóbbi levele tudtán s akaratán 

kivül tétetett közhirüvé. Igen jól tudja, hogy Arnim gróf ép 
oly ellensége az ultramontánoknak, mint akár maga Bis-
marck, hiszen Arnim a jezsuiták elűzését is helyeselte, csak-
hogy talán a püspökök bezárásába nem egyezett volna 
bele, ha ez ügy körül döntő szavazata van. Meglehet, hogy 
a Bismarck s ő közte fenforgó jelenlegi ellenszenv és ellen-
ségeskedés ezen véleményeltérésből foly ; de annyi igaz, 
hogy a kanczellárnak Arnimmal szemben tett nyilatkoza-
tai nagyonis kemények, mely tekintetben azonban figye-
lembe veendő az is, hogy azon hirek, melyek Bismarcknak 
legutóbbi gyengélkedése alatt, leendő utódjául egész ha-
tározottsággal Arnimot emlegették, amazt nem kis mérvek-
ben elkeseríthették. 

Gladstone röpiratáról tüzetesen azt mondá Döllinger, 
hogy azt nagy érdekeltséggel végig olvasta. A mióta Glad-
stone az angol ritualismus mellett irt, a német sajtóban neme 
az ellenszenvnek vagy legalább a kegyvesztettségnek ural-
kodott ellene. Gladstone mély vallásosságu ember s egyút-
tal jó hazafi is, a ki Angol- s Irhon helyzetét biztos szem-
mel mérlegelni tudja, s egészen tisztában van magával az 
iránt, mily veszélyek fenyegetik a világot a vatikáni hatá-
rozmányok folytán (! ! ) . . . . 

Amit Döllinger e határozmányokra nézve a követke-
zőkben mondott, nem uj ugyan, mindazonáltal szomorú tanú-
bizonyságot tesz azon megátalkodottságról, melylyel e vén 
ember tudva s akarva ragaszkodik hamis, már százszor, sa-
ját irataiból is megczáfolt állitásaihoz. Azt mondá ugyanis : 
„A legtöbb ember nem is tudja, hogy mi határoztatott a 
vatikáni zsinaton. Nem tudják, hogy ott a pápa minden 
katholikusnak, világinak úgymint papnak legfőbb, közvet-
len elöljárójává rendeltetett, s hogy minden katholikusnak 
lelkismeretbeli kötelességévé tétetett legott feltétlenül en-
gedelmeskedni, mihelyt tudtára adatik, hogy a pápa ezt 
vagy azt a kérdést eldöntötte. Ha a pápa valakinek, legyen 
az parlamenti tag is, megparancsolja, hogy igy amúgy sza-
vazzon, az illető köteles vakon engedelmeskedni". 

Megvalljuk, hogy magunk sem tudtuk, de nemis akar-
juk tudni, mit Döllinger ilyképea a vatikáni határozmá-
nyokra vonatkozólag félrebeszélt. Ez a ,tudomány' csak 
Döllinger s Comp.-nál található, s ezen kizárolagos birtok-
ért nincs mit irigykednünk rájok. 

Végre még csak ezt : ha Gladstone, mint Döllinger 
állitja oly annyira tisztában vau magával azon veszélyek 
iránt, melyek a vatikáni határozmányoknál fogva a világot 
fenyegetik, honnan van az, hogy 1870/1-ben, midőn még 
hivatalban volt, mit sem tett ezen veszélyeknek elhárítá-
sára? Sőt, nem csak, hogy semmit sem tett, hanem 
azonfelül akkori egész magaviselete olyan volt, hogy so-
kan gyanúba vették, miszerint nem csak barátja a ka-
tholikusoknak, de egyenesen katholikus is ! Döllinger nem 
épen ügyesen védte barátját, hanem ellenkezőleg csak elá-
rulta, miszerint Manning érseknek igaza volt, midőn azt 
mondta, hogy Gladstone érveit Münchenből kapta, póstán 
beküldve. 

Varnbühler, würtembergi miniszter a német birodalmi 
tanács egyik legutóbbi ülésében azt mondta, miszerint mgre 
Meglia, akkori itteni, most párisi nuntius 1869-ben, egy a 
würtembergi követtel tartott hivatalos értekezés alkalmával 
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akként nyilatkozott volna, hogy „rajtunk már csak a forra-
dalom segíthet". Eltekintve attól, hogy mily jellemtelen el-
járás, ily hivatalos, tehát titkos eszmecsere alkalmával tett 
nyilatkozatot öt évvel későbben a parlamenti nagy harang-
ra kötni ; de eltekintve attól is, hogy mgre Meglia Varn-
biihlernek emez állítását máris magánúton meghazudtolta, 
s hallomás szerint hivatalos nyilatkozatot is teend ez ügy-
ben — eltekintve mind ezektől, azt merjük állitani, hogy 
ha a nuntius ezt mondta volna is, bizony csak olyasvalamit 
mondott, mit rajta kivül mások is, s pedig sokan, s talán 
nem minden alap nélkül hisznek, vagy helyesben mondva : 
mitől igen sokan félnek. Mert, ha a liberalismusnak csakugyan 
sikerül végleges uralomra vergődni, akkor ez csak a ke-
reszténységnek fájdalmas róvására történhetik meg, ugy, 
hogy a kereszténységgel együtt a tekintély iránti tisztelet is 
hanyatlik, annál inkább, mennél következetesben érvénye-
sülnek a liberalismusnak ,elvei', melyeknek legutolsó érvé-
nyesülése a — forradalom. Igy aztán vajmi könnyen meg-
történhetik, hogy a társadalom csak akkor térend, kijóza-
nulva észre, ha mai ,elveinek' következményeit gyakorlati-
lag megízlelte, s a mint a dolgok ma állanak, nem sok pes-
simismus kell hozzá, hogy valaki ezt mondja : a társadalom 
nem fog kijózanódni, mig fejével neki nem ment a falnak . . . 

VEGYESEK. 
— Magyarország bibornok- herczegprimása ő főma-

gassága a pesti oltáregylet czéljaira 200 ; egri érsek ő exja 
pedig ugyané czélra 100 ftot kegyeskedtek adományozni, 
amiért az egylet részéről iegalázatosb hálaköszönet nyil-
vánittatik. 

— Éljen a liberalismus ! Baden nagyherczegségében a 
belügyminister a wangeni kath. plébániában tétetni szán-
dékolt valamely alapítványtól azért tagadta meg az állami 
helybenhagyást; „mert az ekként tőkesitendő összeg a ka-
tholikusoknak kizárólagos tulajdonát képezné ! — A leg-
utóbbi olasz választásoknál Pisában magának Victor Ema-
nuelnek veje, marchese Spinola lépett fel mint ellenzéki je-
lölt, s midőn választói előtti bemutatás végett oda jött a ,ki-
rályi' palotába szált. Ez is liberalismus ! — A törökországi 
kath. örmények hallomás szerint azon kérelemmel fordul-
tak a franczia kormányhoz, tiltsa el konstantinápolyi köve-
tét, Vogué urat attól, hegy érdekökben a portánál közben-
járjon ; mert valahányszor teszi, a porosz követ kétannyi s 
pedig mindig sikeres tevékenységet fejt ki kárukra. 

— A westministeri kath. egyházmegye valamennyi 
templomai s kápolnáiban urjövet első vasárnapján Manning 
érseknek egy pásztorlevele olvastatott fel, mely Antonelli 
bibornoknak 1870. aug. 11-éről kelt azon nyilatkozatát 
idézve, miszerint a vaticáui zsinatnak határozmányai minden 
római-katholikus hivőre nézve kötelezők, azt mondja, hogy 
bizonyos legújabb köztudomásu tények arra birják az ér-
seket, hogy hiveivel tudassa, illetőleg ismét emlékezetűkbe 
visszahívja nekik, „nehogy valaki azoknak szavai vagy pél-
dája által tévútra vezettessék, kik mindig katholikusok-
nak mondják magokat, hogy mindenki, a ki szivében a 
szeplőtelen fogantatásróli vagy a Krisztus földi helytartó-
jának csalatkozhatlanságáról szóló tant elveti, ezen tette ál-
tal megszűnik katholikusnak lenni, s a megfelelő súlyos, 
egyházi büntetéseket magára vonja". — Az angol korona-
herczeg nem sokára több napi látogatást teend Ripon lord-
nál, ki mint tudjuk, nem régen kath. hitre tért. Az uj dub-
lini főpolgármesternek, M' Swineynek választóihoz intézett 
beszédje nagy feltűnést okozott. A főpolgármester kijelenté, 

hogy ő először katholikus s csak azután irhoni, s hogy a 
vaticáni határozatokat feltétlenül elfogadja. 

— Kérelem a kath. szivekhez ! Messze távolból jő-
vén majdnem félve csatlakozom, a számos „Krisztus nevében 
koezogó koldus"-hoz, kik a legkülönbözőbb jó czélokra fo-
lyamodnak évről évre kath. hitrokonaik áldozatkész könyö-
rületességéhez. Jól tudom, mennyire fájdalmasan esik gyak-
ran a részvétteljes, felebaráti szeretettől lángoló kath. sziv-
nek, midőn kénytelen lemondani azon tiszta örömről, melyet 
az adakozás okoz, nem tarthatván lépést a tehetség a jó 
akarattal. — De, ha azután megint szegény hiveimre tekin-
tek, kik a mindennapi kenyérnél is többet — az élet kenye-
rét — fogják nélkülözni, ha én nem szerezhetem meg azt 
nekik, akkor ismét neki bátorodom s bizva a jó Istenbe s a 
kath. szeretet hatalmában bizva koczkáztatom segély után 
kiáltó szavamat. 

Ügyem a következő : 
Norvégia és Lappland protestáns népsége közt elszór-

tan él vagy 1000 katholikus, kiknek lelki gondját az or-
szág nagy kiterjedése daczára csak hét missiói állomáson 
nyolcz áldozár viseli. Ha már ez magában is fölötte bajos 
helyzet, még bajosabbnak tűnik az fel, ha veszszük, mily 
nehéz ily körülmények közt az ifjúságot a vallástanban ok-
tatni. Leszámítva a kevés szerencsést, kik épen missiói állo-
máson laknak, szükségkép nélkülözik a kisdedek a rendes 
iskolai hitoktatást, a miben pedig az országnak sajátos vi-
szonyainál fogva messze kiható veszély rejlik. Norvégiában 
ugyanis oly törvény áll fenn, hogy kath. gyermekek életök 
15 éve után, ha az első sz. áldozásról érvényes bizonyít-
ványt nem képesek felmutatni, egyszerűen, még a szülők 
akarata ellen is, a protestáns államegyház tagjainak tekin-
tendők. Amiértis mindenkép oda kell törekednünk, hogy az 
ifjúság, ha nem is rendes hitoktatás, mégis legalább az első 
szent áldozásra annyira szükséges előkészítő oktatásban 
részesittethessék. E czélra pedig nélkülözhetlen oly intézet, 
a melybe a gyermekeket összegyüjthetjük, u. n. központi 
áldozási intézet. Ily intézet, jelenleg 34 növendékkel, fenáll 
már Christiania fővárosában zárdaszűzek vezetése alatt, 
kik legközelebb magányosoknál betegápolásra is fognak 
vállalkozni. Azonban ezen eddig csak faházban elhelyezett 
intézet először is czélját tekintve nagyon szűk, s azután oly 
kezdetleges állapotban van, hogy már a hatóság is egész-
ségi szempontból tett kifogást ellene. Tágasabb, legyen az 
magában véve még oly szerény, épület elodázhatlan szük-
ség. Meg is kezdték ilyennek épitését a f. év nyarán s 22 — 
24,000 tallérba állapították meg költségét. Ebből eddig csak 
10,000 tallér van biztosítva; 12—14,000 tallért még elő kell 
teremteni. A benszülött katholikusok, kiknek javára az in-
tézet szolgál, csekély számuk s nagy szegénységök miatt 
alig tehetnek valamit s amugyis első sorban saját tem-
plomaikról, nem tekintélyes áldozatok nélkül, tartoznak 
gondoskodni. S igy itt is, mint ezer más kath. vállalatnál, 
nincs más mód, mint a bizalomteljes könyörgés a kath. hit-
rokonokhoz a közel s távolban. 

Eddig is már helyeslésök s ajánlásukban méltóztattak 
részesíteni e vállalatot a bécsi bibornok-érsek, a kölni, a 
müncheni érsekek, a mainczi, trieri, münsteri, paderborni, 
regensburgi, würzburgi és linczi püspökök. 

Kegyes adományokat elfogad nevemben a kath. egy-
letek központi irodája Bécsben I. Weihburg-gasse, 5. sz. *) 
Hagemann Kelemen, apóst, missionarius, missiói plébános 
és igazgató Christianiában. 

*) Netaláni kegyes adományokat e czélra szerkesztőségünk is el-
fogad s azokat a jelzett helyre átteendi. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Tartalom. Divum Hieronymum oppido Stridonis natum esse propugnat Josephus Dankó. — Részletezések. — Egy-
házi tudósítások : Pest. Törvényjavaslat a vallás szabad gyakorlásáról és a vallásfelekezetek egyenjogúságáról. Berlin. 

A római német nagykövetségnek eltörlése. — Vegyesek. 

Divum Hieronymum 
oppido Stridonis in regione interamna (Muraköz) Hungáriáé 

anno CCCXXXI p. Chr. natum esse propugnat 
Josephus Dankó 

Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Canonicus Theologus. 

(Folytatás.) 

Nagy férfiak születési helye iránt is mindig 
kiváló érdekeltséggel szoktunk viseltetni, amiért is 
oly értekezésnek, mely sz. Jeromos hazájával fog-
lalkozik, kiegészitó'részét Stridon városának leirása 
képezi, amennyiben az manap adható, midőn a tör-
ténelmi emlékeknek nagyon is szűkében vagyunk. 

Honnan származik e név: Stridon1 s mikor 
keletkezett, azt nem tudjuk. Magát a várost sz. Je-
romos — De vir. ill. c. 125. — ,oppidum'-nak ne-
vezi, miből azonban bajos lenne következtetést 
vonni annak nagyságára ; mert Cicero — ep. ad 
Att. V. 18. — még Antiochiát is ,oppidunr-nak 
mondja, Corn. Nepos pedig e szót — Themist. II. 
— Athen városáról, sőt Livius — Hist. 1. 42, 36 — 
magáról Rómáról használja. — Nem lehetett tehát 
nagyon csekély város Stridon ; mert Isidoras Hisp. 
megjegyzése szerint — Orig. XV, 2. — „oppidum 
magnitudine sua et moenibus discrepat a vico, et 
castello et pago". 

Stridonnak legrégibb lakói Appianus szerint 
illyriaiak voltak, kikről Dio Cassius azt irja, hogy 
igen nehéz, szegényes életet éltek ; mert éghajlatuk 
zordonsága miatt talajok majdnem terméketlen. E 
körülményeknek megfelelő volt, ugyanezen iró sze-
rint, a népségnek műveltsége is. Ősidőkben még 
városokkal sem birt, sem fejedelmekkel, sem törvé-
nyekkel ; háború idején egy-egy vezér alá sora-
koztak. Későbben szaporodtak a városok, s Livius 
szerint megjavult az éghajlat, s a földnek termé-

kenysége is, sőt Claudius Mamertinus korában már 
annyira felküzdötte volt magát e hajdanta zordon 
s vad vidék, hogy a nevezett iró Maximian császár 
előtt elmondott panegyricusban igy nyilatkozha-
tott róla: „Quis enim dubitat, quin multis iam 
saeculis, ex quo vires illius ad romanum impérium 
accesserint, Italia quidem sit gentium domina gló-
riáé vetustate, sed Pannónia virtute". Az illyr faj-
belieken kivül görögök, keltek, scythák s egyéb 
nemzeteknek nyomait is találjuk e vidéken, a mint-
hogy a Duna völgyének ezen része mindenha is 
igen tarkán lakott földrész volt. 

A kereszténységnek első hire a keleti Panno-
niába minden bizonynyal már az egyháznak leg-
első századaiban hatolt, körülbelül akkor, midőn a 
rómaiak e vidékeket meghódították. Nem is kép-
zelhető, hogy a keresztény hitnek hirnökei épen e 
vidéket hanyagolták volna el, mely Olaszország-
hoz oly közel, e közt s a Kelet közt mintegy össze-
kötő hidat képezett. A mit ekként úgyszólván a 
dolog természetéből következtetünk, arra nézve 
Özsébnél, Tertullian, Athanazius, sőt magánál Je-
romosnál is döntő bizonyítékokat találunk, s minő 
szerepet játszottak a keresztény katonák szent hitök 
terjesztésében, azt nem csak az ősi Pannónia tör-
ténetéből tanuljuk. 

Igy nem csuda, hogy e tájon Krisztus egyháza 
már a harmadik században virágzott, s számos ki-
tűnő hitvalló, sőt vértanúval is ékeskedett. Irenaeus 
syrmiai püspök, Rutilius vagy Rustulus, ki Szom-
bathelyen küzdött Krisztusért; Quirinus sziszeki 
püspök, Victorius pettaui, oly férfiak, kiknek dicső-
ségét a martyrologium hangoztatja, hogy szent 
Mártonról, Szombathely fényes szülöttjéről se fe-
ledkezzünk meg. 

Hogy i ly körülmények közt nem egy püspöki 
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szék tündökölt e vidéken, kétséget sem szenved, 
ámbár a gyér történelmi források fájdalmasan ke-
veset szólnak róluk. A 344-ben tartott sardikai 
zsinat aláirói közt „Eutlierius a Pannoniis et Mar-
cus de Sciscia" nevü főpapokat találunk ; az aqui-
lejai zsinaton, 381-ben, Constantius, sziszeki püspök 
is volt jelen, mint erről Harduin tudósit ; de Arius 
eretnek táborában is találunk pannóniai püspökö-
ket, csakhogy mindezek, valamint azon megjegy-
zés is, hogy a jeruzsálemi főtemplomnak Nagy 
Konstantin alatt történt beszentelésénél pannóniai 
püspökök is jelen voltak, mint Özséb e császárnak 
életében mondja, — IV, 43 — mind oly egyes, sza-
kadozott hirek, melyekből az akkori idők s körül-
mények tökéletes képét összeállitani felette bajos, 
ha nem lehetetlen. 

Szorosabban tárgyunkhoz tartozik azon kér-
dés, volt e Stridon is püspöki székhely ? Első nyo-
mát annak, hogy igen is volt, a nicaeai zsinat alá-
iróinak lajstromában találjuk, a mint azt Mansi 
kiadta, mely szerint a zsinati atyák közt Domnus 
Stridonensis is fordul elő. E lajstromnak hitelessé-
gét Salagiig senki sem vonta kétségbe ; e tudós ka-
nonok volt az első, ki azt, ámbár eléggé szerencsét-
lenül ostromolta, amennyiben minden áron azon 
volt, hogy bebizonyitsa, miszerint ez a Domnus 
senki más. mint Domnio, kit sz. Athanázmint syr-
niiai püspököt emlit. Salaginak érvei ezek : 1-ör : a 
lajstrom el van rontva, .Syrmium' helyett a máso-
lók ,Stridon'- t irtak, s 2-or: sehol sincs nyoma 
emez állítólagos stridoni püspökségnek, még sz. Je-
romos irataiban sem. 

A mi a szöveg elrontását illeti, tudvalevő do-
log, hogy egyike ama száz meg száz módoknak, 
melyek szerint hanyag vagy tudatlan másolók ilye-
tén elrontást elkövetni szoktak abban állott, hogy 
valamely szóért, melyet nem értettek, mást tettek 
oda, mely az ő tudákosságuknak jobban oda illeni 
látszott. Ezért is mondja a szentirás-magyarázat-
tani szabály: ,lectio obseurior praestat clariori'; 
mert amazt mindenki iparkodott ,helyreigazitani' 
ezt pedig elrontani nem volt sem ok, sem alkalom. 
Igy tehát a fenforgó esetben sokkal jobban meg-
érthetnők, ha valaki a kevésbbé ismeretes Stridon 
helyébe az ismeretes Syrmium nevét csúsztatta volna 
be a szövegbe, s Salagi roszul cselekszik, ha e szö-
veg lehető elromlására hivatkozik, mert az ily ese-
tekben alkalmaztatni szokott hermeneuticus szabá-
lyok s irányelvek ellene bizonyítanak. 

Ama második érv pedig, hogy sehol nyoma 

sincs valamely állítólagos stridoni püspökségnek, 
még sz. Jeromos irataiban sem, — ezen ,érv' arra 
vezetendő vissza, hogy ezt a nyomot, mely tettleg 
létezik, s pedig csakugyan sz. Jeromos irataiban, 
csak maga Salagi nem találta. Azt mondja szen-
tünk — ad Chromatium, Jovinum et Eusebium ep. 
VII, mely 374-ben íratott : „In mea patria rustici-
tatis vernacula, Deus venter est, et in diem vivitur ; 
et sanctior est ille, qui ditior est. Accessit huic pa-
tellae (iuxta tritum populi sermone proverbium) 
dignum operculum, Lupicinus sacerdos, secundum 
illud quoque, de quo semel in vita sua Crassum ait 
risisse Lucilius: Similem habent labra lactucam, 
asino carduos comedente, videlicet ut perforatam 
navem debilis gubernátor regat et caecus caecos 
ducat in foveam. Talisque est rector, quales illi, 
qui reguntur". Látnivaló ebből, hogy szentünk nem 
épen dicséri e Lupicinus nevü férfiút, ki nem volt 
senki más, mint az akkori stridoni püspök ^ mert 
hogy Jeromos idejében a nomenclatura még nem 
lévén végképen megállapitva, ugy hogy a ,presby-
ter', ,sacerdos' és ,episcopns' szók felváltva s kö-
zös érteményben használtattak, sokkal ismeretesb, 
semhogy valaki abból, hogy Lupicinus itt csak 
,sacerdos'-nak mondatik, érvet vonhatna ellenünk, 
ki e Lupicinusban Stridon püspökét látjuk ; époly 
kevéssé, mint — tekintve az őskori történelmi 
források általánosan gyér s homályos voltát — 
abból, hogy csak két stridoni püspököt ismerünk, 
Domnust és Lupicinust, következik, hogy több 
nem is volt ; mert sokkal fényesebb székeknek név-
sorát sem birjuk tökéletesen, nem hogy azt a stri-
donira nézve követeinők, mely mint annyi más ha-
zai történelmi emlék régóta már elveszett azon 
borzasztó viharokban, melyeke tájakat századokon 
át társadalmilag és politikailag feldúlták, amiből 
azt is magyarázzuk, hogy sz. Jeromos kora után 
csakugyan elveszett a stridoni püspökségnek min-
den, még legkisebb nyoma is. 

A fentebb Lupicinusra vonatkozó hely azért 
is érdekes, mert a stridoni polgároknak sem igen 
hizeleg : „in mea patria rusticitatis vernacula, Deus 
venter est et in diem vivitur ; et sanctior ille est, 
qui est ditior" mondja, világos jeléül annak, hogy 
a ,műveltség' már akkor is meglehetősen kétértel-
mű szó volt, s hogy a római névvel a római erköl-
csök is elhatoltak oda. 

E város 372 s 380 közt a koborló góthoknak 
esett áldozatul, kik csak 395-ben Istriába s 400-ban 
Dalmatiába törtek, mi szintén bizonyítja, hogy 
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Stridon sem Istriában, sem Dalmatiában nem volt. A góthok 
ntán mindenféle egyéb vadnépek özönlették el e vidékeket: 
gepidák, longobárdok, avarok ; anélkül azonban, hogy a ke-
resztény hit ott valaha végképen kiirtatott volna ; sőt ellen-
kezőleg nevezetes és feltűnő, hogy a Stridon városáról, mint 
sz. Jeromos születésének helyéről szóló hagyomány mindig 
fentartotta magát. Frigyes, cillii gróf s tótországi bán 
1448-ban templomot emelt ott sz. Jeromos tiszteletére, mely 
1738-ig állott. E templomot V. Miklós pápa gazdag kegye-
lemkincsekkel tüntette ki, bejárata felett ósdi Írásban e 
szavak voltak olvashatók : ,Hic natus est S. Hieronymus, 
Ecclesiae Doctor' ; az isteni tiszteletet ugyanott Zrinyi Péter 
ideje óta a csáktornyai sz. Ilona-zárdabeli pálos atyák vé-
gezték egészen 1786-ig, mely évben ez egyedüli magyar rend 
Ausztria-Magyarországban eltörültetett, miután 1744-ben a 
máig fenálló templomot bevégezte volna. 

Haec fata Stridonis ; — utolsó czikkünk sz. Jeromos 
születési évéről szóland. (Vége köv.) 

R é s z l e t e z é s e k . 
IV. 

Egy nemes baronet Angliában, Sir Robert Englis, mint 
az oxfordi egyetem alsóházi követe 1845. april 14-én, nyilt 
parlament előtt a maynoothi kath. collegium segélyezését 
illetőleg ezeket mondá : „daczára a római egyház tévtanai-
nak (?) kész vagyok neki segélyt nyújtani, azonban a sege-
delem merő koldus-alamizsna legyen ; melynek nyújtása en-
gem, elfogadása pedig őt becstelenitse meg." 

„Szertartásai ezen egyháznak oly babonások, (?) hogy 
én azok tarthatására neki csak egy roskadt szenyes kápol-
nát engedek által. Tanai oly észelleniek, (?) hogy egy pro-
fessor általi előadásukat megengedem ugyan, de a tanitó 
jutalmat ne kapjon többet, mint lovászom !" 

E konyhai cynismussal, csakis magának a cynicusok 
patriarchájának, Diogenesnek — Nagy Sándorral szemben 
tanusitott cynismusa párvonalositható ! Azonban a katholi-
kusfaló baronet saját collegája, oxfordi akadémikus társa, a 
derék exhadügyér Macaulay által lőn megczáfolva nem csak, 
de tökéletesen megsemmisítve. Ki is e világra szóló — a 
ház által mind végig feszült figyelemmel kisért apologiát, a 
kath. egyház tanszabadságának érdekébeni apologiát kocz-
káztatá. „Ugy veszem ki, hogy nemes barátomnak mi ellen-
vetése sincs a maynoothi kath. intézet ellen ; csakhogy fel-
téve, miszerint az koldus-intézet legyen, s hogy az ott mű-
ködő professor és pap valamivel kevesebbe kerüljön, mint 
egy közkatona, és hogy a tanulók ekkép veressenek benne 
rakásra, mint malaczok az ólban. Egyébiránt is az opposi-
tiónak e neme különösen roszul illik egy oly egyetemet kép-
viselő férfiúhoz, melyhez tartozni magam is szerencsés va-
gyok. Mert, ha tekintem, mily bőkezüleg vannak a mi egye-
temeinkben religio és tudomány ellátva ; ha a paloták hoszu 
sorára emlékezem, amaz ősi kolostorépületekre, ama jó kar-
ban tartott kertekre s ama pompás orgonák- oltárképek- és 
üvegfestményes ablakokkal ékitett kápolnákra ; ha tanitói 
teremikre, könyvtáraikra és muzeumaikra, az elöljárók és 
collegiumi tagok diszes és kényelmes lakhelyeikre ; vagy a 
pedellusi lakokra, melyek még mindig jobbak a maynoothi 

professor lakásoknál, melyeken mégis az irhoni nép legua-
gyobb részének kiművelése fekszik; ha a gyüléstermekro 
gondolok és pázsitos rétekre, az istálókra és minden oxfordi 
s cambridgei kényelmességekre, a jól ellátott konyhák és 
pinczékre, az asztalokon fénylő dus ezüst készületekre s az 
ünnepnapokon adatni szokott dus lakomákra . . . . 

S ha kivált meggondolom, hogy mindezen gazdag ala-
pítványok, mindezen fény és bőség katholikusoktól, III . 
Eduard s IV. Henriktől, anjoui Margit, Vickhami Vilmos, 
Ghicheley érsek és Wesley kardináltól származnak, 

Ha tovább arra gondolok, mit mi Angliában és Irhon-
ban a római katholikus egyháztól elvettünk, s ezek után 
ama nyomorult házra pillantok, Maynoothban, ama szegény 
fillérre, melyet mi az általunk elszegényített katholikusok-
nak nyujtunk; akkor megvallom, akkor a protestantismus 
nevében szégyenpirt érzek arczomra tolódni. Mit nekiek adni 
fogunk, nem sajátunkból adjuk, hanem abból, mit tőlök 
elvettünk. (L. VA. 1850. 319. 320. 1.)" 

Arany szavak, melyekből a józan logica azt következ-
teti, hogy léteznek bűnök, melyek bocsánatra nem számol-
hatnak ; igazságtalan vagyonkobzások, melyekre nézve el-
idősülésnek nincs helye ! Ilyenek legelső sorban az emberi-
ség földi és mennyei üdvének munkálására, következőleg 
kath. egyházunk tanitói hivatalának sikeresebb folytatha-
tására. kegyes hagyományozók által tett alapítványoknak 
elkobzása. Mert tagadhatatlan, hogy az anyagi javak, ha 
nem is egyedüli kellékek, nem lényeges emeltyűk, ^de bizo-
nyára oly eszközök gyanánt tekintendők, melyek tanitó 
kath. egyházunk tevékenysége, hatása, erőkifejtése, önfen-
tartása és kiterjedésére, s ekkép tanitásbani függetlenségére 
sokat tehetnek. Azért az európai parlamentek, midőn a kö-
zös iskolákra szavaztak, alattomban a kath. egyház javaí-
nak, a papi jószágoknak mint a tanitásbani függetlenség 
egyik tényezőjének elkobzását szavazták meg. 

S ez által egyrészről láthatókká tették a másé után 
nyuladozó grifkörmeiket ; másrészről pedig dechristianisáló 
szándékukat. Következőleg nem a közös iskola állítólagos 
jótékonysága, (?) de főleg a decatholizálást mint főczélt elő-
mozdító vagyonkobzás mozgatta a képviselőségek szavazó 
többségét. Tehát a páholyok despotiája alatt görnyedező 
kormányok széltében confiscálnak, vagy ezzel naponként 
fenyegetődznek, hogy annál biztosabban decatholizálhassa-
nak. Teszik pedig ezt sokféle módok- és eszközökkel ; min-
denkor az egyház tanitásbani függetlenségét fenyegetőleg, 
nem ritkán megsemmisitőleg. Ok többek közt rendünk azon 
gyarlóbbjaira számítanak, kik nem az ajtón, de a keritésen 
át lopództak a szentélybe, kik csak kényelmesebb élhetés, 
polcz- és méltóságokra juthatás reményében ölték fel a fe-
kete ruhát. Következőleg, kik magasra törve s mind végig 
tulbővelkedni akarva, ösztönszerűleg s készségesen akkép 
szerepelnek, mint a szent bibliában felhozott „canis mutus 
non aperiensos suum", (Sz. Ir.) vagy plane mint ujabb k i -
adású Cranmerek, Hooperék, Dudicsok, Gröbelek stb., a 
pápai tiárát, püspöki pedumot s magát az evangeliumos 
könyvet, sekrestye s tabernaculum kulcsokat, a szinte ujabb 
kiadású Henrikek, Erzsébetek, Cromwellek, nemzeti con-
ventek stb. kezeibe szolgáltatják ; s ekkép a kardot és szent 
füstölőt (thuribulumot) egy kézben, laicus embernek k^zé-
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ben öszpontositva, a vallási és politikai hatalommal felruhá-
zott római imperátorok, a Tiberiusok, Nérók és Caligulák 
rémes korszakának útjait egyengetik. E vétkes meghunyász-
kodásnak példái legújabban az olasz Caputo-k, német Döl-
lingerek, Reinkensek, Antonok, franczia Loysonok ; s ná-
lunk is azon apostata világi és szerzetes papok, kiknek fá j -
dalom máris legio a neve : „mox datura progentem vitiosi-
orem" ! (Hora.) Tehát a páholyok vezérszavára elrendelt, s a 
közel jövőben széltében elrendelendő confiscatiók érzéke-
nyen sebzik nem csak az egyház szolgáinak függetlenségét, 
de a mi fő, maga az egyház tanitásbani függetlenségét is, 
minthogy ez amazzal a legszorosabban összefügg. Mert az 
úgynevezett cultusügyérséget is a népek dekatholizálására 
alapiták meg az egyenlőség (?) emberei, hogy abban oly állást 
foglaljanak el, melyről nem csak a katholicismus, de maga 
a christinianismns, következőleg a protestáns orthodoxia élete 
és halála felett is hivatalosan intézkedhessenek. 

Vagy talán nem igaz ? 
De hát ezen újdonsült intézménynek organumai miért 

merészelnek világszerte invasiókat a kath. egyház jogaiba ? 
S laikus létökre annak szentélyébe miért rontanak be ? Mi-
ért lépik tul a korlátokat, melyek a templom szentélyénél a 
földi hatalmasok túlkapásai ellen húzattak ? Miért támad-
ják meg a tulajdont, melyet utalványozni másczélokra, mint 
a melyekre adva voltak, tagadjuk, hogy joguk lehetne ? 

Igenis ! Az ajtatos elődök által a katholikus hit felvirá-
goztatására tett kegyes alapítványokat a szabadságnak (?) e 
kikiáltott emberei elvonják minden katholikus kezeléstől, s 
azokra a nem katholikus elemektől hemzsegő ministerium 
emberei teszik súlyos kezeiket, hogy a kegyes alapítók szán-
dokaival homlokegyenest ellenkező czélokra pazarolják. 

Tudunk országot, melyben a katholikusokon kivül gö-
rög nem egyesültek, reformátusok, evangélikusok, héberek 
nagy számmal léteznek. Ugy halljuk, hogy ezen ország kul-
tusügyérsége a katholikus felekezet püspökeit, zárdáit holmi 
culturalis közmivelődési czélok előmozdítása tekintetéből 
közelebb, úgynevezett szabad ajánlás-tételre hivta fel, s 
ekkép mintegy 70,000 forint erejéig évenként meg is 
adóztatja. Azt azonban nem halljuk, hogy a fenemiitett nem 
katholikus felekezeteket is, az ő velők szintén közös mivelő-
dési czélok érdemében szabad ajánlás-tételre birni, vagyis 
magyarul kimondva, megadóztatni akarná. 

Ha igy méltán kérdhetjük, az osztó igazsággal meg-
egyeztethető-e, hogy a görög nem egyesültek, evangélikusok, 
reformátusok, héberek által egyiránt élvezett efféle mivelő-
dés csakis a katholikusok pénze által nyerjen tápot, meg-
szilárdulást és lendületet ? Vagy talán liberális értelemben 
csakis a katholikus egyház, az az úgynevezett „res nullius" 
senki tulajdona, melyet szabadon elosztani, feldarabolni, 
elfoglalni, ingó s ingatlanára embargót tenni lehet és kell ? 
Csakugyan a nem katholikus felekezetek nálunk is, máshol 
is, komolyan tudatták és naponként tudatják, miszerint az 
egyházi és iskolai önkormányzás elvét fel nem adják soha, 
hogy alapitványaik lefoglalása, egyházi vagyonuk elkobzása 
esetére a legnagyobb szélsőségekre készek, s egyházi és 
iskolai autonómiájukat, tanitásbani függetlenségüket védve 
rendithetlenül fognának ellenszegülni minden beavatkozó 
kísérletnek. Mi több, bizonyos egyházi és iskolai lapban, még 

karral és karddali fenyegetődzésekre találunk. (L. VA. 1850. 
204, 206. 1.) 

Es ime efféle, ad hominem argumentumok azt ered-
ményezték, hogy Európának összes cultus ügyérségei egyen-
ként, több mint három tuczatnyi, többnyire nem katholiku-
sokból álló hivatal személyzetükkel, katholikus térre mene-
kültek ; hivatalszékeiket a türelmes, soha erőszakhoz nem 
nyúló, kar és kardról tudni sem akaró katholikusok szenté-
lyében állították fel. Hogy ekkép radical reformer cultus-
hivatalnokaik, a dekatholizálási műtétben megannyi gra-
duált mesterek által, az istenes királyok s hitbuzgó magá-
nosok által a katholikus hit felvirágoztatására, tanitásbani 
függetlenitésére tett pénz- és jószágbeli adományozásokat 
épen ellenkező czélra, vagyis a katholikus egyház kiirtá-
sára, tanitásbani függetlenségének megsemmisítésére fordít-
hassák. S igy a katholikusok hitét, magok a katholikusok-
nak pénzsegélyével tönkre tegyék ! 

De, „qui habitat in coelis irridebit eos, et Dominus 
subsannabit eos", végre pedig : „in furore suo conturbabit", 
és „tanquam vas íiguli confringet eos" — úgymond a koronás 
látnók Dávid ! Vagyis magyarul kimondva : Istenellenes 
törekvéseiknek fellegvára előbb-utóbb porba hull, és ők 
ivadékaikkal együtt a boszuló Nemesisnek lesznek majd 
áldozatai. Mint már lettek s a közel jövőben lenni fognak 
azok, kik szentegyházunknak tanitásbani függetlenségét 
égbekiáltó vagyonkobzások által lehetetleniteni akarák. 

A maga zsírjában fuldokló britt oroszlánról egyik ün-
nepelt történész szóról szóra ezeket írja : „Wer demnach 
den gegenwärtigen Zustand Englands in seine innern und 
äusseren Verhältnissen mit Unbefangenheit beleuchtet, dem 
kann die Ansicht nicht entgehen, dass jenes Reich mit Rie-
senschritten einem grossen und unvermeidlichen Geschicke 
entgegengehe, und dass es an einer inneren Fäulniss leidend, 
seine Krankheitsstadien augenfällig durchmache, durch die 
ihm entweder die innere Genesung, oder der politische Tod 
unvermeidlich zu Theil wird". (Gesch. d. Ref. u. Rev. von 
Engl. II. Band, 590. S.) 

Igen, e jóllakott állatkirály, tulhizottsága következté-
ben, ma már szélhűdés, illetőleg megfulás által fenyegette-
tik, amennyiben jogara alatt a királyi pálcza és a koldusbot 
legmeglepőbb közelségben levén egymáshoz, a communár-
dok zsoldjába szegődtetett félmezitlen éhesek millióinak, a 
vagyonos osztálylyal küzdendő élethalálra harczát helyezi 
kilátásba. Zárjel közt legyen mondva, hogy e nemes állat-
nak végzetes tulkövéredése azon tulzsiros s tulbőséges takar-
mánynak tudható be, melyet ő éles karmainak segélyével 
akkor halmozott össze, midőn a Henrikek, Erzsebetek, 
Cromwellek, Orániai Vilmosok korában az elkobzott kath. 
alapérték csűrei s éléstáraiból, mint oroszlán, az oroszlán-
részt magához ragadta. „Et haec sunt per allegoriam dicta !" 

Gundy Mihály, esperes. 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest, deczember 8. T ö r v é n y j a v a s l a t a v a l -

l á s s z a b a d g y a k o r l á s á r ó l é s a v a l l á s f e l e k e -
z e t e k e g y e n j o g ú s á g á r ó l . (Vége.) Sokkal érdeke-
sebb a már eddig mondottaknál a 6-ik §. 6-ik pontja, melyet 
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még világossabban fejtenek ki a 15-ik §. 2-ik és 3-ik pont-
jai, azért ezeket összevonva tárgyaljuk. A 6-ik §. 6-ik pontja 
ugyanis ezeket tartalmazza: bármely hitfelekezet, vallási s 
erkölcsi confessióiban, vagy egyházi határozataiban, avagy 
tankönyveiben sem szabad semmi oly rendeletnek, határo-
zatnak és tanitmánynak foglaltatnia, mely a hivöknek a 
polgári törvényekben rendelt polgári kötelességeik teljesí-
tését tiltaná, vagy a polgári törvényekben tiltott cselekmé-
nyeket rendelne. Ugyanez foglaltatik csaknem szórul szóra 
a 16-ik §. 2-dik pontjában, de már a 3-ik pont világosab-
ban kimondja, hogy mi is bántja tulajdonkepen M. A. ur 
gyöngéd szivét. Isteni tiszteleten — úgymond, tartott be-
szédekben, avagy mondott nyilvános imákban, nem szabad 
már szentesitett polgári törvények rendeleteit birálni, elle-
nük nyilatkozni, avagy irántuk való engedetlenségre izgatni. 

Üdvöz légy óh Bismarck ! mondhatjuk mind erre, te 
dicső példánya minden liberális embernek, őre a katholicis-
mus szabadságának, mivé lett volna nélküled a világ, mily 
homályban senyvednének M. A. állammentő kölcsönzött esz-
méi, ha már te előbb fel nem találtad volna az eszközöket 
és módokat, melyek kis embereket nagygyá tesznek ; o imi-
tatorem servum pecus ! Tehát M. A. ur semmi uj eszmével 
sem rendelkezik, hogy igy copizálta Bismarck eszméit ? 
mert ki nem látná be, hogy mind ez, amit itt M. A. ur mond 
nem más, mint utánkarmolása azon törvényeknek, melyek 
Bismarck a katholikus papság ellen hozott, nehogy a hiveket 
felvilágosíthassák ama börtön rendszeréről, hova és melybe a 
katholicismust zárni akarja ? 

Ama polgári kötelmek teljesitése, melyeket bizonyos 
liberális törvények napjainkban követelnek, vagy melyektől 
eltiltanak, tudvalevőleg nem is állami, hanem egyházi ter-
mészetűek, minők p. o. a polgári házasságra, a pápa tévmen-
tességére, az egyházi fegyelemre, a szerzetesek fogadalmára 
is vonatkozók ; mindezeknek tehát nem lenne szabad benn-
foglaltatniok a kath. vallási tankönyvekben, ha ezek elle-
nében méltóztatnék az alsóház bölcseségének valamit hatá-
rozni és ezt szentesittetni ? A mire kilátást nyújt M. A. ur 
épen e pontozatával, ez ellen nem lenne szabad a szószéken, 
nem izgatni, hanem felvilágositólag hatni, azt mint isteni tör-
vénybe ütköző birálni, mint nem kötelező a híveknek bemu-
tatni ? M. A. urnák igen megbecstelenítő fogalma lehet a ka-
tholikus papról, ha azt hiszi, hogy a templomban vizsgálódó 
policzáj jelenlététől visszariadna hirdetni ama tant, melyet 
Krisztus kötelességeül tett, hogy hirdesse ; ezt visszautasít-
juk, alkalmazza e gyávaságot azon papságra, melyről Szász 
Károly nem régen azt mondta, hogy maga sem hiszi amit 
hirdet. A kath. pap tiszteletben tartja az állami törvénye-
ket, nem lázitja a polgárokat polgári kötelmeik ellen, de 
tudja azt is, hogy ennek is megvan a maga határa és meg-
követeli, hogy Istennek is adassék meg ami Istené, követeli 
ezt akkor is, ha nem vár rá egyéb, mint börtön és számű-
zetés. Hogy pedig M. A. ur csakugyan ily szabadságot készit 
részünkre, ezt első pillanatra mindenki belátja, mert egye-
dül csak a kath. papságban van meg ezen erkölcsi bátorság, 
hogy az egyház tanitmánya igazságának öntudatában, a fel-
dühödt liberalismussal szemben, nem törődve erőszakosko-
dásaival rendithetlenül hangoztassa a keresztény elveket, 
fülébe dörögje : non licet ! 

Nagy hiány lenne mindenesetre a tvjavaslatban, ha 
nem lenne gondoskodva a felekezetek — az az a katholiku-
sok vagyonáról és azon eshetőségről, mely e vagyonra vára-
kozik. M. A. ur mint bölcs törvényhozó e pontot sem téveszt-
hette el szeme elől, azértis fentartja az állam ^felügyeletét 
a felekezeti vagyon felett a 10-dik §-ban, és hogy ennek 
az idő méhében rejlő ó-katholikusok egykor jó hasznát ve-
gyék, erről gondoskodott M. A. ur, midőn a 13-ik §.-ban 
megállapittatni akarja, hogy : tömeges áttéréseknél — mi-
ről már eddigi törvényeink is kellőleg gondoskodtak — az 
egyházközségi vagyonban a régi egyházból kilépő hivek, ha 
az összes tagoknak legalább egyharmadát képezik, a né-
pesség arányában részesülnek. Az már magától értetik, hogy 
ily és ehhez hasonló határozatok sem a protestánsokat, sem 
a zsidókat nem illetik, mert azokat már befedik a különbnél 
különbfélébb békekötések, ezeket pedig azon tulajdonságuk, 
hogy épen zsidók. 

Ami már a kathol. egyház további szabadságát illeti, 
nagy figyelmetlenség lenne M. A. ur szabadsági érzete iránt, 
ha mellőznők, amit az ünnepek megtartására vonatkozólag 
mond. Mindenekelőtt ki kell emelnünk és ezt hálával emiit-
jük fel, hogy a katholikusok az ő engedelmével megtarthat-
ják ünnepeiket, ha — akar ják; de hogy itt is hü legyen 
magához, nehogy a katholikusok azt véljék, mintha kivétel 
nélkül szabad lenne nekik ünnepelniök, kimondatik, hogy a 
polgári hivatalos közszolgálatban a hatóságok azokat nem 
kötelesek figyelembe venni, illetőleg pedig mind a katholikus 
hivatalnokok köteleztetnek ünnepnap hivatalaikban megje-
lenni, mind pedig a hivek idézés esetében, mert hát ez pol-
gári kötelesség. Hogy azonban e kötelesség vasárnap, újév-
napján, karácson, húsvét és pünkösd üunepein, mivelhogy 
ezeket a protestánsok is megtartják, megszűnik, az már ma-
gától értetik, ugyan miért lenne különben M. A. ur e tör-
vényjavaslat — compilatora. Ime a protestánsok kegyelméből 
mégis csak jutunk egy kis szabadsághoz, ha ugyan később 
ezt is meg nem sokalják és oda nem módositják ezt is, hogy 
a fölmentés ezen ünnepélyeken csak a protestánsokra vo-
natkozik. 

Haladjunk tovább, olvassuk el az „egyházfegyelem" 
feliratú szakaszt, nevezetesen a 20-ik §. első és második k i -
kezdését és csaknem kisértetbe jövünk, hogy M. A. urat ke-
gyelemvesztéstől féltsük Bismarck részéről, mert ott nem 
csak általában megengedi a felekezeteknek, hogy saját hí-
veik felett gyakorolhatják az egyházi fegyelmet, hanem kü-
lönösen megengedi még az excommunicatiót is. E figyelem 
az egyház fegyelmi joga iránt csaknem bámulattal töltött 
el bennünket, midőn tovább olvasva saját kijózanodásunkra 
ráakadtunk amaz ismeretes kivételekre, melyek felvilágo-
sítottak bennünket, hogy M. A. ur nem hagyja figyelmen 
kivül egy pontnál sem Bismarck kegyelmének biztosítását. 
Minélfogva a következőkben oda módosítja kimondott elvét, 
hogy erkölcsi, vallási eszközökkel, vagy excommunicatióval 
nem szabad sújtani senkit sem, sőt akár csak fenyegetni — 
brrr — sem a következő két esetben, illetőleg ok miatt : 
t. i. 1-ször, ha az illető törvényben rendelt, avagy törvé-
nyes polgári felsőbbsége által a törvény értelmében paran-
csolt polgári kötelességét teljesiti; — 2-or, ha az illető 
közügyekben, akár választásnál, akár tanácskozmányban 
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bizonyos vélemény mellett szavazott, vagy nem szavazott. 
Természetesen magától értetik, reményijük, hogy ha e 
szavazás, vagy nem szavazás a kormány intentióival meg-
egyezik. 

Ki nem látná be kérdjük, hogy e kivételek által a je-
lenleg uralkodó eszmék s viszonyok mellett az egyház fe-
gyelmi hatalma a zérusra szállíttatik alá, vagyis, hogy az 
egyház megfosztatik azon hatalmától, melylyel Krisztus 
Urunk által ruháztatott fel, hogy az egyházban az egysé-
get és rendet fentarthassa. Hányszor megtörténik napjaink-
ban, hogy az állam olyasmit parancsol, ami isteni törvé-
nyekbe ütközik, ha tehát valamely kath. pap találkoznék, ki 
e parancsolatnak engedelmeskednék, ne legyen azt szabad 
az egyházból kizárni, hanem köteles legyen az egyház őt 
megtűrni, a hivő közönség botrányára, sőt több : megrontá-
sára. Nem juthat-e az államnak eszébe p. o. megparancsolni, 
hogy a kath. pap a polgári házasság mellett beszédet tart-
son, vagy legalább, hogy az idevonatkozó törvényt a tem-
plomban felolvasni rendelje, hogy egyes házasságokat minden 
egyházi biztositék nélkül megáldjon ? Tegyük fel, hogy itt-
ott e parancsolat engedelmességre találna, váljon ezt az egy-
ház elnézze, elnézze anélkül, hogy az illető ellen fegyelmi 
vizsgálatot rendeljen, azt megbüntesse ? Nem is kellene 
egyéb, csak az egyház kezét ugy megkötni, a többiben majd 
lenne a szabadkőművességnek gondja rá, hogy az üszköt az 
egyház kebelébe vesse és azt táplálja, kivált, ha még hozzá 
veszszük, hogy M. A. ur tiltja a fegyelmi eljárást, nem csak 
oly tényekkel szemben, melyek a törvény által parancsol-
tatnak, hanem oly tényekkel szemben is, melyeket a pol-
gári felsőbbség a törvény értelmében parancsol, mi minden 
nem fér el mai napság e köpeny alatt, annak csak M. A. 
ur a megmondhatója, hiszen ma minden a törvény értelmé-
ben történik, ami csak a katholicismus elnyomására van 
irányulva és meg vagyunk győződve, hogy ez utóbbi passus 
épen azért foglal helyet a javaslatban, hogy e czél minél 
hamarabb és minél biztosabban eléressék, mert ezáltal a 
legtágabb tér nyittatik minden kigondolható zaklatásra, 
melyekről a törvény §-a nem rendelkezik. 

Hogy végére járjunk a részünkre kilátásba helyzett 
,szabadság' megismertetésének, még csak ama szakasz tartal-
máról emlékezünk meg, mely az egyházi rendek és társu-
latokról szól. A 21-ik §. szól a hitfelekezetek körén belül 
alakuló vallási társulatok és szerzetes rendekről, melyektől 
megkívántatik, hogy szervezési és alapszabályaikat a bel-
ügyministerhez felterjeszszék, kivétetnek e rendelet alól 
azonban a hazában, mint mondatik, törvényesen létező szer-
zetek, melyek egyenkint elő is soroltatnak, kivéve a jezsui-
tákat, mintha bizony a jezsuiták nem épen oly törvényesen 
léteznének hazánkban, mint a többi szerzetek, de mind hiá-
ban, már a katholicismus szabadsága C3ak oly,szabadság', 
mely kivétel, illetőleg megszoritás nélkül nem lehet még 
akkor sem, ha az törvényen alapul, a liberalismus csak oly 
törvényeket ismer el érvényesnek, melyek a katholicismust 
nyomják, de melyek szabadságát biztosítanák már ezen 
egyetlen okból érvénytelenek. Hogy pedig a vallási társula-
tok alatt mit ért M. A. ur, alig tudnók elképzelni, ha csak 
előttünk nem lebegne ama híres törvény, mely a jezsuiták 
és rokon szerzetek meg a rokon vallási társulatokról szól. 

M. A. ur tehát az imaapostolságot, a Jézus szent szivéről ne-
vezett, és ezekhez hasonló vallási társulatokat szintén rend-
őri fegyelem alá akarja helyezni ad majorem catholicismi 
libertatem (!), imádkozni ezentúl a katholikus embernek 
csakúgy lesz szabad, ha ezt az állam megengedi, de a károm-
kodás jövőben is privilegiált marad. 

Ami pedig a 22-ik §-tól a 25-ig bezárólag bennfog-
laltatik, az valóságos megtámadása minden szerzetesi fegye-
lemnek, felforgatása az egyház által megállapított rendnek, 
korlátolása az egyéni szabadságnak. Mig ugyanis bármely 
külföldi szabadon tagja lehet a honi szabadkőműves páho-
lyoknak, minden akadály nélkül működhetik hazánk tár-
sadalmi rendjének felforgatásán, addig másrészt megtagad-
tatik, hogy külföldi valamely hazai szerzet tagja lehessen 
is ellensúlyozza a páholy átkos működését, a 23. §. pedig 
megtiltja, — hogy valamely szerzetnek bárminő fokozaton 
főnöke, feje, vagy védura lehessen oly egyén, aki, s oly ha-
tóság vagy társulat, a mely nem áll minden tekintetben a 
magyar törvények alatt és nem Magyarországon székel, sőt 
ezek irányában minden engedelmesség tiltatik. Habár e 
tilalom nem terjed is ki a római pápa iránt tartozó enge-
delmességre, de tagadhatatlan, hogy megszakítja azon össze-
köttetést, mely a szerzetek és azoknak a római pápa mellett 
lévő képviselőjük, a rendi főnökök, vagy bibornokok, mint 
egyes szerzetek védurai közt létezik, és igy az egyház sza-
badságát korlátozza, holott másrészt tudvalevő, hogy a ha-
zai szabadkőműves páholyok, külföldi, egészen ismeretlen 
főnökök parancsától függnek, hogy tudja e §. M. A. ur meg-
egyeztetni a 4-dik §-al, hol az mondatik, hogy a felekeze-
tek egyházi szervezetüket önmagok határozzák meg, vagy 
ez is azon következetlenségek egyike, melyeknek mindig 
fennáll jogosultságuk, ha csak a katholikusok ellen követ-
tetik el ? 

Szólhatnánk még az áttérésekről, a gyermekek neve-
léséről, a temetkezésekről is, de minek? Nem mást tartal-
maznak azok, mint hivatkozást azon, a katholicismust le-
nyűgöző törvényekre, melyek súlya alatt nyögünk, mióta 
két kézzel szoratik a ,szabadság'. Az eddig mondottak is 
eléggé meggyőzhetnek mindenkit, hogy ,a vallás szabadsá-
gáról' szóló törvényjavaslat minden egyebet tartalmaz ma-
gában, csaknem a katholikus vallás szabadságát, mert sem 
hittanunk nem szabad, sem fegyelmünk, sem szerzeteink, 
sem birtokunk és alapítványunk ; de ha mindezekre nem 
birunk szabadsággal, mire birunk tehát? egyedül arra, hogy 
megkötöztessük kezeinket és lábainkat, és kegyelemre adják 
magunkat a Mindenható államnak, és akkor, ha igy is alkal-
matlanok nem leszünk, talán életben hagynak, hogy a ked-
vező pillanatban megfojtsanak. Mi azonban bizunk Istenben, 
hogy a tervezők ez örömben részesülni nem fognak. S 

Berlin. A r ó m a i n é m e t n a g y k ö v e t s é g n e k 
e l t ö r l é s e oly fontos mozzanat Bismarcknak ujabbkori 
politikájában, hogy kötelességünknek tartjuk, az ezen alka-
lommal a német birodalmi tanácsban tartott kiválóbb beszé-
deket, úgymint Windhorst, Bismarck, Reichenspergerét stb. 
szószerint közölni, mert azok szomorúan hű képét szolgál-
tatják azon elkeseredettségnek, mely a szellemeken mind-
két részről uralkodik, s mert Bismarck ezzel mintegy félre-
magyarázhatlanul kijelentette, hogy közte s a katholikus 
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egyház közt a halálos küzdelem utolsó, elhatározó, végső, 
stadiumába lépett. 

Jelentettük már legutóbbi számunkban, miszerint a 
porosz-német külügyministerium, azaz Bismarck deczember 
4-én egy külön, a birodalmi tanács elnökéhez intézett átirat-
ban kijelentette, miszerint a külügyi költségvetésnek azon 
tételét, mely a római nagykövetség számára 53100 markot 
(mintegy 27000 frt) követel, ezennel visszavonja. E tétel a 
költségvetés 10. szakaszának 7. §-ában fordulván elő, mi-
dőn e §. tárgyalás alá kerülne Windhorst kérte a szót, s a 
következő, a ház minden részében feszült figyelemmel fog-
adott nyilatkozatot tette : 

„Uraim! Ez évi nov. 4-én benyujtatott az előttünk 
fekvő költségvetés, melyben akkor meg a követelés a római 
szentszék melletti nagykövet számára benfoglaltatott. Azon 
bizottságban, mely e költségvetést tárgyalta a kormány 
képviselője, mint hallom, kijelentette, miszerint a viszonyok 
ma még tökéletesen olyanok, mint tával voltak. Ez nézetem 
szerint annyit jelent, hogy azon indokok e tétel további fen-
tartása mellett, melyeket a birodalmi korlátnok ur az előb-
beni években oly ékesen szólólag érvényesíteni tudott, még 
ez idén is fenállanak. Decz. 4-én, tehát 4 héttel későbben 
azt tudatja velünk a korlátnok ur, miszerint e tételt vissza-
vonja. Kívülről tekintve a dolgokat, csakugyan mit sem ve-
hetünk észre, mi a legmagasabb — a korlátnok ur egyik 
tegnapi megjegyzése szerint, igaz, hogy torony magasságban 
felettünk álló körök nézeteiben előfordult eme változást 
okadatolhatná, ha csak Löwe képviselőtársunk azon indít-
ványát (e tétel törlése iránt) nem veszszük ki, mely azonban 
eleddig még nem is tárgyaltatott, a többiben pedig ugy 
látszik nekem, hogy e rögtöni változás a közönséges emberi 
ész előtt kissé feltűnő. (Közbekiáltások : oh nem !) A ki 
nincs azon helyzetben, hogy Keudell urnák diplomatiai jelen-
téseiről tudomást Szerezzen, az kénytelen lesz azt hinni, 
hogy e feltűnő lépést különös, itt Berlinben felmerült mozza-
natok idézték elő. Személyemet illetőleg mondhatom, mi-
szerint ezen eljárás épen nem lepett meg, mert benne egy-
szerű folyómányát látom azon politikának, mely a birod. 
korlátnok vezetése alatt belül s kifelé is érvényesíttetik. Sőt 
bizonyos tekintetben azt mondhatnám : jó, hogy a helyzet 
valahára szabatosittatik (igen helyes!) hogy már most min-
den ember tudja, hányadán van ez ügyben. Nincs is szándé-
kom, uraim, hogy e tételt ismét felvegyem, jól tudom, hogy 
ebbeli indítványom ma nem nyerne többséget e házban, 
(jobbról s balról: bizony nem!) lesz azonban idő uraim, mi-
dőn önök (a jobboldalhoz fordulva) e tétel helyreállítását 
magok fogják inditványba hozni. 

Nem tehetem azonban, hogy néhány szóval kifejezést 
ne adjak azon érzelmeknek, melyeket ezen eljárás énbennem 
keltett, és erősen hiszem, máshol is keltend. Az a szándék 
van, szabatosan s határozottan kijelenteni : nincs többé kö-
zünk a római székhez, magunk is elvégzük dolgainkat, s 
majd sikerül Németország 15 millió katholikusait oly hely-
zetbe hoznunk, hogy nem szorulnak a római székre. Talán 
azt is teszik, hogy a szentatyának bizonyos személyes barát-
ságtalanságot lobbantanak szemére ; de a szentatya majd 
vigasztalódik e felett, mig a 15 millió katholikus csakha-
mar meg lesz győződve arról, hogy Németország kormá-

nyai legmélyebben bevágó érdekeikre nem akarnak többé 
tekintettel lenni. (A centrumban : ugj van ! balfelől : olló !) 
A szentszéknek primátusa, uraim, kétségen kivül a kath. 
egyháznak szervezetéhez tartozik. A kath. egyház, ezen 
szervezetével együtt régibb, mint Németországnak bár-
melyik állama, mint ilyen lépett be a német állami viszonyok 
közé. A kath. egyház s annak feje ismeri s elismeri mind-
azon szerződéseket, mindazon birtokczimeket, melyeknek 
alapján a német birodalmi fejedelmek álladalmaiknak leg-
nagyobb részét birják. Ha tehát azon állás, melyet bizonyos 
helyen most elfoglalni szándékoznak, e birtokczimeket meg-
ingatja, akkor aztán nem szabad csudálkozni, ha majd más 
emberek is kezdik e czimeket ostromolni. (Mozgás jobbfe-
lül.) Ha az uraknak valami észrevételük van, tessék azt 
hangosan megtenni, s legott válaszolok rá ; különben pedig 
azt kérem, tessék a szószékről nyilatkozni, s akkor is legott 
felelek. (Derültség). Ha azt hiszik, hogy az által, ha e kö-
vetségi állomást megszüntetik, a némethoni katholikusokat 
a pápai széktől elszoktatják, akkor csalódnak. Mindazon 
rendszabályok, melyek a kanczellár ur vezetése alatt Né-
met- s Poroszországban foganatosíttatnak, kétségen kivül 
csak azt eredményezték, hogy még a leglangyosabb katho-
likusok is uj hitéletre ébrednek. (Igen helyes). Legyenek 
meggyőződve uraim, hogy nincs szükségünk ezen követre, 
a végből, hogy a németországi katholikusoknak szivei min-
dig jobban s jobban a szentszékhez ragaszkodjanok, (helyes-
lés a centrumban) s hogy mindig találaodanak utat s módot 
arra, hogy a vatikáni aggastyánt szeretetökröl s ragaszko-
dásukról biztositsák. (Helyeslés a centrumban). Jellemző, 
hogy az uj német birodalom a katholikus egyház elleni küz-
delemmel veszi kezdetét ; jellemző, hogy ily módon el akar 
szakadni a szentszéktől. Ha a német politikának vezetői azt 
hiszik, hogy sikerülend nekik a kath. egyházat s különösen 
a szentatya primátusát megdönteni, akkor ez nézetem sze-
rint nagyonis hasonlít a titánok harczához, kik a mennyor-
szágot ostromolták, miről a mythologiában igen épületes 
dolgokat olvashatni. (Derültség). Igy ezen küzdelem kétség-
gen kivül eredmény nélkül maradand, ha mindjárt még erő-
sebb titánok is vinnék azt, s a római pápa leend az utolsó, 
ki a csatatért megtartja; erről meg lehetnek győződve 
uraim. Hatalmasabb emberek, mint azok, kik ma élnek, 
próbálták erejöket a pápán s hiában. Első Nápoleon, e szá-
zadnak szellemileg s anyagilag legkiválóbb embere, min-
den lehetőt kísérlett meg, hogy a szentatyát megbuktassa. 
Fiát megtette római királylyá s hova lett az ? Napoleon a 
pápát évekig tartá fogva Fontainebleauban, s ő maga ké-
sőbben Szentilonára ment. Fontainebleau csak börtön volt, 
de Szentilona sírjává lőn annak, a ki oda került. Azt hi-
szem, uraim, hogy ily történelmi események gondolkodóba 
ejthetik az embert. 

Végre még azt is kérdem: Méltányos eljárás-e a né-
methoni, számos katholikusok iránt, e tételt törülni. Több 
tételt találunk a költségvetésben, melyek a nép egyes osz-
tályai érdekében, azok javának előmozdítására oda igtat-
vák. A külügyi hivatal folytonosan nagyobbodó követelé-
sekkel áll elő, a követségeknek személyzete s annak fizetése 
oly módon szaporittatik, mintha az öt milliárd még mindig 
megvolna ; — arra pedig nincs pénz, hogy egy másik tétel-
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ben azon gondolatnak adnánk kifejezést, miszerint szándé-
kunk van ismét a béke ösvényeire térni vissza. Azon lépés, 
melyet imitt teszünk, annyit jelent: nem akarjuk a békét! 
Igy szólottunk decz. 4-én, megsemmisítve azt, mit nov. 4-én 
mondtunk. Talán nem tart soká, hogy ismét azt mondjuk, 
mit a maga idején nov. 4-én mondtunk. En részemről nem 
adom fel a reményt, hogy majdan, midőn azon szomorú 
viszályok, melyek egyházi téren a birodalmat s az egyes 
államokat marczangolják, végöket érték, hogy akkor végre 
valahára ismét a belső béke is térend vissza közénk. Azon 
az uton pedig, melyen itt járunk, nem fog az sikerülni soha, 
erről meg lehetnek győződve! Németország katholikusai 
eléggé jellemesek, eléggé bátrak, hogy vallásuknak s egy-
házuknak jogait védelmezzék ; teendik azt, rendületlenül, 
mindig és mindenütt, jöjjön bármi !" 

Utána Bismarck szólalt fel ; beszédét legközelebb 
hozzuk. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Bibornok Herczeg-Primás ur ő Eminentiájának 

legújabb kegyes adakozásai : a pesti kath. legényegyletnek 
300 frt : a pozsonyi papnöveldének 200 frt ; a pozsonyi ol-
táregyletnek 100 frt ; a sz. Péterről nevezett jeruzsálemi 
fineveldének 100 r t ; a perzsa missiók felsegélésére 100 
f r t ; a szászrégeni (Erdélyben) isko.ára 100 frt : a bicskei 
templom építésére 100 frt ; az alsóváradi iskolára 100 frt ; a 
felsőczellei templom orgonájának kijavítására 60 frt ; a sel-
meczbányai irgalmas nénék leánynöveldéje és iskolaháza 
kijavítására 100 forint ; a selmeczbányai gyermekbarátok 
egyletének 100 frt ; a selmeczbányai szegény bányamunká-
sok iskolás gyermekeinek felsegélésére 100 frt ; a selmecz-
bányai jtüzoltóegyletnek 100 f r t ; a selmeczbányai polgári 
dalárdának 50 frt ; az ottani bányászok zenekarának 50 frt ; 
a pesti növ. papok magy. egyházirodalmi iskolájának 50 f r t ; 
a komáromi jótékony Erzsébet egyletnek 100 frt. (,M. S.') 

— Mint a „Debreczen" közli, Könyves Tóth Antal ur, 
Debreczen egyik tekintélyes polgára és az ottani főiskola 

ügyvéde debreczeni tanyabirtokát, — melynek értéke mai 
árak szerint is 25,000 forintra tehető, — végrendeletileg a 
debreczeni ref. főiskolában a jogi tanszak javára alapítvá-
nyul hagyományozta. Az erről szóló okmány már be is ada-
tott általa a főiskola levéltárába. Szeretnők tudni, váljon 
Horánszky ur felekezeti alapítványnak tekinti-e ezt ; pedig 
számba véve, hogy alapitványozó ügyvéd volt, igen könnyen 
meglehet, hogy — honny soit qui mal y pense — gyűjtött 
vagyona közé nem egy katholikus forintocska is vegyült. 

— A megüresedett florenczi érseki székre ő szentsége 
Cecconi kanonokat, ugyané megyéből választá. Cecconi mint 
történész kitűnő névvel bir a tudományos világban; őszent-
ségének közvetlen megbizásából épen most a vatikáni zsi-
natnak történetén dolgozik, melyből eddig az első kötet je-
lent meg. E kötetet a ,Religio' tavali II. félévének 17. s köv. 
számaiban részletesen ismertette. 

— Massimo, római herczegi család 1574-ben, nerii sz. 
Fülöp tanácsára egy Róma táján fekvő, Arsoli nevü jószá-
got vett meg, melynek három százados birtoklását a család 
okt. 20-kán fényes isteni tisztelet után, nagy népünnepély s 
azon kijelentés által ülte meg, hogy a herczeg valamennyi 
zsellér helyett ez idén maga fizeti meg az őrlési adót. Ugy 
látszik, hogy a római nemesség a pápai uralom alatt jobban 
tudta megóvni ősi birtokait, mint egynémely, Spitzerékkal 
fraternizáló s hamis váltókat gyártó, democrata magyar főur. 

— Münchenből azt irják a ,Germaniál-nak : „Mária 
királyné ismét Münchenben van. Nov. 6-án, mint urjövet 
másodvasárnapján először, mióta Bajorországban van, t. i. 
1848 óta nem a protestáns, hanem a katholikus templomba 
ment, s ott a nép közé vegyülve a hitszónoklatot s a szent 
misét végig hallgatta. Nevezetes, hogy e században még nem 
volt rá eset, hogy egy bajor királyné katholikus templomban 
lett volna, igy kívánván azt a ,tolerantia', hogy az ottani 
uralkodók mindig vegyes házasságokat kössenek ; mert t. i. 
katholikusok, hogy mit kívánna a ,tolerantia', ha protes-
tánsok lennének, azt látjuk Poroszországban. 

Folytatás a mellékleten. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Midőn lapunkat az uj előfizetési idény beálltával t. közönségünknek figyelmébe ajánlanók, kevés szóval tesz-

szük azt. — Az imént lefolyt két évben, mióta t. i. e lapot vezetjük, minden igyekezetünk oda irányult, miszerint a 
meglevő anyagot a ,Religio' rendeltetéséhez és czéljához képest a lehető legszélesebb mérvekben s olyformán karoljuk fel, 
hogy t. olvasóink abból mindenkor a világ, tüzetesen a katholikus világ állásának s anyaszentegyházunk váltakozó 
esélyeinek tiszta, hü és tökéletes képét meríthessék, mig emellett az elvontabb egyházi tudomány terét sem hagytuk 
parlagon heverni. 

A lap élén álló vezérczikkeink majd a ,Havi szemlé'-ben általános áttekintetet nyújtanak a világ folyása 
felett ; majd egyéb egyházpolitikai dolgozatokban azon irányelveket hangoztatják, melyeknek szemmeltartásától nézetünk 
szerint a ránk erőszakolt küzdelmeknek szerencsés, azaz a jó ügy javára leendő kimenetele függ ; — majd Í3mét dogma-
tikai, egyházjogi s történeti, erkölcstani, katechetikai, liturgikai sat. értekezések által a tüzetesen egyházi tudománynak 
mezejét is, terünkhez képest miveltük, mi közben egyéb érdekes, szemeink előtt lefolyó mozzanatok mindenkor gyors s 
kimerítő méltatást találtak ; nem is említve, hogy közérdekű egyházhatósági kiboesátványoknak közlésére is kiváló 
figyelmet fordítunk, s hogy ,Egyházi Tudósításaink' mindenre terjednek ki, ami bárhol a világon ránk, katholikusokra 
nézve fontos, vagy akár csak érdekes Í3, mely tudósítások közt a mindig első helyen k\\ó pesti levelek tüzetesen s kiválólag 
hazai dolgokkal foglalkoznak, ugy szintén mint majdnem megszakitás nélkül egymást követő vidéki levelezéseink is. 

Sőt, ámbár pártoltatásunk, egészen őszintén mondva, semmi arányban sincsen az időben s fárasztó, szakadatlan 
munkában hozott áldozatokhoz, mégis az előfizetési árnak minden felemelése nélkül lapunkat tizenkét ivvel nagyobbítottuk meg, 
midőn az ,Irodalmi Ertesitö'-i megindítottuk, miből számunkra ennyivel több munka, de semmi anyagi haszon sem 
származott. Tettük pedig ezt ; mert hazánk katholikus irodalma érdekében szükségesnek tartottuk, s mert lapunkat ez 
által is emelni kívántuk, az lévén elvünk, hogy aki mit felvállalt, azt végezze becsületesen, mindaddig mig bírja. 

Ezek alapján bátran azt merjük mondani, hogy minden méltányos igénynek eleget tenni iparkodtunk. A tisz-
telt közönségen lenne immár a sor, tömeges pártolása által irányunkkal való egyetértésének kifejezést adni. 

E szempontból ajánljuk tehát lapunkat, mely régi modorában haladni fog ezentúl is, régi utján, s kérjük t. elő-
fizetőinknek nem csak további személyes pártfogását, hanem mindinkábbi terjesztésünkre való hathatós közreműködését ia. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre 3 forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főutcza 221. s Kocsi Sándor 

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



Melléklet a ,,Religio" 49. számához. 1874. deczemler 18-án. 

IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Újévi mozgalmak a katholikus időszaki sajtó terén.*) 

= Az újév mint rendesen, nagy mozgalmat keltett a 
hazai, tüzetesen a katholikus irodalom mezején. Szerkesztő-
változások, átalakulások, uj lapoknak megindítása képezik a 
napi rendet, s mig mi ,öregek' az élettel, vagy ha tetszik, a 
halállal küzdünk, addig a fiatalok, vagy legalább is az ujak 
sürü csoportban mutatják be magokat, nem okulva rajtunk, 
sőt azt gondolva, de még ígérve is, hogy ők jobban ki fogják 
érdemelni azt a nagy semmit, melynek a szokás által megál-
lapított neve : ,a t. közönségnek pártolása.' 

De azért éljenek mindnyájan és egyenkint. Szivesen fo-
gadjuk az uj bajtársakat ; mert hát ha az a sok vajúdás végre 
mégis csak örvendetes eredményre vezet ? A katholikus iro-
dalom nem egyesek miatt van, hanem az egyesek vannak az 
irodalom miatt, melynek szolgálatába állottak, hogy igy köz-
vetve az egyházat szolgálják. Ha már most e kettőnek érdeke 
azt kivánja, hogy uj erők lépjenek a sorompóba, miért elle-
neznők azt, vagy ha mégis tennők, jogosan s okszerűen cse-
lekednénk-e ? . . . Lehet, hogy olyanok is lépnek előtérbe, kik 
rövidebb, hoszabb idő múlva számfelettieknek bizonyulnak 
majd be, de minek is jósolnók meg azt bárkinek, s ki az, a ki 
e téren csalhatatlan jóslatokat koczkáztatni merne ? Tegye 
meg minden ember, a mit a maga körében tehet, a másiknak 
ügyeit s bajait pedig a másikra hagyja, felebaráti szeretettel 
azt kívánván neki, hogy majdan ő is a hiven s becsületesen 
teljesített kötelességnek boldogító öntudatában találja amaz 
egyedüli jutalmat, melyre a magyar kath. iró számithat. 

Az újévi változások közt mint első az vonja magára figyel-
münket, mely a ,Jelenkor', körül végbe ment. E dereka-
san szerkesztett egyháztörténelmi folyóirat 1875-i január 
1-étől kezdve mint nagy politikai napilap fog megjelenni, 
mely programmja szerint mindazt fel fogja ölelni, mit egye-
bütt is hasonló nemii s rangú lapban keresni szoktunk. En-
nek megfelelő lesz ára is, a szokásos 20, illetőleg 10 s 5 frt 

*) Szivesen teljesítjük mindazon t. kollegáknak kivánatát, kik elő-
fizetési felhívásaikat hozzánk beküldték, hogy azokat közöljük. vagy 
említsük, azon feltevés mellett azonban, hogy az illetők ugyanazt teen-
dik velünk. Előfizetési felhívásunkat főlapunkban találják. Szerk. 

o. é., a szerkesztés változatlanul marad ft. Talabér János s 
Füssy Tamás, szentistvántársulati igazgató ur kezei közt, 
mig a beküldött előfizetési felhívás szerint : ,Számos gyakor-
lott egyházi és világi munkaerő van a lap számára biztosítva 
s régibb jeles íróink közül is, kik ujabb időben elhallgattak, 
sokan egész készséggel felajánlották tollúkat.' 

Ezen, ha nem csalódunk az ,Athenaeum' kiadásában 
megjelenő uj katholikus napilap keletkezéséhez egész kis 
mondatkör fűződött, melyet azonban annyival bátrabban el-
mellőzhetni vélünk, minthogy a tisztelt vállalkozóknak, néze-
tünk szerint teljes joguk van azt követelni, hogy egyelőre csak 
a közrebocsátott előfizetési felhívás alapján ítéltessenek meg. s 
minthogy magában ezen előfizetési felhívásban is van egy nyi-
latkozat, mely figyelmünket kiváló mérvben megérdemli, azon 
nyilatkozat t. i., mely tudtunkra adja, miszerint a t. szerkesz-
tők csak a nagyméltóságú fópásztorok javallatának kikérése és 
megnyerése után határozták el magokat ezen uj lapnak meg-
indítására. Nem tudjuk, váljon csak azon általános értelem-
ben vegyük-e ezen nyilatkozatot, mely szerint mindenki, fő-
leg minden kath. pap, midőn ily térre lép, a ftdő főpásztorok-
nak kegyes áldását kéri, s kérni köteles, avagy különösen 
a nmlgu püspöki karnak közlönyét tiszteljük-e az uj kolle-
gában. Az utolsó esetben, amint egyrészt őszintén örülnénk 
rajta, hogy benne megbízható irányadót nyertünk, másrészt 
még sem titkolhatjuk el magunk előtt, mily súlyos a felelős-
ségi teher, melyet az illetők magokra vettek, midőn eme ki-
jelentésök által arra jogosították fel a magyar közönséget,hogy 
magoktartásából minden egyes esetben a nmlgu püspöki kar-
nak nézeteire s szándéklataira következtessen ; — meg-
nyugtat azonban azon tudat, hogy e felelősségteljes feladat 
gyakorlott kezekre bízatott, mely tudatban uj társunkat 
szívélyesen köszöntjük, s működéséhez a legjobb sikert kí-
vánjuk — szerencse föl ! 

Ha végre a t. szerkesztők azon levélben, melylyel előfi-
zetési felhívásukat hozzánk beküldeni szívesek voltak, egyút-
tal kijelentik, miszerint „kitűnő súlyt fektetnek arra, hogy a 
,Religio'-\a.\ a legjobb egyetértést állandóan fenntarthassák", 
ugy vegyék viszont részünkről azon biztosítást, miszerint ma-

kaságaira nézve felette gazdag könyv-
tárt Schlauch püspök mentette meg az 
eldarabolástól s megvevén azt 20,000 
frton, egy nevezetes rendszeres könyv-
tárral gazdagította a felföldet és uj 
szentélyt nyitott a tudománynak Szath-
márban. Kalocsán pedig, hol az érseki 
nagy könyvtárnak 60 ezer kötete most 
rendeztetik czédula - lajstrom szerint, 
Haynald érsek nevezetes mennyiségű 
könyveket gyűjtött s a theologiai, tör-
ténelmi és mütörténelmi becses könyvei 
mellett, melyek még nincsenek lajstro-
mozva, egy nagyszerű füvészeti könyv-
tárt hozott össze, mely folyvást "szapo-
rittatik és már most is teljessége által 
az e szakbeli continentális könyvtárak 
közt csaknem a legelső. 

A rendszeresen készült lajstrom ta-
núsága szerint közel 5000 munkát fog-
lal magában, nagy rézmetszetekkel dí-
szes. — Szent-Kereszten Ipolyi püspök 

n) 

M a g á n k ö n y v t á r a k . 
(Irta Pulszky Ferencz.) 

Azon országok közt, melyek a XV-
században az Olaszországban föléledő 
tudományosságot fölkarolták, kitűnő he-
lyet foglalt el hazánk. A világhírű Cor -
v i n á n kivül V i t é z n e k az eszter-
gomi érseknek, J a n u s P a n n o n i u s -
n a k a pécsi püspöknek, G y ö r g y és 
később V á r d a y Péter kalocsai érse-
keknek kitűnő kéziratgyüjteményeik vol-
tak; a magyar főpapok terjesztették a 
culturát a tudomány pártolása által, mi-
dőn világi nagy uraink kevesebbet gon-
doltak könyvekkel és tudománynyal. 
Ezen traditio soha nem szakadt meg 
egészen a magyar episcopatusnál ; az 
antireformatio és ismét Mária Terézia 
idejében újra keletkeztek nagy könyv-
tárak, a pannonhalmi, a nagyszombati, 
mely az egyetemi könyvtár magva lett, 

a Batthyányi-féle Gyulafehérvárit, a 
nagy Patachich-könyvtár Kalocsán stb. 

Eerencz uralkodása alatt csaknem 
általános szünet állott ugyan be, de 
most ismét gyűjtetnek nagyobb könyv-
tárak a püspökök és érsekek palotáiban. 
Alkalmam volt közülök nehánynyal je-
lenleg még csak futólag megismerkedni ; 
alaposan nem tudnék róluk értekezni, a 
nagy közönséget azonban egy átalános 
ismertetés is érdekelheti. 

Köztudomásu, hogy Török János 
ismert publicistánk éveken keresztül 
gyűjtötte a Hungarikákat, különösen a 
magyar-irodalom régi emlékeit azon idő-
től fogva, midőn Hoffhalter Rudolf az 
első magyar könyvet nyomtatta Krakkó-
ban 1533-ban és Syngrenius János a 
másodikat Bécsben 1536-ban, egész a 
kuruczvilág irodalmáig, nagy figyelem-
mel a röpiratokra minden időből, a XVII. 
századtól a mai időkig. Ezen nagy s rit-
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gunknak sincs okunk az ellenkezőt kívánnunk, amint eddigi 
soraink is már megmutathatták nekik, hogy bennünk eljárá-
sukat tökéletesen méltányló kollegára találtak. 

Előfizetési felhívás a „Katholikus Nevelés oktatás-
ügy" czimü szaktudományi folyóiratra. 

Tisztelettel alulirt képezdei-tanárok jövő ujéwel füze-
tekben megjelenő szaktudományi folyóiratot indítnak meg a 
kath. nevelés-oktatásügy érdekében. 

Vájjon hézagot fog-e betölteni ezen folyóirat, azt csak 
a jövő mutathatja meg ; mi legalább meg vagyunk győződve, 
hogy a jelzett ügynek ártalmára nem lehet oly közlöny, mely 
kath. elvek alapján ügyszeretet és szakismerettel Ígérkezik 
szolgálni a kath. nevelés-oktatás érdekeinek. 

Minthogy előfizetési felhívásunk közlésére a kath. lapok 
szívességét veszszük igénybe, csak röviden jelezzük, hogy mit 
akarunk — programmunknak csak főbb pontjait emiitjük meg. 

A „Katholikus Nevelés-oktatásügy" egyetemes közlönye 
lesz a hazai kath. nevelésnek ; ugyanis a kath. nevelés-okta-
tásnak egyaránt vannak érdekei az igénytelen népiskolában 
és a felső tanodák termeiben. Minthogy a kath. nevelés ér-
dekei természetüknél fogva együvé tartoznak, képviseltetésök 
is eszközölhető ugyanazon közlöny keretében. 

„A Katholikus Nevelés-oktatásügy" állandó rovatai : 
I. Apotheosisa a kath. nevelésrendszernek. A feledés 

pora és a rágalmazás pókhálói majdnem felismerhetlenné tet-
ték a kath. nevelésrendszer nemes alakját. Leverni a feledés 
porát — leszedni a rágalmazás pókhálóit a kath. nevelésrend-
szerről: ez képezi a „Katholikus Nevelés-oktatásügy" legfőbb 
és legszebb feladatát. Ideje már, hogy a kath. nevelésrend-
szert kellőképen méltányolják és szeressek ügyfeleink, az el-
lenség pedig legalább ne gúnyolja, meg ne vesse. 

II. A kath. nevelés-oktatás közjogi és közigazgatási kér-
dései. Hogy mit értünk a közjogi és közigazgatási kérdések 
alatt, azt azon dolgozatok fogják elmondani, melyeket e ro-
vatban közölni szándékozunk ; egyelőre csak azt liangsulyoz-
zuk, hogy hazai alkotmányunk keretében joggal igényelhetünk 
helyet a kath. nevelés-oktatásnak — vannak a kath. nevelés-
oktatásnak tekintélyes szellemi és anyagi tőkéi ; jogaink al-
kotmányos érvényesítése, segélyforrásaink értékesítésének 
mikéntje képezik a kath. nevelés-oktatásnak közjogi és köz-
igazgatási kérdéseit. 

III. Tancsarnok. A „Katholikus Nevelés-oktatásügy" a 
didactica és methodicának csak azon részeit veszi keretébe, 
melyek a tanítás minden fokán érvényesek ; kizárvák tehát az 
u. n. gyakorlati és minta-leczkék, melyeknek helyök az elemi 
tanügy részletezésével foglalkozó közlönyben van. Fölötte saj-

a mütorténelmi könyvekre fektette a fő-
súlyt, melyek közül sok még a muzeum-
ból is hiányzik és mellettük a magyar-
országi topographiai könyvekre és röp-
iratokra is, a tudós püspök előszeretettel 
vásárolván meg mindazon monographiá-
kat, melyek magyarországi vidékekről, 
megyékről, városokról vagy helységekről 
szólnak : nem is említve a történelmi és 
a theologiai munkákat; melyekben min-
den előttem ismert püspöki könyvtár 
gazdag. A magyarországi történelmi és 
theologiai munkák azonban Knauz Nán-
dor kanonok különlegessége esztergomi 
szép könyvtárában. A nyitrai püspök — 
a mint hallom — roppant terjedelmű 
dogmatikai és casuisticai könyvtárához 
megszerezte az 1848/49. és a következő 
évek röpiratainak, kiáltványainak, falra-
gaszainak és hírlapjainak legnagyobb 
gyűjteményét az országban. 

Gazdag ilyenekben és középkori in-

nálnók néptanítóinkat, ha emiatt vonnák meg tőlünk szives 
támogatásukat. 

IV. Irodalom: 1.) lapszemle, 2.) bírálatok, 3.) köny-
vészet. 

V. Vegyesek : rendeletek, adakozások, hirek stb. 
A „Katholikus Nevelés-oktatásügy" jelszava : „Magister 

vester unus est — Christus", iránya : katholikus, magyar és 
tudományos. 

Lelkes ügybarátok szellemi és anyagi pártfogása nélkül 
vállalatunkat meg sem indíthatjuk ; személyesen senkihez sem 
fordulunk sem előfizetési ivvel, sem levélben, mivel az első 
mód költséges, a másodikat pedig itt ott szerénytelen tolako-
dásnak tekinthetnék ; hirlapilag kérjük tehát a kath. nevelés-
oktatás ügybuzgó barátjait, hogy igénytelen törekvésünket 
méltányolni és annak sikerét pártolásuk által biztosítani szí-
veskedjenek, 

A „Katholikus Nevelés-oktatásügy" füzetekben jelenik 
meg ; minden évfolyam vagy kötet öt füzetből, egy-egy füzet 
öt ivből áll. 

Egy évfolyam ára 3 forint ; csak egész évfolyamra fo-
gadunk el előfizetést ; előfizetőink számától fog függni, adha-
tunk-e többet az igért öt füzetnél. 

Azért kérjük ügyfeleink tömeges pártolását, hogy leg-
alább tiz 4 ives füzetet — két kötetet adhassunk évenkint 3 
forintért. 

Füzeteink megjelennek.- febr. apr. jun. aug. és nov. 
elején. Gyűjtőinknek 8 előfizető után tiszteletpéldányt aján-
lunk fel. 

Az előfizetési pénzeket f. é. dec. 31-ig kérjük bekül-
deni : Nogely István képzőtanárnak Nagy-Váradon. 

Hivatalos állásunk és igénytelen neveink szolgáljanak 
biztosítékul, hogy füzeteink béltartalom és kiállítás tekinte-
tében meg fognak felelni a méltányos igényeknek. Kelt Nagy-
váradon és Pécsett, 1874. dec. 1. Nogely István, Dr. Wald-
fogel Károly, képezdei tanárok. 

Előfizetési felhívás az ü j Magyar Sión hatodik (1875) 
folyamára. Szerkeszti Dr. Zádori János. 

Az egyházi folyóiratok legközelebbi czélja a hittani ha-
ladás, uj theol. szempontoknak közkeletűvé tétele, a döntő ér-
vek ösmertetése, sujtóbb czáfolatoknak használatbavétele. 
Hogy ezt magyarul teszszük, csak ösztön arra, hogy a haladást 
egyéniségünk sajátságos zománczában tüntessük fel s az 
európai nemzetcsaládok legalább észrevegyék, miszerint ott 
vagyunk a haladás versenyzői között. — Ezen czélzatok ösz-
tönöztek bennünket, hogy pályatért nyissunk azon kérdések, 
tudományos nézetek, hittani vívmányok nemzeti egyénitésére, 

egyes szakokra, hanem általános. Ter-
mészetesen itt találtam a Bollandisták 
roppant nagy munkáját, az Acta San-
ctorum teljes példányát újkori folyta-
tásával, nemkülönben Migne ötszáz kö-
tetét meghaladó becses egyházi Ency-
clopaediáját, Tischendorf Biblia codexei-
nek gyönyörű kiadásait; a Sinaiticus 
hiányzik, ez csak az orosz császár aján-
dékából kapható. Itt vannak a római és 
görög classicusok és a középkori latinis-
ták munkái becses kiadásokban ; a tör-
ténelmi irók és okiratok gyűjteményei s 
függelékül ezekhez az 1848/9-ik évi bé-
csi röpiratok, falragaszok s hírlapok 
hoszu sora. A könyvek mind rendezvék 
és lajstromozvák ; a czédula-katalogus 
szerint jelenleg tizenötezer kötetre men-
nek, közülök nem hiányzanak a ritka-
ságok pl. egy Missale, mely Vitéz prímás 
birtokában volt, eddig ismeretlen ve-
lenczei kiadásban. Alexander Doctrina-

cunabulákban Pauer János czimzetes 
püspök könyvtára Székesfehérvárott. 
Dankó kanonok Esztergomban különös 
szorgalommal gyűjti Dürer Albrecht fa-
és rézmetszeteit és más korabeli meste-
rekéit. Csaknem érdekesebb, habár mű-
vészeti tekintetben nem oly becses, 
terjedelmes vignettegyüjteménye, mely-
ben sok ritka fa- és rézmetszet talál-
ható. Somogyi kanonok könyvtárát nem 
ismerem, hallomásból tudom, hogy ter-
jedelemre nézve a nagy magánkönyv-
tárak egyike Pesten, Bezeredj püspök 
könyvtára szintén a nevezetesebbek közé 
tartozik, hallomás szerint itt volna Syl-
vester grammatikájának második pél-
dánya, melyet azonban semmi biblio-
graph eddig nem látott és nem irt le. 

Nevezetesebb lesz mindezeknél a 
könyvtár, melyet a berezeg prímás Esz-
tergomban alapított s nagy mérvben 
folyvást gyarapit; ez nem szorítkozik 
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melyek mozgalomban tartják, vagy egyetemes vagyonát alkot-
ják a tudományos világnak. A katholikus egyetemesség esz-
méit hintjük szét. Ezen eszményi czél elérése végett felkarol-
tuk a hittan egész öszvegét, az eszközök teljes öszletét, a tu-
dományos haladás nyilatkozatainak minden alakját. Sőt, a 
szellemes szépirodalomtól sem idegenkedünk, tudván hogy a 
szellemnek pihenő órákra csakúgy van szüksége,mint a testnek. 

A jövő évben uj munkatársak Ígérték közremüködésöket, 
hogy folyóiratunk minden jogos igénynek megfelelhessen. 
Maszlagliy ur folytatni fogja szellemes uti vázlatait, érdekes 
ösmertetéseit. A kath. irodalom termékei meg fognak beszél-
tetni ; itészetünk nem gáncshajhászat, sem dicsbeszéd, hanem 
pártatlan s önzetlenül szolgál a tudománynak és művészetnek. 
Értekezéseinkben arra fogunk törekedni, kogy nem csak szak-
emberek, hanem a nagy közönség is érdekkel olvashassa. Az 
anyagi kiállítás olyan lesz, mint a jelen évben. Előfizetési dij 
egész évre 6 frt. o. é. Ajánltatik az utalványok használata. 
Minthogy több egyházi megyében folyóiratunkra — mely az 
egyház érdekében adatik ki, — a templomi pénztárból lehet 
előfizetni, ezen körülményre van szerencsénk a ft. plébános 
urakat tiszteletteljesen figyelmeztetni. Esztergom 1874. Szent 
Erzsébet napján. A ,Magyar Sión1, szerkesztősége. 

„Ker. kath. vallástan. Kitűnőbb kézikönyvek nyomán 
a középtanodai ifjúság használatára irta Vincze Ambró, 
czimü munkára tett észrevételek alapossága és fontossága fö-
lött a szerző által ígérete szerint megküldött példányok illető 
helyeinek megtekintése után eddig már ítéltek a középtano-
dákon működő hittanárok. De hogy a bírálatot értéke szerint 
mérlegelhesse azon olvasó közönség is, mely az emiitett mun-
kát nem bírja, röviden leleplezem azon „néhány" hibát, me-
lyet bíráló kijelölt, „amint épen a könyv lapozása közben" 
eléje tűntek. 

I. Dogmaticai hibák : a) 9. §. „Az első (a vallástan első 
része) magában foglalja mindazon tanokat, melyeket Isten 
avégre közlött az emberrel, hogy benne a vallást föléleszsze, 
föntartsa és tökéletesítse. A vallást tökéletesíteni ? Kath. tan 
ez?" b) 6. §-ban mondja, hogy az ember teste természeténél 
fogva mulandó, holott sz. Ágoston : „Nec mors liomini accide-
ret, nisi ex poena, quam praecesserat culpa." 

Biráló ezen megrovásai ellenében állítjuk, hogy V. A. 
könyve correct katholikus; mint a benne aláhúzott beszédré-
szek mutatják, az alanyi vallásról szól. Hogy pedig ez töké-
letesíthető, correct katholikus tan, ellentétben a tárgyilagos 
vallással, melyről Y. A. könyve (kapható az egri nyomdában) 
115. §-ban igy szól: „Abból, hogy a ker. kinyilatkoztatás hir-
detője nemcsak próféta, hanem Isten is, következik: hogy a ker. 
vallás, mely e kinyilatkoztatáson alapszik, nem tökélesbül-

ejának (deák grammatika), mely Kaym 
Orbán budai könyvárus költségén nyo-
matott Mátyás korában Lichtenstein 
nyomdájában, a magyar szentek legen-
dái a XV. századtól, Szt.-Margitnak egy 
régi német fametszete Weigel híres 
gyűjteményéből, mely mint unicum ada-
tott el a tudós metszetgyüjtő árverésé-
nél s több efélék. Ismeretes az eszter-
gomi érsekség okleveleinek fényes kia-
dása, melyet a primás legközelebb Knauz 
Nándor által adatott ki ; nemkülönben 
a Corvinák római fényképei, melyek 
szintén a primás kezdeményezése foly-
tán a magyar episcopatus költségén Ró-
mában készültek, szóval : mondhatjuk, 
bogy Esztergom középkori tudományos 
hire újra feléled és hogy főpapjaink ér-
zik magas állásuknak követelményeit és 
fönntartják a régi magyar traditiót, 
mely szerint nem látnak ellenlétet a 
vallás és a tudomány közt. 

bet. Emberek és idő haladhatnak ugyan a ker. vallás elsajá-
játitásában, de maga a kereszténység tökéletesen bevégzett 
isteni mű." (Milyen világos tanitás ez !) 

A 6. §-ban igy ir V. A. : „Isten az ember testét földből 
alkotá, azért ez anyagi, lelkét ő maga adta belé, s azért ez 
szellemi. Innét az ember teste természeténél fogva mulandó." 
Sz. Ágoston (de Genesi, ad litt. 1. 6., c. 25, n. 36,) igy ir : 
„Aliud est non posse móri, sicut quasdam naturas immor-
tales creavit Deus ; aliud est autem posse non mori, secun-
dum quem modum primus creatus est homo immortalis, 
quod ei praestabatur de ligno vitae, non de conditione na-
turae. Mortalis ergo erat conditione corporis animalis, im-
mortalis autem beneficio conditoris." Mily correct-catholice, 
és az egyház nagy doctorával mily összhangzólag tanitia V. 
A., hogy : az ember teste természeténél fogva mulandó ; (I. 6. 
§.) és hogy : az ember magas rendeltetésének elérésére kez-
detben csodálatos ajándékokkal volt fölruházva mind lelkére, 
mind testére nézve. . . Teste ment volt a haláltól, betegségek-
től. (II. r. 28. §. egy-egy füzet 60 kr.) 

II. Hibás definitiók a biráló szerint : a) 8. §-ban : A val-
lás Isten és az ember közremunkálásának következménye ; b) 
43. §. „A szentségek, félrevezető czim:" c) 52. 1. „csoda által 
oly eseményt értünk, mely a természet erőit felülmúlja." E 
definitio nem szabatos ; d) „Méltó definitióját adja az egyházi 
íróknak : kikben valamely kellék hiányzik egyházi íróknak 
neveztetnek." stb. 

Bírálóval ellentétben állítjuk, hogy V. A. definitiói álta-
lában correctebbek, mint enemü tankönyvek bármelyikéi ; a 
fönemlitettek pedig definitiói hiányt épen nem tüntetnek föl, 
mert az a) alatti nem akar definitio lenni, hanem csak előké-
készités a vallástan definitiójához, mit mutat a 8. §. czime is : 
„A vallástan fogalma." A vallás definitióját lásd az 1. §-ban, 
melynek czime : „A vallás fogalma." — A b ) alatti észrevé-
telre legyen elég megemlítenünk, hogy a fejezet czime : „A 
mózesi kinyilatkoztatás", az emiittett 43. pedig igy kezdődik: 
„Az ó-szövetségi szentségek azon szertartások valának . ." A 
c) alatti definitio correct rövidsége mellett szépen tanúskodik 
biráló példája, mert a vihart puszta szóval lecsendesíteni 
csakugyan természetfölötti. A d) alatti észrevételre idézzük a 
munka 139. §-ból : „Figyelnünk kell még az egyházatyák, 
egyháztanítók, és egyházi irók közti különbségre. Egyház-
atyák azok, kik századuk régisége, tudományuk és életszent-
ségök által kitűntek, és mellettök az egyház elismerése szól. 
Azok, kik az apostolokkal társalogtak apostoli atyáknak ne-
veztetnek. Némelyek a ker. tan megalapításáért, védéseért és 
mély tudományukért egyháztanító nevet nyertek. Végre azon 
őskori tanuk, kikben valamely kellék (t. i. a fenemiitett három 
közül) hiányzik, egyháziróknak neveztetnek." (Vége köv.) 

jól el van rendezve és lajstromozva ; az 
Apponyi nagy családi könyvtár, mely 
Pozsonyban az olvasó közönségnek 
nyitva állt, azóta, hogy az országgyűlés 
Pesten ül össze, látogatók hiányában 
bezáratott. 

A fővárosban megemlitendők még 
a magánkönyvtárak közül különösen 
Ballagi Móré (Hungarica, történelem, 
protestáns theologia, nyelvészet) ; Knauz 
Gyuláé, Toldy Ferenczé, és Wenczel 
egyetemi tanáré, melyeknek mindegyike 
a tízezer kötetet meghaladja ; végre a 
nemzeti casinóé, mely valahára díszesen 
fölállittatott és lajstromoztatott, de fáj-
dalom igen sok csonka példánynyal bir, 
mert habár a casino ezer tagja közül 
csak egy kis töredék olvas könyveket, 
mégis találkoztak olyanok, kik olvas-
mányaikat annyira megszerették, hogy 
azokat a szabály ellenére magukkal vit-
ték, visszahozni pedig elfelejtették. 

A mi nagyurainkat illeti, kevés al-
kalmam volt még könyvtáraikkal meg-
ismerkedni, tudom, hogy Pesten legne-
vezetesebb gr. Károlyi Györgyé. Pest 
környékén gr. Károlyi Istváné Fóthon, 
ez különösen gazdag franczia és angol 
munkákban. 

Kitűnő gr. Waldstein Jánosé Pa-
lotán ; hallom, hogy gr. Apponyi Sán-
dor, ki fiatal mágnásaink közt tudomá-
nyossága által föltűnik, könyvtárát, mely 
különösen régi Hungaricumokban gaz-
dag, hazánkban akarja fölállítani ; a tu-
dós gróf külföldi diplomatiai állását 
arra is használja fel, hogy bibliographiai 
adatokat gyűjtsön azon könyvekről, me-
lyek külföldön a XV., XVI. és XVII. 
században jöttek ki és magyar tárgyak-
ról szólnak, reméljük, hogy becses ta-
nulmányait ki is fogja adni. 

Sárospatakon nevezetes a herczeg 
Breczenheim-féle gazdag könyvtár, mely 
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Megjelent s beküldetett : 
Marien-Kalender, Regensburger für das Jahr 1875. 4. Preis 

36 ujkr. 
Bonifacius-Kalender, Berliner, für das Jahr 1875. Heraus-

gegeben v. E. Müller. 8. Berlin. 51 ujkr. 
Hausfreund, der; kathol. Kalender f. 1875. Herausgeg. von 

P. Pachtler, S. J. 8. Freiburg 66 ujkr. 
Kalender für Zeit und Ewigkeit. Für 1875. Herausgege-

ben von Alban Stolz 4. Freiburg 24 ujkr. 
Leuchttharm. Katholischer Volkskalender für 1875. Heraus-

gegeben von Philipp Laicus 4. Maincz. 24 ujkr. 
Der Sonderling. Eine Erzählung aus der neusten Zeit. Von 

Philipp Laicus. 8. geh. 1 Thlr. 10 Sgr. 
Aus jüngst verflossenen Tagen. Von E. Arwed. 8, geh. 1 Thlr. 

10 Sgr. 
Sieben Erzählungen von Lady Georgiana Fullerton. Aus dem 

Englischen von Th. Grewer. Autorisirte Uebersetzung. 8. 
geh. 27 Sgr. 

Herr von Syllabus. Criminalnovelle aus dem neunzehnten Jahr-
hundert von Benno Bronner. 8. geh. 24 Sgr. 

Die Kluge und die thörichte Jungfrau. Ein Zeitbild aus un-
serem Jahrhundert von P. J. J. Franko. Mit Autorisation 

des Verfassers übersetzt von F. X. Schumacher. Zwei Bände. 
8. geh. 2 Thlr. 10 Sgr. 

Beichtbüclilein für Schulkinder von einem geistlichen Kin-
derfreunde. 32 S. Geh. 1V2 Sgr. oder 6 kr. 

Dr. Fr. Frank, Auf der Warte ! Zeitgemässe Studien und 
Betrachtungen. 1. Schwarze Wolken. 122 S. 8°. Broschirt 
6 sgr. oder 21 kr. 

Im Namen Jesu ! Ein vollständiges Gebetbuch für katho-
lische Christen 384 Seiten. Ungebunden 9 Sgr, oder 33 kr. 

Dr. Fr. X. Schulte, Biblische Geschichte des Alten und 
Neuen Testamentes. 22 Bogen 8°. Ungebunden 10 Sgr. oder 
36 kr. 

Kurzer Unterricht über die christliche Ehe für Braut- und 
Eheleute, Eltern und Herrschaften. Von einem kath. 
Priester. Zweite vermehrte Auflage. 244 Seiten. Broschirt 
8 7, Sgr. oder 27 kr. 

Sendboten-Kalender, zu Ehren des Herzens Jesu für das 
liebe Volk auf das Jahr 1875. Herausgegeben von Franz 
Hattler, Priester der G. J. 4. Freiburg. 42 ujkr. 

Az itt jelzett könyvek kivétel nélkiil 
kaphatók Sartori Ká r oly könyvkereskedé-
sében , Pesten : városháztér ; Bécsben : Stadt, 
Sonnenfels-Gasse Nr. 15. 

T. olvasóinknak figyelmébe ajánljuk Sartori Károly 
könyvkereskedő urnák egyik kitűnő vállalatát. 

A nevezett buzgó könyvkereskedő ur, tekintve azon cse-
kély ápolást, melyben a vallásos művészet részesül, feladatául 
azt tűzte ki magának, jelentékeny számú, kitűnő művészekkel 
való összeköttetései által egy intézetet alapítani, melynek 
czélját m é r s é k e l t á r a k mellett s z é p és o l c s ó mü-
vek kiállítása képezi, hogy ily módon a keresztény művészet 
terén mindaz előállittassék, mi csekély költségek mellett csak 
lehetséges. 

Azon osztatlan tetszés által bátorítva, melyet az eddig 
általa szállított olajfestmények nyertek, különösen csakha-
mar hírre vergődött 

Keresztútak Fiilirich szerint 
arattak — elannyira, hogy azok még (R i c h m o n d-V i k t o -
r i a) Austrál iába is küldettek — tisztelettel járul a főt. pap-
sághoz, úgyszintén a zárdák, intézetek és községek n. é. elöl-
járóihoz, általában a keresztény művészet minden barátaihoz, 
azon bizalmas kérelemmel, miszerint egyházi festmények ju-
tányos megszerzésénél közvetítő szolgálatait igénybe véve, 
mind a templomok, mind egyes magánházak számára czélirá-
nyos és a magasabb müigényeknek is megfelelő ékességet sze-
rezzenek. 

Az alább közölt árjegyzék, kapcsolatban azon feltéte-
lekkel, melyek alatt hozzá érkezendő megbízásokat teljesít, 
mindenkit meggyőzhet arról, hogy ily kedvező alkalom által 
szegényebb sorsú községeknek is lehetővé tétetik, tán már rég 
táplált óhajukat egy keresztút vagy szép oltárkép megszerzése 
által valósulva látni ; mire nézve különösen felemlitendőnek 
véljük azon körülményt, mely szerint a főt. lelkipásztorok, ál-
talok megindított gyűjtések által számos esetben kereszt-
utakat, oltárképeket nyertek Isten háza számára, a hivek nem 
csekély örömére és épülésére. 

Az előny, melylyel olajfestmények olajszinnyomatok fö-
lött birnak, sokkal ismeretesebb, hogysem azt közelebbről 
részletezni kellene. 

Kereteket az árjegyzékben kiszabott árak szerint csakis 
határozott kívánatra szállít. A közönségesek rajzai s részletes 
e irása kívánatra megküldetik. Ha díszesebb kiállításban vagy 

pedig a templom építészeti modorának megfelelőbb alakban 
kívántatnának, azokat is a legjutányosabb áron képes szállí-
tani és általában a. t. cz. megrendelők minden más kívánsága-
ikat kiváló figyelemmel pontosan teljesíteni kész. 

A képek aláiratai tetszés szerint bármely nyelven és 
minden további díjazás nélkül eszközöltetnek. 

A keresztutakhoz szükséges gyertyatartókra megren-
deléseket szinte elvállal a fentnevezett könyv- s műkereskedő 
ur. Az intézetéből kikerült olajfestmények megítélésére vo-
natkozó számos elismerő nyilatkozatokat kívánatra részletesen 
közli, azonkívül szivesen kész a helyeket és azok neveit, hová 
és kiknek képeket küldött, mindenkor megnevezni. 

A fizetési feltételekre nézve késznek nyilatkozik a 
t. cz. megrendelők kívánságainak megfelelőleg részletfizeté-
sekbe is bocsátkozni, melyeknek meghatározását kölcsönös 
egyesség folytán szabályozni joga leend. 

A tökéletes biztos csomagolást ingyen eszközli és csak a 
hozzá szükséges nyers anyagok költségét számítja fel 

A küldemény mint „gyors szállítmány" adatik fel, ne-
hogy a vasúti raktárakban sat. hoszabb ideig való fekvés ál-
tal kárt szenvedjen. 

Minden megrendelés legfölebb k é t h o alatt 
teljesíttetik. 

Á r j e g y z é k e » F i i h r i c h s z e r i n t o l a j b a n 
f e s t e t t k e r e s z t ú t a k u a k . 

Számszerinti 

osztályozás 

A kép 
h o 

ek nagysága keret nélkül A r 
Számszerinti 

osztályozás 

A kép 
h o s z a szélessége keret 

nélkül 
kerettel és 
aláirással 

Számszerinti 

osztályozás bécsi 
liüvelyk 

Centimeter! t
 b é c , sV hüvelyk Centimeter 

keret 
nélkül 

kerettel és 
aláirással 

Számszerinti 

osztályozás bécsi 
liüvelyk 

Centimeter! t
 b é c , sV hüvelyk Centimeter 0. é. forintban 

I. 18 48 13 34 140 200 
II. 27 71 21 55 220 290 

III. 36 95 25 66 300 380 
IV. 42 110 28 74 380 480 
V. 48 126 34 90 480 640 

VI. 54 142 38 100 580 780 
VII- 60 158 42 110 700 980 
VIII. 66 174 46 120 850 1130 
IX. 72 189 50 131 1050 1400 

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

Buda-Pest 1874. Nyomatott K o c s i S á n d o r-nál, Ország-ut 39. sz., Luby-ház. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre nelyben s posta-

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

zendők. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, deezemta 19. 50. 

Előfizethetni minden k 
postahivatalnál ; Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 39-ik 
szam alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes .reclamatiók inté-

zendők. 

II. Félév, 1874. 

Tartalom. Divum Hieronymum oppido Stridonis natum esse propugnat Joseplius Dankó. — Részletezések. — Szent-
István-Társulat. — Egyházi tudósitások : Pest. Comicum-e, vagy mi ? Berlin. A római német nagykövetségnek eltörlése. 

Róma. Antonelli bukása. Spanyolország vallási s politikai helyzete. — Vegyesek. 

Divum Hieronymnm 
oppido Stridonis in regione interamna (Muraköz) Hungáriáé 

anno CCCXXXI p. Chr. natum esse propugnat 
Josephus Dankó 

Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Canonicus Theologus. 

(Vége.) 

Majdnem ama Cicero-féle: „Quis ignorât, ii, 
qui mathematici vocantur, quanta in obscuritate 
rerum versentur" juthatna eszünkbe, midőn a tör-
ténetíróknak s chronologusoknak Jeromos szüle-
tési évéről szóló nézeteit összehasonlítgatjuk ; — 
321-től—346-ig kalandoznak számitgatásaikkal, s 
alig van e két határév közt esztendő, melyről egyik 
másik ne állitotta volna, hogy ez az, mely sz. Je-
romost a világnak ajándékozta. 

Mindazonáltal a legáltalánosabb, kitűnő ka-
tholikus s akatholikns tudósok által elfogadott 
vélemény azt tartja, hogy szent tudósunk 331-ben 
született. Quignon bibornok breviáriumában s vele 
sokan csak egyszerűen állították, kik közt még 
BernJiardyt, a ,Grundr. d. rom. Liter.1, czimü jeles 
munkának szerzőjét is emlitjtik, tüzetes bebizonyí-
tásával azonban csak Stilting foglalkozott. Bubeus 
a Plaeentia — In res s. Hieron. comm. p. 15 — 
332-re; Bupin s vele Zöckler, Álzog s mások 340-re, 
Baronius pedig 342 — 3-ra teszi Jeromos születését, 
utána Tillemont, Bedekovich s Stolberg, kiket ezért 
Stilting egyenkint s összesen eléggé hevesen meg-
támadott. Bolci 345-et jelez mint szentünk szüle-
tési évét, Vállár si pedig, Fessier s Montálembert 346 
mellett nyilatkoznak : — szóval : quot capita tot 
sensus! 

Mint fentebb mondók : a legáltalánosabb s leg-
valószínűbb vélemény az, hogy szent Jeromos 
331-ben születet, mit azonban tüzetesen be vitatni 

annyival nehezebb; mert a régibb irók közül csak 
Prosper Aquitanus jegyezte fel Jeromos születésé-
nek és halálának évét, csakhogy itt is egy kis ne-
hézség van; mert Chroniconjában — a Migne-féle 
kiadás szerint idézve, ad annum 331 ezt mondja : 
„Hieronymus nascitur" (Basso et Ablabio coss.) alább 
pedig : „Theodosio IX. et Constantio III. coss. Hie-
ronymus presbyter morituranno aetatis suae XCI., 
pridie Kalendas Octobris". Eszerint sz. Jeromos 
Kr. u. 329-ben született volna, mert Theodosius 
IX.-dik s Constantius III.-dik consulatusa 420-ra 
esvén, ha ebből az élete korául jelzett 91 évet 
levonjuk, marad 329, holott maga Prosper fen-
tebb azt mondta, hogy 31-ben született. Ezen ellen-
mondás valószínűleg iráshibából származik, ak-
ként, hogy Prosper Jeromos korát alkalmasint 
XIC évesre tette, miből egy későbbi leíró XCI-et 
csinált; ha pedig Jeromos 420-ban, midőn meghalt, 
89 éves volt, akkor csakugyan 331-ben született. 

Természetes, hogy ily fontos kérdésben is ma-
gának szent Jeromosnak nyilatkozataira, mint 
megannyi döntő bizonyítékaira hivatkozunk. Fel-
hozunk néhány helyet irataiból, melyek következ-
tetést engednek korára. L. II. comm. in Abacuc 3. 
ed. Vall. VI. 660 ezt mondja: „Dum adhuc essem 
puer et in grammaticae ludo exercerer, omnesque 
urbes victimarum sanguine polluerentur, ac subito 
in ipso persecutionis ardore Juliani nuntiatus esset 
interitus" : — hasonlólag figyelembe veendő azon 
megjegyzés is, melyet azon időre nézve tesz, midőn 
Abdias prófétát magyarázgatni megkisérlé — praef. 
in Abd. 1. c. p. 361 — „Per vetera vestigia rursus 
ingrediar, emendans, si fieri potest, curvos apices 
litterarum, Infans eram, necdum scribere noveram ; 
titubabat manus, tremebant articuli". .Infans^-nak 
mondja magát akkor is, midőn „Beatus Antonius 

50 
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a s. Atlianasio Alexandriae eppo propter confuta-
tionem haereticorum inurbem Alexandriam esset acci-
tus, et isset ad eum Dydimus, vir eruditissimus, cap-
tus oculis". In Isaiam 1. 5, c. 15. 4, 185 egy föld-
rengést emlit Valens s Valentinianus idejéből e sza-
vakkal : „Audivi quemdam Areapolitem, sed et orn-
nis civitas testis est, motu terrae magno in mea 
infantia, quando totius orbis littus transgressa sunt 
maria, eadem nocte muros urbis is'ius corruisse". 
Nepotianushoz irt levelében — ep. 52 ; 1. 1, 254 
— ezeket mondja: „Dum essem adolescens, immo 
pene puer, et primos impetus lascivientis aetatis 
eremi duritia refrenarem, scripsi ad avunculum 
tuum, sanctum Heliodorum exhortatoriam episto-
lam, plenam lacrymis querimoniisque et quae de-
serti sodalis monstraret affectum". ,Adolescentiá'- ját 
ott is emliti, hol — in Ezech. 1. 13, 44, 5, 538; — 
azt beszéli, hogy Rómában, super quaestiuncula : Ma-
riam Virginem post nativitatem Salvatoris de Jo-
seph habuisse filios, adversus Helvidium illius tem-
poris haereticum, in adolescentia non grandem li-
brum scripsi'; végre pedig — ad Hedib. ep. CXX. 
praef. 818, 9; — azt mondja, hogy Patera még 
mielőtt ő maga született volna mint az ékesszólás-
tan tanára működött Rómában, Delphidius pedig 
mint költő s szónok nagy hirnek örvendett, midőn 
ő maga meg ,adolescentulus' volt. 

Mindezen nyilatkozatokat, mint látjuk, csak 
akkor lehet tökéletesen megérteni, ha tudjuk, mily ér-
telemben veszi Jeromos e szókat : ,infantia, pueritia) 

adolescentia-. Yallarsi azt hitte, hogy ez időjelzése-
ket ama Pythagoras-féle felosztás értelmében kell 
venni, mely szerint a ,pueritia' egészen a 20-dik 
évig tartott; az ,adolescentia' 40-ig s ezentúl a ,se-
nectus' következik ; mely felosztás szerint az in -
fantia1, a pueritiának mintegy végét képezné, 15-től 
20-ig. De e magyarázattal nem igen sokra men-
nénk ; mert, amint már Baronius megjegyzé : „fa-
cile erit. ut in mille labatur errores, et in diversa 
feratur, qui eiusdem s. Hieronymi tropos minime 
consideraverit et figuras, cum interdum attenuatio-
ne, amplificatione vere aliquando utatur". S va-
lóban, Jeromos saját magáról mindig csak vagy 
mint gyermekről vagy mint aggastyánról beszél, 
mintha serdülő vagy férfi-kort nem is élt volna, 
mi azt bizonyítja, hogy e szók nála kissé tágasb 
értelemben veendők. 

Igy, midőn azt mondja, hogy Julián halála-
kor még mint gyermek — puer, nyelvtani tanulmá-
nyokkal foglalkozott, a chronologia azt mutatja, 

hogy bizony nem épen volt ,puer4 ő, ki 331-ben 
született, midőn Julian 363-ban, junius 11-én a 
csatában elesett; amiértis a ,grammaticae ludum' 
nem talán elemi tanulásról szabad érteni, hanem 
azon magasabb, nyelvészeti s szónoklattani tanul-
mányok- s gyakorlatokról, melyek Quintilián sze-
rint : „necessaria pueris, iucunda senibus, dulcis se-
cretorum comes". Hasonlólag azon ,infantia1 is, me-
lyet Abdias próféta felett irt fejtegetéseinek töké-
letlenségeért okoz, nem az életkorról, hanem a tu-
dományokbani, még csekély haladottvoltáról ér-
tendő, mely jelentményben a .pueritia1' szónak 
használata megjárja. 

Más helyeken ismét tulajdonképeni értelműk-
ben vehetjük e kifejezéseket. Sz. Antal Athanasius 
tudósítása szerint 335-ben jött Alexandriába, mi-
dőn Jeromos csakugyan még csak 4-éves gyermek 
volt; a fentemiitett földrengés 334 —340-ig lehe-
tett ; mert Theophanes chronographiájában három 
ily eseményt emlit, 334,- 336- és 340-ben, oly idők-
ben tehát midőn szentünk 3 — 9 éves gyermek volt. 
Ellenben megint Heliodorushoz intézett levelét 373-
ban ; Helvidius elleni könyvét pedig 383-ban irta, 
midőn tehát már 42, illető1 " ^ . os volt, s mégis 
^dolescens'-nek mondja magát, jeléül, hogy nála 
ezt a szót sem szabad mindig szorosan venni ; — 
amint fentebb Baronius nyomán mondók : „facile 
erit, ut in mille labatur errores, et in diversa fera-
tur, qui eiusdem s. Hieronymi tropos minime con-
sideraverit". 

Végre odáig jutottunk, hogy szent egyházta-
nitónk boldog kimúlásának esztendejére is kell im-
már átmennünk. Meghalt Jeromos Kr. után 419-i 
szept 30 án, 89 éves korában. Hogy nem későbben, 
mint 419-ben, következtetjük leginkább abból, hogy 
irataiban sehol sem emliti Eustochiumnak, ugyan-
csak 419-ben bekövetkezett halálát, mit tenni bi-
zonyára el nem mulaszt vala, ha eme kedvelt ta-
nítványának halála őt magát még életben éri. Sz. 
Ágostonhoz intézett levelei is 419-ben szakadnak 
meg; maga pedig sz. Ágoston 420-ban ezeket irja 
Jeromosról: „Nec s. Hieronymum contemnendum 
arbitreris, qui graeco et latino, insuper et hebraeo 
eruditus eloquio ex occidentali in orientalem tran-
siens ecclesiam, in locis sanctis atque in Litteris 
sacris usque ad decrepitam vixit aetatem, omnesque 
vel paene omnes qui ante ilium aliquid ex utraque 
parte orbis de doctrina ecclesiastica scripserant 
legit"  

Méltóbb dicsérettel nem végezhetnők sz. Jero-
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mosróli czikksorozatunkat, mint azzal, mely e másik, nagy-
nevű s fényes tudományu egyháztanító tollából származik, 
s azért végezzük ezzel, mert ehhez hozzáadni valamit sem 
nem tudunk, sem nem merünk. Mintha valamely jó bará-
tunk elhagyna, oly érzés fogja el szivünket, valahányszor 
egyegy megkedvelt könyvnek végére jutván, leteszszük azt. 
Azonban van viszontlátás, ott is, itt is, s meg vagyunk győ-
ződve, hogy senki sem, kinek Dankó kanonok urnák e ked-
ves legújabb egyedirata kezébe kerülend, be fogja érni an-
nak egyszeri elolvasásával, hanem vissza-visszatérve hozzá, 
valahányszor átlapozgatja, hazafias örömmel szemlélendi az 
ott kivivott eredményt, mely röviden szerzőnek e szavaiban 
foglalható össze : „Si quae fide3 in historiis, divus Hierony-
mus Pannon erit !" 

R é s z l e t e z é s e k . 
(Folytatás.) 

V. 
„Et haea sunt per allegoriam dicta" igy végzők múlt-

kori czikkünket. Hiszszük azonban, hogy a reichsrathi és 
Sándor-utczai házok akkor is megértenek bennünket, midőn 
„per figuras rethoricas", — vagyis ábrák- és képletekben 
szólaltunk fel ! ,Faxint superi !' 

Egy kiváló katholikus értelmiség már századok előtt 
ezeket mondta : „Deus est auctor mali, quod est poena, Non 
autem mali, quod est culpa !" (S. Thom. 5. 1. Quaest. 49.) 

Vagyis Isten nem a bűnnek, de a bün által érdemlett 
büntetésnek szerzője, eszközlője. Hason szellemben nyilat-
kozott már több, mint másfél évezred előtt egy, a termé-
szet világánál csakis tapogatódzva járó pogány értelmiség, 
midőn mondja : „raro antecedentem scoelestum deseruit 
poena pede claudo". Vagyis a bűnöst, habár későn, de előbb-
utóbb mégis utoléri a büntetés ! 

Hogy kath. egyházunk tanszéke feldúlva, vagy leg-
alább is tanitásbani függetlensége veszélyeztetve legyen, a 
korszakot képző 16-dik század első negyedétől kezdve szo-
kásba jött, a népek ezen ős tanitónéját ajtatos fejedelmek 
adta előjogaiból, törvény szentesitette fényköréből, az alkot-
mányokkal egykorú országos állásából kiűzni, például 
(annak idején) nálunk is első szent királyunk megalapí-
totta tiz püspökségeit háromra devalválni, káptalanait, hit-
bizományos helyeit eltörülni, templomait, iskolaházait, alap-
tőkéit, fekvőségeit elfoglalni ; zárdáit laktanyákká, dohány-
magazinumokká alakítani, papjait, szerzeteseit szétkergetni, 
vitálynokait a hitbuzgó Szuhayt, Mikáczyt, Pázmánt, Ba-
lázsfalvit stb. a derék jezsuitákkal egyetemben száműzni, 
tovakergetni stb. 

Azonban e politikátlan, a gyakorlati államtannal hom-
lokegyenest ellenkező balfogásoknak árát velünk együtt, 
igen sokan máris drágán fizették meg; a közeljövőben bi-
zonyos államok szinte velünk együtt még drágábban fog-
ván, illetőleg kényszerülendvén megfizetni ; az örök rend 
változatlan törvénye szerint : „a ki szelet vet, vihart fog 
aratni !" (Sz. I.) Avagy, nem vetett-e tele marokkal szelet, 
például a világtenger jelenlegi úrnője, a sterling-milliárdok 
súlya alatt roskadozó Albion, midőn 1688-ban az Ir-egy-
házjavakat, a nép ezeréves kincses ládáját, 30—40 angol 

család kezeire játszotta ; s ekkép a legkiáltóbb contrastot, 
az állambukás főokát és tényezőjét létre hozta ? 

És e válságos contrast a genialis Boost szavaiként : 
„Der extreme Reichthum bei der kleinsten Minderzahl, und 
die extremste Armuth bei der ausserordentlichsten Mehr-
zahl der Nation". (Von 3. A. B. II. B. 589. S.) Vagyis ma-
gyarul : az Angliát fenyegető catastrophának nagysága abban 
culminál, hogy 30—40 jól élelmezett bársony öltönyös csa-
láddal, majdnem egy millió kenyér, ruha s födél nélküli 
szegény család áll szemben, melyek közül a prot. Fortescue 
lordkanczellár szavaiként: „Jene, denen der Verdienst man-
gelt, das Spülicht aus den Schweinströgen stehlen, das 
Fleisch crepirter Pferde essen, und weder Wohnung noch 
Bette besitzen u. s. w." Es ismét: „Daher das entsetzliche 
Elend, das dort herrscht, das beim Mangel an Kartoffeln und 
Kohl, die Menschen zwingt mit Seegrass sich zu nähren, 
ihrem Vieh Blut abzuzapfen, solches zu kochen, und mit 
Mehl vermischt zu essen". (U. o. 291. 288. 1.) 

Hol kéjelgő inyenczek palotáinak közelében a népek 
túlnyomó többsége troglodita barlangokban kénytelen lakni, 
gazzal, döghussal, sertések válluiban találtató moslékkal 
táplálkozni, ott az állam beléletén rothadás, elfenésedés, 
szóval enyészet rágódik. 

Es a tulkövér britt oroszlánnak, többek közt, ez az 
egyik sebezhető Achilles-sarka, a háttérben leskődő politi-
kai halálának magva, csirája, mely kórállapotot az oknyo-
mozó történelem ama gyáázidőkből származtatja le, midőn a 
kath. egyháznak nem csak tanitói függetlenségét, de tanit-
hatási jogosultságát is tönkre tenni akarólag ; végzetes con-
fiscátióit bitó, bárd, hasbontókés, száműzetés stb. alkalma-
zásával keresztül vitte, s az elkobzott óriási fekvőségeket 
néhány reformáló four, Sommerset, Suffolk, Northumberland 
stb. családjára kebeleztette. Ekkép egy közeli rázkódtatást 
jelző reactiónak, az ujabbkori chartisták, rebeccaidák, re-
pealerekben mutatkozó, a szegény- s kivált a gabonatörvé-
nyek iránti ellenszenvben nyilvánuló visszahatásnak magvait 
elhintette. De van ez óriási államnak, többeket mellőzve, még 
egy másik, nem csak sebhető, de már a legfájóbb sebekben 
is sinylő Achillessarka. 

Ez nem más, mint a vallásos képzésnek alant és fent, 
majdnem a fagypontig lett alászállása, mint kath. egyhá-
zunk tanitásbani függetlensége, sőt a tanithatási lehetőség 
teljes megsemmitésének mulhatlan következménye, s az 
államgyilkoló anyagiságnak szülő anyja. Ugyanis egy elfo-
gulatlan igazságbarát e nagy horderejű kérdést állit ja fel : 
Mi az őskori angol katholicismus romjaira helyezkedett, mai 
napon püspökö3nek nevezett magas egyház Angliában ? O azt 
állítja, hogy nem más, mint a parlament-aristocratia kegyen-
czeinek s harmad- negyed- stb. szülött fiainak számára beren-
dezett sinecura. És : „Ein Prämien- und Bestechungsfond 
für die Minister". (L. B. Gesch. II. B. 592. S.) Vagyis oly 
alap, melynek tárából a főügyérek embereiket jutalmazni, 
vagy lekötelezni szokták. Mert e főegyház hierarchiája áll 
a felsőházi gyapjuszsákokon ülő 26 püspökből, 5397 plé-
bánosnak s egyéb dignitáriusoknak czimzett alsóbbrendű 
javadalmasokból, kiknek többjei egyszerre 5 és 6 javadal-
makat is birnak, éa a continens minden fővárosainak j á r -
dáit taposva költik el dus jövedékeiket, egyházi teendőket 
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pedig, szűkmarkúan díjazott helyettesek (Miethlinge) által 
végeztetik. (William Cobbet Verm. f. d. Pfarr. nnd Pfründ. 
d. Kirch, v. Engl. Aschaff. b. Th. Pergay. 1841.) 

Efféle czimzetes vagy rendszeres vicariusok, jóllehet 
gyermekekkel terhelt csaíádatyák ; a continens főhelyein 
kalandozó javadalmasok által mégis mint alsórendű iparo-
sok vagy napszámosok levén dijazva, mi csuda? ha nyo-
masztó kenyérgondjaik által gyötörtetve, bérletek s egyéb 
más üzérkedésekkel kénytelenek foglalkozni. Már efféle vi-
cariusoktól mit lehet, a népnek szóvali és példávali oktatá-
sát illetőleg várni, minden épeszű ember tudhatja. 

Ez az oka, hogy a dissenterek küldérei egész plébá-
niákra akadtak, melyeknek még Isten létéről sem vala fo-
galmuk, különösen Suffolk grófságot egészben rablófészek-
nek czimezik. Lord Cobbet pedig, ki a 10,000 pengő forin-
tot jövedelmező Botley plébániában 15 évekig lakott, be-
széli, hogy a vasárnapi istenitiszteleten rendesen csak ő, a 
pásztor nejével s gyermekeivel, a templomszolga 2 — 3 kis-
korú egyénnel szoktak vala megjelenni. Az Urvacsorához 
pedig évenkint alig 1000 közül egy járulni. 

Azért mondja Bürke: „in England ist der einzige Pä-
dagog die Polizei, diese Zwangsmoral für die säuische Menge ; 
eine gar schlechte Bildnerin der Geister und Gemüther". 
Vagyis : Brittországon főerkölcsi regulator a rendőr ! Csak-
ugyan, hol egy év alatt csupán csak egy büntetési helyre 
29.119 czégéres büntévő deportáltatik, — (L. R. N. 1846. 
II. 292. 1.) hol a szülők megmérgezik gyermekeiket, hogy a 
temetkezési egyletektől pár schillinget kaphassanak, hol 
embereket ölnek, hogy testeiket a bonczteremben magas 
áron eladhassák, hol a sirok fölött éjjel-nappal őrködni 
kell, hogy a hullák alattomos kiásatása meggátoltassék, hol 
a férj feleségét, nyakán kötéllel, eladás végett vásárra hajtja 
s nagyobb ünnepélyesség tekintetéből, az egész actus vám-
könyvbe vitetik be, még a kötél sem feledtetvén ki, (Archen-
holz Ann. d. Brit. Gesch. V. B. 329. 1.) hol 50 egymást köl-
csönösen elátkozó sectá létezik, hol a kéjhölgyek össze-
gét, lakását, korát, szépségük fokozatát tartalmazó jegy-
zék, úgynevezett „List oft Ladies"-ből, évenként 10,000-nél 
több példányok áruitatnak el ; s az örömleányok számát a 
„Polizei in London" czimü munkának szerzője, magában a 
fővárosban 50,000-re teszi ; hol csak két provincziában, An-
glia s Walesben (Irlandot ide nem értve) 1,939,490-en van-
nak, "kiket csak alamizsna menthet meg az éhség és hideg 
miatti elveszéstől; hol minden lépten emberekkel találkoz-
hatni, kik oly rongyosan öltözvék, hogy többnyire féreg 
vagy rák ette testbőrök, vagy husuk is kilátszik, kik 
közül naponként többen a házkapuk alatt, vagy utcza kö-
vezetén, éhség és fagy által megölve találtatnak stb. stb. 
Igen, ily mostoha viszonyok közt csakugyan a rendőrnek 
kell fő szellemi regulatornak lenni. Azonban bizonyos, hogy 
London, Manchester, Birmingham stb., összes konstabler-
jeinek felemelt pálczái sem képesek az élet nyomasztó ke-
serveit elfogadtatni azok által, kiknek a társadalom osz-
tályrészül csak fáradságos munkát és nyomorteljes életet 
nyújt vala. 

Kitűnő emberek, kiváló értelmiségek megalapíthatják 
ugyan a tulajdon jogát és a rend elveit, de okoskodásuk a 
nagy tömeg értelmiségével még sem fog egy nyomon járni 

soha. A társadalmi épület megmentésére, alapjait aláásó el-
méletek és szenvedélyek megakasztására, anyagi erő s csu-
pán emberi rationalismus elvei elégtelenek. 

A tulajdon sikeresen csak Isten törvénye által oltal-
maztathatik, minthogy csak ez biztosítván a jogokat, egy-
szersmind a kötelességeket is kiszabja és a joghasználat tör-
vényszerű határait is kitűzi. 

Ez hagyja meg komolyan, hogy a felsőbbség pártfo-
golja és oltalmazza azt, mi alatta áll ; ez a nagyokat a ki-
csinyek, a gazdagokat a szegények, a hatalmasokat a 
gyengék iránt hajlandókká tevén, elsimítja az egyenetlen-
ségeket, s igy a sorsok közt az egyedül lehetséges és hasz-
nos kiegyenlítést eszközölvén ; minden épeszű ember előtt 
megfoghatóvá teszi, hogy annak, miről a communista club-
bok álmodoznak, csak megkísértése is tömérdek embervérbe, 
kiszámithatlan szerencsétlenségbe kerülne és mindörökre 
agyrém maradna, mert homlokegyenest ellenkezik az em-
ber itteni állapotjával. 

Ennek daczára mégis legio azoknak neve, kik a kath. 
egyháznak, a fensőbb törvények e bizományosának, az em-
beri szenvedélyek egyedül biztos iránytűjének nem csak tani-
tásbani függetlenségét, de tanithatási jogosultságát is perbe 
fogják, aláássák. 

A gyakorlati ész követelménye, hogy kik hatalom-
polczon ülnek és földi javakkal dúsan ellátvák, főleg ők kö-
telesek, önérdekből is, istápolni egyházunkat, mint hatal-
muk és birtokuk egyedüli őrét. Pedig divatkórból, vagy 
ferde felfogásból, épen közülök. vaio^, iíik napjainkban a 
religio-ellenes mozgalmak élén főszerepet vállalnak. 

Ok borzasztólag félreismerik érdekeiket, ők ignorálni 
látszanak azt, hogy a megzaklatott társadalom jelen kóros 
állapotában, a főhatalom és birtok fenyegettetnek legin-
kább. Miáltal amúgy a socialista barbárság és vadállapotra 
töretik ösvény stb. Az őskor egyik ünnepelt költője mondja: 
„Facilis descensus Averni, sed revocare gradum, superas-
que evadere ad auras, hoc opus hic labor est !" (Virg. Aeneid. 
lib. VI.) Vagyis könnyű a mélységbe zuhanni, de nehéz 
onnét ismét felszinre emelkedni. 

Az angol állapotokat, (magok a legpártatlanabb angol 
irók nyomán) pragmatice, vagyis okaik s eredményeikben, 
nem azért hoztuk fel, mintha e nagy állam jelenlegi vezér-
férfiainak holmi balfogásokat akarnánk felhányni. 

Sőt a közelmúltnak vezénylői előtt is (eltekintve Pal-
merstontól, ki azzal dicsekvék, hogy markát Európa szá-
mára tele szedte forradalmakkal) tisztelettel hajlunk meg. 

Mert ezek is, azok is felismerik az állam testén rágódó 
férget, s a jelen állás tarthatlanságát is bevallják. Csakhogy 
Augias istálójából az óriási szeméthalmazt kihordani, leg-
őszintébb akarat mellett is majdnem legyőzhetlen nehézsé-
gekkel járó, herculesi vállalat. Mit Cecil, Murray, Sommer-
set stb., könnyen leronthattak, azt felépíteni még Pitt, 
Castlereagh, Canning s többnek is, az örök rend törvényei-
nél fogva csak nehezen sikerülhet. 

Midőn ekkép az angol állapotok történelmének prag-
matikájából idézünk, korán sem holmi polemizáló viszketeg, 
de egyedül a keresztény Patriotismus eszméje vezeti tollún-
kat ; abbeli óhajunknak akarván érvényt szerezni, vajha 
magas törvényhozásunk következő hexametert méltóztat-
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nék megszívlelni : „Felix quem faciunt aliéna pericula cau-
tum !" Vagyis : boldog, aki más kárán tanul ! 

Anglia a katholicismusnak embermivelő, világpolgáro-
sitó tanait és tanitásbani függetlenségét, parlament actái által 
addig reformálta, mig nem egészen deformálta ; és e balfo-
gása következtében maholnap az antisocialis gaz tanok ré-
szegségébe kell belefúlnia. Ha csak a positiv tanok felé gra-
vitáló puseyta vezérférfiak meg nem mentik ! 

Leverő lehet mindnyájunkra nézve, hogy a már fel-
oszlottnak hitt 27-es bizottság újban szervezkedik. Még le-
veröbb leend, ha §§-sokat fog gyártani, tanitásbani függet-
lenségünk hátrányára megrendszabályozásokat alkotni, me-
lyeknek hálózatából az öntudatra ébredett Anglia ma már 
kibontakozni akar. Máris elégnél többet reformáltak hon-
atyáink, ha még tovább mennek, ugy mindent deformálni s 
az álbazafiság, a keresztényellenes tanok részegségébe fog-
nak belefúlni. Pedig, hogy ilyenekre választóik által creden-

, tiónálva lehetnének, nem hiszszük. 
Gundy Mihály, esperes. 

A Szent-István-Társulat. 
Nmgu gróf Cziráky János elnöklete alatt f. hó 10-kén 

tartámeg a Szent-István-Társulat szokott havi ülését, mely-
nek első tárgya volt bibornok herczeg-primás ő ementiájá-
nak fövédnöki levele, melyben a metermérték iránti oktatást 
a társulat számtani könyveibe felvétetni rendeli ; e rendelet 
hódolatteljes tudomásul vétetvén, annak foganatosítására az 
ügynökség a juniusi ülésnek ez ügyben hozott határozatával 
kapcsolatosan ujolag utasittatik. 

Tarkányi Béla alelnök negyven uj tagot jelentett be, 
ezek névszerint : Máday Izidor, miniszteri titkár, id. Mo-
gyorossy János, érd. urad. kasznár Békés-Gyulán, Ormos 
János, ügyvéd u. ott, Reinhart József, czukrász u. ott, Apos-
tol Ubald, segédlelkész u. ott, Puskás József, tanitó Gyulán, 
Zöldy József, ügyvéd Gyulán, Klément Gyula, birtokos u. 
ott, Örley István, gyógyszerész u. ott, a gyulai polgári kör, 
Roch Gyula, kegyesr. tanár, Szedoglovies Ferencz, váczi 
karkáplán, Gaal István, kemengei káplán, Martinovics 
Miksa, gajdlai pleb., Osvald Béla, bajmóczi káplán, Sporzon 
Ernő, köz- és váltóügyvéd Privigyén, Kőváry Gergely, j á -
nosfalvi g.-kath. pleb., Latkóczy Mihály, nyitrai főgymn. 
tanuló, Bielcsik János, Czenczik János, Csonka Sándor, 
Fehér Gyula, Khorr József, Leták István, Osinczky Má-
tyás, Plesznik József, Prohászka Ottó, Sztaniszló József, 
Tóthfalusy Béla, Varga Antal, Veszely Ferencz, Schneider 
Endre, esstergomi növ. papok, Kraszna József, váczi növ. 
pap, Maróthy László, Bertalan István, Könczöl István, 
Honthy László, a szombathelyi egyházmegyéből, Rich-
társzky József, győri adótárnok, Mezey Ferencz, pöstényi 
plébános, Smélik Ferencz, az esztergomi főmegyéből. Ez uj 
tagoknak a társulati könyvilletmény szabályszerűen meg-
küldetni rendeltetett. 

A moldvai magyarok küldöttei a társulati elnökségnél 
is megjelenvén a mult havi ülésben részökre megszavazott 
ajándékkönyveket Józseffalvára és Hadikfalvára kérték 
küldetni, mit a választmány bérmentve eszközöltetni ren-
delt. — Az ,Encyclopaedia' XII. kötete s gróf Lázár Kál-

mántól ,Hasznos és kártékony állatainkról' irt müvének I» 
füzete sajtó alól kikerülvén tagilletményül legközelebb 
szétküldetik. — Wurumb lerencz, priglevicza-sz.-mártoni 
érd. plébánosnak 20 frtnyi hagyománya kegyeletes tudomá-
sul vétetett. — A pénztárnok jelentése szerint a társulat be-
vétele újévtől kezdve a jelen ülésnapjáig 67,429 ft. 98 kr., 
kiadása 66,982 ft. 94 kr. Maradvány 447 ft. 4 kr. — No-
vemberhavi eladás az ügynökségben 75,432 péld. könyv, 
1448 péld. szentkép, ezekért a bevétel 9009 ft. 90 kr. — A 
jövő évi költségvetés megalapítására s egyszersmind a hosz-
szasb és élénk vitára alkalmul szolgált nyomtatványi ügyek 
megtekintésére küldöttség neveztetvén s egyéb belügyek 
elintéztetvén, az ülés befejeztetett. 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest, deczember 15. C o m i c u m - e , v a g y m i ? 

Hazánk belállapotának, anyagi viszonyai ziláltságának, a 
pártok felbomlásának, az iránytadó körök iránytalanságá-
nak szemlélése mellett már többször volt alkalmunk kinyi-
latkoztatni ama nézeteinket, hogy az állam és egyház közti 
viszony rendezésére kiküldött bizottságnak létezése, annál-
inkább pedig annak tényleges működése oly anomalia, me-
lyet megfejteni ugyan nem lehet, magyarázni pedig csak 
annyiban vagyunk képesek, amennyiben a haldokló ember 
is mindenhez kapkod, hogy életét fentartsa. Erzi-eezt ama 
bizottság ? nem tudjuk, de már magában a tény is elszo-
morító, bogy a józan közvélemény által kimondott halálos 
Ítélet után eme bizottság még ma is működik s tárgyal oly 
fontos kérdéseket, melyek a legnyugodtabb időben is, a leg-
higgadtabb megfontolást, a legkörültekintőbb figyelmet 
igénylik. 

De még ez csak hagyján, nem első eset az életben, 
hogy bizottságok a helyzet általános színvonalára emel-
kedni képesek nem voltak, és igy inkább szánalommal te-
kintünk ennek működésére, melynek czélja felszabaditani a 
polgárokat Isten alól akkor, midőn tulajdonképen a zsidók 
zsebéből kellene őket kiszabadítani. De mit mondjuk akkor, 
ha nem csak egy bizottságot, de magát az egész kormányt 
is ugyanazon irányban látjuk úszni, ha ugyanazon kormány, 
mely pénzügyministere által kijelentette a honatyák sze-
mébe, hogy ők nem azok az emberek, kikre komoly munkát 
bízni lehetne, kik hivatva lennének arra, hogy valami oko-
sat létesítsenek, ha mondjuk, ugyanazon kormány, mely a 
mostani többség kifolyása, avval él vagy hal, mégis nem 
csak időt talál magának, hogy az egyház és állam közti 
viszony rendezésének ,miként'-jével foglalkozzék, hanem 
abban komolyan belebocsátkozik, azt tárgyaltatja a minis-
teriumban, és igy természetesen azon meggyőződésben is él, 
hogy ő hivatva van épen a legnagyobb zavar közepette, egy 
rá nézve több mint kétes jövő küszöbén ama reformokat 
végrehajtani, melyekre az országgyűlést képtelenek nyi-
latkoztatta. / 

Már erre alig van szavunk, alig tudjuk, hogy mit 
mondjunk, ha csak a szentírás szavait nem alkalmazzuk, 
hogy : ,coeci sunt et duces coecorum'. Igen, azon kormányi 
melynek fő a feje bele, hogy miként éljen meg a holnap , 
napig, mely a napi támadások közt a legnagyobb izgatottság-
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ban van, elég higgadtaággal vél birni oly mélyre kiható kér-
désekkel foglalkozni, melyeket még normális viszonyok közt 
sem sikerült helyesen, legkevésbbé pedig a katholicismusra 
nézve igazságosan megoldani és a helyett, hogy a tényleges 
viszonyokkal és helyzettel semmiképen össze nem férő bizott-
ság működésének beszüntetését az országgyűlésnek aján-
laná, ugyanazon bizottságnak Szász Károly osztálytanácsos 
ur, mint a ministeriumnak a bizottság előtti képviselője által 
hivatalosan kijelenteti, hogy : a kormány a tárgyalt kérdé-
sek irányában még nem foglalt ugyan állást, hogy azonban 
a ministerium kebelében a szóban forgó törvényjavaslatok 
tárgyában beható tárgyalások folynak, melyek legközelebb 
be fognak fejeztetni. 

A létező körülményeket mind tekintetbe véve, nem 
méltán kérdhetjük-e eme kormányi hivatalos jelentéssel 
szemben, hogy mit akar az lenni, comicum-e, vagy más 
valami ? A liberalismus vígjátékának utolsó jelenete-e, vagy 
épen drámájának kezdete? Nekünk katholikusoknak épen 
nincsen mit aggódnunk akár egyiket, akár másikat jelentse 
is az osztálytanácsos ur nyilatkozata, mert mindkettő végét 
jelentené ama soha kellőleg nem kárhoztatható iránynak, 
melynek léte összeesik, egyet jelent az ország erkölcsi és 
anyagi bukásával, e's a katholicismus ellen megkezdett amaz 
üldözéssel, melyet 3em a józan ész, sem az ország érdeke, sem 
a katholicismusnak az ország iránt minden időben tanusi-
tott áldozatkészsége, hűsége, nem csak semmi tekintetben 
nem indokol, hanem egyenesen elitéi. 

Ennélfogva legkevésbbé sem óvjuk a kormányt és kö-
zegeit, hogy hasonló nyilatkozatoktól tartózkodjanak ; a 
helyzet hasonló nyilatkozatok és tettek által csak tisztul, 
erre pedig, ha valaha, ugy épen most van szükség; ily nyi-
latkozatok a nagy sötétségben egy kis világosságot terjesz-
tenek, és talán a világosságra fel fognak ébredni még azok 
is, kik mo3t kényelmesen alusznak, be fogják látni, hogy az 
ország erkölcsi és anyagi regeneratiójára a most minden 
irányban, fenn és lenn uralkodó liberális elemek mással, 
egészségessel helyettesitendők, mely a javítás munkájá-
nak súlyát az ország általános sülyedésének közepette, 
nem a morális erők megbénítására, hanem azok edzésére for-
ditja, mely a végvonaglásban szenvedő haza aggasztó hely-
zetében sem csak ingert nem fog nyújtani egy oly bizott-
ság szükségtelen, vészteljes működésének kitartó folytatá-
sára, mint minő a 27-e8 bizottság, hanem ellenkezőleg a 
helyzet komolyságának magaslatára emelkedve, a nemzet 
zömében meghamisitatlanul élő erkölcsi közvéleményt szem 
előtt tartva, elutasít magától mindent, mi magas állásával 
összefüggő tekintélyét sértené és e tekintélyt, mely nélkül 
semmi kormány állandóan fenn nem állhat, üdvöset, mara-
dandót nem alkothat, aláásná. 

E sikerre mi számítunk és e siker érdekében napon-
kint várjuk az ujabb bulletineket, mert annyi bizonyos, hogy 
ha a kormányban uralkodó irány agiója eddigi tettei miatt 
minden, de különösen a katholicismus hévmérőjén a fagy-
pontra jutott, minden hasonló nyilatkozata, hogy többet ne 
mondjunk, legalább is egy fokkal alább szállítja, pedig ez 
jelent valamit, mihez képest Szász Károly úrhoz azon kérel-
met vagyunk bátrak intézni, szíveskedjék a bizottmányt mi-
hamarabb ujabb kormányi nyilatkozatokkal meglepni és 

megörvendeztetni, hiszen a bizottság a sötétség ellensége, a 
világosság barátja, tehát hadd viradjon A 

Berlin. A r ó m a i n é m e t n a g y k ö v e t s é g n e k 
e l t ö r l é s e . (Folyt.) Windhorst után Bismarck szólalt fel : 
„Előttemszóló beszédét azzal kezdte, hogy csudálkozását fe-
jezte ki a felett, hogy a szóban forgó tétel a bizottsági tár-
gyalásokban fentartatott, még kevéssel annak az egész ház 
általi tárgyalása előtt is, most pedig visszavonatott. Azon 
helyzetben vagyok, hogy e határozatnak keletkezését szo-
kott nyíltságommal köztudomásra hozzam. 

Valahányszor oly ügyek merülnek fel, melyekről a 
birodalmi tanács előtt magamnak kell számot adnom, akkor 
mindannyiszor az ugyanerre vonatkozó legutolsó birodalmi 
tanácsbeli tárgyalásokat át szoktam olvasni. Ezen átolva-
sásnál ugy találtam, — pedig igy amúgy másfél év után az 
ember ilyetén visszapillantás által néha bizonyos nemét érzi 
a bámulatnak keletkezni magában, mintha egy évtizedre 
pillantana vissza — ezen átolvasásnál tehát azt találtam, 
hogy tavaly békülékeny szellemben nyilatkoztam. Miután 
pedig az akkor kifejezett várakozások nem teljesültek, nem 
vagyunk azon helyzetben, hogy a tételt jövőre is fentartsuk, 
ha csak azt nem akarjuk, hogy a legkülönbözőbb félreérté-
sekre alkalmat adjunk. Igen nehezemre esnék, ha ma ismé-
telnem kellene azt, mit ezelőtt másfél évvel — mint előttem 
szóló állitá: ékesen szólólag — e tekintetben mondtam; ha 
ezen diplomatiai udvariasságról szólva, ugyanily bizalom-
s reményteljes kifejezéseket használnom kellene. Ez, tuint 
mondám, félreértésekre, mindenesetre pedig téves magya-
rázatokra adhatna alkalmat, aminthogy már most is ama 
gyengéd insinuatiót találjuk több lapban, hogy a német 
birodalom békét szeretne kötni Rómával, oly feltételek alatt, 
melyeket semmiféle birodalom sem fogadhat el. 

Igen távol vagyunk attól, hogy a pápát ne akarnók 
többé mint a kath. egyház fejét elismerni, mint előttem 
szóló mondá. De ha ebbeli állását elismerjük, ebből még 
korántsem következik, hogy diplomatiai képviseletet is tart-
sunk nála, akárhány hivője legyen is a kath. egyháznak 
Németországban, valamint tudtommal más felekezetnek fe-
jénél sem vagyunk diplomatiailag képviselve ; de más álla-
mok sem, melyekben hasonló viszonyok közt katholikusok 
élnek. Az orosz császárnak sincs diplomatiai képviselője az 
örmény patriarchánál, ámbár több millió örmény hitvallású 
alattvalója van. Ez, nézetem szerint igen találó analógia. 

Arról sincs szó, hogy a német katholikusok érzületén 
erőszakot akarnánk elkövetni ; s azon esetre, ha majd ismét 
szükséges lenne, a pápai székkel diplomatiai összeköttetésre 
lépni, vannak embereink Rómában ; vagy ideiglenesen oda 
is küldhetünk valakit, s ha aztán az állandó diplomatiai 
képviseltetés csakugyan szükséggé vált, akkor majd sike-
rülend nekünk a törvényhozás egyes tényezőit ezen szük-
ségnek tényleges létezéséről meggyőzni s az arra való költ-
ségeket ismét megszavaztatni. (De bizik Bismarck az ő 
szavazó gépében !) 

Meg kell azonban, mély sajnálattal vallanom, misze-
rint azon remények, melyeket ezelőtt másfél évvel táplál-
tam, messze távolba odáztattak el. Továbbá a nemzetközi 
illedelem érdekében is szükségesnek tartom, hogy e tétel 
törültessék. Mig a kath. egyház feje oly állást foglal el, mely 
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mellett rendezett állam olyannyira fenn nem állhat, hogy 
annak elismerése által a caudini járom alá kerülne (morgás 
a centrumban) s önállóságát feladná ; mig a római egyház 
feje egyes szolgáit, daczára annak, hogy a német birodalom 
alattvalói, hazájok elleni harczra buzdit, s e harczban őket 
támogatja, sőt, hivatkozással az esküvel fogadott engedel-
mességre lázadást követel a törvények ellen (nyugtalanság 
és morgás a centrumban) addig a közilledelem követelmé-
nye, ama hatalmat, mely ilyetén követeléseket tesz, nem 
csak el nem ismerni, hanem még látszatát is kerülni annak, 
mintha azzal a legközelebbi jövőben ismét formális, állam-
jogi összeköttetésre lépni akarnánk. Ez rendezett állam ré-
széről lehetetlen. (balról : bravó.) 

Ezzel immár leülhetnék, s hallgathatnék arról, mit e 
tekintetben még mondhatok. Azonban még előttem szólónak 
egy példázgatására akarok válaszolni. Azt hiszi ugyanis, 
hogy nekünk szándékunk megujitani ama harczot, melynek 
gyökerei egészen a kereszténység előtti korba lenyúlnak, s 
mely a középkori német birodalmat darabokra szakgatta. 
Ama régi küzdelem ez a pap s a király közt. A békülékeny 
pápák hoszu sora után most harczias pápa következett, s 
innen van, hogy a küzdelem ismét megindult. Biztosithatom 
önöket, hogy azok, kik a római politika titkaiba beavat-
vák, már 1870-ben tudták, hogy e harcz okvetlenül kitörni 
fog. Igy történt, hogy a bajor kormány, midőn az ottani 
nuntiussal bizonyos belügyek iránt alkudoznék, ennek szá-
jából egyszerre csak e szavakat hallotta : „Nem bocsátkoz-
hatunk többé alkudozásokba, rajtunk mi sem segíthet többé, 
csak a forradalom". (Mozgás.) Az ezt bizonyító okiratok a 
német kormány kezei közt. vannak. A forradalom ugyan 
nem tört ki, de helyette jött a franczia háború, melyet 
amonnan egyetértve a római politikával indítottak meg. 
(Mily haszontalan beszéd egy vezér államférfiú részéről !) 
Ha e háború nem tör ki, akkor a zsinat folytatásának kö-
vetkeztében talán más határozatok kerültek volna nap-
fényre, vagy legalább a zsinati határozmányoknak keresz-
tülvitele másképen történik meg. Annyi bizonyos, hogy 
Napoleonra nyomás gyakoroltatott, ha nem is katholikus, 
ugy legalább római jezuiticus tényezők által (balról : hall-
jukl halljuk ! a centrumban derültség). Jezuiticus befolyások, 
melyek a jezuiticus elvekkel összefüggésben állottak, (neve-
tés a centrumban) hatottak Napoleonra, vezették őt s oly 
erőszakot követtek el rajta, hogy midőn egyszer azt hatá-
rozta volna, hogy nem kezd háborút, e határozat egy fél 
óra múlva megsemmisíttetett. (Nyugtalanság.) Tökéletesen 
azon helyzetben vagyok, hogy mindezt bebizonyíthassam. 
Nem talán véletlenül feltalált papírokból merhettem én 
azokat, hanem oly közleményekből, melyeket időközben oly 
személyektől kaptam, kik az illető körökhez tartoztak. A 
többiben pedig nincs szándékom a dolog érdemére nézve 
nyilatkozni. A porosz országgyűlésben ismét találkozunk 
ezen ügyre nézve az előttem szólott úrral". 

Már több izben vettük észre, hogy Bismarck soha sem 
beszél silányabbul, mint midőn római politikáját védelmezi. 
E beszéd is oly benyomást tesz az olvasóra, mintha a kan-
czellár szólás közben elfeledte volna, mit akart voltaképen 
mondani, s az ember méltán csudálkozik, hogy mer az u. 
n. német birodalomnak majordomusa ugyané birodalom 

törvényhozó testületének ily haszontalan szószaporitással 
alkalmatlankodni. Azonban mi különbet mondjon ö, veszett 
ügyének védelmére ? . . . 

Következik Beichensperger jeles beszédje. (Vége köv.) 
Róma. A n t o n e l l i b u k á s a foglalkoztatja a lapo-

kat, oly hirek alapján, melyek különös megrendelés folytán 
Németországból érkeztek ide. E hirek fogalmazása kissé 
ügyetlen, mert szerintök pápa ő szentsége panaszkodott 
volna, hogy míg a liberális lapok az ő személyét mindennap 
a legkíméletlenebb módon támadják meg, addig az államtit-
kárt soha senki sem bántja, minek oka az, hogy hivatalát 
nem igen lelkismeretesen viszi. Különben — mondják to-
vábbá a ,beavatottak' — a bibornok már régen szálka a 
jezsuiták szemében, kik most IX. Pius mindinkább foko-
zódó gyengeségét arra akarják felhasználni, hogy a bibor-
nokot megbuktassák. 

Ezen hirek oly bárgyúk, hogy az önmeghazudtolás 
bélyegét önmagokon hordják. Mily benső viszony uralkodik 
a szentatya s leghívebb szolgája közt, sokkal ismeretesebb, 
semhogy annak ecsetelésére szükséges lenne csak egy szót 
is vesztegetni ; különben pedig tény, hogy Antonellinek szol-
gálatai az egyház érdekében talán soha sem voltak oly meg-
becsülhetlenek, mint épen most, amiértis el sem képzelhető, 
hogy a szentatya most bocsátaná el őt, mig viszont Anto-
nelli részéről is képzelhetetlen, hogy olyas valamit tégyen, 
mi a szentatyát ily lépésre birhatná, s mi is az egész álhirt 
azért emiitettük, hogy megmutassuk, mily ügyetlen módon 
iparkodnak a liberális lapok a katholikusokat tévútra vezetni. 

A mi végre a jezsuitákat illeti, tudjuk, hogy azok az 
egyház kormányzatára semmi rendkívüli tényleges befolyást 
nem gyakorolnak. Jézus társaságának az egyházon belül 
elfoglalt állása semmiben sem különbözik attól, melyet más 
szerzetek elfoglalva tartanak ; s ha tagjaik közül egynémely 
kiválóbb képzettségű egyén mint consultorok működnek is 
az egyes congregatiókban, tudjuk, hogy azok az egyház 
igazgatásában csak tanácskozó s tanácsadó, de nem döntő 
szavazattal birnak. 

Deczember 21-kén hallomás szerint consistorium lesz, 
mely alkalommal mgre Testa, San Bartolomeo ail' Isola ed-
digi plébánosa, mely templom tudvalevőleg Magyarország 
herczegprimásának ö Emjának bibornoki czimét képezi, püs-
pökké in p. inf. praeconisáltatni fog, azon rendeltetéssel, 
hogy a 83 évessegnii püspök, mgre Ricci mellett mint coad-
jutor működjék. 

A Vaticán jelenlegi vendégei közt Manning s Dechamps 
érsekeken kivül kiváló figyelemnek tárgyát a baseli püspök 
ur, mgr. Lâchât képezi, kit ő szentsége mindig a legnagyobb 
kitüntetéssel fogad. A vaticáni kertekben tétetni szokott 
séták alkalmával rendesen maga mellé hivja, s mindig e 
szóval szolitja : ,mio carissimo', mig a svajczi viszonyokról 
tett jelentéseit nem ritkán e fájdalmas sóhajjal szakítja félbe : 
,Povera Svizzera' ! Mély benyomást tett a szentatyára, mi-
dőn a püspök elbeszélte, miként buzgólkodnak a hithű ju-
ravidéki katholikusok, hogy a kormányi rendelet daczára is 
félreeső, titkos helyeken, mint az őskor üldözött hitvallói a 
szent áldozatot bemutathassák. Végre ő szentsége üdvözlé 
őt és hiveit, hogy a Mindenható arra méltatta őket, anya-
szentegyházunkért üldözést szeuvedhetui. 
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Spanyolország v a l l á s i s p o l i t i k a i h e l y -
z e t e képezi tárgyát egy felette érdekes czikknek, melyet 
a ,J. de FI.1 legujabbi száma hozott, s melyet annyival szi-
vesebben közlünk, minthogy ezen ország a világ figyelmét 
mindinkább magára vonja. 

A politikai, társadalmi s dynasticus kérdéseken felül 
áll — mondja az emiitett lap — az isteni, azaz az egyház 
kérdése. A polgári tekintélynek esélyei mindazon csapások-
nak vannak alávetve, melyeket a balsors a halandók ügyeire 
mérhet, ilyen az embereknek állhatatlansága s nagyra-
vágyása, a fondorkodások, a nagyoknak vétkei, a szomszé-
doknak telhetetlensége vagy túlságos hatalma, — mindezek 
képesek s hajlandók erőszakos változtatásoknak előidézé-
sére, mindezek gyakorolnak tehát döntő befolyást az egyes 
államok sorsára is, melyek, szorosan véve, csak ugy birnak 
a tartósság biztosítékaival, amennyiben az egyházra támasz-
kodnak, mely azon tartósságba részesiti őket, melyet ő maga 
Istentől nyert, s melylyel ennél fogva mindenha birand, 
egész a világ végéig. 

Hogy jelen sorainkban Spanyolországra szorítkozzunk, 
tagadhatatlan, hogy ott, hol jelenleg annyi párt küzd egy-
más ellen, egyedül Don Carlosé az, mely keletkezésének első 
napjaitól fogva abban leli főerejét s főbiztositékát, hogy 
nyiltan s bátran katholikus hitvallomást irván zászlaira, 
becsületes iparkodással azon politikai észményképet ipar-
kodik gyakorlatilag érvényesíteni, melyet a legfelsőbb ural-
kodói hatalomnak az egyház iránti hódolatában találunk. 
Innen van, hogy a katholikus lapjok mindjárt kezdettől 
fogva Don Carlos mellett nyilatkoztak. (Hozzá tehetjük, ha 
szükséges azt különösen említeni : mert benne a legitimitási 
jognak bajnokát látják.) 

A régi monarchiák egytől egyig üldözték az egyházat 
s többé kevésbbé a forradalommal szövetkezvén, elbuktak. 
Bukásukban az isteni igazságosság nyilvánult, mit sokan 
nem akartak vagy épenséggel képtelenek voltak észrevenni. 
S ezen monarchiák nem fognak többé feléledni, ha csak 
őszintén s bátran nem vállalkoznak az egyház védelmére s 
Krisztus földi helytartójától a szent felkenetési nem kérik. 
Meg vagyunk győződve róla, hogy egy közeli jövőben vagy 
a pápa fogja a királyokat felkenni, vagy nem lesznek egyál-
talában királyok. A felkenetés teszi a királyokat, de hogy 
teljes hatását gyakorolhassa, szükséges, hogy az illetők mél-
tók is legyenek rá, 8 a szent kenetet felvegyék mint haj-
danta Nagykároly s nem mint I. Napoleon. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A szentföld bécsi biztossága mint minden évben, 

ezidén is az ezévi jeruzsálemi társas zarándoklatnak prog-
rammját küldte be hozzánk. E szerint a bejelentésnek leg-
későbben febr. 8-áig kell megtörténnie, az utazási illeték 
pedig ugyané hó 18-áig küldendő be. (An das General-Com-
missariat d. hl. Landes, Wien, Franciskanerplatz 4 sz.) Tri-
estből Jeruzsálemig és vissza első helyen 640, a másodikon 
550 ft. elindulás napja febr. 28 ; oda Corfu, Syra, Smyrna 
s Jaffán, vissza Caifán s Alexandrián át. — Sorguggi, mechi-
taristaatya, a Hassun-, illetőleg Róma-ellenes mozgalomnak 
főinditója a törökhoni örmények közt, ki az 1871. január 
25-éről kelt lázadási nyilatkozatot fogalmazta, oct. 25. meg-
halt, miután tévedéseit töredelmesen s nyilvánosan vissza-
vonta volna. 

— A porosz kormány most már hallomás szerint a kü-
lönféle ajtatossági s ima- egyletek ellen is szándékozik el-
járni. Imádkozni sem lesz ezentúl szabad a német katholi-
kusoknak ; mert az ilyen egyletek, a porosz kormány moti-
vatiója szerint : ,a jezuiticus szellemet ápolják'. — Koblenz-

ben e napokban egy özvegy asszony 1 tallérnyi birságra 
Ítéltetett; mert májustörvényileg felfüggesztett fia, bern-
casteli káplán egy napon át házánál tartózkodott ; hason-
lólag a német sziléziai Deutsch-Krone nevü helységben 
Hirsch Levy, zsidó kereskedő öt tallérnyi birságban ma-
rasztaltatott el; mert Dengler, májustvényileg bezárt káp-
lán javára gyűjtést rendezett a városban. — Arthur, angol 
herczegről, ki e napokban Velenczében tartózkodott, mondja 
az ottani ,Rinovamento,' hogy ,veszélyes' hajlamot mutat a 
katholicismus iránt, minél fogva az angol királyi házban 
,attól tartanak', hogy maholnap katholikussá lesz. Ezért 
utaztatják most Palesztinába is, hogy más gondolatokra hoz-
zák. Ez ugyan különös eszköz egy katholizálónak ,kigyógyi-
tására'. — A Berlinben megjelenő ,Allg. Ztg. des Juden-
thums1 ezt irja :,Elismerjük a polgári házasságot, anélkül 
azonban, hogy a zsinagógai esketés iránti követélésünket 
elejtenők. Oly házasság, mely nem köttetett meg vallásilag, 
a vallás szempontjából jogilag sem létezik. Jogában áll a zsi-
nagógának, minden csak civiliter esketett pártól a vallás-tes-
tületi elismerést megtagadni. A zsinagóga az ilyen házasságot 
nem tekinti létezőnek. Figyelmébe ajánljuk ezt Molnár Ala-
dár urnák, hogy törvényjavaslataiban a zsidókra nézve eh-
hez tartsa magát ; — nem katholikusok azok ! 

— A ,Petit Moniteur1 -ben a következő, nem épen rosz 
adomát olvassuk : Egy porosz tanfelügyelő nem régen vala-
mely kis lothringi várost látogatván meg hivatalosan, a maire 
mint vezető s cicerone rendeltetett melléje. A helységnek 
igen szép, góth temploma lévén, ezt is megtekintették, mely 
alkalommal a tanfelügyelőnek szeme egy életnagyságú ezüst 
patkányon akadt meg, mely a templom kincstárában mut-
tattatik. Kérdést intézvén a mairehez, ettől azt a felvilágo-
sítást nyerte, hogy e patkányról azt mondják, miszerint a 
lakosság annak felajánlása által régen egyszer a vidéket 
borzasztó módon pusztított patkányoktól szabadult meg. „S 
magok még ma is hiszik az efféle babonaságokat ?" — kérdi 
felvilágosodott mosolylyal a tanfelügyelő ; — „Dehogy hisz-
szük már Uram, — feleié a maire — mert különben már ré-
gen egy ezüst poroszt tettünk volna ide" . . . 

— A franczia nemzetgyűlés e napokban 500 szava-
zattal 100 ellen, tehát óriási szótöbbséggel fogadta el a ma-
gasabb (egyetemi) oktatás teljes szabadságát kimondó tvja-
vaslatot, illetőleg második olvasásra bocsátotta azt, mi vég-
leges elfogadtatását kétségen kivül helyzi. Ez nagy vív-
mány, mely kiválólag a katholicismus javára szolgáland, 
amiért is a ,radicaille', a franczia ,culturkämpfer'-ek, Mol-
nár Aladárék et consortes minden követ mozdítottak meg 
ellene, s minden bizonynyal legott megsemmisítenék, mi-
helyt uralomra jutnának. Pedig Francziaországnak sorsa is 
csak ez uton fordulhat valaha jobbra, csakhogy, fájdalom, 
nagyon is igaz mit az ,Univers1 ez alkalomból mond: „Szá-
zadunk mintegy szerelmes saját szerencsétlenségébe, s ellen-
ségének tartja azt, a ki boldogitására, szellemi bajaiból való 
kigyógyitására vállalkozik. Egészen ujjá kell a világnak 
neveltetnie, mig arra megérik, hogy a társadalmi viszonyai-
nak zsinórmértékéül a Syllabust fogadja el. Az emberek gon-
dolkodásmódja ki vau forgatva rendes medréből, a fogalom-
zavar beláthatlan. Óriási munka keilend hozzá, hogy az em-
beri ész magához térjen, s az igazság uralma ismét helyre-
álljon. De ily gyökeres átalakulásnak alapfeltétele a katho-
likus oktatásnak szabadsága". 

Kegyeletes adakozások. 
A christianiai kath. missio számára (,Rel. 48. sz. 416 

1.) mélt. dr. Szabó József, felszentelt püspök s őrkanonok ur 
Esztergomban 10 ft. 
Pannonhalmáról F. G 5 ft. 
Ft. Schweitzer József hittanár s lelki igazgató ur Kalocsán 2 ft. 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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A keresztény ősidőknek polyliturgicus 
napjai, különös tekintettel karácson ünnepére. 
Eltekintve azon kiváltságtól, melylyel a spa-

nyolhoni világi és szerzetes papság Halottak nap-
jára nézve felruházva van, az Ur születésének em-
lékünnepe az egyedüli nap, melyen a latin egyház 
papjainak a mise ismétlése megengedve s melyen 
az nálunk szokásban van. 

E szokás kettős történelmi szempontból te-
kinthető. 

Az egyik szempontból tekintve ugy áll a do-
log, hogy mi most, magán miséinkben egyszer egy 
esztendőben tesz szűk azt, mi régente az egész esz-
tendőn át szabad s azért is nem épen ritka dolog 
volt. Az egynél több misét tiltó, szigorú szabály, 
a mennyire tudjuk, a 13. századból származik, 
amiértis sz. Leóról olvassuk, hogy hétszer misézett 
napjában, sz. Ulrik pedig, augsburgi püspök ren-
desen háromszor; sőt az 1022-ben megtartott seli-
genstadti zsinat csak azt rendeli, hogy a pap há-
romnál töhb misét ne mondjon egy napon s II. Sán-
dor pápa, (1061 —1073) ki különben már a csak egy-
szeri misézést sürgette, („non modica res est, unam 
missam facere, et valde felix, qui unam missam 
dignus célébrât") mégis megengedte, hogy előfor-
duló esetekben a pap egy netaláni halotti misén 
kivül a missam de die is mondhassa. 

A misének ismétlése tehát, általában véve, 
hajdanta szokásban volt, s ennyiben mondók, hogy 
mi manap karácson napján csak azt teszszük, mit 
hajdanta az egész éven át tettek ; s ez az egyik 
szempont ; de az, hogy épen karácson napján mon-
dunk három misét, viszont oly szokás, melyet az 
őskorbau csak kevesen gyakoroltak, mig manap 
valamennyi pap gyakorolja ; s ez a második törté-

nelmi mozzanat, mely e szokásnak szemlélése kö-
rül feltűnik. 

Hajdanta ugyanis karácson napján csak azok 
a papok miséztek háromszor, kik szorosan véve lel-
kipásztorok voltak: a püspökök és a plébánosok, 
kik e napon törvényes szokásnál fogva háromszor 
tartottak nyájukkal együtt ünnepélyes s nyilvános 
isteni tiszteletet. S ebből származik mai szokásunk, 
mint legott látandjuk, nem pedig abból, mintha 
csak az ősi, általános miseismétlésnek egyik ma-
radványa, utolsó nyoma lenne. A karácsoni hár-
mas mise nem valami archaismus, liturgikai erek-
lye, hanem egy ősrégi, eleinte szűkebb körökre szo-
rított törvényes szokásnak általánossá, universa-
lissá tétele, mely ősrégi szokásnak létoka nem az 
volt, hogy e napon minden egyes pap a háromszo-
ros misézés által a nap méltóságának megfelelő, 
nagyobb szellemi élvekben s kegyelemkincsekben 
részesittessék ; hanem az, hogy ezen engedmény 
által háromszoros plébániai mise tétessék lehetővé, 
hogy ekként a nyájnak minden tagja is legalább 
egyen jelen lehessen. 

Odo, párisi püspök, ki a 13. században élt, 
statútumaiban azt rendeli, — pápai s zsinati ha-
tározmányok alapján, — hogy ezentúl semmiféle 
alsóbb rangú pap se merjen közönséges napon egy-
szernél többször misézni, kivéve a rendkivüli szük-
ség esetét, például Karácson napján, ha nincs több 
pap: „Nullus bis in die — mondja — audeat mis-
sam celebrare, nisi in grandi necessitate, ut in 
Natali Domini, ubi non est alius sacerdos. Nam si 
très sunt, singuli debent singulas celebrare ; tamen 

Dominus Papa et Episcopi non sic." Még inkább ki-
tűnik ez, — hogy t. i. a karácsoni hármas misézés 
egy eredetileg csak keveseket megillető jognak ál-
talánosítása, azon körülményből, hogy Karácson 
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napja már az ősidőkben az u. n. polyliturgikus na-
polt közé tartozott, azok közé t. i., melyen az egy-
házközségnek feje, püspöki városokban tehát a 
püspök, az eucharisticus áldozatot nyája jelenlété-
ben nem egyszer, hanem háromszor mutatta be ün-
nepélyesen, —• solenniter — mint ma mondanók: 
három nagymisét tartott. 

A breviáriumból ismerjük sz. Gergelynek e 
szavait : „Quia largiente Domino Missarum solem-
nia ter hodie celebraturi sumus, loqui diu de evan-
gelica lectione non possumus". E három ünnepé-
lyes misének legelséjét a pápa éjjel mondta ad S. 
Mariam maiorem, mindjárt az éjjeli zsolosma után. 
Másodszor a papság és a nép hajnal felé szent 
Anastasia templomában jöttek össze, hol a főpap 
a második ünnepélyes szent áldozatot mutatta be. 
A harmadik misét világos nappal mondta, sz. Pé-
ter basilikájában, az isteni tiszteletnek szokott órá-
ján. Mig tehát más ünnepeken a hivek egyszer szok-
tak összegyűlni, ott a hol a ,statio' volt, péld. Het-
vened vasárnapján ad S. Laurentium, Hatvanad-
kor ad s. Paulum ; addig Karácson napján három-
szor gyűltek össze, háromféle statión, mindenütt, az 
ünnep méltóságához képest, a legfőbb pásztor tart-
ván az isteni tiszteletet. 

Egyéb püspöki városokban, melyek a római 
szertartáskönyvet követték, hasonló történt. Köln-
ben az érsek három miséjét a székesegyházban, a 
S. Maria in capitolio és S. Caecilia czimü templo-
mokban mondta el. Egy régi caerimoniale e tekin-
tetben a következőket rendeli: „Ut gallus canta-
verit, mox cum omni decore sacerdotes ad missas in-
gredientur. . . Luce superveniente procedunt ad 
aliam ecclesiam et similiter celebrant aliam mis-
sam. . . Similiter item compétente hora diei procé-
dant ad ecclesiam et celebrent missas". 

Kisebb, csak egy templommal biró városok-
ban nem lehetett természetesen a statiókat változ-
tatni, amiért is ott mind a három mise ugyanazon 
egy templomban mondatott el, és mind a hármat 
az mondta el, kit különben is az ünnepélyes isteni 
tiszteletnek tartása megillett: a plébános. Sőt a 
székesegyházakban is nem sokára divatba jött, 
hogy a misében a püspökkel más dignitariusok is 
osztozkodtak, maga a főpásztor az első vagy utolsó 
ünnepélyes nagymisét mondván, mig a másik ket-
tőnek tartását káptalanbeliekre ruházta, melyeket ő 
maga otthon mint csendes, olvasott miséket végzett. 
Hasonlólag cselekedtek az apátok zárdáikban, a 
társaskáptalani s egyéb kitűnő templomoknak fő-

nökei az illetékességűkhez tartozó eme helyeken, 
mig végre a plébánosok révén valamennyi alsóbb 
rendű pap is kezdett Karácson napján három mi-
sét mondani, ámbár nekik még a fentemiitett pá-
risi zsinat is csak ott engedte meg azt, hol a papok 
csekély száma miatt lehetetlen, minden egyes mi-
sét más egyénnel mondatni. 

Ilyen, eleinte csak szűkebb körökre szorított 
szertartási ténykedéseknek az idők folytában má-
sokra is átruháztatását, vagy, ha szabad ily szót 
csinálni : átruházódását a cultusnak története más 
mozzanatok körül is tud felmutatni. A mise végéni 
áldásadás ősidőkben oly annyira képzé a püspö-
kök előjogát, hogy sz. Bernárd még az infulatus 
apátoknak sem akarta azt megengedni. A Glóriát 
egészen a tizenegyedik századig csak a püspökök 
mondták, vasár- s ünnepnapokon, az alsóbb rendű 
papok pedig csak Húsvét napján sat. természe-
tes, hogy eleinte, midőn a tágasabb, lazább gya-
korlat lábra kapni kezdett, nem hiányoztak a ro-
szaló hangok, ellenmondások sőt tilalmak sem ; de 
az egyszer divatba jött szokás egyre terjedvén, 
eleinte a helyi tilalmakat hatálytalanította, mig 
aztán az összegyháznak először hallgatag, majd 
nyilt helyeslését k i n y e r t e a m i n t Christianus Lu-
pus a szentmise végéni áldásra vonatkozólag 
mondja : „Ipsam iam pridem (etiam Romana eccle-
sia) indidit suo Missali. Adeo potens est consuetudo" ! 
Egyike a legrégibb történelmi emlékeknek, mely a 
karácsoni hármas mise általánosítását feltünteti, 
az 1324-ben tartott toledói zsinatnak 7. canonja, 
mely ezt rendeli: „Nullus insuper absque causa 
necessitatis, excepto die Natalis Domini praesumat 
nisi unam missam celebrare in die", mig a korábbi 
hasontartalmu rendelvények, még a 13. századból, 
csak általában a naponkénti többszörös misézést 
tiltják s kivételt csak ,in casu urgentis necessita-
tis1 tesznek, anélkül, hogy Karácsont különösen 
emlitenék. 

Jelenlegi hármas misénk tehát az ősegyháznak 
ama szokásából fejlődött ki, melynél fogva a fő-
pap e napon három ünnepélyes nagymisét mon-
dott. De honnan származik maga ezen utóbbi 
szokás ? 

Hogy e kérdésre felelhessünk, meg kell je-
gyeznünk, miszerint deczemberhó 25-e nem volt 
az egyedüli polyliturgikus nap az egyházi évkörben. 
Mint alább látandjuk, volt több ilyen nap, melyen 
a főpap kétszer lépett az oltárhoz, azért, mert vagy 
különben nem minden hivő hallgathatott volna 
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szentmisét, vagy mert ugyané napon, mint sz. Péter s Pál 
napján,több kitűnő szentnek emlékünnepe, vagy az egyes ün-
nepben is több, figyelemre s különös megünneplésre méltónak 
tartott mozzanat találkozott. Ily találkozásnak köszöni való-
színűleg eredetét a sz. Anastaziáról szóló emlékima karácsoni 
második misénkben, mely szentnek ünnepe deczember 25-én 
az Ur születésének emlékünnepélyével találkozván, ez utóbb1 

által nem szoríttathatott ki végképen, min épen nem esu-
dálkozunk, ha meggondoljuk, miszerint e szentnek emléke 
oly ünnepelt volt az ősegyházban, hogy még a canonban is 
hoditott magának helyt, s a római liturgiának egyik legré-
gibb irodalmi maradványa Karácson ünnepéről egyszerűen 
ezt jegyzi meg : „Natsle Domini et martyrum Pastor is . . . et 
Anastasiae", mig több régi kézirat még egész misét tartal-
maznak , De sanda Anastasia', s pedig a karácsoni második 
mise előtt, szóval : az első s második közt, mely második 
későbben harmadikká lett, mig a sz. Anastaziáról szóló mi-
séből későbben csak a középső misének emlékimája maradt 
fenn, mint elsőosztályu főünnepen — in festő primae clas-
sis igen ritka kivétel. 

A második mise tehát eredetileg sz. Anastazia tiszte-
letére mondatott, mig későbben a Megváltó születésének 
eszméje abban is elhatalmasodott. Vannak ugyan, kik azt 
mondják, hogy a második, (hajnali) mise a pásztorok a sz. 
jászolnáli megjelenésének emlékére mondatik ; de itt méltán 
azt kérdhetjük : ha itt emez egyes mozzanat oka leendett 
egy külön misének, nem lehetett volna-e húsvétkor is ha-
sonló okból két misét, in specie az egyiket hajnalban mon-
dani, például a jámbor asszonyok, vagy Péter és János asz . 
sirnáli megjelenésöknek emlékére ? Régente ugyan húsvétkor 
is kettős mise mondatott, de más okból : miről legközelebbi 
czikkemben. (Vége köv.) 

R é s z l e t e z é s e k . 
(Folytatás.) 

VI. 
A helyzet felderítésére előbbi és jelen értekezéseink 

egész cyclusán, rendesen idegen népek gyarlóságait, elköve-
tett balfogásait szoktuk szóba hozni. Nem mintha saját ma-
gunk háza körül nem lett volna, vagy jelenleg is nem volna 
elég söpreni való ; de csakis hazánk s nemzetünk iránti ke-
gyelet és gyengédségből ! Nem akarván t. i. Ovidiussal : 
„infandum renovare dolorem", vagyis: a leviharzott gyász-
idők okozta sebeket feltárni, felszaggatni. 

Azon hiedelemben ringatódzva teszszük ezt igy, hogy 
a magyar szójárás szerint: „midőn menyemnek szóllok, 
napam asszony is meg fogja érteni". 

Ugylátszik azonban, hogy a liberalismus mai napon 
látási és hallási érzékkel birni, sehol, következőleg nálunk 
sem akar. Eléggé mutatják ezt legújabban a zágrábi hon-
gyülésen összetákolt, a páholyok odvaiból kiaknázott, még a 
magyarországiaknál is egyházellenesebb népiskola-törvé-
nyek, melyeket minden áron a horvát nemzetre akarnák 
tukmálni, erőszakolni, nem gondolván meg, hogy e balfo-
gásuk által a köztünk és horvát testvéreink között tátangó 
űrt áthidalhatlanná, következőleg az annyi áldozatok árán 
kiküzdött magyar hegemóniát könnyen precariussá tehetik. 

Vagy talán azt hiszik a sz. István birodalma fölött jelenleg 
uralgó kőművesek, hogy e testvérnemzet néptanodáinak el-
kereszténytelenitését mind végig keresztbe font karokkal, 
birka türelemmel fogja nézni ? Azon nemzet, mely katholi-
citása iránti féltékenységből, a protestánsoktól 300 évekig 
még az indigenatust is megtagadta. 

Ha a horvátok nem örömest tűrik testük fölötti (vagyis 
politikai) bár jogos fensőbbségünket, mennyivel örömtele-
nebbül tűrnék lelkük fölötti jogtalan suprematiánkat. Egy 
horvát patrióta minapjában ezeket mondá : „nem azért bor-
sódzik hátunk a Sándor-utczai háznak politikai fölényétől, 
mintha e fölényt ránk nézve politikai tekintetben lealázó-
nak vagy hátrányosnak hinnők ; de főleg azért, mivel attól 
tartunk, hogy politikai fölényét lelkünk leigázására, kivált 
népneveiészetünk elkereszténytelenitésére fogja eszközül, ille-
tőleg átmenetül használni. Mint ezt az anyaországban már 
évek előtt megkezdte s a leghangzatosabb tiltakozások elle-
nére, példátlan szívóssággal folytatja !" Ez lehet kulcsa, her-
meneuticája egy ismert horvát praelatus abbeli rejtélyes 
viseletének is, miszerint ,az huzamosbb ideig, határozottan a 
magyar hegemónia, úgynevezett unió ellen küzdött. (? Szerh.) 

Feltevésünk mellett azon körülmény is harczolni lát-
szik, hogy mihelyt az uniónak vallás és egyház iránti ártal-
matlansága, illetőleg loyalitása döntő helyen hangsúlyozva 
lőn ; oppositiójával nem csak felhagyott, de a magyar érzelmű 
unionista képviselők közelebbi megválasztásában is egy má-
sik fenkelt hazafiságu egyházfejedelemmel, s több egyházi 
s világi kath. kitűnőségekkel nem csekély, úgyszólván 
oroszlán része volt. És ime a merőben kath. tényezők köz-
vetítése, hazafias törekvése által megválasztott, magyar érzel-
müeknek nevezett unionisták (Spun kőműves mint fő „spea-
cher" agyonbeszélésének hatása alatt) azok ellen szavaznak, 
kik őket megválasztattak. S ekkép az ellenzékeskedő praela-
tusnak adott ünnepies szót megszegve, meghazudtolva, szava-
zataikkal a népoktatást oly nagy mérvben elrontják, hogy 
maholnap az Isten neve megemlítésének még a falusi kis 
iskolák tanszékeiről sem lesz szabad lehangzani. Ekkép 
egyszersmind az egyház tanszabadságát, tanitásbani függet-
lenségét is, mint rágni való csontot s nem épen főbenjáró (?) 
engedményt a páholyoknak odadobják; azt vélvén, hogy 
ezen odaengedés által a főhatalom, a Sándor-utczai ház-
nak a társországok feletti főurasága szépen meg fog kimél-
tetni és kegyelmet nyerni. Csalódnak ! De másrészről csa-
lódni fognak, különösen még azon dusbirtoku, magasállásu, 
fényes születésű, kiváló értelmiségü főurak is, kik közül 
sokan a keresztény iskolát és egyházat csupa divatkórból, 
vagy ellenzékeskedési viszketegből, a közéletben ugy, mint 
a megye- és országgyűléseken üldözve, a kath. egyháznak 
nem csak tanitásbani függetlenségét, de magát a tanítás 
lehetőségét is bomlásnak indítják, s ekkép a földosztó Proud-
hon tanai felülkerekedését lehetségessé teszik. 

De vigyázzanak, mert tapintatlanságuk, megbocsát-
hatlan kötelességmulasztásaik következtében megeshetik, 
hogy a közel jövőben vagyonukkal együtt nyakuk is oda 
vesz. Francziaország múltja és jelene borzasztólag igazolja 
ezt. E nagy nemzetet imént is, most is, nem a keresztény 
tanítás tulbősége, sőt annak megfogyatkozása, mi több, a 
keresztény tanoda kiküszöbölése juttatá tönkre. T. i. a re-
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gensség, XV. Lajos, sőt már XIV. Lajos alatt a főnemesség, 
aristokratia, birtokos osztály és minden magasabb rendűek 
skeptikusok, romlottak és vallástalanokká lettek. A parla-
mentek az akkori idők túlhajtott liberalismusának székhe-
lyei, a keresztény oktatást vagyis tanodát üldözték, sőt 
számkivetették. A papságnak egy része maga is hülede-
zett s e hüledezése a keresztény oktatásra is kártékonyán 
hatott; a sajtó zabolátlankodott s mindent, mi csak keresz-
tény színezetű volt, sárba rántott. Ennek következtében a 
franczia nemes, ki még a jobbnak emlékezetével birt, már 
1788-ban szégyenlette megvallani, hogy Istenben hisz. S ha 
a szent titkok ünnepeiben részt akart venni, észrevétlenül 
csúszott a templomba. Azonban az 1789-ben kiütött forra-
dalomnak tanulsága, (midőn többek közt a szeptemberi ke-
gyetlenkedések alkalmával, a párisi börtönökbe nyomult 
vad embercsoportok által 3 nap alatt 7000-nél több ne-
mes gyilkoltatott meg) a nemességnél nyomot hagyott maga 
után, borzasztó leczkeadásával észre hozván azt. (Folyt, köv.) 

Gundy Mihály, esperes. 

E G Y H Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest, deczember 22. A s b o t h u r , v a g y a c o n -

s e r v a t i v p o l i t i k a és az e g y h á z . Feladatunknak 
meg akarunk felelni ; minden mozzanatot, mely általában, de 
különösen hazánkban az egyházat közelről vagy távolról 
érinti, figyelemmel akarunk kisérni, jöjjön az jóbarát vagy 
ellenségtől, politikai párt, vagy valamely felekezettől; egy 
lánczszemet sem szabad kicsinyelve félredobnunk, hanem 
a méltánylás serpenyőjébe vetve meglatolnunk, kiválólag 
napjainkban, midőn minden prófétai lélek nélkül is előre-
látható, hogy nagy változások küszöbén állunk, melyeknek 
helyes vagy helytelenül adandó alapjától függ teljes erköl-
csi és anyagi megsemmisülésünk, vagy felüdülésünk, létünk, 
vagy nem létünk ; — ez az oka, miért foglalkozunk mi is ama 
röpirattal, illetőleg annak bennünket közelről érdeklő pont-
jaival, melyet már eddig minden napilap oly nagy figyelem-
mel tárgyalt. 

Ha már eddig is a tapasztalat kelletén tul is hazug-
ságnak bizonyitotta amaz ismeretes szólamot, hogy a val-
lásnak a politikához semmi köze, • ugy sokszorosan hazug-
ságnak bizonyitja azt épen a kezünk közt levő röpirat. Nem 
is hiszszük, hogy volt valaha kor, melyben a politika többet 
foglalkozott volna a vallással, mint épen napjainkban, már 
t. i. vagy azon tekintetben, hogy a vallást megsemmisítse, ami 
mai napság napirenden van, vagy ami nagyon ritka, hogy 
azt támogassa. Hasztalan minden beszéd, minden tagadás, a 
theologia, a vallás sarkpontját képezi a társadalmi életnek, 
avval foglalkozik a hivő, avval a hitetlen politikus, minde-
nik a maga érzelme szerint, és azért van, létezik vallásos, 
létezik vallástalan politika s nevezzék bár a politikai rend-
szereket bárminő névvel is, az kétségtelen, hogy azok kere-
tében egyik legfőbb szerepet a vallás játszsza. 

Ami nevezetesen hazánkat illeti, lefolyt alkotmányos 
életünknek eddigi éveiben alig, vagy épen nem találunk 
mozzanatot, mely azt nem tanusitaná, hogy uralkodó poli-
tikai rendszerünknek alapját, irányát a vallástalanság ké-
pezi nagyban és kicsiben ; hogy lázas ingerültséggel, a kielé-

gített boszuvágy bizonyos nemével tárgyaltatott minden, 
az öntetszés, a megelégedés nyugalmával fogadtatott el 
minden, ami az egyháznak, és igy közvetve a vallásosság-
nak kárára és vele az ország erkölcsösségének sülyedésére 
csak némileg is segédkezet nyújtott, sőt nyilvános titok, hogy 
minden javaslat, a javaslatokon tett minden módosítás, jöt-
tek légyen azok egyes párttöredékektől, vagy egyes szemé-
lyektől annál örvendetesebb fogadtatásban részesültek, mi-
nél radikalisabbak voltak, azaz minél mélyebben érintet-
ték a vallásosság gyökerét, hogy azt elmetszék, vagy mint 
köznéven mondják, minél jobban tudta egyik párt a mási-
kat tulliczitálni és a vizet a szabadkőművesség malmára 
hajtani.Ez röviden képe a lefolyt rendszer uralmának, melyre 
nézve nem lehet tagadni, hogy oly politikát űzött, mely a 
vallással szoros összefüggésben áll, de ugy, hogy neve val-
lástalanság, hitetlenség. 

E rendszer ma már lejárta magát, sírját alkotói és 
dédelgetői ásták meg, ma már csak temetése van hátra. Uj 
rendszer van kilátásba helyezve, mely zászlaját hatalmasan 
kezdi lobogtatni, de váljon ez uj politikai rendszer figyel-
menkivül hagyja-e a vallást ? nem foglalja-e be politikai 
számításának keretébe a vallást ? Nem czáfolja-e meg be-
csületes nyíltsággal amaz állítást, hogy a vallásnak a poli-
tikához semmi köze? Különösen a katholicismnsra nézve 
elfogadja-e azon rágalmat, hogy az államveszélyes, melyet 
tehát az államnak eltipornia kell? Asbóth ur és ama rend-
szer, melyről röpirata szól, épen oly kevéssé utasitja el ma-
gától az összeköttetést a vallással, mint az előbbi rendszer, 
csakhogy — megfordítva, ott a vallás elnyomása, itt támo-
gatása az irányadó, ott a jogtalanság a főszerepvivő a ka-
tholicismus irányában, itt legalább a méltányos felfogás, ott 
a kiindulás és végpont a katholicismus megsemmisítése, itt 
a katholicismus támogatása, főleg azért, amit megjegyezni 
kérünk, mert a katholicismus a magyarság, és igy termé-
szetesem a magyar állam védbástyája; — nem ugy, mint a 
protestantismus. 

Nem tehetjük, hogy szerzőnek idevonatkozó nézetét 
szóról szóra ne közöljük : „Figyeljünk arra is, mondja szerző, 
hogy az államellenes és centrifugális törekvések a lakosság-
nak csupán nem katholikus részénél tudtak lábat vetni és 
hamar netovábbat találtak ott, a hol a katholicismus kez-
dődött. A kath. oláhok, a kath. szerbek (bunyeváczok), a 
kath. oroszok és tótok közt soha sem tudtak annyira menni, 
mint az óhitű szerbek és oláhok, a protestáns szászok és tó-
tok közt. (Mihez hozzá teszszük mi : ámbár a katholikusok 
egyházi feje az országon kivül, ezeké pedig belül lakik.) Mi 
tehát — igy folytatja szerző — a kath. egyházzal nem aka-
runk semmiféle viszálkodást és pedig nem csak azért, mivel 
viszályunk és bajunk anélkül is vau elég, hanem azért is, 
mivel bizonyos eventualitások közt a katholicismus a ma-
gyarság egyik védbástyája lehet, a mi politikánkat pedig 
nem az abstract liberalismus, hanem a magyar érdek 
szabja meg". 

E néhány sornyi idézet is eléggé tanúsítja, hogy Asbóth 
ur és a rendszer, melynek ajánlatára röpiratát készítette már 
azáltal, hogy a katholicismusnak igazságot szolgáltat, avval 
viszályt nem akar, sőt több : mert ennek támogatására a 
többi felekezeteket is felszólítja, rendszerét közvetve a val-
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lásosságra alapitja, mert lehetetlen, hogy ott, hol a katholi-
cismus az állammal békében él, sőt annak támogatását 
bírja, hogy ott a vallásos irány a kormányzat gépezetében 
hiányozzék és ez a vallással ellentétes irányt kövessen, vagy 
azt épen elnyomni törekedjék. Hogy mi az iránynyal egyetér-
tünk, hogy az ellen sincsen épen semmi kifogásunk sem, 
mit szerző az autonomiára nézve mond, hogy az a katholi-
kusok belügye, ha csinálják, ha nem — az nagyon érthető; 
mert eddig is a vallásos politikának voltunk védői, azt még 
mindig tagadtuk, mintha az államnak joga volna ránk bár-
minő autonomiát octroyálni ; de már azt kereken tagadjuk, 
hogy „a mely perczben a kath. egyház teljesen szétválasz-
tatik a magyar államtól és az egyházközség választja és 
dotálja, vagy a pápa a magyar király nélkül nevezi ki a 
püspököket, azon perczben megszűnik az magyar kath. egy-
ház lenni". A történelmet a priori késziteni a legnagyobb 
igazságtalanság. Abból, hogy a protestánsok autonómiájuk 
köpenye alatt pánszláv szellemet tápláltak, nem követke-
zik, hogy a katholikusok is ugyanazt tegyék, de a pápa 
által történt közvetlen kinevezések sem szokták a nemzeti 
érzelmeket a püspökök kebléből kioltani, mint azt fényes 
példában legközelebb Manning érsek felszólalása Gladstone 
ellen is bebizonyította. E pontban Asboth ur túllőtt a czé-
lon, de hiszszük, hogy a nyert felvilágosítás után, aki már 
eddig is ennyi méltánylatot tanúsított a katholicismus iránt 
jobb meggyőződésre fog jutni és nincsen is egyéb hátra, 
minthogy az általa annyira ajánlott conservativ politikai 
rendszernek sok szerencsét kivánjunk, és megvalósítva lás-
suk általa és benne azt, amit a katholicismust és a vele el-
válhatlan egységben élő hazára nézve igér. 

Berlin. A r ó m a i n é m e t n a g y k ö v e t s é g n e k 
e l t ö r l é s e . (Vége.) Reichensperger beszéde. Uraim ! Nincs 
szándékom azon okok közelebbi megvitatásába bocsátkozni, 
melyeket a kanczellár ur az imént felhozott, még kevésbbé 
pedig szándékom oly értelmet s irányzatot fogni szavaira, 
melynek ő maga kifejezést nem adott. Nem fogom tehát azt 
tenni, mi velünk szemben annyiszor történik. De azt az egyet 
talán meg fogja engedni a kanczellár ur, hogy nyiltan ki-

* mondjam, miszerint a ,caudini szoros'-nak említését részéről 
tréfának veszem, amint azt mindenesetre sokan e házon ki-
vül is annak veendik. 

Ezen okadatolásból, ugy hiszem, azt szabad megérte-
nünk, miszerint a kanczellár ur bevallja, hogy tavai táp-
lált s nyiltan ki is fejezett várakozásaiban csalódott. Azon 
várakozás volt az, hogy a német katholikusok belenyugodni, 
sőt bele is fognának egyezni abba, mit a birodalmi, s tüze-
tesen, mit a porosz kormány tesz. Ez ugyan nem történt. 
Még igen jól emlékszem azon időre, midőn az országgyűlé-
seken, valahányszor a hitfelekezeti ellentétek szóba jöttek, 
mindig azt kellett hallanunk : csak egy kis fanaticus csapat 
az, melylyel itt szemben állunk. Végre egy más szólam jött 
divatba, ez : nem a katholikusokkal vaD dolgunk, hanem az 
ultramontánokkal. S most egyszerre ugy látszik, uraim, 
mintha a német katholikusoknak óriási többsége ultramon-
tánokká lett volna, s bizony ugy is van, amint a birodalmi 
választások megmutatták, melyeknek statistikája tegnap 
itt szóba jött. Abban mindazok, kik a centrum valamely tag-
jára szavaztak, mint clericalisok vagy ultramontánok jelöl-

tetnek, hasonlólag magának a centrumnak túlnyomó része 
is, — odáig jutottunk uraim. 

A mi pedig magát, a kormánynak eme legújabb lé-
pését illeti, azt hiszem, biztosithatom önöket róla, hogy az 
a katholikusok millióinál igen fájdalmas benyomást teend. 
El vagyok készülve rá, hogy valaki erre ezt fogja felelni : 
e fájdalmas benyomást ti akarjátok előidézni, beszédeitek 
által. Ezt már annyiszor voltunk kénytelenek hallani, hogy 
itt megelőzőleg is kijelentem, miszerint az efféle insinuatió-
kat s gyanúsításokat magam s egész pártom nevében hatá-
rozottan visszautasitom, s hozzám méltatlannak nyilvánitom» 
s hogy tagadom bárkinek is azon jogát, itt egymagában az 
egész német nemzetnek nevében szólhatni. Itt egyenlő joga 
van minden képviselőnek. 

Ismétlem tehát, hogy e lépés fájdalmas benyomást oko-
zand ; de nem hiszem, hogy ez által az ultramontánoknak 
száma csökkenni fog. Csak egy további lépés az amaz u. n. 
culturharczban. Minő ez a ,cultura', mely ezen harcz által, 
terjesztetik, az, ugy látszik, már eléggé tisztán kivehető 
vonásokban kezd előtérbe lépni s e szinezet, alighanem a bi-
rodalom minden egyes részeinek legnagyohb kárára még ki-
rívóbbá válandik — bizony nem a mi vétkünk által ! 

Azon kérdés, uraim, a melyről itt voltaképen szó van 
s már többször szó volt, az — s ugy hiszem ezt senki sem 
fogja kétségbe vonni — e kérdés az : el kelle-e enyésznie 
az egyéni lelkismeretnek az állami lelkismerettel szemben ; 
— azon kérdés : igaz-e, hogy az állami hatalommal szem-
ben a lelkismeret s a becsület mit se jelentsen, mi joggal se 
birjon ? . . . Ez ama kérdés, melyre egyfelől igeolőleg, más-
felől pedig tagadólag felelnek. Világtörténelmi fejlődés ez, s 
a mit mondok nem talán puszta sejtelem, hanem alakilag s 
tisztán érthetőleg ki van mondva, s in concreto érezzük is, 
hogy ez a kérdés. Egyszerűen arra emlékeztetem az urakat, 
hogy e culturharcz, az egyház s állam közti emez ádáz vi-
szálynak kezdetén az ermelandi püspökhez egyenesen azon 
követelés intéztetett : nyilatkoztassa ki, hogy minden, bár-
mifele törvénybe feltétlenül s megszoritás nélkül belenyug-
szik, annak aláveti magát. (Balfelől : természetesen !) Igen 
jól tudom, hogy önök (a baloldal felé fordulva) azt hiszik, 
hogy az ember köteles, minden törvény iránt feltétlen enge-
delmességet fogadni ; de ha önöknek ugy tetszik, mindennek, 
jöjjön bármi is, alávetniök magokat, akkor ez az izlés dolga, 
de az én Ízlésem nem olyan. Ha egy kis visszapillantást vet-
nek a történelemre — már a múltkor is hasonló példát idéz-
tem — akkor azt fogják találni, hogy csakugyan nem a 
legroszabb emberek voltak azok, kik kijelentették s ebbeli 
kijelentésöket vérökkel is pecsételék meg; hogy nem min-
den törvénynek, bárminő legyen is az, alávetik magokat. 
Néhány szóval csak egy rövid adomát akarok önöknek el-
mondani oly férfiúról, kinek neve ma már egyszer megne-
veztetett itten. Midőn I. Napoleon még első consul, tehát bi-
zonyára kevésbbé ultramontán volt, mint bármikor életében, 
egy magát nála bemutató, volt paphoz, ki a polgári esküt 
letette és megházasodott volt, s ennél fogva azt remélte, hogy 
az első consul igen kitűnően fogadni fogja — igy szólt: „JÉn 
csak szökevényt látok önben, ki zászlaját odahagyta, — elme-
het* . . . . Ez Forges városkájában történt. Már most uraim, 
püspökeink s papjaink nem akarják a szökevények szé-
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gyenbélyegét magokra venni — ez a helyzet, igy áll egy-
szerűen a dolog. (A centrumban élénk helyeslés.) 

Továbbá oly dolgokról is értesített a kanczellár ur, 
melyek megvallom, felette megleptek. Eszem ágában sines, 
hogy a kanczellár ur által felhozott adatok iránt némi két-
séget táplálnék magamban, mintha a kanczellár ur nem igy 
értesíttetett volna, de azt mégis meg fogja engedni mindenki, 
hogy ily egyoldalú értesítések igen különös természetűek, s 
hogy szükséges, esetről esetre azon harmadik személyt is 
meghallgatni, amelyről a kérdéses értesités szól. S ezért én a 
magam Ítéletét ezen dologról mindaddig felfüggesztem, mig 
nem a harmadik személyt, a nevezett nuntiust is meghall-
gattuk. Azonban igen jól elképzelhetem, hogy a nuntius ta-
lán ezeket mondta : „Olaszországban mi egyelőre mitsem 
remélhetünk. A forradalom, melyet nem mi csinálunk, de 
mely mégis csináltatik . . . . (balfelöl ellenmondás, nagy nyug-
talanság) — csak tessék nevetni, amennyit tetszik, én mégis 
azt hiszem, hogy e magyarázat igen közel fekvő ; mert ta-
gadhatlan, hogy az olasz forradalom már régen meg volt 
csinálva, még mielőtt a nuntius e nyilatkozatot tette; s bi-
zonyára nem a pápa által, kit ugyané forradalom Gaetába 
űzött ! Azt hiszem, ezen egyetlen egy tény is már eléggé 
érthetően beszél, s ekként ama nyilatkozatot is igen könnyen 
meg lehet fejteni s érteni. 

A mi a franczia császári udvarnál történt dolgokat 
illeti, megvallom, hogy a jezsuitákat mindig sokkal okosabb 
embereknek tartottam, mint a minők ezek szerint lenni 
látszanak ; e tekintetben ellenségeik sem hoztak fel soha 
olyasvalamit rólok, mi ebbeli nézetemet megingathatná ; 
mert épen ellenkezőleg, a jezsuitákat mindig borzasztóan 
furfangos embereknek szokták hirdetni ; ellenségeik sok ro-
szat fogtak már rájok, mit védelmezőik mindannyiszor fé-
nyesen megczáfoltak ; de hogy a jezsuiták oktalanok, más 
szóval, hogy ostobák lennének, kivált a magas állásokban 
levő jezsuiták, azt még soha sem hallottam. A fenforgó eset-
ben pedig, uraim, a jezsuiták, vagy azok, a kik utasításaik 
szerint eljártak, a legnagyobb mérvű rövidlátást árulták 
volna el, ha III. Napoleont háborúba keverik. Azt hiszem, 
ez a napnál világosabb igazság, hogy, ha valahol összeeskü-
vés szövetett a pápaság ellen, ha valahol megfogamzott azon 
terv, az örök várost a pápaság elleneinek kezébe szolgál-
tatni, ez mind III. Napoleon részéről történt. (Ellenmondás 
balfelöl.) Erre nézve a történelem fog Ítéletet mondani, sőt 
már mondott is, ezen önök, uraim, többé mit sem változtat-
nak. Meg vagyok győződve, hogy ha a hadi szerencse III. 
Napoleonnak kedvez — s ezt franczia Írókból, kiváló katho-
likusok irataiból bebizonyíthatom önöknek, melyek bárki-
nek rendelkezésére állanak, mi azt mutatja, hogy a gondol-
kozó fők Francziaországban is e nézeten voltak, miszerint III. 
Napoleon a pápaságnak legfélelmesebb ellensége; — hogy 
tehát, ha ő győzött volna, az egyháznak dolga, nem csak 
Francziaországban, hanem mindenütt az egész világon, még 
sokkal roszabbra fordult volna, mint a minő most Németor-
szágban. (Ellenmondás balfelöl.) Igenis Uraim, ez becsüle-
es, őszinte meggyőződésem, hogy a két Napoleonnak müve 
folytatódik. Ez manap a divatos áramlat, Isten tudja, med-
dig fog ez igy tartani. Meg vagyok győződve, hogy azon 
mü, melyet a két Napoleon megkezdett, folytattatik, termé-

szetes, hogy mind a két Napoleon hasonlólag a megtáma-
dott, megsértett fél volt s csak ,az állam érdekében' támad-
ták meg a pápát. Én meg vagyok győződve, hogy még sok-
kal borzasztóbb dolgoknak nézünk elé, attól tartok, hogy 
a kath. egyház fejének még igen sokat keilend szenvednie, 
attól tartok, hogy sírirata is akként fog hangzani, mint VII. 
Gergelyé a salernói székesegyházban (,Dilexi iustitiam et 
odi iniquitatem, propterea morior in exiliol) — De Uraim ! 
a katholikus egyházat nem féltem, annak jövője iránt nem 
aggódom ; még sok keserűségen menend keresztül, sokféle 
próbán s zaklatáson, de jövője biztosítva van, biztositva oly 
magas helyen, melyhez semmiféle földi hatalom fel nem 
ér ! (Bravó !) 

Spanyolország v a l l á s i 8 p o l i t i k a i h e l y -
z e t e (Vége.) Ami Spanyolország belhelyzetét illeti, az, fáj-
dalom, nagyonis viszontagságos, legmélyebb alapjaiban fel-
dúlva. A városokban a nemesség carlista-érzelmü, a polgár-
ság s az ipar kétfelé osztva : emez minden kormányhoz szit, 
mely munkát s keresetet ad, amaz pedig egy voltairianus 
elvű kormányt kíván, az alsóbb osztályok pedig a végletek 
közt forognak : a ki nem carlista, az ,intransigente', azaz 
kibékithetlen forradalmár, communista ; a föld népe pedig a 
keresztény monarchiának hive. Igy állván a dolgok, könnyen 
belátható, hogy Serrano marsainak uralma csak ideiglenes 
lehet. Oly kormány, mely nem szövetségese az egyháznak, 
katholikus országban nem tud gyökeret verni, egy kis for-
radalomnak szellője, egyike azon Spanyolországban divatos 
pronunciamentóknak bármikor is felforgathatja. 

Vallási helyzetét tekintve az országnak, csakugyan 
roszul esik, hogy azt hiven ecsetelnünk kell. Azonban nem 
szabad, főleg most nem szabad illusiókban élnünk. 

Folyó évi január 16-kán a szentatya kilencz püspö-
köt praeconizált, kik azonbau székeiket el nem foglalhatták, 
mert Serrano, midőn Castellár után a hatalmat magához 
ragadta, vonakodott a pápai bullákat elismerni, s a már 
praeconizáltak, valamint a még ezentúl praeconizálandók 
számára ugyanily bullákat követelt, minők a monarchia 
idejében kiadatni szoktak. ,A madridi végrehajtó hatalom-
nak feje' ebbeli követeléseiben azon szempontból indult ki, • 
hogy azon előjogok, melyeket Róma hajdanta a királyoknak 
adott, voltaképen a nemzetet illetik meg, mint a melynek e 
királyok csak képviselői voltak. Magától érthető, hogy ha-
talmának az európai kormányok által, Bismarck nógatására 
történt elismerése Serranót követeléseiben még csak meg-
erősiti, mely követeléseknek a római szentszék azonban nem 
enged ; mert, amint Isabellának volt ministere is belát-
hatná : Krisztusnak földi helytartója végetlenül felette áll-
ván bármely politikai kormánynak, nem teheti, hogy már 
kiállított, s egy megelőző kormány által elfogadott bullákat 
ismét megsemmisítsen ; ugy hogy azon szomorú helyzetért, 
melyben a spanyol egyház sinlődik, csak Serrano kormányá-
nak nyakassága okozandó. 

Minő e helyzet, mutatja azon fájdalmas körülmény, 
hogy, beleértve a fentebbi kilenczet, Spanyolországban je-
leg 26 püspöki szék üresen áll, melyekhez még igen sok 
olyan is járul, melyeknek birtokosai aggkoruk vagy gyen-
gyengélkedésök által akadályozva lévén szent hivataluk 
kötelmeit teljesíteni, nem kaphatnak coadjutorokat, kik a 



papi rend és a bérmálás szentségeit kiszolgáltathatnák. A 
hivő nép ennél fogva roszabb helyzetben van, mint akár 
Chinában, hol a szentszék mindig elegendő számú hitkül-
dér-püspökről gondoskodhatik, ugy hogy még a legveszélye-
sebb, legfélreesőbb helyeken a hivők nyája soha sincsen pász-
tor nélkül. 

Hála Istennek, hogy a nép sokkal bensőbben ragasz-
kodik az egyházhoz, semhogy még a legkegyetlenebb zak-
latások is eltántorítani tudnák, épugy mint a papság, mely-
nek szegénysége a nyomorral határos, mindketten, még élő 
püspökeikkel együtt követik Róma példáját, és — várnak. 

Látjuk mind ezekből, hogy Spanyolországban, csak-
úgy mint máshol, a liberalismus minden erőlködései daczára, 
a haza java s az egyháznak virágzása szorosan karöltve 
járnak. Nincs béke, nincs jólét, nincs nyugalom; szó sem 
lehet a fenforgó kérdéseknek üdvös megoldásáról mind-
addig, mig a vallási helyzet nincsen, az isteni s emberi tör-
vényeknek megfelelőleg tisztába hozva. 

Missiói tudositások. Mennyit nem irtak az észak-
sarki expeditióról, melynek világra szóló (?) eredményeit 
utoljára is csak az élczlapok örökitendik meg ! írjunk mi is 
egy más, az előbbinél sokkal sikeresebb, eredménydusabb, 
áldásosabb expeditióról, — két kath. hitküldér egy közép-
afrikai kirándulásáról s a deleni pogány négerek közti leg-
első megjelenéséről. 

Közép-Afrika nevére kinek nem jutna eszébe ama sok, 
lelkesnél lelkesebb apostol, kik XVI. Gergely óta majd-
nem a legújabb időkig, úgyszólván csak azért léptek a forró 
égöv alá, hogy bebizonyítsák, miszerint ők készek meghal-
ni Krisztusért ! Hála Istennek ! a körülmények változtak : 
most már nemcsak halni, hanem tenni is lehet Közép-Afri-
kában, s be van bizonyitva, hogy az európai hitküldér Afri-
kába indulván, nem szükségkép megy a kora halál karjaiba, 
hanem ott tartósan s egészségben működhetik is . . . 

Pár év előtt egymásután két pogány négerfőnök ke-
reste fel az obeidi missioállomáson ft. Combonit, az afrikai 
megmérhetlen vicariatus ap. helynökét, Namur és Kakun 
nevüek, kik arra kérték őt, jőne közéjök is NubiAba s tanítaná 
meg őket imádkozni, mert ugymondák,— „mi olyanok aka-
runk lenni, mint te vagy !" A püspök ur a mult évben Car-
cereni Szaniszló és Franceschini József atyákat küldé ama 
két főnök hónába. A hitküldérek egy kalauz kíséretében 
csakhamar útra kelének, s okt. 16. este megindulván a cor-
dofani tartományon keresztül folytonosan délnek tartva el-
jutottak a Baggara Hammar tartományba, innét még egy 
kalauzt vévén maguk mellé sürü erdőkön keresztül a deleni 
hegyeknek, mint utazásuk tulajdonképi czélpontjának tar-
tottak. Útközben az erdők sűrűjében találkoztak a bagga-
rák egyik seikjével, ki épen tanácsot tartott főnöktársaival. 
Mahhamed Aszkioszkia — ez volt neve aseiknek — barát-
ságosan üdvözlé a kis csapatot s egész udvariassággal meg-
vendégelő azt. — A baggarák különben udvariatlanok is 
tudnak lenni, s akkor aztán nem vajas-tejes rissel, vagy 
sült csirkével, sem mellával*) és düra- kenyérrel 2) hanem 
lándzsával és golyóval fogadják az embert. Hogy hitkül-
déreinket ily barátságosan fogadták, annak oka csakis ezek-
nek eszélyességében keresendő: mivel t. i. sem önmagok 
felfegyverkezve nem voltak, sem fegyveres kiséretük nem 
volt, s igy sem félni nem látszottak, sem valakit megfélem-
líteni nem akartak. A baggara vagy néger megtisztelve érzi 
magát, ha bízol nagylelkűségében : de ha félsz tőle, sőt tán 
fegyveresen lépsz elébe, dicsőségének tartja, ha megtámad-
hat és meglőhet. 

Másnap reggel foly taták hitküldéreink utjukat s tüskön-
bokron keresztül végre egy völgybe érkeztek, melyből egye-
nes ut vezet a négerek faluiba. Odább haladván csakhamar 
észrevevék, hogy a deleni négerek lóháton és gyalog vára-

') Mella-leves, hasonló a gulyáshushoz. — 2) dűra, a mi lencsénk, 
csak hogy más ízű. 

koznak rájok. Franceschini atya már messziről megpillantá 
Kakunt az uerut vagyis főnököt, a négerek király-pápáját, 
ki Obeidban meglátogatá őket. Az ueru fehér lovon ült, 
melynek hátát tigrisbőr fedé: öltönye kékszínű volt ; vállain 
skarlát vörös köpeny lógott. Mellette négy lándzsás vitéz 
gyalogolt ; utána pedig uasi-ja, vagyis hadnagya lovagolt 
vörös szalaggal övezett fehér öltönyben. Ezt követék a má-
sodrendű főnökök, mindnyájan fehérbe öltözve; s végre 
mások a nép közöl, félig meztelenül, lándzsák- és lőfegyve-
rekkel ellátva, részint gyalog, részint lóháton. A hitküldé-
rekhez érvén a négerek leszállottak lovaikról s örömkiál-
tások- és lövésekkel üdvözlék őket. Majd aztán az ueru lé-
pett elő, átkarolá és szívélyesen megcsókolá 3) a hitküldé-
reket ; a többiek kezet fogtak velők 4) : mig a legfiatalabbak 
vállukat és jobb karukat hagyák érintetni általok 5). A kö-
szöntések végeztével az ueru köszönetet mondott a hitkül-
déreknek eljövetelökért, s elmondá, mily türelmetlenül vár-
ták őket mindnyájan ; megemlité, hogy ő hiven elbeszélé 
földieinek mindazt, amit Obeidban látott, ezek azonban csak 
saját szemeiknek akarnak hinni. Hozzáadá, hogy harmad-
napja már, mióta követeket küldött hozzájok Obeidba:most 
azonban boldognak érzi magát, hogy ezeket megelőzték. Az 
ueru beszédét üdvlövések zárták be annak jeléül, hogy 
mindnyájának szivéből szólott. A hitküldérek megköszönék 
a főnök és társainak szivélyességét : ismét lovaikra ültek s 
közte és uasi-ja közt megindultak a falu felé. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A franczia nemzetgyűlésnek hadügyi bizottsága 

legújabban jelentést tett kiküldőihez, mely a porosz-franczia 
háborúnak keleti Francziaországban lejátszott részleteivel 
foglalkozott. Ebből kiderül, hogy a Magyarországon is 
annyira bámult ,hös', Garibaldi ott oly nyomorult szerepet 
játszott, mely önkénytelenül is azon feltevésre vezet, hogy 
a liberalismusnak emez imádottja voltaképen porosz zsold-
ban állott, s csak azért tolakodott csapatjával a franczia had-
sereg mellé, hogy annak árthasson, s a poroszok érdekében 
működjék. Megjegyzendő, hogy akkori táborkari főnöke, 
Frappolli ezredes, az olasz szabadkőművességnek volt nagy-
mestere épazóta, hogy a franczia bizottság jelentését meg-
tette, egy Turin melletti tébolydában fogva tartatik, ámbár 
tébolyodottvolta épen nincsen bebizonyítva, miután kevéssel 
ezelőtt nagymesteri hivatalát ismeretlen okokból elvesztette 
volna. Tudjuk, hogy a páholy erős fegyelmet tart. 

— Heinrich, Brandenburg melletti, ketzüri protestáns 
lelkész kegyadományokat gyűjt azon prot. papok számára, 
kik a polgári házasság behozatala által Ínséges állapotba 
jutva, mint ebbeli felhívásában mondja : „a nyomornak s a 
kétségbeesésnek esnek áldozatul". Nem sokára ugy járnak 
a svajczi prot. papok is, mert a nemzettanács 79 szavazattal 
37 ellen illetékesnek nyilatkoztatta ki magát a házassági 
törvénykezésre nézve. 

— Az ,Egyházi Szemle' t. szerkesztője folyóiratának 
legutóbbi számában kifogást tesz ellenünk, hogy lapunknak 
47. számában kalocsai tudósításunknak eme szavait „Török 
azt is megkívánja, hogy (a papjelöltek) tánczolni, mulat-
tatni s dévajkodni is (?) tudjanak", ki nem törültük; mert 
feltehettük volna, hogy a superintended ur ilyesmit a pap-
jelöltektől talán csak nem kiván. 

Ugy áll a dolog, hogy ezen állítólagos rágalomért egyi-
künk sem okozandó, sem t. kalocsai tudósítónk, sem mink 
magunk nem. 

Előrebocsátjuk, hogy akkor a szívesen beküldött év-
könyvet sat. bizony még nem olvastuk volt el, sőt még most 

3) Ez a legnagyobb tiszteletnek és bizalomnak jele, melyet a néger 
csak a magával egyrangu iranyában szokott használni. — 4) Igy a királyt 
szokták megtisztelni; egymást kezükkel fejüket érintve szokták üdvöz-
leni. — Ez az alattvalói meghódolásnak jele. 
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sem olvastak végig, tudósításunk eredetijében pedig igy figyelemre méltó mondatát egyenesen magáévá tette. E mon-
állottak e szavak: „Török azt is megkívánja, hogy tán- dat Jean-Etienne de Camille, a ,Joum. de Flor.' tulajdo-
czolni, mulattatni, dévajkodni se tudjanak"; — ez pedig, nos-szerkesztöjének czikkéböl pedig igy hangzik : 
igy formulázva nem látszott nekünk logicai összefüggésben „Sem az igen tiszteletreméltó don Albertarióra, sem 
állni ugyané kikezdésnek másik részévei, mely Szászról én rám nem bizta Isten azt a roppant felelősséget, mely egy 
szól ; mert hogy a főpap ilyesmit ne kivánjon a papjelöltek- püspöknek elitélésével jár, ki egy mindkettőnknek jóval 
tői, az csak dicséretes, holott az, mi ugyanazon contextus- magasabb tekintélynek tartozik csak számot adni. Ha vala-
ban, s hiszszük, nem épen minden alap nélkül Szászról mon- mely püspök oly veszélyes tévelybe esnék, minő a liberális 
datik, nihil minus mint dicséretes. katholicismusé, akkor a pápa tudni fogja kötelességét, anél-

Azt tettük tehát, hogy a se szót ,is'-aé változtattuk, kül, hogy mi őt erre figyelmeztetni bátorkodnánk". 
de hozzá tettük a kérdőjelt ; ugy hogy azt, mi a kérdéses E szavakat a Vaticannak elismert közlönye, az ,Osser-
helyen áll, voltaképen sem tudósítónk nem mondta, sem ma- vatore Romano', mint mondók, egyenesen magáévá tette, e 
gunk nem hittük el amúgy könnyedén ; sőt megvalljuk, megjegyzést fűzvén hozzájok : „Nem tehetjük, hogy e sorok 
hogy e kérdőjel által biztosítottnak gondoltuk magunkat Íróját nyiltan és nyilvánosan ne üdvözöljük azon udvarias 
azon feltevés ellen, mely az ,JB.gyh. Szemle', felszólásának modor s a külalaknak szeretetre méltó volta miatt is, mely 
kiindulópontul szolgált; mert ha e kérdőjelt készakarva egész czikkén végigvonul. A keresztény polémiának pél-
ignorálni, s a lapunkból átvett idézetben kihagyni nem tet- dányképe ez, s mint ilyen oly példa, melyről kivánjuk, hogy 
szik vala, a felszólalásnak kissé erőltetett voltát még az ne adatott legyen hiába" ! 
,Egyh. Szemle'-nek olvasói is legott az első pillanatban is- Qui habet aures audiendi audiat. 
merhették voloci fel 

-Érdekes vita két katholikus journalista közt folyt le Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
e napokban. A ,Journ. de Florence'-nuk szerkesztője a maga papa szamara. 
idején néhány oly megjegyzést tett Dupanloup püspöknek Eddigi összeg 454 frt. 14 kr., 160 frank aranyban, 
Minghettihez intézett levelére, (1. 39. s 40 sz.) melyből ami- 9 db. cs. k. arany, 11 db. ezüstforintos és 2 régi húszas, 
lanói ,Scuola Catt.' szerkesztője, don Albertario Dávid azt A szentatya karácsonfáj ára Khál József bozsóki ple-
vélte kimagyarázhatni, hogy a ,J. de. II.' a püspökét, mint bános 1 db. cs. k. ar. 
liberális katfiolikust elitéli, s ennélfogva f. hó 9-én nyilt le-
velet intézett hozzá, melyben e lap szerkesztőjét felszólítja: ^gy013 kegyeletes adakozasok 
nyilatkozzék ezen őt terhelő gyanúra nézve. ' Az oltáregylet sz. czéljaira ugyanaz 5 frt . 

Az ekként kihívott saját lapjának f. évi 285. számá- Jézus sz. gyermekségéről nevezett missiónak ugyanaz 10 fr t . 
ban nyilatkozott is, s pedig oly fényesen, hogy még az Szerkesztői üzenetek. 
,Osservatore Romano' is tudomást vett ezen, don Albertario Bozsólra : A karácsoni szünidők alatt majd kérdést teszünk itt, ott. 
gyanúját alaposan eloszlató önigazolásról, sőt annak egyik Szatmárra. A kérdéses könyv nincsen leforditva. 

E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s . 
Midőn lapunkat az uj előfizetési idény beálltával t. közönségünknek figyelmébe ajánlanók, kevés szóval tesz-

szük azt. — Az imént lefolyt két évban, mióta t. i. e lapot vezetjük, minden igyekezetünk oda irányult, miszerint a 
meglevő anyagot a ,Religio' rendeltetéséhez és czéljához képest a lehető legszélesebb mérvekben s olyformán karoljuk fel, 
hogy t. olvasóink abból mindenkor a világ, tüzetesen a katholikus világ állásának s anyaszentegyházunk váltakozó 
esélyeinek tiszta, hü és tökéletes képét meríthessék, mig emellett az elvontabb egyházi tudomány terét sem hagytuk 
parlagon heverni. 

A lap élén álló vezérczikkeink majd a ,Havi szemlé'-ben általános áttekintetet nyújtanak a világ folyása 
felett; majd egyéb egyházpolitikai dolgozatokban azon irányelveket hangoztatják, melyeknek szemmeltartásától nézetünk 
szerint a ránk erőszakolt küzdelmeknek szerencsés, azaz a jó ügy javára leendő kimenetele függ ; — majd ismét dogma-
tikai, egyházjogi s történeti, erkölcstani, katechetikai, liturgikai sat. értekezések által a tüzetesen egyházi tudománynak 
mezejét is, terünkhez képest miveltük, mi közben egyéb érdekes, szemeink előtt lefolyó mozzanatok mindenkor gyors s 
kimerítő méltatást találtak ; nem is említve, hogy közérdekű egyházhatósági kibocsátványoknak közlésére is kiváló 
figyelmet fordítunk, s hogy ,Egyházi Tudósításaink' mindenre terjednek ki, ami bárhol a világon ránk, katholikusokra 
nézve fontos, vagy akár csak érdekes is, mely tudósítások közt a mindig első helyen álló pesti levelek tüzetesen s kiválólag 
hazai dolgokkal foglalkoznak, ugy szintén mint majdnem megszakitás nélkül egymást követő vidéki levelezéseink is. 

Sőt, ámbár pártoltatásunk, egészen őszintén mondva, semmi arányban sincsen az időben s fárasztó, szakadatlan 
munkában hozott áldozatokhoz, mégis az előfizetési árnak minden felemelése nélkül lapunkat tizenkét ivvel nagyobbítottuk meg, 
midőn az ,Irodalmi Ertesitöc-t megindítottuk, miből számunkra ennyivel több muuka, de semmi anyagi haszon sem 
származott. Tettük pedig ezt ; mert hazánk katholikus irodalma érdekében szükségesnek tartottuk, s mert lapunkat ez 
által is emelni kívántuk, az lévén elvünk, hogy aki mit felvállalt, azt végezze becsületesen, mindaddig mig birja. 

Ezek alapján bátran azt merjük mondani, hogy minden méltányos igénynek eleget tenni iparkodtunk. A tisz-
telt közönségen lenne immár a sor, tömeges pártolása által irányunkkal való egyetértésének kifejezést adni. 

E szempontból ajánljuk tehát lapunkat, mely régi modorában haladni fog ezentúl is, régi utján, s kérjük t. elő-
fizetőinknek nem csak további személyes pártfogását, hanem mindinkábbi terjesztésünkre való hathatós közreműködését is. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre S forint o. é. 
Előfizethetni mindeu kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor 

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

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 



Megjelenít e lap heten-
kint kétszer : 

azerdan es szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre nelyben s posta-

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

zendők. 
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Előfizethetni minden k 
postahivatalnál ; Budán a 
sierkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, Országút 3íMk 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, deczemta 30. II. Félév, 1874. 

Tartalom. A keresztény ősidőknek polyliturgicus napjai, különös tekintettel karáesoD ünnepére. — Részletezések. — 
Decretum S. Rituum Congregationis. — Egyházi tudósítások : Pest. Visszapillantás a lefolyt évre. Erdély. Szép szavakban 
emlékezik meg az erdélyi püspök ur ő nmlga. Svajcz. A polgári házasság s a prot. papok. — Missiói tudósítások. — Vegyesek. 

A keresztény ősidőknek polyliturgicus 
napjai, különös tekintettel karácson ünnepére. 

(Vége.) 

Azon polyliturgicus napok közé, melyeken 
azért tartatott többszörös isteni tisztelet, mert az 
egyház ugyanazon egy ünnepnek több mozzana-
tait tekintetbe vette, — e napok közé mindenek 
előtt Húsvét ünnepe tartozik. A Megváltó éjjel szü-
letett s oly korán reggel, hogy majdnem szintén 
azt lehetne mondani, hogy még éjszaka volt, fel-
támadt sirjából, minek következtében a keresztény 
őskor nem érte be azzal, hogy az eucharisticus ál-
dozatot vasárnap reggelén bemutassa, hanem a 
,sacratissima nox4 is ületett meg, s pedig nem csak 
ott, hol a római szertartáskönyv uralkodott, ha-
nem majdnem az egész keresztény világban. 

Ezen husvét-éjjeli miséről szól az 1222-ben 
tartott oxfordi zsinat, midőn ezeket rendeli : „Ne 
sacerdos quispiam Missarum solemnia celebret bis 
in die, excepto die Nativitatis et Resurrectionis 
Dominicae". Ezen éjjeli isteni tiszteletnek marad-
ványát feltámadásainkban látjuk, ámbár maga a 
húsvéti éjjeli mise megelőzőleg már nagyszombat 
reggelén tartatik. 

De van még egy másik kettős mozzanat, mely 
a húsvéti kettős liturgiában kifejezését lelte; 
azon diadalnak emléke, melyet Krisztus a halál s 
a bűn felett aratott, s az öröm a felett, hogy a Meg-
váltó, halála által ujéletre szülvén minket, kiesz-
közlé, hogy az isteni kegyelemnek ismét fiai le-
gyünk. Ennek megfelelőleg a gallicán szertartás 
szerint Húsvét egész nyolczada alatt naponkint 
két Missa publica tartatott: egyik, az isteni tiszte-
letnek szokott, rendes idejében ,De resurrectione Do-
minia másik korán reggel ,Pro neopkytis', mert a 

kellőleg oktatott katechumenusok akkor szoktak 
a keresztvízre bocsáttatni. A karácsom ünnepkör-
ben pedig különösen annak nyolczada, január l-e, 
(újév) ttint ki, mint vegyes jelentőségű szent nap. 
Krisztus körülmetéltetésének emlékén kivül sok-
helyt meg különös Mária-ünnepély is ületett e na-
pon, mig ismét más helyeken az egyház azon volt, 
hogy a szent ténykedés megkettőztetése által hi-
veit azon pogány származású, gyakran erkölcste-
len . ünnepélyességektől elvonja, melyek e napon 
s lr helyt, megtartatni szoktak. Ezért az eucharis-
ticus áldozat e napon i^ többször mutattatott be s 
pedig a , Missa de die octava Nativitatis'-on kivül 
még egy másik is mondatott, vagy de b. Maria vagy 
„ad prohibendum ab idolis" : 

A böjti heteknek a-liturgikus napokkal szem-
ben — amennyiben ezek számára csak II. Gergely 
pápa rendelte a nyilvános isteni tiszteletet különös 
misével — az ősegyházban Nagycsütörtök is polyli-
turgicus nap volt. E napon az Ur vacsorájának em-
lékére a legszentségesebb Eucharistia még késő es-
tén is ünnepeltetett, miután a püspök korán reggel 
az elégtételöket bevégzett nyilvános vezeklőket az 
egyház kebelébe visszafogadta, s nekik az oltári 
szentséget kiszolgáltatta volna. Innen van, hogy a 
Sacramentarium Grelasianumban e napon eg y Missa 
ad reconciliandos poenitentes, egy másik .Missa chris-
malis', sőt még egy .Missa ad Vesperam' is fordul elő. 

De voltak oly ünnepek is, melyeknek kiváló 
méltósága okozta, hogy azokon kettős mise mon-
dassák. Ilyen nap volt keresztelő Sz. János ünnepe, 
sz. Lörincz vagy Nagyboldogasszony napja, ámbár e na-
pokra nézve azon további indok is lehetett irány-
adó, hogy épen, mivel mint egyházi ünnepek tár-
saik közt kitűnő helyet foglaltak el, a hivő nép is a 
szokottnál nagyobb számmal jelent meg az isteni 
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tiszteleten, oly annyira, hogy midó'n a templom 
mindnyáját egyszerre be nem fogadhatá, szükséges 
lett, a napi misét ismételni. Már I. sz. Leo azt 
ajánlja Dioskur, alexandriai patriarchának, hogy e 
tekintetben a római szertartást kövesse; „ut cum 
solemnior festi vitas conventum populi numerogio-
ris indixerit et ea fidelium multitudo convenerit, 
quam recipere Basilica simul una non possit, sacri-
ficii oblatio indubitanter iteretur". Igaz, hogy e 
szavak nem azt mondják, hogy ugyanazon egy pap 
ismételje a misét, ez azonban az akkori körülmé-
nyek közt, sokkal csekélyebb lévén a papok száma 
mint ma, magától érthető dolog volt. Némi nehéz-
séget csak az okozhatott volna, hogy az ősi sza-
bály szerint naponkint csak egy községi mise mon-
datott s az erre használt oltáron más mise tartása 
legalább is szokatlan, soká épenséggel tilos volt. 
Unus Christus, unum altare — una ecclesia, unum 
sacrificium volt a vezérelv,melynél fogva a magán-
misék eredetileg nem az egyoltáru templomokban, 
hanem oratoriumokban, a templomhoz épitett ká-
polnákban s csak Nagy Gergely pápa ideje óta az 
akkor felállíttatni kezdett mellékoltárokon elmon-
datni szoktak ; de ugy, hogy azoknak hallgatása 
nem tartatott elégségesnek arra, hogy a hivő a 
vasár- s ünnepnapi templomlátogatás kötelezettsé-
gének eleget tegyen, amiért is Theodulph, orleansi 
püspök azt hagyja meg papjainak, hogy : „missae. 
quae per dies dominions peculiares a sacerdotibus 
fiunt, non ita in publico fiant, ut per eas populus a 
publicis missarum solemnibus, quae hora tertia ca-
nonice fiunt, abstrahatur". Ezért továbbá rendeli, 
hogy a papok „per oratoria nequaquam nisi tam 
caute ante secundam horam" misézzenek nehogy 
a nép a főmisétől távol tartassék. Igy történhetett, 
hogy még oly helyeken, hol több pap volt, a ren-
des lelkész mégis ismételten misézett ; mert, mint 
mondók, azon nézet uralkodott, hogy a hivek kö-
telességüknek csak ugy tesznek eleget, ha a rendes 
lelkész miséjét hallgatják, mely nézettől azonban 
a későbbi egyház mindinkább eltért, mig a janse-
nismussal szemben egyenesen elvetette, oly okok-
ból, melyeket a paderborni püspök ,Auch eine Ent-
hüllung' czimü jeles müvében eléggé alaposan fej-
teget, s mely eltérés, illetőleg annak megengedése, 
hogy a hivők még a magánmiséknek hallagtása 
által is eleget tehessenek istenszolgálati köteles-
ségüknek, minden bizonynyal szoros összefüggés-
ben állott az egyháznak azon, a 13. század óta 
mindinkább jobban előtérbe nyomuló törekvésével, 

a többszöri misézést végkép elnyomni, mely tö-
rekvésről már múltkori csikkünkben szóltunk. 

Egy további kiváló ok az ünnepélyes isteni 
tiszteletnek ismétlésére az volt, hogy ugyanegy na-
pon két szentnek emlékünnepe találkozott, mint 
például szent Péter s Pál napján, melyről Pruden-
tius már a 4. században ekként énekelt : 

„Aspice, per bifidas plebs Romula funditur plateas, 
Lux in duobus fervet una festis ; 
Transtiberina prius solvit Sacra pervigil Sacerdos, 
Mox hue recur rit duplicatque vota". 

Az első isteni tisztelet e kettős ünnep reggelén 
a vatxcáni főtemplomban tartatott, sz. Péter sirja 
felett ; ez után a pápa a clerussal s néppel együtt 
sz. Pál nyughelyére vonult az ostiai útra, hol má-
sodizben misézett. Igy történt ez mindannyiszor, va-
lahányszor két ünnep találkozott, sőt tudjuk, hogy 
olyankor gyakran az officium divinum is megket-
tőztetett, äZäZ (I rendes napi zsolosma mellett egy 
ünnepi is mondatott el, miből a ,festum duplex'-féle 
kifejezés is magyarázandó. Innen van, hogy a Sa-
cramentarium Grelasianum péld. január 20-ára két 
misét rendel: ,Missa in natali ss. Mart. Sebastiani, 
Mariae'. sat. és : ,Missa in nat. s. Fabianr. Hogy 
decz. 25. sz. Anastazia ünnepe concurrált az Ur szüle-
tésének emlékünnepélyével, már fentebb mondtuk. 

Ide tarto/.nak azon napok is, melyeken vala-
mely böjti nap találkozott vagy egyegy szentnek 
emlékünnepélyével, vagy más valamely egyházi 
ünneppel. Igy mondja a 12-dik századból származó 
,Micrologus de ecclesiasticis observationibus' a pün-
kösdheti kántorböjtökre nézve: „Quidam satis apte 
in hoc ieiunio duas missas cantant, unam ad Ter-
tiam solemniter, ut festo S. Spiritus satisfaciant ; 
alteram post Sextam pro ieiunio ; sicut festo S. 
Matthaei in ieiunio autumnali ; item S. Marco in 
Litania maiore et annuntiationi S. Mariae in Qua-
dragesima, videlicet ut prior Missa festo, secunda 
ve rosatisfaciat ieiunio." (c. 58.) Hasonló esetekre 
ma azon szabály divik, hogy székesegyházi s társas-
káptalani templomokban két mise mondatik, egyik 
de festo, a másik de feria, csakhogy régente, sőt még 
a középkorban is mind a kettőt egy pap mondta 
vagy legalább mondhatta, mig most ketten mond-
ják. Még a 12. századelején mondjaautuni Honorius 
,Gemma animae- czimü munkájában: — I , 114; — 
„Semel in die debet missa ab uno sacerdote cele-
brari. Si autem necessitas cogit, id est, siduae festi-
vitates simul occurrunt, duae vel très celebrari 
poterunt". 

Voltak végre még oly napok is, melyek csak 



453 

egyes községekre, úgyszólván per accidens és csak ,ad hoc' 
polyliturgicusokká lettek, midőn például valamely különös 
esemény, vagy valamely kimúlt hivőnek temetése kívánatossá 
tette, hogy a rendes napi misén kivül más is, péld. halotti mise 
mondassék ; pedig csak egy pap állott rendelkezésre. Iiy 
esetben még a 13. században némely zsinat, mely külön-
ben erélyesen a csak egyszeri misézést sürgette, mégis meg-
engedte, hogy a pap két misét mondhasson. A múltkor idé-
zett oxfordi zsinat az ott felhozott e szavakhoz : ,esccepto die 
Nativitatis et Besurreetionis Dominieae' folytatásképen még 
ezt csatolja : „vel in exequiis defunctorum, videlicet cum 
corpus alicuius in Ecclesia eodem die fuerit tumulandum ; 
et tunc prior missa de die, posterior vero pro defuncto cele-
bretur", — mig az 1231-ben tartott roueni zsinat ezen enge-
délyt már azon feltételtől teszi függővé, hogy csak egy pap 
legyen helyben „ . . . et hoc, ubi non est, nisi unus sacerdos". 

Természetes, hogy az ismételten miséző papok az ablutiót 
mindig csak az utolsó misében vették, mint azt az e kérdés-
sel foglalkozó zsinatok kivétel nélkül rendelik is. A meg-
előző misék ablutiójára vonatkozólag különféle szokások 
voltak divatban. Egy 1298 körül tartott kölni zsinat ezt 
rendeli : „Reservet eam in tuto et honesto loco, ut eam acci-
piat in secunda missa, vel det honestae personae ieiunae, 
quam noverit ad hoc esse paratam", — a roueni zsinat 
ellenben egyszerűen ezt mondja: „Vinum perfusionis non 
sumat, sed ministro habenti bonam conscientiam confé-
rât". Ez utóbbi különben régente nem csak ismételt misék 
alkalmával, hanem máskor is történt. Szent Henrik császár-
ról tudjuk, hogy mindennap adatta magának, sőt nem régen 
egyik német pastoralis lapban olvastam, hogy Németország 
egyes vidékein még ma is szokás az ablutiót kisebb gyer-
mekeknek nyújtani e szavakkal: „Haeeablutio sit tibi salu-
taris ad capessendam vitám aeternam". 

Azt akartam, hogy a különben is nagyon változatos 
tartalmú ,Tteligió'-ban hadd legyen egyszeregy kisArchaeo-
logia is, s amint első czikkemet épen karácsonra irtam, 
ugy-e másodikat s utolsót arra használom fel, hogy e lapok 
t. szerkesztőjének engedelmével minden olvasómnak boldog 
újévet kivánjak.*) x. 

R é s z l e t e z é s e k . 
(Folytatás.) 

De e közben a gazdag polgár a nemesnek nyomába 
lépett ; ki szégyeneit kereszténynek, de annál örömestebb 
akart philosophnak tartatni. Ma már a gazdag polgár szíve-
sen lenne keresztény,ha a vereseknek kését elvennék torkáról) 
s a communárdok petróleuma által nem fenyegettetnék. Je -
lenleg pedig a párisi szegényebb polgár, gyármunkás, hor-
dár stb. oda jutott, hol 90 év előtt jeles ősök elfajzott uno-
kái, vagyis a nemesek állottak s becsületnek tartja Istenben 
nem hinni. Sőt a romlottság már a nép legalsóbb rétegeibe 
hatolt, s már a falusi lakosokat is körülhálózta, kiket a ve-
res sajtó, a gonosz ujságirók felekezete naponkint méreggel 
táplál. Kikhez Montalembert grófnak, a mindnyájunk fá j -
dalmára elhunyt franczia Demosthenesnek szavaiként, saját 

*) Az egyúttal beküldött pastoralis czikkeket futuris usibus tet-
tük el. Szerk. 

mezei felügyelőik vadásztáskai hordják ama veres hírlapo-
kat, melyek untalanul földosztásról, vagyonközösségről pré-
dikálnak. Mi több, magok az alsóbbrendű közhivatalnokok, 
e legveszedelmesebb uri proletáriusok, nagyon gyakran a 
társadalmi rend elleneinek eszközei és czimborái. Sőt a fő-
hatalom ügynökei közül is sokan vannak, kik a vidéken a 
rosz szavakat, gonosz gondolatokat házról házra árulgatják. 
És ezen emberek, kiket a társadalom azért fizet, hogy neki 
szolgáljanak, a békés földmivesek közöt azon ocsmány szel-
lemet terjesztik, mely Francziaországot beundokitja és meg-
rontja. (L. BN. 1849. 4. 5. 1.) 

A birtokos és méltóságviselő osztályok többjei ma már 
kezdenek ugyan az egyház tanszéke köré csoportosulni, hogy 
az őket ujolag is fenyegető kardhegy elől meneküljenek. De 
az általuk csont és velőben megrontott alsóbb rétegek mélyé-
ből e hajmeresztő szavak hangzanak fel: „Elvettétek Iste-
nünket, pénzünket, javainkat ; el az érzéki élveket és ké-
nyelmet. Ez pedig mind a mi részünk ! Azért adjátok ide, 
vagy haljatok meg !" 

A Maratok, Robespierrek, Herboisoknak nem csak 
franczia, de német, olasz, magyar stb. követői máris mohón 
nyeldesik a konczot, melyet magoknak kiszemeltek. Meg-
mérhetetlen fontosságú tény rejlik itt, melynek nem lehet 
magára nem vonnia az államférfiak és hatalom őreinek figyel-
mét, s melynek mielőbb megkell hoznia a becsületes embe-
reknek egy egyetlen, nagy és rettentő párttá leendő egybe-
olvadását, avégre, hogy áttörhetlen phalanxot képezzenek 
azok ellen, kik a kath. egyház népmivelő, világpolgárositó 
tanszékének romjain iskolát akarnak emelni, hogy abban 
falusi népüok gyermekeit is, a jutalmazó és büntető igaz Isten 
mellőzésével, a mammonisten imádására erőszakolják. 

E pártalakulás elnapolásának, vagy szinte végképen i 
elejtésének esetében csakhamar igazolva leend az, miszerint 
elmaradhatlanul a legborzasztóbb istenitélet éri azon álla-
mot, mely keresztény eszme nélkül, sőt annak zsarnoki el-
nyomásával, csupán észcultussal, az anyagimádás decretá-
lásával akar kormányozni. A juliusi királyság is, Frank-
honban, a mammont és önzést inkább imádta, hogy sem az 
ég és föld örök Istenét ; és igy az elhatározás pillanatában 
csak belső üressége és tehetetlensége jött, teljes mértékben 
napfényre. Mert hol a mindenható Isten a sziveken nem 
uralkodik, ott nincs hatalom a féket vesztett szenvedélyek 
ellenében. Lajos Fülöp és családja elűzetik, megbecstelenit-
tetik, egy esküvel lekötött hadsereg s két esküvel lekötött 
kamarák szeme láttára ! 

De mi az eskü, ha nincs religio? S váljon hánynak 
volt religiója Lajos Fülöp nagyjai s tántorithatlan hűségüek-
nek vélt emberei közül ? És milyen volt ezen religio ? Lett 
volna religiójuk, ugy ők a juliusi trón iránt, miután az egy-
szer ténylegessé lett, eskü- és hüségöket szinte megtartották, 
mellette a hűség lelkesedésével harczoltak vagy győztek, 
vagy becsülettel a harczmezőn hullottak volna el. De mivel 
a juliusi trón hűtlenség s áruláson épült, egy szélroham az 
egészet felforgatta. Ok a ker. iskola elnyomásával pénzök- és 
saját észbölcsességükre épitettek és ime megszégyenültek ! 
Ok Isten nélkül épitettek s épületök nyomorultan romba 
dőlt, mert Isten nélkül nincs hit, hit nélkül nincs hűség. 

Hol a nép szivében a hit oltára romba dőlt, ott a tró-
52* 
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nok és minden társas intézmények, legyenek bár monarchi-
kus, aristocratikus vagy democratikus természetűek, respub-
likák vagy királyságok ; általában a rend, szabadság, sze-
mély- és vagyonbátorság, mind, de mind ingatag fövényen 
állnak, melyet egyetlen szélfuvalom tova hord. (Augsb. P. 
Z. 1849.) 

Midőn az Orleansokról, mint az anyagiság incarnatió-
járól s Francziaországnak ma napon is rosz nemtőjéről szó-
lunk : nincs szándokunk súlyosbítani azok szerencsétlensé-
gét, a kik megbuktak ; keserűséggel fölhányva nekik a 
hibás tények emlékezetét, melyek esésöket okozzák. Mikor 
mégpolczon állottak is, a torlaszok martyra, Affre érsek 
megmondotta nekik az igazat s bukásukat megjövendelte. 
Ma, midőn össze vannak törve, részünkről kíméletes pietás-
8al állunk meg pillanatnyira hatalmuk romjainál : Berlin, 
Turin, Bécs, Pest stb. felé szerényen, de mégis hangosan 
kiáltva : „Et nunc reges intelligite, erudimini, qui iudicatis 
terram". Es most királyok értsétek meg : okuljatok, kik Íté-
litek a földet. (Zsolt.) Mert az, ki uralkodik fölöttünk, s ki 
által alapittatnak minden birodalmak eljött; az imént ha-
talmas orleanidák kormányát már szétmorzsolta, a közeljövő-
ben más népek, kormányok és királyoknak is nagyszerű és 
rettenetes leczkét adandó. 

E nagyszerű bukást s általában Frankhonnak megbe-
szélhetlen nyomorát, maga a protestáns Morn. Post (LR. 
1845. 256. 1.) egy vallástalan, a juliusi királyság által pro-
tectionált népnevelési rendszer, a franczia szellemrei befo-
lyásának tudja be, melynek következtében az álmélkodó és 
elkinzott világ könnyen egy uj, s ha ugyan lehetséges, az 
iméntinél még gonoszabb, mert egész Európára kiható explo-
siót is megérhet. Azért a mi consulaink ott Pesten videant 
és rajta legyenek, hogy a hitetlenség rendszerének hazánk 
néptanitásában már is nagyban hallható szárnycsattogásai 
mielőbb beszüntetve legyenek ! 

Engedjenek csak poklot alkottatni, e pokol ki is fog 
törni és háborút, jajt, pusztítást szórni az emberiségre; ki-
vált a mi polyglott osztrák-magyar birodalmunkra. Religiót 
nélkülöző, vagy ezzel szinte ellenkezésbe levő néptanitás 
elviselésére magyarjaink legkevesbbé képesek. Tüzesebbek 
ők s élénkebbek, sem hogy merőben hideg skeptikusok és 
nyugodt hittelenek tudnának lenni s ölbe rakott kezekkel 
tétlenségben maradhatnának. 

A magyar föld hozhat ugyan létre Voltaireket, Dide-
rot-kat, Rousseaukat, Renanokat, de Hume Dávidokat, Gib-
bonokat nem, kik komoly gunynyal, vagyis higgadtan tud-
ják aláásni a komoly hitet ! 

A katholicismus volt az, mely a Pannoniába költözött 
magyar ősök anyagi és szellemi átalakítását elvállalta, 
azokat emlőin táplálta, térdein ringatta, kebelén melengette 
s a boldogító keresztény tanokra megoktatva, a polgárisult 
Európa nemzetei sorába emelte, avatta. Megköveteljük hát, 
hogy számára a törvenyek szentesitette működési tér s ki-
vált tanitásbani függetlenség sértetlenül hagyva, biztosítva 
legyen. Gundy Mihály, esperes. 

Decretum S. Rituum Congregations. 
Az ezidei XXII. sz. esztergomfőmegyei egyházhatósági 

körlevélben a következő közérdekű határozmányt találjuk. 

S. Rituum Congregationi haec pro resolutione propo-
sita fuit quaestio: „An iis locis, ubi una tantum celebratur 
Missa diebus Dominicis et festivis per annum, dum aliquis 
mane sepelitur, et Missa dicitur ante sepulturam, corpore 
praesente, debeat haec Missa dici de Requiem, ut in die obitus, 
vel potius tamquam Missa Conventualis, cui populus assistit, 
debant cantari in die, et Missa de Requiem transferri ad pri-
mam diem non impeditam ? S. Congregatio die 26. Januarii 
1793 respondit, ac servari manda vit „Negative" ad primam 
partem, „Affirmative" ad secundam. Seu quod idem est, S. 
Congregatio decrevit diebus Domini et festivis in Ecclesiis 
parochialibus, ubi una tantum Missa celebratur, non licere 
Missam exequialem de Requiem sub praetextu diei obitus vel 
depositionis alicuius defuncti decantare, sed celebrandam 
esse Missam parochialem ; hanc enim sub Conventuali recte 
intelligit, Missam vero exequialem transferendam esse in 
proximam non impeditam diem. S. Congregatio aliter respon-
dere nec potuit : iam enim in Rituali Romano, cui plene con-
duit Rituale Archi-Dioecesanum, Titulo de Exequiis statui-
tur sie : „Si quis die festo sit sepeliendus, Missa propria pro 
defunetis, praesente corpore celebrari poterit ; dum tamen 
Conventualis Missa, et Officia divina non impediantur, magna-
que diei celebritas non obstet." Praescriptio igitur Rituális 
non mandat, sed permittit dumtaxat dici diebus Dominicis, 
in obitu sive depositione defunetorum Missam Exequialem, 
dummodo per illam Missa Conventualis, id est parochialis non 
impediatur et porro impediantur officia divina, sub quibus 
intelligi processiones, sacros sermones, et quascunque alias 
funetiones, quae fieri'debent in talibus diebus docent tam 
Gavantus *) quam Barrufuldus, 2) Caulierus. 3) 

Sane Missam parochialem, ad quam ius habent omnes 
parochiani, et quam diebus Dominicis et festis pro iis offerre 
Parochus debet, porro sacrum sermonem, quem quolibet die 
Domini et festo dicendi obligatione idem tenetur, negligere, 
omittere, antieipare aut différé non licet, quia et Missa pa-
rochialis et sermo sacer sunt de praeeepto, et hora, secun-
dum sacros Canones et Synodos, Ordinariorumque statuta 
visitationalia praescripta, celebrari et absolvi debent : ubi 
exequiae sunt magis pietatis officium, et in unius defuncti 
bonum, quod publico parochiauae communitatis bono post-
ponendum est. 

Sicubi igitur mos inolevit diebus Dominicis et festis 
Missam exequialem celebrandi, omissa et neglecta iis diebus 
parochiali Missa : morem illum tamquam abusum tollendum 
esse suapte patet. 

E & Y S Á Z I T U D Ó S Í T Á S O K . 
Pest3 deczember 27. V i s s z a p i l l a n t á s a l e -

f o l y t é v r e . Alig volt még korszak, melyben nemesebb, de 
egyszersmind nehezebb, vigasztalóbb és mégis keserűbb, a 
sikernek, mondhatnók csaknem minden reményét kizáróbb 
és mégis a reménytelenségben minden reményt fentartóbb 
feladat jutott volna katholikus Írónak, mint napjainkban. 
Vagy mi nemesebb mint az igazságért küzdeni, mely az em-
beriség közös kincse? és mi nehezebb, mint az elfogult el-

') par. I. — 2) Ad Rituale Roman. Commentaria „De Exequiis." 
») torn. 3. dec. 128. 
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mékbe, az előítéletek óriási halmaza közt ugyanannak utat 
törni ? mi vigasztalóbb, mint munka és foglalkozás közt el-
merengeni és gyönyörködni a keresztény tanok harmonicus 
összefüggésén, érezni azok boldogitó hatását és épen azért 
mi leverőbb, mint azon öntudatban élni, hogy az emberiség 
egy nagy és uralomra jutott része azon ponton van, hogy 
ellenében a keresztény elveket, azok szükségességét a társa-
dalom mind anyagi, mind morális érdekeinek fentartására 
nézve védelmezni kell és pedig mily kitartással, mily szí-
vóssággal ! . . . Vagy kérdezzük, nem zár-e el csak nem min-
den reményt sikerre a napi tapasztalat, hogy a jogtalanságot 
lépésről lépésre diadalmaskodni, az igazságot tért veszteni 
szemléljük és mégis, e reménytelenség ellenében mi más 
tarthatja fenn a küzdő erők szívósságát, mi más ad lelke-
sedést a küzdelemre, mint a siker reménye, hogy az igazság 
végre is diadalt fog kivívni, habár gyümölcsét nem is a küz-
dők, hanem csak az utókor fogja élvezni. 

Aki a lefolyt év eseményeit figyelemmel kisérte, akár 
a nagy világban, akár hazánkban, az uem tagadhatja, hogy 
e kinosan élvezetes feladattól a katholikus irodalom kezelői-
nek nem kis adag jutott ; de ez nem tarthat vissza, hogy 
legalább általánosságban oda ne pillantsunk az év lefolyt 
eseményeire, amennyiben azok feladatunkkal összefüggés-
ben vannak. Hogy ezek közt első és főhelyet foglal el az 
állam és egyház közti viszony és azon irány, mely szerint e 
viszonyt náluuk is rendezni akarnák, az nagyon természe-
tes, hiszen evvel telve a levegő, sőt meg is van rontva, e vi-
szony rendezésében elmondhatjuk, hogy élünk, mozgunk és 
vagyunk. 

A ,culturharcz' t. i., melyet az ideologok hazánkba is 
átültettek, hogy a külföld előtt maguknak nagy nevet sze-
rezzenek és érdemeket nagyobb páholyrangfokozatra ; — e 
culturharcz ez évben is főfeladatát képezte az államnak és 
honatyáinknak ; a mult évben kiadott jelszó az ,amerikai 
rendszer'-röl ez évben is lidércznyomásként nehezedett a 
honboldogitók aggódó kebleire és oly tervekben nyilvánult, 
melyek ha csakugyan valósulnának, semmiféle anyagi vesz-
teséggel, még magával az államnak anyagi bukásával sem 
volnának párhuzamba vonhatók, illetőleg mellettük még 
az sem jöhetne számba, mert az államnak alapja, létfel-
tétele szűnnék meg. Vallásos, erkölcsös alap mellett t. i. 
képzelhető, hogy valamely állam, habár anyagilag bukott 
is, hogy bukásából felemelkedjék; a hol pedig az erkölcsös, 
vallásos alap hiányzik, ott hiányzik az anyagi felemelke-
désre elkerülhetetlenül szükséges feltétel is, az önmegtaga-
dás, az áldozatkészség, a lelkesedés, — mindezt csak a vallás 
képes szülni. A liberalismus, melynek súlya alatt nyögünk, 
e kellékeket mind kioltani törekedett a szivekből, helyüket, 
az önzés, és a lelkismeretlen pazarlásból származott bizal-
matlanság, lehangoltság foglalta el a kormány s az állam 
iránt. Valóban nincsen egészségesebb logica, mint a libera-
lismus által még el nem rontott köznépé. 0 nagyon követ-
kezetesen ugy gondolkozik, hogy ha nem volt lelkismeretlen 
dolog a hazát oly helyzetbe juttatni, mint minőben létezik, 
miért lenne lelkismeretbeli kötelesség adóját megfizetni, ha 
nem volt lelkismeretbeli kötelesség az országot a bukás 
ösvényére nem vezetni, miért lenne lelkismeretbeli köte-
lesség közreműködni, hogy a teljes bukástól megmene-

kedjék, mihez hozzá járul még azon körülmény, hogy ha 
a köznép a még benne létező vallásosság által fentartott 
hazaszeretetből kész lenne is áldozatot hozni, váljon nem lo-
hasztja le benne az áldozatkészséget ama tudat, vagy sej-
telem, hogy áldozatkészsége a felekezetnélküli állam pénz-
tárából nem fog-e a felekezetnélküli pénztárnokokkal együtt 
eltűnni ? 

Ezt mind ama culturharcznak köszönjük, melyet a li-
beralismus még végvonaglásában is folytatott az egyházzal 
ez évben. E culturharczban valóban a cynismus vetélke-
dett az istentelenséggel a legfontosabb kérdésekben, me-
lyekre lehetetlen, hogy a legmélyebb fájdalommal ne pil-
lantsunk vissza. A kinyilatkoztatott természetfeletti vallás-
sal egy rangba helyeztetett a hitetlenség, sőt ez utóbbi épen 
ezáltal kitűnőbb helyre emeltetett, mig amaz lealacsonyitta-
tott, mert a kinyilatkoztatott vallásra nézve lealacsonyitás, ha 
vele bárminő emberi találmány, annál inkább, ha a hitetlen-
ség párhuzamba tétetik, és ezt ez év meghozta ama törvény-
javaslatokban, melyeket a 27-es bizottság tárgyalt. Felsza-
badította a hitetlenség elemeit küzdeni a kinyilatkoztatott 
vallás ellen büntetlenül, sőt előnyökkel biztatva, amennyi-
ben a felekezetnélküli állam vallásos meggyőződésű tisztvi-
selőt természetéhez hiven, nem tűr, nem tűrhet. E cultur-
harcz apostolai léptek elő positiv javaslatokkal a ker. hit 
bátor védői ellen, hogy őket akkor, mikor épen tetszésük 
tartja, bilincsekbe verjék, hogy ne legyen, ki a hivő népet a 
hitetlenség mételyétől megoltalmazza és az általános elpogá-
nyosodásnak útját állja. E culturharcz corypheusai akax-ják 
a forradalmi szellemet becsempészni az egyháziak sorába, 
hogy rombolásukat annál biztosabbá tegyék, szétszaggatni 
ama családi kapcsokat, melyeket a vallás megszentel, hogy 
a szenvedélynek annál tágabb tér nyittassák és a nyomor, 
melyet a kereszténység áldásai a családban megszüntettek, 
vagy bizonyára tűrhetőbbé tettek, ismét meghonosittassék és 
igy a társadalomra a lelencz- és szüleiktől elhagyatott á r -
vák házainak alapitása által, ha ugyan alapittatnak, oly 
teher rovassék, mely anyagi ugy is nagy nyomorát még in-
kább fokozza még, nagyobbá tegye. 

Ezek nagyjában azon áldások, melyekkel a libera-
lismus keresztény hazánkat, egyházunkat megajándékozta, 
vallási, erkölcsi téren. Szellemi, legdrágább kincsünk alap-
jában van megtámadva, várhatjuk-e tehát azt, hogy a ke-
vésbé értékes nem fog megtámadtatni ? reménylhetjük-e, 
hogy azok, kik legszentebb javainkat tiszteletben nem tart-
ják, tisztelettel fognak viseltetni anyagi javaink iránt ? Hol a 
vallás nem becsültetik, ott a jog is ingadoz és az erőszak 
foglalja el helyét, mert rendesen a kik a tapinthatlanokat 
nem szeretik, a kézzelfoghatókhoz ugyancsak ragaszkodnak. 
Erre nagyon fényes bizonyságot szolgál a 27-es bizottság 
albizottsága, mely a fundus studiorumot állami tulajdonnak 
nyilatkoztatta. 

Ez a mult év képe, a katholicismus által képviselt 
kereszténység hazánkban is, szellemi és anyagi téren meg 
van támadva és a liberalismus értett hozzá, hogy mindez 
az elmékben is jogosnak tűnjék fel, sajtójával és nem tudjuk, 
pénzével sem-e, lefoglalta a maga részére az elméket úgyan-
nyira, hogy ha a reménytelenség közt is nem tudnánk re-
ményleni, azt mondanók, hogy a készitett terv valósulni fog, 
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de igy reményijük, kogy Deua dissipabit consilia inimico-
rum suorum, csak ne feledjük el, hogy bününk és bünteté-
sünk ki nem marad, ha Istent magára hagyjuk. S 

Erdély. S z é p s z a v a k b a n e m l é k e z i k m e g 
az e r d é l y i p ü s p ö k u r ö n a g y m é l t ó s á g a néhai 
méltóságos és főtisztelendő Ráduly János dulmai választott 
püspök, apostoli főjegyző, az erdély-fehérvári székesegyház 
infulás nagyprépostja és kanonokja, püspöki átalános liely-
nök és átalános ügyhallgató, a zsinati vizsgálóbizottság el-
nöke, a püspöki lyceum igazgatója, a Ferencz József rend 
lovagja, hittudor ós aranymisés áldozár folyó 1874-ik évi 
augustus 31-ikén bekövetkezett elhunytáról és September 
hó 2-dikán tartott temetéséről. Kiegészítésül legyenek a 
következők : Krisztus urunk ezen kiérdemelt szolgája Fu-
tárfalván 1798-ban február 12-én egyszerű székely csa-
ládból született, mely iránt hálás kegyeletét sírjáig megőr-
zötte és jó neveltetését számtalan jótettekkel hálálta meg. 
Ifjúkori tanulmányait az egyházmegyei tanodákban, a 
theologiaikat pedig a bécsi egyetemen végezvén, 1831-ben 
September 23-kán pappá szenteltetett s első alkalmazását 
Brassóban mint segédlelkész nyerte el. A tudományok iránti 
szeretete tudva lévén, Bécsbe küldetett a szent Ágostonról 
nevezett fensőbb papnövelő intézetbe s a bécsi egyetemen a 
hittudományok minden ágából szép sikerrel kiállván a szi-
gorú vizsgálatokat, 1825-ben mint hittudor tért vissza az 
egyházmegyébe és a püspöki irodában igtatónak alkalmaz-
tatott, mely állását ő az egyházmegyei ügyek vezetésében 
alapos és később nagy sikerrel alkalmazott jártasság meg-
szerzésére használta föl. 1826-ban a püspöki lyceumnál 
hittanárnak és tanulmányi fölügyelőnek neveztetvén ki, ezen 
idő óta szakadatlan és üdvös befolyást gyakorolt az egyház-
megyei papság nevelésére majd mint papnöveldei igazgató, 
lyceumi igazgató és zsinati vizsgáló, ugy hogy alig van 
egy-két egyházmegyei áldozár, ki egy vagy más tekintet-
ben nem az ő egyeneslelkü Ítélete után nyerte volna tudo-
mányos képzettségének elismeíését. Nem csekélyebb befo-
lyást gyakorolt 1826 óta a püspöki szentszéki ügyek mene-
tére is, részint mint ülnök, részint pedig mint elnök kitartó 
munkássága, hibázhatlan pontossága és meg nem ingatható 
lelkiismeretessége által. Mint püspöki átalános helynök is 
két főpásztorának fáradhatlan segitője volt s osztatlan elis-
merésében és hálás köszönetében részesült, melynek kifeje-
zései voltak azon számos kitüntetések, melyekre őt mind a 
felséges királyi trón, mind pedig az apostoli szentszék 
méltatták. 

Noha pedig a polgári rendben lovagi és főrendi, az 
egyházi rendben pedig főpapi méltóságra emelkedett, mégis 
vele született egyszerűségét mind társalgásában, mind ház-
tartásában halálig megőrizte, egyenlő nyiltszivüséggel lépett 
a nagyok és kicsinyek elébe egyaránt. Mint takarékos 
gazda jövedelmeit a közjóra törekedett értékesíteni. S e 
tekintetben a szegényekkel és egyházi intézményekkel oly 
nagy mértékben éreztette jóságát, hogy méltán mondható 
jótevőnek. Szegény sorsú rokonait saját állásukban ohaj-
totta megtartani és segíteni. S az által, hogy többeket kite-
lepített a székelyföldről Alvinczre, nemzeti szempontból is 
elismerést érdemelt.De főképen az egyház iránti jótékonysága 
szerzett örökké feledhetlen nevet neki. Jótettei hosszú sorát, 

melyekkel minden egyházi vállalatot kitelhetőleg segitett, 
előszámlálni e helyen nem lehet. Azért csupán a főbbeket 
emiitjük meg. Károlyfehérvártt a várban a posta-utczában 
vásárlott házát és terjedelmes telkét még 1853-ban a pap-
növeldének ajándékozta. Szőlőjét, majorját, szántóföldjét 
és rétjeit, melyeket 4,168 frton szerzett, a károlyfehérvári 
irgalmas apáczáknak ajándékozta. A sárpataki plébános 
részére 1000 frt., a károlyfehérvári szent Ferenzrendi 
zárda részére 500 — 500 frtnyi, a károlyfehérvári irgal-
mas apáczák kórháza részére 500 frt alapítványt tett. Az 
egyházmegyei segélyalap (fundus auxiliaris) javára 1868-tól 
kezdve 1874-ig bezárólag minden évben 500 frtot és igy 
összesen 3,500 frtot adott. Holta után maradott javainak 
átalános örökösévé a papnöveldei- és papi nyugdíj-alapot 
rendelte. Ekép egész lelkével, minden működésével és va-
gyonával egyházának élt, míglen az Ur, mint ö a lassanként 
jelentkezett s erős természetét fokonként bontogató, de vég-
perczig kitartómunkásságát megszüntetni nem képes beteges-
kedéséből előre sejdítette, gyengéden magához szóllitotta. 

Egyetemes tisztelet és részvét kisérte sirba kihűlt tete-
meit, hiányzása1 huzamos ideig észrevehető lesz, emléke ál-
dásban él, lelkeért pedig szent áldozatainkban könyörögjünk, 
hogy az Ur adjon neki örök nyugodalmat. 

Közli : Éltes Károly. 
Scajcz. A p o l g á r i h á z a s s á g s a p r o t e s t á n s 

p a p o k foglalkoztatták egy idő óta legfőbb tvhozói testüle-
tünket, a nemzeti tanácsot. Annyi máris határozatba ment, 
hogy a keresztelési, esketési s halálozási lajstromoknak ve-
zetése a papoktól elvétessék s világi hivatalnokokra ruház-
tassák át. Ebben a protestáns papság meg nem érdemelt, sé-
relmes lealacsonyitást lát, s tiltakozását számos aláirásu s 
nem mindig a legválogatottabb kifejezésekben fogalmazott 
feliratokban ki is fejezi. A pásztorok egyike a nemzeti ta-
nács ide vonatkozó határozatát egyenesen ,mar/ia'-határo-
zatnak nevezte, egy másik azt mondja: Ilyes valamit csak 
oly emberek határozhatnak, kiknek összes politikai mester-
ségök abban áll, a népet folytonosan uj meg uj adókkal s 
adósságokkal terhelni. Egy harmadik tiszteletes pedig ekként 
nyilatkozik : „Arra kényszerítenek minket, hogy ép oly 
hontalan földönfutókká legyünk, minők a jezsuiták," — 
mintha bizony oly könnyű lenne, feleséges s féltuczat gyer-
mekkel ellátott, hozzá, a mit prédikál, maga sem hivő pro-
testáns tiszteletesből bátor, elszánt, meggvőződéshű jezsuitát 
faragni ! . . . . 

Elég hozzá, hogy a protestáns papok mindenfelül til-
takoznak s hasonló irályu tiltakozásokkal, még nyilt leve-
velezési lapokon is a nemzeti tanácsot csakúgy elárasztják. 
Ellenben a katholikus papság kebeléből egy hang sem emel-
kedett: de ha emelkedett volna is, bizony nem találkozik 
vala a kath. papok közt ember, a ki oly durva hangon tu-
dott volna irni, mint azt a tiszteleteseknek többsége tette, 
mely durvaságokon a nemzettanácsbeli kath. képviselők, 
midőn a tiltakozások nyilt ülésben felolvastattak, igen jó-
ízűen nevettek ; mert a ,kedves hitrokonok' közti eme sin-
cerizálás sok épületes dolgot napfényre hoz, s mert a tiszte-
letesek talán magok 3em tudják, mily véghetetlenül nevet-
séges ,erkölcsi felháborodásuk' a felett, hogy most szint-
oly helyzetbe jussanak, minőbe hathatós támogatásuk 
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mellett a katholikus papok már régen szoríttattak. — 
Avagy talán nem igaz, hogy az egész protestáns dogmatiea 
s morális, melyet ez urak évtizedek óta vasárnaponkint hir-
dettek, abban állott, hogy ,hiveiket' különféle rágalmak 
által a katholikusok elleni gyűlöletre lázítsák. Ki ne neves-
sen, mikor a tiszteletreméltó tiszteleteseket most izzadni 
látja, mivelhogy attól tartanak, hogy nem sokára olyanok 
lesznek, mint ama hontalan jezsuiták, kik különben sor-
sukat férfiasan viselik, mig tiszteleteseink már előre is, mint 
a jó kis gyermekek sirnak, vagy mint a roszak lármáznak. 

Pedig hiába ! Kégen megmondták a józanabb elemek, 
hogy ezen felülről meginditott forradalom nemcsak a katho-
licismus, hanem egyáltalán a kereszténység ellen indul. 
Hogy a tisztelete8ek ezt csak most veszik észre, csak azt 
mutatja, hogy amugyis rövidlátásu szemeiket a fanatismus 
még inkább elvakította ; most pedig mód nélkül restellik, 
hogy saját iskolatársaik, kik sokkal kevesebbet tanultak s 
jelenleg igen kétes jellemű ügy védek, orvosok, hivatalnokok, 
most minden fontosabb politikai mozzanat körül háttérbe 
szorítják őket. Igy a passiv választási jogtól fosztattak meg, 
főleg azért, hogy ekként a katholikus papok szoríttassanak 
ki a nemzeti tanácsból : most a születési, házassági s halálo-
zási lajstromok is vétetnek el tőlök, mert ez az egyedüli 
mód azoknak vezetésétől az ultramontán papságot is elmoz-
díthatni ; — igy tehát tökéletes igazuk van, ha attól tarta-
nak, hogy majd ,hontalan1 ultramontán-félékké tétetnek, 
pedig eleget tettek egész éltökön át, hogy a liberalismusnak 
kegyét megnyerjék, a páholyok csak ugy hemzsegnek a sok 
tiszteletestől s ime most mit tesznek velők . 1.. 

Igy aztán épen nem csodálkozuuk, hogy a tiltakozó 
prédikátorok egyike, levelében ezen keserves sóhajra fakad : 
„Indiában a legalsóbb néposztály egyszersmind a legroszabb 
is, váljon minálunk a legfelsöbb-e a z . . . ? " , mely ,legfelsőbb' 
osztály alatt természetesen a protestáns lelkészeket érti ; 
azonban hiába — a protestáns papok csak ugy ki maradnak 
zárva a lajstromok vezetéséből, mint a katholikusok ; sőt> 
mi a legjobb benne, hog}' a protestánsok kizárattak a ka-
tholikusok miatt ! A dolog eléggé érdekes, hogy további 
fejlődését figyelemmel kisérjük. 

Missiói tudositások. (Vége.) A Delenbe való be-
vonulás világos diadalmenet volt : ropogtak a lőfegyverek : 
ifjak és öregek, nők, gyermekek tapsoltak kezeikkel, tán-
czoltak, kiáltoztak örömükben. „Szegény lelkek", mondá 
magában Carcereni atya, „ti szolgáinak személyében ma-
gát Krisztus Jézust tisztelitek meg, mielőtt ismernétek őt ! 
Ah ! az ő szeretetteljes szive bizonyára nem hagyja jutalom 
nélkül ama lelkesedést, melylyel apostolait fogadjátok". 

Az ueru palotájába érkezvén a menet, kezdetét vette 
a nagyszerű lakoma, melyet a hitküldérek tiszteletére ren-
dezett a főnök. Előhozattak az angarebek vagyis divárok, 
s feladatott a mézes ital ; ott szerepelt az asszida, *) a vörös 
mareg,2) a juh- és kecske-hus, a szárnyasok, tej és méz 
bőségben, végre a mézzel, vajjal és tojásokkal készített dok-
hon 3) sütemény... Jóizűen ettek, ittak mindnyájan; a hit-
küldérek harmonikával, egy szemüveggel stb. mulattatták 
őket egész éjfélig. Másnap aztán kijelöltetett a hely, hol a 
leendő plebánia-lak fog építtetni stb.; mert csak ily felté-
tel alatt eresztették őket haza, hogy rövid idő múlva ismét 
visszatérjenek körükbe. 

A mi a nubaiak vallását illeti, az egész néhány élet-
nélküli szokásból áll, melyeket csak azért tartanak fenn, 
mert őseiktől öröklötték. Az kétségenkivüli, hogy nem ma-

homedánok. Istenről és ördögről tudnak ; amazt Belebr-nek, 
emezt Figni-nek nevezik. Annál feltűnőbb aztán, hogy a 
jövö életről, a jutalom és büntetésről semmi vagy legalább 
is világos fogalmuk nincs. Midőn Carcereni kérdé tőlök, mi-
kép fejezik ki a paradicsom és pokol fogalmát, nem értették 
meg, sőt hallván az osztó igazság kétfélese'gét, azt mondák, 
hogy jó vagy rosz, az nekik mindegy. Az sem mindennapi 
dolog, hogy halottjaikat el nem temetik, hanem minden 
szertartás nélkül kiviszik az erdőkbe s ott hagyják prédául 
a hiénáknak. A többnejűség, ugy látszik, hagyományos 
szokásaik közé tartozik ; vannak azonban köztök olyanok 
is, kik egynejüségben élnek. — Hogy az Istent áldozatok-
kal tisztelnék és imádnák, a hitküldérek észre nem vevék. 
Ellenben, hogy imádkoznak, azt látták. Az ueru t. i. az an-
gareben fekve hajadon fővel s egy dalmaticához hasonló fe-
hér-vörös öltönybe burkoltaD torokszakadásig ismétlé e szót : 
„Zsiran ! Zsiran !" S mellette mormogott hadnagya is, meg 
körülállák a másodfőnökök is, kiknek egyike fejét hajto-
gatva iszonyú módon ordítozott. Igy imádkoztak a nubaiak, 
elmorogván vagy ordítozva elmondván azon szavakat, me-
lyeket őseik rájok hagyományoztak , de melyeknek érte-
ménye ép oly rejtett volt előttök, mint a hitküldérek előtt. 

Emlitésre méltó még azon szokásuk, mely az újszü-
löttekre nézve fenn van közöttük. A kisded születése után 
nyolczadnapra ugyanis az ueru az újszülött házához jő, s 
homlokát bizonyos zsiradékkal keni meg. Negyven nap 
múlva a család viszi az újszülöttet az ueru házához, kit ez 
fehérbe öltözve ünnepélyesen fogad. Ekkor egy vizmeden-
czébe lép vele s imádkozik felette, aztán újra megkeni őt 
és visszaadja szülőinek, Carcereni e szokásban némi árnyát 
látja a keresztség szentségének.Azt mondja továbbá, hogy a 
nubaiak valaha Nubiában laktak. A két — alsó és felső-
Nubia közt feküdt pedig Napét, most Dabba városa, és itt 
lakott Candaces királynénak tisztje, kit sz. Filep diákonus 
a gázai uton megkeresztelt. Nagyon valószínű e azerént, 
hogy a nubaiak fentemiitett szokása csakugyan árnya a ke-
resztség szentségének.4) Ah ! tűnjék el mielőbb az árny és 
váltsa fel azt a valóság. Umbram fuget Veritas, noctem lux 
eliminet ! Keljen fel mielőbb a nubai négerek számára az 
igazság napja, hogy teljesedjenek rajtok az irás szavai : 
„Populus, qui ambulabat in tenebris, vidit lucem magnanj ; 
habitantibus in regione umbrae mortis, lux orta est eis". Es 
a zsoltárok jósszavai szerént hulljanak térdre Jézus előtt a 
szerecsenek... és sz. János szerént „az igaz világosság vilá-
gosítson meg minden e világra jövő embert". 

Azért csak hadd menjenek azok a missionáriusok Ró-
mából, Milánóból, Genua- Verona- Nápolyból, Francziaor-
szág-, Angolhon- és Belgiumból . . Csak hadd menjenek és 
teljesítsék az Üdvözítő parancsát: „Euntes docete omne3 
gentes !" Urunknak eme nagy szavai olvashatók amaz épü-
let homlokán is, melyet IX. Pius szentatyánk f. é. mind-
szent ünnepén megnyitott, s melynek rendeltetése, hogy 
falai közé fogadja azon növendékeket, kik a római ifjak 
közöl kívánnak a hitküldéri pályára lépni. Az intézetnek 
czime : „Sz. Péter és sz. Pál növeldéje a külföldi missiók szá-
mára". 5) Mikor éljük meg, hogy édes hazánk valamely vá-
rosában is egy ehhez hasonló intézet fog létesittetni a ma-
gyar ifjak számára, hogy necsak Olasz- Franczia- Angol-
országból, hanem kedves magyar hazánkból is menjenek 
hitküldérek és hirdessék az evangéliumot minden teremt-
ményeknek? . . Csak pénzt, csak pénzt ; de ha kell, vért is 
Jézusért ! Fábián János. 

VEGYESEK. 
— A ,P. E. s I. L.1 51. száma könyvkereskedői je-

lentést hozott. Képzelhetni, mily mohó kiváncsisággal fo-
gadtuk mi azt : mert hát, igy gondoltuk ártatlanságunkban, 
ily felvilágosodott lap mindenesetre csak hozzá méltó iro-

') Olyan dara-féle leves. 2) Hasonlít a dűrához. 3) Valami köles-
féle. 4) Miss. Cath. 1874. 278. s köv. sz. >) Miss. Cath. 1874. 283. sz. 
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dalmi jelentéseket fogad el mellékletül. Mennyiben helyes 
ebbeli következtetésünk, kiderül, ha constatáljuk, hogy e 
jelentésen a következőket is találtuk : „5000 pld. Lenormand, 
a hires czigánynő (sic!) igazmondó kártyája 32 színezett 
kártyával, magyar aláírással és szöveggel : ára 50 kr" — 
és: „25000 példány nagy, legújabb Egyiptomi álmoskönyv 
192 lapra terjedő, 600 képpel; tartalma: álom magyará-
zata ; titkos kabbala ; maltai kereszt ; mindennapi éhomra 
való prüszszenések fejtegetései, lottojáték rövid vázlata".. . 
sat. sat. bővebb felvilágosításért a ,P. E. s 1. L.' szerkesz-
tőségéhez tessék fordulni. — A porosz kormány ismét egy 
kis lépést tett ,Canossa felé' s pedig a protestáns papok ér-
dekében, kik a polgári házasság behozatalának következ-
tében azon veszélyben forognak örökké ,éhomra prüszszent-
hetni', mint a ,P. E.s 1. L.1 mellékletei mondják. E lépés 
pedig abban áll, hogy mig eleinte a protestáns papoknak 
ebbeli kérelmét, hogy a polgári lajstromvezetők hivatalból 
figyelmeztessék az összekelő feleket az egyházi házasság-
kötés kivánatos voltára (!) nagykeményen visszautasította, 
most lassanként mégis ugyanezen irányban utasítja e laj-
stromvezetőket ; mert hát különben a tiszteleteseknek nin-
csen keresetök. 

— Bismarck legutóbbi, lapunk által is közölt beszédé-
ben azt mondta, hogy nem látja be szükségét annak, hogy 
a német birodalom a pápánál diplomatice képviselve legyen; 
mert hát az orosz czár sincs képviselve az örmény patri-
archanál ;—kissé, nagyon is sántikáló egy hasonlat ! — mert 
az egész orosz birodalombaucsak 70000 ezer örmény van, kik-
nek vallási fejét a czár nevezi ki ; ennyire pedig még nem 
vitte Bismarck ő hge a 200 millió hívőt számláló katholikus 
egyháznak fejével szemben. 

— Az egy trieri megyében a püspökön kivül, ki már 
f. é. márcz. hó 6. óta fogva van s a püspöki helynökön kivül 

49 pap van májustörvényileg bezárva, különös illustratiójául 
Döllinger eme büszke szavának ; „Tausende im Klerus den-
ken wie ich".,.. Rzezniewski prépost, ki a maga idején a Kube-
czák elleni kiközösítést kihirdette, többféle börtön- s pénz-
beli büntetésének kiállása után most végre porosz Lengyel-
országból száműzetett. — Hallomás szerint a porosz igaz-
ságügyérnek, Leonhardnak állása meg volna ingatva; mert 
nem elég ,erélyes', t. i. a ,culturkampf'-ban ; utódja Gneist 
lenne. Falck a cultusminister is menne; de ezt viszont Bis-
marck nem [akarja ereszteni, s helyesen; járjon végére a 
dolognak. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 454 frt. 14 kr., 160 frank aranyban, 
10 db. cs. k. arány, 11 db- ezüstforintos és 2 régi húszas. 

A n.-váradi 1. sz. egyházmegyéből: 211 ft. 13 kr., 180 
franc arany, 70 db. régi ezüst húszas és 1 db. ezüst forint. 

Egyéb kegyeletes adakozások 
A nagyváradi l. sz. egyházmegyéből : 

A szt. sir őreinek 57 ft. 34 kr. 
A középafrikai missióra 62 ft. 93 kr. 
Az amerikai missióra 3 ft. 53 kr. 
A szt. gyermekség társulatára . . . . 38 ft. 33 kr. 
A szt. Bonifácz egyletre 2 ft. 83 kr. 
A keleti keresztények nevezetesen a Bol-

gárok segélyezésére 21 ft. 50 kr. 
A christianiai missió számára: 

Vinkler József prép.-kan. Nagyváradról . . . . 5 frt. 
Winterhalter kanonok papn. igazg 5 frt. 
Andrásy János papn. hittanár 1 frt . 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Midőn lapunkat az uj előfizetési idény beálltával t. közönségünknek figyelmébe ajánlanók, kevés szóval tesz-

szük azt. — Az imént lefolyt két évben, mióta t. i. e lapot vezetjük, minden igyekezetünk oda irányult, miszerint a 
meglevő anyagot a ,Religio1 rendeltetéséhez és czéljához képest a lehető legszélesebb mérvekben s olyformán karoljuk fel, 
hogy t. olvasóink abból mindenkor a világ, tüzetesen a katholikus világ állásának s anyaszentegyházunk váltakozó 
esélyeinek tiszta, hü és tökéletes képét meríthessék, mig emellett az elvontabb egyházi tudomány terét sem hagytuk 
parlagon heverni. 

A lap élén álló vezérczikkeink majd a ,Havi szemlé'-ben általános áttekintetet nyújtanak a világ folyása 
felett; majd egyéb egyházpolitikai dolgozatokban azon irányelveket hangoztatják, melyeknek szemmeltartásától nézetünk 
szerint a ránk erőszakolt küzdelmeknek szerencsés, azaz a jó ügy javára leendő kimenetele függ; — majd ismét dogma-
tikai, egyházjogi s történeti, erkölcstani, katechetikai, liturgikai sat. értekezések által a tüzetesen egyházi tudománynak 
mezejét is, terünkhez képest miveltük, mi közben egyéb érdekes, szemeink előtt lefolyó mozzanatok mindenkor gyors s 
kimerítő méltatást találtak ; nem is említve, hogy közérdekű egyházhatósági kibocsátványoknak közlésére is kiváló 
figyelmet fordítunk, s hogy ,Egyházi Tudósításaink' mindenre terjednek ki, ami bárhol a világon ránk, katholikusokra 
nézve fontos, vagy akár csak érdekes is, mely tudósítások közt a mindig első helyen álló pesti levelek tüzetesen s kiválólag 
hazai dolgokkal foglalkoznak, ugy szintén mint majdnem megszakitás nélkül egymást követő vidéki levelezéseink is. 

Sőt, ámbár pártoltatásunk, egészen őszintén mondva, semmi arányban sincsen az időben s fárasztó, szakadatlan 
munkában hozott áldozatokhoz, mégis az előfizetési árnak minden felemelése nélkül lapunkat tizenkét ivvel nagyobbítottuk meg, 
midőn az 3Irodalmi Ertesitö'-X megindítottuk, miből számunkra ennyivel több munka, de semmi anyagi haszon sem 
származott. Tettük pedig ezt ; mert hazánk katholikus irodalma érdekében szükségesnek tartottuk, s mert lapunkat ez 
által is emelni kívántuk, az lévén elvünk, hogy aki mit felvállalt, azt végezze becsületesen, mindaddig mig bírja. 

Ezek alapján bátran azt merjük mondani, hogy minden méltányos igénynek eleget tenni iparkodtunk. A tisz-
telt közönségen lenne immár a sor, tömeges pártolása által irányunkkal való egyetértésének kifejezést adni. 

E szempontból ajánljuk tehát lapunkat, mely régi modorában haladni fog ezentúl is, régi utján, s kérjük t. elő-
fizetőinknek nem csak további személyes pártfogását, hanem mindinkábbi terjesztésünkre való hathatós közreműködését is. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre S forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor 

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

Nyomatott Buda-Pesten 1874. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 



Melléklet a „Religio" 52. számához. 1874. deczember 30-án. 

IRODALMI ÉRTESÍTŐ-
§UBp"™ Nehogy az időközben hozzánk beérkezett 

előfizetési felhívásoknak közlését az előfizetési idénynek 
bezártáig halasztanunk kelljen, elhatároztuk, azokat e 
külön,rendkívüli mellékletben összeállítani. Szerk. 
Újévi mozgalmak a katholikus időszaki sajtó terén.*) 

Előfizetési felhívás a „Magyar Allaiu" (Idők Tanuja) 
tizenhatodik évfolyamára. 

Hosszú s viszontagságteljes tizenöt év után edzett s nem 
lankadó munkaerővel megyünk katholikus napilapunk tizen-
hatodik évfolyama elé. 

Leborulva adván hálát a Mindenhatónak, nemcsak a 
lelki örömekért, melyekkel az ő és a haza ügyének hű szolgálata 
közben bátorított és vigasztalt ; hanem a szenvedésekért is, 
melyeket az ő nevének dicsőségeért az ő malasztjával elviselni 
engedett : hálaérzelemmel vagyunk eltelve egyszersmind azon 
közönség iránt, mely megbecsülhetlen rokonszenve-, állandó 
pártolása- s buzdító közreműködésével támogatott minket jó 
és balszerencse napjaiban egyaránt. 

Ha visszatekintünk tizenötévi küzdelmeinkre, elmond-
hatjuk, hogy nem volt egy nyugodt hónapunk, melyben anta-
gonismus és félreértetés keserűsége nélkül munkálkodhattunk 
volna : ugy hogy mindig elmondhattuk a Pharsalia éneklőjével: 
Nunquam mihi defuit host is. De ebben is volt és van egynél 
több vigasztalásunk ; egyrészről azon tény, hogy a correct 
kath. napilapok minden országban s minden nyelven hasonló 
sorssal küzdenek: másrészről az, hogy osztanunk illik küzdő 
anyaszentegyházunk azon sorsát, melyet egyik legdicsőbb ta-
nítója igy fejezett ki: Inter vicissitudinesperegrinatnr Ecclesia. 

Ily megnyugvással vezetjük be harczedzett és kipróbált 
lapunkat a tizenhatodik évfolyamba. A nehéz napokban, me-
lyek reánk várnak, nem lehet semmi uj, semmi meglepő, 
semmi visszariasztó. 

A mi tisztánlátó, elvhü, mélyen tisztelt közönségünk 
igen méltányosan képes megítélni azt, mily magatartást kell 
követniök a correct, keresztény és hazafentartó lapoknak a 
modern áramlattal szemben. E magatartás minden ország-
ban ugyanaz : távol a forradalmi és felforgató elvektől, távol 
a keresztény felfogású tekintély és honpolgári hűség csorbí-
tásától, férfias erély- és kitartással, minden törvényes esz-
közt arra használni fel, hogy a destructiv és pogányositó 
irány helyett, a keresztény állam, a renddel párosidt szabad-
ság és a hazafentartó alkotmányosság jussanak érvényre. 

Ily vezérelv fog minket kalauzolni ezután is az igazság 
és a haza jólléteért vállalt régi küzdelmünkben, melyet midőn 
Istenbe vetett bizalommal folytatni indulunk, tiszteletteljesen 
kérjük olvasó közönségünket, hogy a jól ismert zászló alatt 
törekvéseinket tovább is támogatni méltóztassék. 

Multunk felment mindennemű phrasis-hangoztatástól, 
akár hazafiúi, akár bármely más tekintetben. Úgyis közéig 
azon idő, mely kideríti, hogy hazafiúi tekintetben azon irány-
zat volt a valóban üdvös, melynek lapunk, keletkezte óta, ál-
landó tolmácsa s hirdetője vala. 

Előfizetési feltételeink : Egész évre 20 frt. Félévre 10 frt. 
Évnegyedre 5 frt. (Tekintve azonban a mostoha viszonyokat, 
melyek miatt a legterjedtebb lapok is 24 frtra emelték dijokat, 

*) Szívesen teljesítjük mindazon t. kollegáknak kivánatát, kik elő-
fizetési felhívásaikat hozzánk beküldték, hogy azokat közöljük vagy 
említsük, azon feltevés mellett azonban, hogy az illetők ugyanazt teen-
dik velünk. Előfizetési felhívásunkat főlapunkban találják. Szerk. 

tekintve azt is, hogy a „Magyar Állam—Idők Tanuja" lelkes 
közönségének pártolásán kivül semmi oldalról subventióban 
nem részesül : t. olvasóink méltányosságára alapítjuk azon 
reményünket, hogy mint már egy év óta, a tehetősbek 24. 12 
és 6 írtjával rendelik meg e napilapot. Gyűjtőinknek minden 
tíz példány után egy tiszteletpéldányt biztosítunk. 

Lonkay Antal, 
a „Magyar Állam—Idők Tanuja" szerkesztője. 

Az eddig mint az .Egri Egy hm. Közlöny' melléklapja 
megjelent „Elemi Tanügy" újévtől fogva Katinszky Gyula 
szerkesztése mellett mint önálló lap jelen end meg, minden hó 
1-én, 11-én s 21-én. Előfizetési ára egész évre 3 ft, félévre 1 ft. 
öO kr., mely összeg az,Elemi Tanügy szerkesztőségének' (Eger, 
Lyceum) czimezendő, különben az ,Egri Egyhm. Közlöny' 
szerkesztősége s az egri lyc. nyomda is fogadván el előfizetése-
ket. Az ekként átalakított lapnak eléggé változatos tartalma a 
következő rovatok szerint leend felosztva: Egyleti élet. Lap-
szemle, Tárcza, Irodalom, Vegyesek, Rövid hírek. Mint a he-
lyesen felfogott tanítói érdekeknek mindenkor hű őre s bátor 
védője az,Elemi Tanügy' ezentúl is a vallásos nevelés-tanítás 
zászlaja alatt fog küzdeni és határozott katholikus szellemben 
lesz szerkesztve. 

A .Népiskola' is szerkesztőt változtatott. Zaffénj, nem 
bírván többé a lap körül szükséges a n y a g i áldozatokat, a 
szerkesztéssel együtt a tulajdonosi jogot is a kitűnő tollú, ka-
tholikus közönségünk előtt jelesül ismert Répássy János, egri 
képezdei tanár úrra ruházta át. A lap minden tekintetben a régi 
marad, bátor, harczra termett, eleven előharczosa az igazi, 
keresztény paedagogiának.Előfizetési ára évnegyedre 1 ft 20 kr. 

Egy másik szorgalmas irótársunk, Dr. Csiky Gergely 
szintén uj vállalattal lepi meg a közönséget, melynek 
czime ,Egyházjogi Tár\ s mely mint havi szakközlöny a követ-
kezőket hozandja : I. Irányczikkeket és értekezéseket az egy-
házjog különféle ágaiból, mindig kiváló tekintettel a fennálló 
korkérdésekre s különösen a lelkészkedő papság igényeire. 
II. Jogeseteket. III. A fegyelemre vonatkozó egyházi ujabb 
törvényeket. IV. Országos törvényeket és rendeleteket, melyek 
az egyházügyek szabályozására hozatnak, a hol szükséges, ma-
gyarázva, felvilágosítva és megbírálva. V. Egyveleget. Apróbb 
egyházjogi közlemények. Havonkint egy füzet fog megjelenni, 
mindig a hó 25-ik napján. Az első füzet 1875. január 25-én 
jelenik meg. Előfizetési dij : Egész évre 4 frt., félévre 2 frt. 
Negyedéves előfizetés nincs. Az előfizetési pénzeket legczélsze-
riibben postautalványnyal — a szerkesztőhez küldendők, (Te-
mesvár,papnövelde), és pedig mindenesetre 1875. január 10-ig, 
mert a példányok csak a megrendelések erejéig fognak nyomatni. 

„Ker. kath. vallástan." irta Vincze Ambró sat. (Vége.) 
III. A stylistikai hibákról szólván először is be kell 

vallanom, hogy V. A. müvében néhány boszantó sajtóhiba 
van, mint : „csábitatlanul" e. h. „csorbítatlanul" 120. 1 ; 
a szentírási idézetből kimaradt „a földön" 115. k ; e szavak 
után : „az egész egyház fölött", kimaradt : „t. i. az egyház 
elöljárói fölött" ; néhányszor az igekötő az utána következő 
szóhoz ragadt : „mégis- „megfogja látogatni"; egyszer elő-
fordul „mellyel", „alkotmánnyal", „Isteni, Egyptomi, Sinai". 
— íiS ha valaki akarja, mondhatja, hogy V. A. könyve he-
lyesírásilag nem jó, niert az emiitett példák melletto bizo-
nyítanak. 

o) 
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De ha az a valaki látja, hogy a szabályul vett egyetlen 
helytől eltekintve másutt mindenütt a külonszók elválasztva, 
az együvétartozók összekapcsolva fordulnak elő ; ha az a 
valaki látja, hogy „Egyptomi" helyett 31. 1. háromszor 32. 1. 
négyszer „egyptomi" van; hogy „Isteni" helyett 80. 1. három-
szor 94. 1. háromszor „isteni" van ; hogy hogy „Sinai" he-
lyett a megrótt hely után négyszer „sinai" i fordul elő ; hogy 
a megrótt „mellyel1- helyett 121, 124. 1, 125 §. 126 § stb. a 
szabályos „melylyel" és a megrótt „alkotmánnyal" helyett 
107,110,111,123, 124. lapokon a szabályos „alkotmány-
nyal" fordul elő . . . mondom, ha valaki a megrótt egyetlen 
hibás helyektől eltekintve itél, helyesírás elleni vétségben 
épen ugy nem marasztalhatja el Y. A. müvét, mint én nem 
vádolhatom bírálót arról, hogy nem tud helyesen irni, mert : 
„V ö rö s t e n g er", „e m é s z h e 11 e", „m e s z i a n u s", 
„f ö 1 ü 1 rnulj a" „ j ó i d e j e" „ö n m ű v e i" stb. kitételeket 
olvasok bírálatában. Abból, hogy V. A könyvében egy helyen 
a szentírási idézetből egy szó kimaradt, épen ugy nem követ-
keztetheti a jóakaró, hogy a könyv többször is roszul idézi a 
szentírást (Tarkányi,) mint én a bírálónak rosz idézéseiből p. 
„nép ét" e. li. „az t a n é p e t " 43.1. . . e l k é s z í t e t t " e. 
h. „ e l ő k é s z í t e t t " 43. 1. „ k i h i r d e t é s é v e l " e. h. „k i-
h i r d e t é s é n é l " 33. 1. nem merném következtetni, hogy 
biráló vagy olvasni nem tud. vagy szándékosan ferdít. Vagy a 
bírálatnak ilyen kitételeiből : „melyeket Isten a végett köz-
lött az emberrel, hogy benne a vallást föléleszsze (hát az 
nem, hogy Istent megismerni tanítsa"), „pld. lia a v i h a r 
puszta szavával csendesíti le" . . . mondom, ilyenekből ho-
gyan merném következtetni, hogy bírálónak a magyar szókö-
tésről fogalma sincs ? 

Én azt gondolom, hogy ezek toll- vagy sajtóhibák, me-
lyek a bírálat (ajánljuk V. A. figyelmébe) érdeméből le nem 
vonnak, és szerzője tudatlansága mellett föl nem hozhatók. 
Leo non capit muscas. Ha tehát V. A. nem t i z e n n é g y , ha-
nem kevesebb ivet corrigált volna tiz nap alatt, figyelmét ke-
vesebb sajtóhiba kerülte volna ki. Máskor hát vigyázzon ! 
Most még a fölhozott nagyobb hibákból confrontálok néhá-
nyat a könyvvel : 

Kr i t . „Jákob csodás ígérete teljesült", értsd az igé* 
retet, melyet Jákob Istentől nyert. l)e bizony — explicite ne 
azt értsd! K ö n y v . 29. „Jákob . . . a következő szavakat 
intézé Judához : el nem vétetik a fejedelem pálcza Judától 
stb. És erre mondja a 30. §. „Jákob csodás Ígérete fényesen 
teljesült." 

K r i t. „E csapások mindegyike meggyőzheti Fáraót . . . 
a varázslók művészete fölött." K ö n y v . 34. §. „E csapások 
mindegyike meggyôzheté Fáraót és Egyptomot. Izrael Istenének 
hatalmáról, bálványaik ereje, és varázslóik művészete fölött." 

Kr i t . „Népét, melyet a pusztában negyven évig vezé-
relt, tanított, képezett és elkészített a bemenetelre". 

K ö n y v . 50. §. „mindazáltal (Isten) nem adta meg 
neki az örömet, hogy bevezethette volna az ígéret földére 
azt a népet, melyet a pusztában negyven évig vezérelt, taní-
tott, képezett és előkészített a bemenetelre". 

Ivr i t , megrója e kitételt: „Mózes felemeli kezét" . . . 
Ezen kifejezés a könyvnek azon helyei egyikében fordul elő, 
melyek festőiek. 

K ö n y v . 63. §. Mózes csodái. .,Az előbbieket nagy-
ságra nézve fölülmúlja a vöröstengeren való átvonulás cso-
dája. Előttük terül el a vöröstenger, körülöttük hegységek, 
mögöttük Fáraó üldöző serege. Fáraó biztosan hatalmában 
hiszi a zsidókat ; ekkor fölemeli Mózes kezét s Izrael népe 
száraz lábbal kel át a vöröstengeren ; ezalatt áll a viz föl-
tornyosulva mint a kőfal „jobb és balkezök felől". Az egyp-

tomiak követték őket. Midőn a csodás ut közepére érnek, 
Mózes parancsára összecsapnak és megfojtják őket'azon hul-
lámok, melyek a zsidók átvonulása alatt tisztelgő sorfalat 
képeztek. Mindnyájan Isten ujját látták ebben, s a vörös-
tenger partjain ezrek ajkairól hangzott föl az ismeretes hála-
ének : „cantemus Domino". — s 

A magyarhoni tótok katholikus irodalma. 
Ezen dolgozatnak czélja, az ujabb tót kath. irodalom-

nak átnézetet nyújtani. A czél nem ugyan teljesen, de meg-
közelítőleg elérve lesz, lia két nem rég elhunyt plébánosnak 
müveit, illetőleg kiadványait elsorolom. 

V i k t o r i n J ó z s e f t ő l megjelent : 
L i p a. Almanach. I. évfolyam, Budán, 1860. II. 1862. 

III. Pesten, 1864. 
J á n a H o l l é h o spisy básuické (Holly János költe-

ményei. a szerző életrajzával) Pesten, 1863. 
G r a m m a t i k der slovakischen Sprache, Pest, 1863. 

J ó n á s a Z á b o r s k e h o básne dramatické Záborsky.Jónás 
színmüvei) Pest, 1865. 

— Bájky slovenské (Z. ,J. tót meséi) Pest, 1866. 
— Lzedimitrijády (Ál-Dömötör, színmüvek) Pest 1866., 

T o m á s a K e m p e n s k é h o . . . . (Kempis Tamás 4 k,) 
B -Pest 1867. E müvek többnyire Lauffer testvérek kiadásá-
ban jelentek meg, s némelyek a nyelvtan és a mesék) három 
kiadást láttak. 

P o 1 á r i k J á n o s színmüveit a pesti „Minerva"-féle 
nyomda kezdte kiadni, de tudtommal csak kettő jelent meg : 
D r o t á r (A drótos) és „Obzinky" (Halászkoszoru), mind-
kettő vígjáték. 

Viktorin József müvei kaphatók a „Matica slovenská" 
irodalmi társulatnál Turócz-sz.-Mártonban. 

Hogy végül a lapirodalomról is megemlékezünk; a 
nyolhz tót nyelven megjelenő hirlap közül csak kettő bir ha-
tározott katholikus jelleggel, t. i. ,. K a t o 1 i c k é N o v i n j* és 
„ K a t o 1 i c k a S k o 1 a." Szerkesztetnek Nagyszombatban. 

Irodalmi hírek. 
— A protestáns ,Egyházi szemle/ legújabban kegyes ol-

dalpillantást vetvén a katholikus irodalomra, a következő 
bölcs megjegyzésekkel remekel : „A katholikus lapirodalom a 
jövő évben többek közt egy igen fontos napilappal fog sza-
porodni. Ez a „Jelenkor", melynek programmjából, az, a ki 
tud a pápista lapok nyelvén, kiolvashatja, hogy az a püspöki 
kar közlönye lesz. Hihetőleg nekünk is lesz vele ismeretsé-
günk. Igen érdekes az „Uj magyar Sión" előfizetési felhívása, 
melyben szó van „hittani haladásról", „hittani vívmányok-
ról", „a tudományos haladás nyilatkozatainak felkarolásá-
ról", és hogy a lap „a haladás versenyzői között" áll. Ugyan 
mi értelme lehet ezen beszédeknek egy kath. lapban, mely az 
esztergomi érsek pártfogása alatt jelenik meg ! 'í Végül a 
„Kath. nevelés-oktatásügy" czimü uj lap azt ígéri, hogy meg-
fogja irni a „kath. nevelésrendszernek apotheosisát". Oli erre 
nagyon kíváncsiak vagyunk. Kétségkívül igen érdekes statis-
tikai összehasonlítások lesznek benne a kath. olasz és spanyol 
s a prot. német ós angol nép, valamint a mexikói és a prot. 
Egyesült-Államok lakói értelmi fejlettsége és erkölcsi minő-
sége, valamint politikai érettsége közt"! 

— Ftdő Maszlaghy Ferencz, esztergomi érsek-lyczeumi 
tanár urnák „Rajna vidékén" czimü müvét császárné s ki-
rályné ő Felsége saját magán könyvtára részére elfogadni, s 
szerzőnek legmagasb elismerése jeléül egy gyémántokkal dí-
szített, gyönyörű amethyszt melltüt méltóztatott legkegyel-
mesebben adományozni. Megjegyzendő, hogy ezen királyi 
kitüntetésben részesült munka eredetileg az „Uj Magyar 
Sión" hasábjain látott napvilágot. 

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

j loiwrs c. 
t>\ Buda-Pest 1874. Nyomatott K o c s i S á n d o r-nál. Ország-ut 39. sz., Luby-ház. 
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