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TARTALOM : Havi szemle. — Győri püspök pász-
tori körlevele. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
I. 

Nagyobb csapás nem érhette nemzetünket sem-
mint a jelen háború, — s ily eszmék fonalán szitott 
háború. Mondjuk ezt annál inkább, mivel volná-
nak, kik az alkotmányosság felfordult szekerét a 
dacz sánczaival körülkeriteni, azért minden legki-
sebb birodalmi zavarból politikai tőkét szeret-
nének csinálni . . . képzeletben. Saját vagyonával, 
kivált, ha gyermekei nincsenek, kiki űzhet merész 
fogalmu játékot: a nemzet javaival ezt nem teheti. 
Nagyszerű eszme a háború, de ha azon eszmék, me-
lyek azt a birodalmi népekre kény szeritették, győ-
zelemre jutnak, nemzeti létünknek alapjai nincsenek 
többé. Ezen eszmék aljasak, ha hozzánk betörnének, 
nemzeti jogi létünknek gyilkolói lennének. Annyi-
ban szenvedünk, mennyiben ezen eszmék uralkod-
nak az elméken. 

A birodalmi ügyrendezés hazai törvényhozá-
sunk kezébe volt letéve. Az apostoli király határta-
lan bizalmának tanújele, nemzetünk nagyrahivatá-
sának a birodalomban bizonyítéka volt ez. Most 
azonban inter arma silent musae. a törvényhozói 
békés foglalkozás, mely eredménytelensége miatt 
már fárasztott, lehetetlenné lett, mivel a háború esé-
lyei, hallgatva a politikai indokokról, könnyen a 
jog köréből kiragadhatták volna a fonalat. Az or-
szággyűlés, mely oly remények között nyitatott 
meg dec. 14-én, miután 69 ülést tartott, a király ál-
tal határozatlan időre, a háború indokaiból, elnapol-
tatott. A birodalom belügye az országházból a csa-
tatérre vonszoltatott, nem a birodalmi kormány, 
hanem azon két ellenség által, kik az összeesküvés-
ben Austria ellen már két éve fondorkodtak. A pie-

monti aljasságokra, miután hatalmas pártfogás alatt 
sikerültek, az európai közvélemény azonnal a ber-
lini udvart tartotta képesnek. Jól itélt. A 67-es bi-
zottmány albizottmánya, az országgyűlés elnapol ta-
tásának hirére, beadta munkálatát; üdvözöljük a 
tényt, mivel epedve vártuk, sajnálva, hogy az elna-
poltatás réme hat héttel hamarább nem mutatkozott. 
Kezünkben volt a birodalmi ügyrendezés első szála, 
kezünkben leend-e a háború után is? feltéve az 
apostoli király változhatlan kegyeit is irántunk, 
nem tudjuk. 

Azért mondjuk, hogy reánk, magyarokra nézve 
szerencsétlenebb időszakban nem tólhattak háborút 
Austriára. S ilyen háborút! 

Italia maga a jogtalanság, a jogtiprás, a koro-
nák büntetlen ragadozása, a független országok el-
nyomása, elnyelése, megsemmisítése, minden jognak 
ellenmondás, minden gyengébb országnak halálize-
net, mikint ezt a porosz seregek Németországban 
tették mindenütt. Léterejét nem önmagában, nem 
népeiben, hanem hatalmas pártfogójában birja. Hogy 
összeomoljék, elég ha a pártfogó visszahúzza róla 
valóban nem selyempuha kezét. Italia, Poroszország 
Magyarországnak ellentéte, mivel Italia az erőszak, 
a hóditás, a forradalom, Magyarország a jog hazája. 
A nemzetiségi nehéz kérdésnek hazánkban ép az 
lenne a fulánkja, ha az olasz egységesítés, az egyes 
népek erőszakos elfojtása, mely amaz egységesítést 
szülte, nálunk rokonszenvre találna. Amivel rokon-
szenvezünk, mutatnók, hogy mink is azt akarjuk, s 
Magyarországot az egységesités kisérlete, bárhonnan 
jöjjön, végleges szakadásra vinné. Az olasz kormány 
a vallási, a polgári szabadságokból gúnyt űz, a tem-
plomokat, templomjavakat rabolja, a püspököket, 
plébánosokat, a polgárokkal együtt ezerenkint mesz-
sze helyekre internálja,— voltPica-törvénye, minden 
vértörvényszéknél kegyetlenebb, van ebez most 
Crispi-törvénye, minden közigazgatásnál lelketle-
nebb, mivel nincs nemes polgár, ki ,gyanús' név 
alatt tömlöczbe, számkivetésbe ne küldethetnék. Mu-

rawieffet délszakon a forradalmi delirium fölülmulta 
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kegyetlenségekben. Mi érdemesebb közöttünk a 
megvetésre, vagy élesebb ellenszenvre, feltéve, mivel 
feltételezni köteleztetünk, a politikai becsületességet, 
semmint oly kormány, mely liât éven át másképen 
kormányozni nem tudott, mint minden jogból, min-
den szabadságból, minden alkotmányból gtínyt 
iizve ? Alioz a nemzet javait eltékozolta, az adót 
minden nemeiben elviselhetetlen magasságig fokozta, 
bünmerényeit hogy ma vérbe temethesse, háborút 
indit. Szerencsétlen nép, melynek kormánya, mely-
nek trónja háború nélkül fel nem állhat. Italiában a 
kétségbeesettnek öngyilkossága e háború, melyben 
lia győzne, végnélküli háborúknak néznénk elébe. 
Magyarországnak evvel rokonszenvezni annyi, mint 
véghetlen gyanúsításoknak anyagot adni, melyek a 
kiegyezkedést nehezíteni, lehetetleniteni fogják. 

A berlini kormány annexiokat keres, nemzeti 
létünkkel ellenséges eszme után jár. Mitől nem fél-
het Magyarország, ha az erőszakos annexiok közfo-
lyamatba jönnek? Ó annectáltathatik, de nem an-
nectálhat semmit. Mitől ne féljen Magyarország, lia 
a kisebb államok az erősebb által büntetlenül elnye-
lettethetnek ? Magyarország elnyelethetik, ő nem 
nyelhet el senkit, nem is akar. Nekünk jogon kivül 
más védvünk, történelmi, hagyományos állásponton, 
fejedelmünk atyai szivén kivül nincs támaszunk; 
mitől nem félhet Magyarország, ha Európában min-
den jog kitagadtatik, lia minden történelmi álláspont 
mellőztetik? Hodie mihi, eras tibi, mondják a kisebb 
nemzetek egymásnak. Itt a veszély hazánkra. Esze-
veszett az, aki tombol, mikor a szomszéd háza láng-
ban van. Súlyosabb csapás, eszmékben veszedelme-
sebb merény nem intéztethetett a birodalmi népek, 
különösen nemzetünk ellen, semmint az Austria ellen 
mult évtől összeesküvő két ellenség által a császárra, 
a magyar királyra kényszeritett jelenlegi háború. 

E háború azok részéről, akik azt előidézték, 
nemtelen, mivel elhatározván a háborút, erre csak 
ürügyet kerestek. Háborút akartak, másnak jogos 
birtokát elveendők. Ha ez szabad Európában, Ma-
gyarország fenlétének alapjai nincsenek többé. E 
háború a középkori várurak portyázásait, melyekről 
annyi sok a borzalmas rege, annyival fölülmúlja, 
mennyivel nagyobbak a mai hadeszközök. Európá-
ban a jognak, a törvénynek fogalma, kötelező ereje 
elveszett, ha ily háború lehetséges. Vae victis, — 
vae infirmis, quia vincentur. A forradalom, a titkos 
dulakodás aláásta a nemzetek fönlétét, Bismarck 
Garibaldinak, Vilmos Victornak kar ján, a négy 
Mazzini körül, egy, eddig magát meg nem nevező 

hatalmas liadur árnyékában, — ez a mai Europa. Ily 
Európában nemzetünkre gyászos sors várakozik, 
melyet csak az apostoli király körül lángoló lelke-
sedéssel összesereglett nemzet liári that el magától . . . 
ha a veszélyt felismeri. F elismerte a főrendek háza 
jun. 26-án, midőn b. Wenkheim Béla lelkes nyilat-
kozatát szűnni nem akaró éljennel magáévá tette : 
„Erős meggyőződésem és hitem, hogy magyar ha-
zánk érdeke ugyanegy az összes birodalom érdeké-
vel. Az ő győzelme, az ő dicsősége, az ő jólléte, az ő 
becsülete a mienk is. Az ő veresége és megaláztatása 
bennünket is ér s hazánknak s magyar birodal-
munknak fennállását is veszélyezteti. Azt hiszem 
tehát, nem roszalják, ha ezen alkalommal szavakat 
adok azon közindignationak és megbotránkozásnak, 
mely ellenségeink illoyalis, perfid, a müveit világ, a 
lovagiasság, a becsület törvénye által kárhoztatott, 
a népjog és megkötött szerződések félretételével a 
minden kiegyezkedést és békekészséget meghiúsító, 
a garázdálkodást magától vakmerő szemtelenséggel 
elhárító, és másra irányozni törekvő politika miatt 
mindenki kebelében méltán és akaratlanul gerjed." 
A trónbeszéd, gr. Czirákyés Wenkheim eme beszédje 
a hongyülés fénypontjai. 

1848-ban. elvonva és helyeselve a socialis újí-
tásokat, mélyre beleléptünk ezen, már európainak ne-
vezhető felforgatási folyamba, mely alkotmányokat 
vet partra, de vissza is nyeli azokat, mely egyik partot 
alámos, hogy az ellentétes partot terjeszsze; corrector 
volt azonban a jogi öntudat, mely bár mily eleven, bár-
mily erős legyen, az európai forradalom nyomása alatt 
nem fogja magát sokáig föntarthatni. Abban van a 
mi veszélyünk, hogy Európában büntetlenül lehet 
támadni, mihelyt alkalom van reá. Izlam így lépett 
be Európába, így hódított; ma uj izlam pusztítja 
Európát, La Moricière 1860-ban megnevezte őt. Ez 
az amit sajnálunk, hogy hazánkban e veszély fel 
nem ismertetik átalánosan s ellene óvás nem törté-
nik. Miseros facit populos peccatum. 

így vévén fel a legújabb bonyodalmat, örökre 
sajnáljuk, hogy a hongyülés hatalmas szavát nem 
emelte, mikor a háború valószínűvé lett, — szavát 
nem emelte, mikor a háború a birodalomra feltolatott. 
A felsőház késő tette, mivel hamarább nem tehette, 
az alsóház mindennap megtehette, de nem tette. Ja-
vasolta volna pedig megtenni a nemzeti hiiség a 
király iránt, pragmatica sanctio értelmében a biro-
dalmi kapocs, az ország érdeke, a politikai eszé-
lyesség. Királyunk austriai császár, az ellene vitt 
merény tehát ellenünk vitetik, hatalmának nagy-
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sága minket is emel, lenyomatása minket is sujt. A biroda-
lomra nehezedett külföldi viszonyok Magyarországot is fog-
ják nyomni. Europa, bár mily szakadozott is nemzetközi 
jogaiban, pénzügyé, ipara, kereskedése, hitele solidaris. Kül-
föld nélkül semmi nagyobbszerü pénzvállalatot létre nem 
hozhatunk. A birodalomnak nemcsak adni de fogadni is kell 
előnyöket; csak ugy fogadhat, ha azokat erkölcsi erővel 
kierőszakolja, ha szava külföld előtt hatalmas. Kisebb álla-
mok ma kizsákmányolási helyek lettek, szellemi, anyagi 
tengődésre, másoknak gazdagon megfizetett kegyelmére 
kárhoztatvák. Hogy a magyar király nagy lehessen, szüksé-
ges, hogy a császár külföldre nézve legyen nagy. A biroda-
lom nagysága támadtatott most meg, tehát a magyar király, 
tehát hazánk jövőben lehető jólléte, anyagi, szellemi emel-
kedése. Itt a hűségi tekintet, melynek teljesítésében a hon-
gyülést oly megelégedéssel üdvözöltük volna ; itt az igaz 
hazafiság, mely a képviselő-testületnek szoros kötelességgé 
tette, hogy a külföldi fondorkodók ellen egész erkölcsi erő-
vel felkeljen. De valamint a vizbe mártott tárgyat, a megtört 
sugarak miatt, másutt látjuk, semmint ahol van ; ugy sokan 
a hazafiságot is másban keresik, semmint ahol az igazán 
vagyon. 

De habár a magyar csak közvetve támadtatott is meg, 
közvetlenül van megtámadva a birodalom területi épsége, 
melynek megvédésére, vagy ha sértetik, a sértés megfenyi-
tésére Magyarország is köteles. Veszedelmes állami viselet 
az, mely a birodalmi népekben megerősíti a balhiedelmet; 
mintha a magyar a pragmatica sanctiót csak ugy értené, 
hogy, mikor a muszka elfoglalja Bukovinát, mink nézzük, 
mikor Erdélyországot elfoglalja, akkor a birodalmi népek 
siessenek védelmünkre. Hazánknak ünnepélyesen kell tilta-
kozni azon elmélet, vagy inkább azon merény ellen, mely 
szerint valamelyik, nemzetközi jogban megállapított ország-
tól egy területet követelnek, mivel e terület másnak megtet-
szik. Ha Austria a párisi értekezleten kardcsapás nélkül 
lemondott volna Velenczéről, lehetnek uj helyzetek, a nagy-
ravágyás előidézhet ilyeseket, melyekben Dalmátiát, tenger-
partot, Erdélyt, a bánságot stb. követelnék. Ha egy fondor-
kodónak sikerül ily játék, lesz más fondorkodó, talál ő majd 
társakat is, nem fog hiányozni hatalmas orgazda sem, s kö-
vetelni fogják a magyar korona terület-részét. Mily joggal 
mily következéssel fogják azok az austriai császárt felszólí-
tani, hogy e terület-részért csatára kelljen, kik ma Velencze 
könnyű feladását tanácsolják, kik Italia forradalmi kormá-
nyával rokonszenveznek, kik hallgatnak arra, ami éjszakon, 
ami délszakon történik ? Ha most hallgatnak, akkor sem 
szólhatnak semmit. Mikor ö Fölsége a birodalom nyugoti 
részének területi épségét fegyverrel védi, biztosítja hazán-
kat, hogy ennek területi épségét is kész utólsó csép vérig 
védelmezni. Ja j a kisebb népeknek a nagy embercsaládban, 
mikor ily népcserebere lehetséges. Victor király elcsereberélte 
saját, családjának bölcsőjét, az austriai császár, a magyar 
király a legkisebb tartományával sem fog ilyesmit tenni. 
Nemzeti létünk egyik főtámasza a király atyai jó szive. Az 
eldarabolások, az annexiók elméleténél nincs veszedelme-
sebb Magyarországra nézve. A birodalom épségét védve 
kötelességet teljesítünk, hazánk, nemzeti fönállásunk lét-
alapjait védjük. Minket a sanctio pragmatica véd, önlábun-

kon meg nem állhatunk, megállni akarni kötelességszerűen 
tiltatunk, mink a birodalommal élünk, vele el is veszünk. 
Birodalomon kivül minden lesz belőlünk, csak az igazi Ma-
gyarország nem lesz. Azért mondjuk mi sajnálatosnak, hogy 
az országgyűlés ily birodalmi válságban hallgatott. 

,Ott vannak fiaink a csatában, ott van pénzünk isS 
mondhatja némelyik. Szerintünk nem elég, mivel az egyez-
kedés folyama kívánta, hogy ne legyen háború, — s ha ké-
szíttetik, megakadályozására, — ha kiütött, győzelmes be-
végzésére mindent tenni köteles Magyarország. Cum augen-
tur dona, rationes etiam crescunt donorum. Ezt parancsolta 
a nép érdeke, ezt a politikai eszélyesség is. 

A háború nagy pénz- s véráldozat, még ha győzelem is a 
vége. Nyomott a helyzetünk, pénzügyeink szomorúak, elemi 
csapások évről évre ránk törnek, kereskedelmi, üzleti, ipar-vi-
szonyaink kedvezőtlenek. Nehogy a háború mindezt még in-
kább súlyosítsa, a népnek anyagi érdeke az ország képviselői-
nek a háború megakadályoztatására minden lehetőt megkísér-
teni kötelességgé tette. A háborút megkérlelni annyi lett volna 
mint az ország anyagi érdekeit megvédeni, a nép érdekét 
szivén viselni, a népet igazán képviselni. Ha az országgyű-
lés april végén, mikor a porosz diplomatia titkos szándékait 
leleplezni kezdte, egész Europa előtt ünnepélyes lelkes föl-
iratban szólt volna a királyhoz, a porosz büszkeség megtö-
rik, félbe hagyja terveit, s nincsen háború, nincs uj csapás a 
birodalomra. Lehet, hogy ez meg nem akadályozza a hábo-
rút, de az országgyűlés megtette volna azt, amit e viszo-
nyokban a nép érdekeiért tehetett volna. Nem volt szükség 
semmit visszavonni egy pái'tnak sem az elvekből, sértetlenül 
tarthatta volna meg saját részéről az országgyűlés mindazt, 
mit a két feliratban mondott,— a királyhoz, a sanctio pragma-
tica értelmében, a nép érdekeiért egyenesen szólhatott volna 
e tárgyban. Ezt tenni a hazáért, a népért lelkismereti köte-
telességnek lenni látjuk. Nem tett az országgyűlés semmit, 
örökre sajnáljuk, hogy elmulasztotta a népnek fényes tanú-
ságot adni, miszerint érdekét, jóllétét szivén viseli. ,Vessze-
nek el a gyarmatok, éljen az elv,' magyarul : ,veszszen a 
nép, éljen a ministerium' nem hazafias cselekedet, s habár 
politikai rendszerről e helyen nem akarunk szólni, mondjuk, 
hogy lehetett volna a háborút megakadályozni s a politikai 
nézetekből mégsem áldozni fel semmit. 

A birodalom másik felének nincs országgyűlése, nem 
szólhatott ünnepélyesen. Szóltak községek, áldozati felaján-
lásokban vetélkedtek egyesek, megtettek a háború ellen 
amit tehettek. Nálunk az országgyűlés felszólalásának hiá-
nyát a városok föliratai pótolják, de nem pótolhatják ki; mi-
vel azok egyes községek. Mint érez a városi nép, mely a 
közinséget legelső és legutolsó érzi, bebizonyította. Az or-
szággyűlés ebbeli fölirata a nemzet egyetemes érzelmeivel 
találkozott, sőt ezeknek tolmácsa lett volna. Az országgyű-
lés arra van hivatva, hogy a koronát a nemzettel, a nemze-
tet a koronával összecsatolja. Nem tette, alkalom kedvezett 
erre ; a nemzet tehát országgyűlés nélkül, önmagától indult 
a koronához, a képviselet hallgatását a nemzet fiai szakítot-
ták félbe. 

Közbotrányig menő erkölcstelenséggel a birodalomra 
tolatott a háború, ismét kötelesség mindent megtenni, hogy 
hadseregeink győzzenek. Nyert csata fele anyagi veszteség, 
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vesztett csata méreggel tolt pohár. Itt is a nép érdeke, me-
lyet ugy képviselünk, ha a reá eshető csapást felére szállít-
juk le. Ha az országgyűlés jun. elején, mikor az inségtanács-
kozások valának, azt mondja, mit a háború megkérlelésére 
mondhatott, ő Fölségének, a birodalmi kormánynak oly er-
kölcsi erőt kölcsönöz, a birodalmi népekben, a hadseregben 
oly lelkesedést gyulaszt fel, mely 200,000-nyi hadtesttel 
felér. Nem politika ez, nem hátrálás, nem visszavonás, nem 
elvfeladás, hanem az anyagi csapások lehető kevesbitése ez, 
mielőtt a népre törnének. Ezt a nép jogosan követelheti 
képviselőitől, mely előtte többet nyom, mintha a választási 
vedrek minden harmadik évben a faluházán kitétetnek. Ha 
april végén mondja az országgyűlés : ,Fölséges királyunk ! 
külellenség támadni akar, pénzünkkel, vérünkkel védeni 
akarunk,' a háború megakadályoztathatik ; ha jun. elején 
mondja : ,Fölséges királyunk ! sziveink, vágyaink hadaid-
dal vannak, hogy győzzenek/ a győzelem majdnem előre 
bizonyos, a csapás felére esik le, a háború költségeit helyet-
tünk az viseli, aki a háborút reánk erőszakolta. Ha a kép-
viselet az ország igazi képviselete, igy szólni, mink lelkis-
mereti kötelességnek tartottuk volna, s e szó nélkül válasz-
tóink előtt pirulnánk megjelenni. Az országgyűlés elhárít-
hatta volna e csapást a népről, most csak ö Fölségének szi-
lárd akarata, miután seregei győztek, fogja elháríthatni. 

Mit javasolt az eszélyesség ? Dicsérik ügyvédi ügyes-
ségünket, politikai, államári tapintatunkat nem emlegetik. 
Kedvező viszonyokból századokra kamatozó politikai tökét 
csinálni, látszólag hátrálni, de tettleg czél felé haladni, po-
litikai eszélyesség, s mikor áll be e kedvező viszony, felis-
merni, ez politikai tapintat. Ha országos képviseletünk igy 
cselekszik, amint mondtuk, a politikai correctség mellett, 
nagy tőkét szerez a nemzetnek. Nincs jog kötelezettség nél-
kül. A birodalom nyugati felének népei reánk figyeltek, a 
birodalmi ügyek súlypontja Pest felé hajlott, a birodalom 
nyugati népei jogosan várták, hogy a birodalom védelmében 
is elsők legyünk. Első szavunk van a belrendezésben, min-
ket illetett az első szó is a birodalmi veszélyben. Felénk for-
dult ő Fölsége legelőször is, tőlünk várhatta az első védel-
met, mikor ellenségei reá törtek. Az őszinte loyalitás fényes 
tanúsága lett volna ily fölírat a királyhoz, s a birodalom né-
peibe lelkesedést, áldozati készséget öntött volna, a magyar 
nemzetnek tiszteletét, első súlyát a birodalmi népek, s a 
trón előtt egy századra biztosította volna. Akiket tiszteltek, 
akiket lelkesedetten követtek volna a birodalom megvédé-
sében, könnyen fogadták volna annak döntő szavát, tisztel-
ték volna öregebb testvéri működését is a birodalom szerve-
zetében, ügyeinek vezetésében is. A birodalmi népeket, az 
uralkodó házat hálára kötelezni, politikai tőke ; a birodalmi 
népek sorainak élére állani a közös fejedelem zászlói alatt, 
politikai elsöségi jog ; a védelem első soraiból a birodalom 
ügyvezetésnek első sorába lépni, természetes illetőség. Ol-
csóbban politikai tökéhez nem juthatott volna, nemzetünk, 
mivel jó szónál nincs olcsóbb semmi, — nincs olcsóbb, de 
bizonyos viszonyokban gyulasztóbb, tettdúsabb sincs, min-
den múltnak árnyai elűzve, a boldog jövőnek minden remé-
nyei felnyitva lettek volna. Örökre sajnálhatjuk tehát, hogy 
e kedvező alkalom nemzetünk nagyságára, népünk anyagi 
érdekére, testvéri őszinteségünk bebizonyítására nem fordít-

tatott. Jogászok védik a jogot, bölcs politikusok, sértetlenül 
tartva a jogot, emelik, biztosítják a hazát. Adja Isten, hogy 
e mulasztás kárunkra ne essék a birodalmi nemzetcsaládi 
életben ! 

,,A politika határozott eszmék, szorosan körülirt tö-
rekvések, de egyszersmind a változó exigentiák tudománya 
's"> igy írták ezt négy év előtt.*) A határozott eszmékkel, 
ugy látszik, tisztában volt az országgyűlés, de az exigentiák 
intését nem vette észre, vagy mellőzte. E hallgatás, e nem-
tevés nagy tény a válságos időkben, melyre nézve attól fé-
lünk, hogy azt a birodalmi népek ellenünk mélyre fel ne 
véssék. A politikai habzásokat számba kell venni, irányu-
kat szemmel tartani, előre tudni. Az államár nemcsak az 
erényeket, hanem a nép szenvedélyeit, sőt elragadtatásait fel 
tudja használni. Határtalan bizodalommal közeledett felénk 
a nagylelkű fejedelem, a birodalom nyugoti népei veszteg 
maradtak fogja-e ezt még egyszer a fejedelem megtehetni, 
mikint szive sugalja, lesz-e még egyszer oly kedvező körül-
mény az egyesség létrehozására, nem tudjuk, azért 
mondjuk : adja Isten, hogy az országgyűlés e mulasztása 
kárunkra ne essék a birodalmi nemzetcsaládban. És ha ká-
runkra nem esik, csak ö Fölsége ki nem apadó kegyeit, s 
azoknak fölszólalásait fogjuk áldani, kik a sajnálatos hallga-
tást megszakítani siettek. 

Kis erő vagyunk e földön, a birodalom népeinek test-
véri közreműködésére vagyunk utalva, rokonszenvükre, 
testvéri bizalmukra szükségünk van. Minden tömörödik, 
népek, kereskedés, ipar, pénzügy, lndividualizálásnak mond-
hatnók a társadalmi s politikai rendszereket,— igen, egyesek 
védtelenné, a személyek nyomatéktalanokká válnak. Nagy 
tőke nélkül mit sem kezdhetni, kis töke, személyes ipar meg 
nem állhat, elnyeletik, elnyomatik, ma csak tömegben lehet 
megállani. A tömeg egyeseket jelentéktelenné tesz, függő-
ségbe hajt, szolgaságra kényszerit. De a tömeg ismét egy 
akaratot, ez egyetlen vezért, ez szigorú pártfegyelmet köve-
tel ; egyiknek emelkedése ezereket nyom le. A politikai 
rendszereknek természeti alapjok nem levén, hatásukat, 
fönlétüket vezéröknek köszönik. Lángeszű vezér nélkül a 
mostani rendszerek mellett mindig sülyedés vár a nemze-
tekre ; a lángész pedig ritka, erkölcsös lángész századokra 
egyetlen egy esik. Az individualizatio az individuumot, a 
nemzetiségi eszme nemzeteket, a szabadsági, függetlenségi 
jelszó szabadságokat, öl, fojt, semmisít. Az annexiók elmé-
lete a kisebb országok halála. Magyarországnak fönléte a 
fönséges uralkodó ház, s a birodalom által tartatik fön. A 
népcsaládban a testvérek között sorozat, közös érdek van. 
Hazánk jólléte attól függ, melyik helyet foglalja el a biro-
dalmi népcsaládban, de ugy, hogy e helyet, lenne bár első, 
a birodalmi népek önkényt engedjék, tiszteljék, föntartani 
akarják. Politikai, társadalmi, szellemi, anyagi érdekeink-
ben a birodalom népeivel kölcsönös és szoros kapocsra utal-
tatunk. Kalandor politikánál, daezos elszigeteltségnél, kóbor 
eszméknél veszedelmesebb ellenség nincs a hazára. Magyar-
ország jogot tisztel, jogot akar magának, másoknak. Ö Föl-
sége kormányának válaszát a párisi értekezletre, mely a 
népjog tiszteletét követelte, es. ap. kir. Fölségének nyilat-
kozatát a háború kezdetén, midőn a jognak nyugodt és ne-

*) P . Napló 140 sz 19 jun. 1862. 



mes öntudatával, a világbotrány, a népek ellen készített me-
rények között, ártatlanságának szaván szól, minden nemes 
lélek igaznak, nagyszerűnek, nemzeti jogaink biztosítására 
zálognak ismeri, ő Fölségének vigasztalást, lelkierőt, a di-
csőség mezején küzdő hadainak pedig győzelmet óhajt, forró 
imával esd az egek urától. 

Custozza, Skalitz-Nachod a győzelem előhírnöke. A 
gonoszlelkü ellenség érezte fegyvereink súlyát. A képvise-
let hallgatott, a magyar nemzet, a hadsereg magyarjai lel-
kesednek a királyért, a trónért. Ez esetben a nemzet mást 
érez mint képviselete. Es ha a háború győztes be-
végzése után, a képviselőház hibája nem fog nehezedni 
a hazára, ezt a lelkes felszólalók érdeme, ezt a győztes csa-
tákon kiontott magyar vér fogja a birodalmi népek előtt el-
lensúlyozni. 

Erősítésül gyenge szavainkra adjuk a nagy püspök-
nek pásztori levelét. 

J o a n n e s 

Dei misericordia et apostolicae Sedis gratia s. Jau-
rinensis ecclesiae episcopus. 

V e n e r a b i l e s f r a t r e s e t f i l i i in C h r i s t o d i l e -
c t i s s im i ! 

Preces, pro conservanda pace ad Deum effusae, exau-
ditae non sunt. Induratum est cor Pharaonis, et non audivit 
Moysem et Aaron, sicut praeceperat Dominus. ') Nec flagellis, 
nec miraculis induci se passus est, ut mandato Dei obsequere-
tur. Huiusmodi duri cordis Pharaones nostris etiam diebus non 
desunt. Quid igitur mirum, preces optato caruisse effectu. 
Est nimirum cor durum, inquit s. Bernardus2), quod nec 
pietate mollitur, nec movetur precibus, nec cedit minis, quin 
etiam flagellis duratur magis. Est ad consilia inlidum, ad 
judicia saevum, iinpadivum ad pericula, inhumanum ad 
humana, praeteritorum obliviscens, praesentium negligens, 
futurorum improvidum ; et ut brevi cuncta horribilis mali 
mala complectar, cor durum est, quod nec Deum timet, nec 
homines reveretur. Interim diplomaticae quoque artes 
adhibitae fuerunt pacis servandae causa. Diplomatiam, artem 
simulandi. definiverunt Machiavellistae, quae definitio omni-
bus iis probatur hodie, qui docent, Dei in gubernandis populis 
nullam habendum esse rationem ; potentiam praeferendam 
juri, jus ferro et sanguine detiniendum venire. Non est igitur, 
quod sive miremur, sive doleamus, diplomaticas artes in ir-
ritum recidisse, quae eo tetenderunt, non, ut iniquitatem arce-
rent, sed ut sanctione roborarent. Donec ïîcclesia Christi 
perstiterit, stabit autem usque ad consummationem saeculo-
rum, quidquid etiam contra eamdem moliantur portae infe-
rorum,3) in annalibus illius splendidi sideris instar fulgebit 
augustum nomen imperatoris et regis apostoliéi Francisci 
Josephi i. eo quod, dum de cogendo Parisiensi dissidiorum 
tollendorum causa congressu ageretur, solus fuerit, qui 
tantis injuriis affecti, tantis malevolorum opprobriis saturati, 
ab omnibus principibus derelicti, ea nihilominus, quam Deus 
non autem mundus dat, pace perfruentis Sanctissimi Domini 
Nostri causam tuendam suscepit, declarando, ad dictum 

' ) Ex. 7 . 1 3 . 

*) Libr. 1. Consid. ad Eng. 
a) Matth. 16. 18. 

congressum summum etiam pontificem invitandum fuisse, 
nec sine illius suffragio circa futuram Italiae sortem decidi 
posse. In aciem eductum esse caesar, regium exercitum', 
jamque in arenam descendisse, sceptro suo subditis populis 
annunciat Augustissimus Dominus noster ope solemnis 
proclamations, ddto 17. curr. editae, quam velut Austriacae 
honestatis, magnanimitatis, et haereditariae in inclitissima illa 
domo pietatis in Deum aere perennius monumentum, ut hisce 
non subnecterem pastoralibus litteris, eo minus impetrare a 
me potui, quo magis cupio, ut illius tenores fideli etiam huius 
dioecesis populo innotescant. Est. illa publica politicae fidei, 
sed fidei etiam in Deum professio. Non in vanae gloriae. 
aliarumque cupiditatum aestu, non propriae voluntatis arbi-
trio ad arma, quae sunt ultima ratio regum, convolavit cle-
mentissimus imperátor et rex, sed dura coactus necessitate, 
ac iccirco, quia nullus alius suppetebat modus, intentatam 
vim repellendi, laesum jus tuendi, proculcatam justitiam 
vindicandi, prorsus confirmiter, sanctae nostrae religionis, 
veraeque humanitatis priucipio, quod s. Augustinus his 
expressit verbis : 4) „pacem habeat voluntas, bellum néces-
sitas". Ingemiscit piissimus princeps super oocidendis in ore 
gladii, sentit et in auctores retorquet atrocitatem injuriae, 
tot innocentium angoribus, damnis et caedibus eluendae. 
Licet autem fortem. florentcm et bellicosissimum in aciem 
protulerit exercitum, non in potentia propriaruin virium et 
unione confoederatorum tantum confidit, sed fiduciam suani 
locat in Deo, justitiae vindice, et qui sperantes in se non 
deserit. A Deo denique opperitur auxilium, felicemque armo-
rum successum, id est victoriam, ad Deum proinde suspiriis 
precibusque accessurum se palam profitetur, simul vero 
imperii populos provocat. ut pias hoc scopo et ipsi ad Omni-
potentem preces dirigant. 

Quis jam nostrum est, qui intention ibus his, votisque 
tam sanctis, tam justis piissimi principis non obsecundet? quis 
est qui cum illius precibus suas easque ferventissimas non 
conjungat V Sed est. v. ff. et ff. in Christo dilectissimi alia 
etiam causa ob quam ad Deum confugiamus, et maxima 
placandae divinae majestatis cura teneamur. Praeter quas-
sationem belli, et congeriem inaloimm, quae illud presso pede 
sequi soient, insuper manus Domini tetigit nos per sterilita-
tem, qua terram contexit, quave velut irae et indignationis 
suae voce nos conterruit. Haec enim non temere feruntur, 
et ut fortuna dat, sed pro Dei arbitrio et voluntate, ut ait s. 
Joannes Chrysost., quidquid etiam ogganiant increduli, et 
insipientes, dicentes in corde suo, non est Deus. Veritas 
quippe Domini manet in aeternum.à) Scriptum autem est : 
„Ignis, grando, glacies, spiritus procellarum, et addo etiam 
bellorum, faciunt verbum, idest exsequuntur jussionem ejus"6) 
Quemadmodum vero indignante Domino, haec hisque similia 
mala cervicibus nostris impendent, ita flectitur ad misericor-
diam Deus, bella suscitata confringit, percutientis angeli 
manum coliibet, frugumque terrae multiplicat ubertatem ; 
si derelinquat. impius viam suam et iniquus cogitationes 
suas1) si revertatur populus ad Dominum, et quiescat agere 

») Epist ad Bonif. 
s) Ps . 116. 2. 

") Ps . 148. 8. 

' ) Is. 55. 7. 
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perverse.b) Ante omnia igitur corde conteramur nos ipsi ob 
peccata nostra : „si enim dixerimus, quoniam peccatum non 
habemus, ipsi nos seducimus, et Veritas in nobis non est."s) 
Dein humiliemur sub potenti manu Dei, qui cor contritum 
et kumiliatum non despicit, et exaltabit nos in tempore visi-
tationis.10) Sed etiam fidelibus, curae nostrae creditis neces-
sitatem id exposcentem zelose ac nervöse proponamus, 
quatenus corde contrito, a via iniquitatis recedentes, viam 
Domini parare rectasque ejus semitas facere studeant. Sic 
dispositi accedamus dein, clerus et populus, cum fiducia ad 
thronum gratiae, ut misericordiam consequamur et gratiam 
inveniamusin auxilio opportuno.1 ') Misericordiae Dei, corde 
contrito et humiliato exorati, cito anticipabunt nos, cohibe-
bit in sua bonitate, cujus infinitus est thesaurus, plagas, quas 
immisit, vel comminatur, dabit victoriam et gloriam fortis-
simis militibus, concivibus nostris, dabit triumphum justis-
simae causae, quam contra vaferrimos hostes propugnaudam 
suscepit augustissimus imperátor et rex nos ter, qui nihil, 
revecta alma pace, habebit antiquius, quam justis et aequis 
fidelium suoruin populorum votis respondere, inter ipsos per-
petuam concordiam, velut tutissimum omnium contra quae-
vis hostium molimina praesidium stabilire, ipsumque impé-
rium florentissimum reddere. Dum autem publica, eaque 
gravissima causa impellimur, ut ad Deuni confugiamus, 
supplicationes etiam publicas instituere necesse est. Quam-
obrem praesentibus dispono, ut proxima a perceptis hisce 
ordinibus dominica die f'esto item ss. apostolorum Petri et 
Pauli, nec non dominica VI. post pentecosten sive prima 
mensis julii, qua Ecclesia festum pretiosissimi sanguinis D. 
N. J. C. recolit, in omnibus parochialibus, ac etiam regula-
rium ecclesiis, praemonito eatenus ex s. suggestu popolo, 
missa cantata sub expositione SSmi Sacramenti celebretur 
ad intentionem augustissimi terrae principis, sive pro felici 
armorum caesareo-regiorum, id est nostrorum successu. Post 
missam recitentur ad eamdem intentionem cum populo ver-
nacula lingua quinquies oratio dominica et salutatio angelica 
addita eodem idiomate oratione ,,Deus refugium nostrum ect." 
cujus textum hungaricum et germanicum in pastoralibus 
ddto 30. maji 1859 publicatis litteris connu unicaveram. 
Cultus vero divinus postmeridianus omnibus his diebus 
periter absolvatur coram exposito puplicae adorationi eodem 
SSmo altaris Sacramento, recitatis ad finem todidem vicibus 
oratione dominica et salutatione augelica. Firma de cetero 
manente dispositione, ope circularium sub 16. maji h. a. nr. 
1583 dimissarum litterarum facta circa collectam erupto 
hello sumendam, eo porro suapte intellecto, quod cum populo 
durante hello post quamlibet parochialem missam, et litanias 
quinquies Pater et Ave orari debeant. A v. clero curato hu-
jus dioecesis, collaboratoribus meis in vinea Domini dilectis-
simis, firmiter mihi polliceor, quod devotionem haue debi^o 
zelo prosequuturus, in eademque absolvenda formám gregis 
ex animo semet exhibiturus sit. 

Toto cordis affectu precemur, ut Deus ipse sit piissinio 
imperátori et apostolico regi nostro contra acies inimicorum 

«) Is. 1.16. 
») 1. IB. 1 . 8 . 
10) Ps . 50 .19 . 1 Petr . 5 6. 
»') Heb. 4. 16. 

lorica, in bello galea, in protectione clypeus sempiternus, 
precemur, ut inter athletas gloriosus appareat, sicut omnium 
virtutum gemmis ornatus, ita heroica fortitudine inclitus, 
precemur, ut coelestibus armis circumdatus, gloriosae de 
hostibus suis victoriae triumphum capiat, teiToremque suae 
potentiae illis ineutiat, nobis vero pacem, quam tam ardenter 
ipse quoque in votis habet, reportet per Christum Dominum 
nostrum, in quo potestas omnis, regnique consistit victoria, 
qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. 

Datum Jaurini, die 19 junii 1866 
Joannes m. p episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, jun. 1. Nem lapszerkesztői kötelességünknek, 

hanem őszinte, nyílt lélekkel vitt elvharezunknak bizonysá-
gát adandók, közöljük az alulirottak válaszát, ,Gellért' bu-
dai levelezőnk czikkére, mely lapunk mult félévi 43-ik szá-
mában napvilágot látott. Szerkesztői jogainkat, s a sajtói 
törvények körét, melyek között munkálkodunk, ismer-
vén : kijelentjük, hogy az alulirott uraknak, miután sze-
mélyes elégtételt szerkesztői csendes lakásunkon szemé-
lyes megjelenésükkel kerestek, irodalmi téren fellépni, külö-
nösen lapunkban valakivel vitába szállni, sem joguk, sem 
követelésök nem lehetett ; de miután a napiirodalom kezelői 
előtt átalános a tapasztalás, liogy a képviselők a napiiroda-
lom körét, feladatát, jogait, s a becsület törvényszéke előtt 
kiváltságait nem ismerni, sőt, mintha a képviselők, csak 
azért mivel képviselők, az irodalom előtt ,ne nyúlj hozzám' 
lennének, mintha nekik ez ellen minden szabad volna, gon-
dolni látszanak : ugy fogadjuk az alább közlendő vitát, mint 
a tévedésben járó őrszemnek tudakozódásait, azért irányá-
ban, mint gyengébb iránt, gyengédségre intetünk, s közlen-
dőnek Ítéltük, melyből t. olvasóközönségünk legalább azt 
fogja meritoni, mily semmisek a czáfolásra felhozott okok, 
tehát valóban mily kevés jót várhatunk mi a cultus-
bizottmánytól. ,Gellért' nemcsak nyugodt, hanem teljesen 
kielégített lehet, hogy állításai ily páratlan gyengeségben 
czáfoltatnak, t. olvasóink mindinkább átlátják, mennyire fe-
jén találta a szeget,mily elevenre tapintott,Gellért',mikor czik-
két irta. Nincs nagyobb csapás az ellenfélre, semmint ha ágyú-
telepeit ideje-korán leleplezik, miután hazánkban százados az 
atact ica: a kath. ügyet meglepetéssel, hirtelen tönkre tenni, 
barátságos hitegetések között lesülyeszteni. Gellért a góliátót 
homlokon találta, s a cultusbizottmánynak némely tagjai 
zavarogtak, feljajdultak, forrongtak, csekély személyünk 
ellen az egész képviselő testületnek ,Quos ego' anathemáját 
keresték, bizván a profamis anathema villámainak hatá-
sába, akik váljon az egyház anathemáját meghatottsággal 
fogadják-e. nagy kérdés marad örökre. 

Azonban habent sua fata libelli, ezen vitairatnak is 
megvan a maga történelme. Jun. 26-án, félháromkor hoz-
zánk toppant tek. Kún Pál, több ujságlapnak írója, s kije-
lenti, hogy tek. Patay István és Csiky Sándor képviselő 
urak, ugyszinte Bobory Károly hittudor, s nyugalmazott 
pap nevében nekünk egy iratot kézbesít azon meghagyással, 
hogy ezt legközelebbi számunkban a cultusbizottmány és a 
háromnak védelmére közzé tegyük. Mink megütközéssel fo-

-
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gadtuk a három képviselőnek eme lépését, ezt ki is mondt uk 
miután, ha irodalmi vitát akartak, ezt húsz nap előtt, vagy 
is jun. 6-a előtt megkísérthették. Személyes becsület-
sértés ellen expostulálván, felvilágosításunkkal, objectiv 
nyilatkozatunkkal lapunkban, megelégedhettek; ezt rész-
ben hütelennek mondják, mivel a személyes dolgokat elhall-
gattuk; de ezeket elmondták mások másutt, az irodalmi po-
lémiára tehát a tért eltévesztették. De, hagyján, legyen 
amint van a lépés, kijelentettük : „vigye meg az ur 
tiszteletünket tek. Patay és Csiky uraknak, minden 
figyelmet akarván irántok tanúsítani, egyelőre, mielőtt az 
iratot olvastuk volna, ezt, szerkesztői jogainkat a netalán 
szükséges jegyzetekre föntartván, közölni készek vagyunk; 
ha azonban nem közölnők, ezt t. Patay és Csiky ur csak 
annak tulajdonítsa, mivel a kettőnek nevéhez még a har-
madiknak is neve hozzá van téve, ennek pedig, jun. 6-án 
saját lakunkban tanúsított viselete miatt, sem szobánkban, 
sem lapunkban helye nincsen. A kettőnek ezt izenjük, a 
harmadiknak számára semmi izenetünk nincsen. Ha tehát 
elválnak tőle, iratukat készek vagyunk közölni." 

Másnap, jun. 27-én ismét megjelent nálunk t. Kún 
Pál, kijelentvén, hogy Bobory neve elmaradhat, csak közöl-
tessék a beadott kézirat kettőnek vagy egynek is nevével. 
Azalatt mink a kéziratot már átfutottuk, szövegében egy 
hely ellen tiltakoztunk azért, mivel oly magasabb méltósá-
gok ellen fordul, kik egészen az ügyön kivül állanak, s 
kik ellen lapunkban soha semmi sem irathatik, iratni sem 
fog soha, ezt tehát magasabb kötelezettségből elfojtani, „— 
— "jelekkel fogjuk kipótolni. 

így veszik t. olvasóink a két képviselőnek válaszát ,Gel-
lért' czikkére, amint ez írva van; béketűrést kérünk reá előre 
is, s ugy vehetik, mint egy pap által ellenünk irt három ivnek 
rövid kivonatát,— azon három ivnek, melyet t. Patay és Csiky 
aláírni nem akart, mely tehát e compendiumba öntetett át. Bé-
ketűrést kérünk, hogy ha e képviselők irodalmi szótárában, 
fegyverzetében „becstelen, becstelenités, gaz" szavakat is 
találni fognak. T. Kún Pál nyílt tért javasolt ; de annyi sok 
tanulságost és szükségest köteleztetvén kis lapunkban össze-
halmozni, nyilt térre nálunk nem nyilik tér, s e választ a to-
vábbi tájékozásokra igen tanulságosnak találjuk, s mint tanul-
ságost, mint hitelest közöljük vastagságaival. Jó ezt is látni. 

Jegyzetekkel nem kisérjük, a felhozottakat saját ere-
jűknek engedjük át. Egy hely van, a végén, hol fenyegetve 
megkímél a nekünk mondottak elmondásával. T. Patay csak 
egyet szólt Gellértről, Csiky magáról beszélt, mily nagy ha-
zafi ő ; mit beszélt a harmadik, aki mind a négyet vezette, 
pontosan visszaadni lehetetlen, mivel össze-vissza beszélt 
mindenfélét, amit per emphasim mondott, arra emlékezünk ; 
de habár itt némileg kényszerítve volnánk, hogy mi mond-
juk el ezt, csak azért nem teszszük, nehogy olvasóink a ne-
vet még inkább ismerjék s rajta félelemmel, borzalommal 
sajnálkozzanak. Nem miattunk, hanem épen az illető, és a 
képviselőtestület miatt hallgatunk, szabadságot adva, mondja 
el másutt, mikor akarja, majd mi is szólhatunk. 

„Válaszul a 43-ik számi „Gellért" czikkirónak. 
A „Religio" f. é. 43-ik száma „Gellért" aláírással oly 

czikket nyújt Olvasóinak, mely irva keserű epével a) alap-
talan, méltatlan gyanúsítást, és vakmerő ítéletet enged ma-

gának az egész Országgyűlés, de különösen az újonnan meg-
választott Vallás- és közoktatási Bizottmány ellen, állítván : 
hogy eleve is nem sok jót igért a kath. ügynek e mostani 
Országgyűléstől, — hogy a képviselőtestület közönyös do-
lognak tekintvén, ha leszen-e a jövő Nemzedék erkölcsös és 
tanuló, ezen bizottmány alkotásában csak derűre borúra 
járt el legyen, — hogy ebben annyi a katholicismus ellen-
sége, miszerint tőle ennek ügyére valami kedvezőt várni va-
lóságos badarság volna, — csak néhányat kivéve, képtele-
nek is lévén föladatukra. — Engedje meg a czikkiró, ha 
vakmerő becstelenitésnek bélyegezvén állításait, Viszont, bi-
zonyára sokkal nagyobb joggal badarságnak állítjuk gya-
núsítani a Bizottmányt, mielőtt ez működését csak meg is 
kezdette volna, gyanúsítani ott, hol maga az elv, mely a 
képviselőháztól a bizottmány munkálatának irányul kitüze-
tett, a felekezetek közötti egyenlőség elve már magában 
kizár minden gyanúsítást, b) A nevezett czikk nyilt lázitást 
tartalmaz, midőn utalván a komoly zord jövőre felkiált : 
„Vallási harezok tarsadalmi harezok állnak előttünk, mikre 
bizonyossággal várhatunk," s ezt kapcsolatba teszi oly nyi-
latkozattal, miszerint megalakítása a bizottmánynak tönkre 
tette a különböző vallási érdekek méltányos kiegyenlítését 
illetőleg minden reményeket. — Lázitás, midőn a czikk 
eleve gyanúsítván a Bizottmányt mint a sekrestyébe beto-
lakodni akarót, maga az alkotmányt kath. ellenesnek, az 
Országgyűlést kath. ellenes alkotmány szerinti országgyű-
lésnek nevezi, s kilátásba teven a kath. iskola ügybe, s „ra-
gadosan gondos" kezeinek az egyházi vagyonba avatkozá-
sát, a millió hitsorsosokra támaszkodva leendő bátor vissza-
utasitatását hirdeti; ezt párhuzamba tevén protestáns atyánk-
fiainak nem csak tollal hanem fegyverrel is eszközlött haj-
dani jogvédelmökkcl. 

c) Tettzett a czikkirónak a bizottmány tagjait nem 
csak „patres en blouse" czimmel megtisztelni, hanem olva-
sóinak bővebb és díszesebb megczimezésscl is bemutatni 
ekép : „Ecce irreverendissimos, insanctificatos inunctos pa-
tres concilii latrocinalis de Ecclesia digladiantis." Már kér-
dem : Lehet-e oly gaz e széles hazában, ki egy országos bi-
zottmányra „rablózsinat" nevét nyugott kebellel hallja és 
hagyja alkalmaztatni. 

d) Nem tudja-e czikkiró hogy a bizottmány csak elő-
munkálatra van hivatva, melynek törvényes ereje és érvé-
nye az összes képviselet elfogadásától, s a főrendi tábla hoz-
zájárulásától, végre a koronázott király szentesítésétől függ 
alkotmányunk szerint. Vagy mind ezekben nem talál e 
czikkiró elég garantiát '? Hova czéloz tehát kérdem a han-
dabanda V ,,Van nekünk pápánk, apostoli fejedelmünk, van-
nak püspökeink, ezekkel végezzenek ; „de a Bizottmány 
ezekről mit sem tud." sat. Váljon kérdem : nem ugyan azon 
fejedelem-e, mely a nemzet képviselőit tanácskozásra egybe 
hitta? Nem e ott üllnek a főrendi táblán a méltóságos Püs-
pökök, kik ujabban is kimutatták, hogy nem kötik szava-
zatukat a nemzet képviselői véleményéhez '? — Valóban 
czikkiró protestatióiban, hogy a „patres en blouse" 8,000,000 
katkolikusnak önkényüleg akarnak határozni disciplinât, 
hogy ön szavaival éljek nem lehet fel nem ismerni bizonyos 
ismeretes tendentiát, — a lólábat, a palást alól kilátszót. 

e) ,,A czikkiró u. m. talán nem szóllhatna, ha a bizott-

/ 
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mány csak a vallásfelekezetek közötti viszonyok politialis 
elintézésere szorítkoznék." Ugy látszik, feledi a czikkiró 
hogy ezen viszonyokon kivül vannak még az egyháznak 
mint a polgárzat területén levő külsőleg nyilvánuló egyesü-
letnek maga a polgárzathoz is viszonyai, melyekre nézve 
mikint minden egyéni és erkölcsi személy a polgárzat tör-
vényeinek alávettetik, sértetlen maradván az egyén vallásos 
meggyőződése mint legbensőbb legszentebb ügye, és az egy-
ház ide vonatkozó belügyei. Vannak továbbá az egyháznak 
viszonyai ön híveit illetőleg, melyekre nézve — — — 

S minthogy czikkiró szavai szerint : A nevelés alapja min-
den állam jólléte és felvirágzásának, tekintve a polgárzat 
sokoldalú érdekeit kétségkivül nem csak jogában de köte-
lességében is áll az Országos törvényhozásnak a nevelés és 
oktatásról czélszerüen intézkedni ; annyival inkább mivel 
az egyház gondjaihoz szorosan véve csak a Vallás tartozik 
mint tantárgy ; s annyival inkább, minthogy e hazában, a 
kathol. egyház iskolái iránti intézkedés főleg, majdnem ki-
zárólag jelenleg is az állam, — s pedig absolut hatalom ál-
tal gyakoroltatik. Vagy csak az alkotmányos törvényhozást 
és hatalmat véli e czikkiró ettől eltiltandónak V 

f) Czikkiró meg nem elégszik az egész bizottmány 
ellen begyeskedni felkiáltván : Furcsa tarka egy névsor ! ha-
nem mint példákat különösen kiemelendőknek tartja : Pa-
tayt, Csikyt, Boboryt —• Megjegyezvén, hogy az Országos 
képviselő, nem egyes felekezet, hanem az összes nemzet kö-
zös érdekeit tartozik képviselni ; még is ha a czikkiró a Bi-
zottmányban felekezeti képviseletet óhajt : Alulírottak, — 
Patay az Ország legtekintélyesebb reformata községének ; 
Csiky egy 20,000 rom. kath. városi közönségnek, — Bo-
bory, kath. pap létére, egy nagy vegyes vallású népnek ösz-
szes szavazatával választott képviselője levén, nyugodjék 
meg abban czikkiró, hogy bennök a jámbor választónép, 
mely között élnek, mely ismeri életöket elveiket, nem látta s 
nem látja veszélyeztetve szent érdekeit. 

Sajnáljuk hogy Szerkesztő ur az igy tárgyilagosan ál-
talunk bemutatott czikket minden megjegyzés nélkül fel-
vevén lapjába azt magáévá tenni nem kételkedett. Egyébb-
iránt a czikk gúnyos becsmérlő kifejezései s a „Religio" lap 
számos helyein ellenünk szórt becstelenitésekre nézve meg-
akarjuk kimélni szerkesztőt coram f. hó 6-ki tett nyilatko-
zataink ismétlésétől. Csak azon megjegyzést tesszük, hogy 
komoly szóváltásunk a most érintett jelenetnél a „Religio'' 
45-ik számában, egy részt legyezöleg, más részt tetézőleg a 
sértéseket, melyek ellenünk a lapban elkövettettek, törté-
netileg nem hiven van közölve. Szóljanak, ha tetszik, a 
jelen volt tanuk! — Vegye szerkesztő még azon jóakaró 
figyelmeztetést: Rágalmak, becstelenitések által mind maga 
a „Religio" a „Religioban" mind Szerkesztő qua keresztény 
erkölcstanár igen kedvezőtlen ferde fényben tüntettetik elő." 

E czikket, mint választ a 43-ik számbani, bennünket 

sérelmesen érdeklőre, felvétetni a „Religio" közelebbi szá-
mába a szerkesztő ur loyalitásától várjuk." 

Pest, junius 25-kén 1866. 
Patay István, 

Csiky Sándor. 

VEGYESEK. 
Emiitettük, hogy a magyar főpapság által felajánlott 

200,000-nyi összegre némelyek 10, mások még magasabb 
százaléki arányt választottak a pénzfelajánlásnál. Nem is-
mervén a püspökségek és káptalanok összeiratási arányát, az 
első tekintetre azonnal felismertük, hogy némelyeknél ma-
gasabb arány van a felajánláson; meg kell említenünk, hogy 
a kalocsai főmegyei káptalan is 25 százaléki arányban tette 
a 7000 ftnyi ajánlatát. 

A csanádi növendékpapok magyar gyakorló iskolája 
lefordította Fullerton Georgina „Csudálatos de való" czimü 
szépirodalmi müvét, melyre előfizetési felhivást tesz. A mü 
2 kötetben, 34 ívnyi, 2 fr. előfizetési árral, mely csak az át-
vételnél lesz fizetendő Az előfizetési határidő nov. l-ig ter-
jed. Tíz példány után egy ingyenpéldány adatik. 

Főtisztelendő Nagy János, Duna-Földvár legújabban 
kinevezett plébánosa, azon költségek helyett, melyek 
a bevezetés és beiktatás ünuepélyével költendők valának, 
ezen ünnepet egészen egyszerüsitvén, egy kisdedóvoda fel-
állítására 1000 forintot ajánlott: — A lelkipásztorkodásnak 
legfényesebb megkezdése. 

A bécsi érsek s bibornok Rauscher Otmár ajtatos kör-
meneteket parancsolt Bécsben, melyek e héten fognak tar-
tatni. A körmenetek ,Mariahilf' kegyteljes képéhez fognak 
vonulni, s a birodalom e nagy veszélyében hadra kész és 
vitéz hadseregeinknek győzelmet esdeni a mindenható Isten-
től, ki a nemzetek és országok sorsát intézi, s ajtatos kérésre 
minden áldást kész megadni. 

Poroszországból vallásos rajongásokról tudósítanak. A 
katholikusok élete, szabadsága veszélyben van. Ascherle-
ben, Hedersleben, Krossenben a kath. pap, vagy tanító nem 
mer az utczára jönni, mivel élete nem biztos. Schvvedtben 
Kaufmeíer katholikusnak ablakait beverték, a boroszlói 
püspökről azon ostoba mesét regélik, hogy az austriai kor-
mánynak 20 millió tallért küldött. Igaz, Poroszországtól a 
püspök csak 12,000 tallért kap, austriai birtokai pedig éven-
kint 100,000 tallért hoznak, ha adna is valamit, csak mint 
birtokos tenné. De mind mese. A püspök saját költségén 
tartja az iskolákat, a templomokat porosz Sziléziában, Au-
striából kapott pénzét Poroszországban költi. Az ilyenek 
képesek mégis a népet lázitani. Ez értelemben a németszö-
vetséghez hü államokat is ligának kereszteltek el, mely a 
16-ik századi kath. ligára emlékeztet a smalkaldi prot. unió-
nak ellenében. 

Vilmos, porosz királyról az Ausb. All. Z., mint mondja, 
egészen hiteles tudósítás után irja, miszerint ő azon erős hit-
ben van, hogy őt a Szentlélek sugalja, s Europa megújítá-
sára eszközül választotta, de ezt csak nagy vérfolyamban 
lehetséges végrehajtani. Ehez járul még az önállás hiánya, 
úgyhogy nem a Szentlélek, de minister gonosz lelkének ke-
zében valóságos eszköz. 

Dräsche Henrik, pestvárosi polgár, a pest-ferenczvárosi 
templom építésére 100,000 téglát ajánlott fel, úgyhogy ezt 
ő maga fogja az építés helyére szállíttatni. 

Kegyes adomány. 
F . Gundi M. esp. beiktatása alkalmával a testvérek és 

fiak a szentatyának . . . . . . . 15. f r . o. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

llavi szemle. 
IL 

Nem fejtegetjük, mivel mindenki vallja, hogy 
a vallásos érdekek biztositása, a vallásos és politi-
kai társadalom egymáshozi viszonyának törvényes 
megállapítása legfőbb államférfiúi kötelesség. Az 
állam azért van, hogy az egyesek javait, tehát a 
szellemi javakat is a jog karjával megvédje, élveze-
tüket biztosítsa, annál inkább, mivel a becsületes 
lélek e szellemi javakért minden földi javakat fölál-
doz, kész a számkivettetés kolduskenyerét válasz-
tani, semmint e javaktól megválni. 

E jogviszonyokat ingatni legveszedelmesebb 
kisérlet. Az egyház-állami jogviszonyok nem a tör-
vénykönyvbe, hanem az alkotmány első pontjába 
tétetnek, mivel az állami, a társadalmi életnek alap-
jai. Az állam alapjait feszegetni mindig veszélyes, az 
alapkövet kivenni, s helyébe mást tenni akarni, ez 
sokszor az épület összeroskadásával végződött. 
Ezeknek változhatatlanoknak kell lenni, melyre 
minden államfi esküdjék a királylyal együtt . Az 
alap állandósága a nemzet fönmaradásának biztos-
sága. 

Midőn 1608-ban a kath. religio mellett még 
más két vallásfelekezet törvényeinkbe becodificálta-
tott, a vallásügyi viszonyokra nézve, volt némi nyug-
vás, de nyugalom nem volt a hazában. A magyar 
nemzet életének alapja megsértetett, a seb vérzett 
még a kötés alatt is. 1790, 1839, 1843 keserű har-
ezokat jelzenek. Annyi állambölcseség, annyi mél-
tányos engedékenység máig sem volt képes békét 
hozni e hazának. Méltán mondta Deák 1832-ben, 
hogy a religionariumok behozatala a törvényhozás 
teremébe legszerencsétlenebb ballépés volt. Mit csak 
kértek, prot. honfiaink mindent megkapták. Kértek 
vallástürelmet, megkapták, — kérték az imaház, a 

cultus külső diszét, megkapták, — kértek biztosí-
tást vallásos autonómiájukra a kath. király, a kath. 
földesúr ellenében, megkapták, — kértek szabad-
ságot az áttérésekre, a vegyes házasságok összead-
hatását, az ezekből született gyermekek prot. nevel-
tetketését, megkapták; még maradt egy, a kath. 
religionak nyolezszázados alkotmányos állása, az 
alkotmányos élettel annyi viszontagságon átment 
összefüződése, ezt ők tűrni nem akarták, habár mel-
lette nyolezszáz év szónokolt; megjött 1848, a be-
vett vallások között az egyenlőség és viszonyosság 
kimondatott, — mégsincs nyugalom. A protestán-
sok tudják, hogy autonómiájuk van a cultusra és 
az iskolára, mi nem tudjuk hányadán vagyunk; 
mégis részünkről nyugalom van. Mindig előre, előre! 
reánk nézve mindig hátra, hátra ! miután az egyen-
lőség alapelv gyanánt kimondatott, hova mehetünk 
mink még hátra, hova mehetnek prot. honfiaink még 
előre, ha mégis az egyenlőségnek és viszonyosság-
nak közöttünk meg kell maradni? 

Oly fájdalmas érzést gerjeszt mindig a vallás-
ügyi panasz, nyugtalanság, hogy első hallására ösz-
tönszerűleg félelem lepi meg kebleinket ; saját ja-
vainkat féltve, más vallásúak nyugtalanságán, 
ismervén a lelkismeret nyugalmának boldogságát, 
sajnálkozunk. Azonban sok panasz van, melynek 
csak a panaszló az oka. 

De kikerülnünk nem lehet ez ügyet, habár 
soha sem mi hozzuk azt elő, „a különböző hitfeleke-
zetek között folyvást, bár csendes, de következetes 
küzdelem volt észlelhető," igy constatálja a meghűlt 
,Politikai Hetilap' a lelki állapotot, mely bajon az 
„odábbozás épen nem segitene, sőt csak mérgesítené 
azt ;" azért honfiúi lélekkel fogjuk fel az előnkbe 
tett tárgyat, komolyan, mikint a ,P. Hetilap' czikk-
irója kivánja, „lehetőleg keserítő reeriminatiók nél-
kül" akarunk szólani. Szólunk magunk, minden 
sugallat nélkül, papi engedelmességünket föntartva, 
minden perezben az első felszólitásra bebizonyítani 
akarva. 

Szóljon helyettünk a történet, szóljon felőlünk, 
2 



hogy mit a törvényhozás a prot. vallásfelekezetek-
nek megadott, azt a kath. egyház soha nem hábor-
gatta, — habár a kath. egyházra nézve jogrövidités 
volt, a meghozott törvény ellen soha semmit sem 
kisértett meg , meghagyván a jogok élvezetét 
mindenkinek. E történelmi polgári érdem jogot ad 
nekünk, hogy szavunk elfogulatlan lélekkel fogad-
tassék; polgári állásunk pedig feljogosit a követe-
lésre, hogy ha már egyenlőeknek kell lennünk, a 
törvény kedvezményeiben egyenlőtlenek ne legyünk, 
— miután a kath. egyház előnyei nem ttirettek, 
prot. honfiaink se törjenek előnyök után. Eddig me-
hettünk a jogröviditésekben, az egyenlőségen túl 
nem fogunk, nem akarunk menni, különben a haza 
nyugalma ismét oda volna, mivel a zaklató követe-
lések, a fárasztó panaszkodások siralmas munkáját 
nekünk kellene elővenni. Eddig is elég tárgy van 
erre, de honfiúi szándékkal veszteg maradtunk, fáj-
dalmasan tűrve azt, min nem változtathattunk; 
hogy még mélyebbre dobassunk, a haza érdekében 
nem akarjuk. Mély sajnálkozással emiitjük tehát az 
ügy helyzetét, hogy prot. honfiaink, midőn saját 
óhajtásaikat a belnyugalom érdekében pontozzák, 
mindig elfelejtik, hogy minket megnyugtassanak a 
felől, miszerint ők valósággal az egyenlőség hatá-
rain túllépni nem szándékoznak ; mindig elhanya-
golják, miszerint követeléseiket ugy szövegezzék, 
ugy mérsékeljék, hogy mikor saját nyugalmukat 
keresik, mink is megnyugodhassunk. így lehetsé-
ges csak a hazai, a polgári köznyugalom. Mit nyerne 
hazánk, ha prot. honfiaink a túlcsigázott követelé-
seiknek többségi szavazatot, vagy még királyi san-
ctiót is nyernének, ha lelkismeretünk és a polgári 
(örvény között ellentét levén, minket a lelkismeret 
kötelezne eme polgári törvény ellen minden törvé-
nyes eszközt megmozdítani'? Lehetnek törvényho-
zási végzések, melyeknek nem engedelmeskedni 
első lelkiismereti kötelesség, első férfias erény. 

Ez a helyzetek egyik nagy baja, az igazi or-
voslásnak egyik legnagyobb nehézsége, a beho-
zandó nyugalomnak egyik legfőbb akadálya, mely, 
hogy prot. honfiaink figyelmét, gondosságát kike-
rülte, annál inkább csudálkozunk, mivel, mink bir-
tokban levén az alkotmány és a800-dosusus szerint, 
ők mindig a követelők, a támadók zászlójával lép-
tek fel, s kimondatván a jogi egyenlőség, m a i s é 
zászlót lobogtatják. 

Indokolva van pedig sejtelmünk a prot. nyilat-
kozatok által. Tiszt. Szász Károly szerint az 1790 
és az 1843-i törvényczikkelyek a protestánsok jo-

gainak még nem teljessége, az 1843-i t. cz. „elég 
korlátolt," az 1848-i alaptörvények „bővebb kifej-
tést" „bó'vebb kifejezést" követelnek,1) a „revisio mi 
is lehetne egyéb" mint bővebb kifejtés? Teljes cul-
tusszabadság, teljes függetlenség, egész autonómián 
fölül mi lehetne még a bővebb kifejtés ? hol állapo-
dunk meg végre? 

Prot, honfiainknak, a vigyázatlanul szövegezett 
követelések által bennünk felköltött fájdalmas sejtel-
meken, annál inkább kellett volna segiteni, mert ma is 
oly anynyira ásiai nép vagyunk, hogy a rejtett csel-
lel, vagy meglepéssel kivitt terjeszkedés épen nem 
idegen vonás faji jellemünkben. Hátha a legközelebbi 
vivmányok sem lesznek a követelések ómegája? 

Megerősít sejtelmeinkben a .Politikai Hetilap' 
czikkirója, melyet a .Prot, lapban' olvasunk.2) „Az 
1848-i hongyülés a vallásügy fejlesztésében jelen-
tékeny lépést tett előre azáltal, hogy a törvényesen 
bevett minden vallásfelekezetekre nézve a tökéletes 
egyenlőséget és viszonyosságot kimondá. Evvel a 
jövő épületéhez a kivánt biztos alap letétetett ; — 
azon terv szerint fogják-e az épületet felvonni azok, 
kikre az építkezés munkája örökségképen átszállott, 
mely az alapvetők lelkében megszillemlett?" „Néze-
tünk szerint a jelen törvényhozás egyik föladata, a 
vallásügy fonalát továbbfejlesztés, s ha lehet, befe-
jezés végett felvenni ott, hol azt az 1848-i hongyü-
lés kezeiből kibocsátotta." — Jelentékeny lépés, 
mondhatnók, a legmélyebb alapokig vitt felforgatás, 
alkotmányos kath. állásunk megsemmisítése, anél-
kül, hogy ezen 1848-i hongyülés uj állami helyze-
tünk biztosítására legalább a közjogot felemlítette 
volna. Annyi előzmények után tehát, mi lehet az, 
mit ,tovább fejlesztés'nevezet alatt értenek, első kö-
telesség leendett kimondani, s a továbbfejlesztést 
ugy pontozni, hogy az egyenlőség első tekintetre, 
mint ,ne tovább' felismertessék. 

Elesiti aggodalmainkat az is, hogy eddigi nyi-
latkozatainkat a prot. nyilatkozók soha számba nem 
vették ; pontozták saját akaratjokat, nem tekintve 
mit szól a másik fél írója. í gy lépni a törvényhozás 
elébe, annyit tesz, mint azt követelni, amit akarunk, 
nem pedig amire jogunk van, vagy amit a haza val-
lásviszonyai megkívánnak ; így lépni fel annyit tesz, 
mint követelem azt. amit akarok, mivé lesz, mily 
helyzetbe jön ez által a kath. egyház? evvel nem 
gondolok. Korlátoltaknak nyilatkoztatják az eddigi 

J) Prot. egy. s isk. lab, 3 sz. 21 jan. I860. 
2) 22 szám, 3 juu. 1866 



törvényeket, gyanitani kényszeríttetünk, hogy nem jogaikra, 
hanem követeléseikre nézve, s az egyenlőség továbbfejlesz-
tése csak ugy fog kielégíteni, ha megadatik nem a jog, amit 
ugy is bírnak már, hanem a jognak oly mérvii gyakorlata, 
oly részletezett alkalmaztatása, amint azt ők akarják. Elesiti 
aggodalmainkat t. Szász Károly nyilván kifejezett öröme 
„az absque praejudicio stb. szépen kimaradt," mely öröm 
azon sejtelmet igazolja, mintha a továbbfejlesztés egészen 
praejudicium Ecclesiae catholicae lehetne. A szóváltásoknak 
ezen élét előre kellett volna megtörni, mikor az 1848-i tör-
vények továbbfejlesztéséről szóltak, mivel 800-dos nemzeti 
életünkben még a tatárjárás alatt sem szenvedtünk egyhá-
zilag nagyobb csapást, semmint 1848-ban. Az elvek kérdése 
életkérdés, becsületkérdés, halálkérdés, a többit meghozza 
az idő. 

Prot, honfiaink kénytelenek bevallani, hogy a vallás-
ügyben hozott hazai törvényeink a kath. egyháznak lépés-
ről lépésre vitt államjogi leszorittatásai voltak. A kath. egy-
házzal izig vérig összekötött magyar alkotmány mindig 
szélesebb és szélesebb csorbát szenvedett, mig azalatt az 
állami kormányhatalom előjogai egész épségekben megma-
radtak a kath. egyház belügyeire nézve. Mi is annyira bel-
ügy egy vallásos társulatban, mint vezérfejeinek választása, 
pénzeinek, iskoláinak kezelése, az egyházi joghatósági kö-
rök, megyék, stb. kivonalozása ? 1848-ig mind ez ellenmondás 
nélkül megvolt, mivel a kath. alkotmánynak elve, a kath. 
egyháznak a törvényhozásban, a közigazgatásban, a tör-
vénykezésben nyújtott garantiák még állottak; de 1848-ban 
a kath. egyház az alkotmányból kitagadtatott, előbbi garan-
tiáitól megfosztatott, fejéről a királyi korona, melyet 800 
éven át e hazában a haza javára hordozott, levétetett, mint 
mondják, szabadalmainak előnyözött állásából kiszorittatva, 
a közjog terére utasíttatott, anélkül, hogy miben áll e köz-
jog, ünnepélyes nyilatkozattal 1848-ban biztosíttatott volna. 
Mink türjük a helyzetet, melyen változtatni hatalmunkban 
nincsen, fájdalommal tekintünk nemzetünknek vallásközö-
nyösségen felemelni szándékolt államszervezetére, könye-
zünk e felforgatáson, mint nemzeti csapáson, sok más csapá-
sok kiirthatlan sárkányfogain, látjuk mi fog történni, a mai 
kath. atyák, kath. unokái mily polgári, állami mostohaságra 
jutni, de panaszainkkal, kifogásainkkal a nemzet éle-
tét még most nem zavarjuk, nyugtalanságait nem fokozzuk. 
Hazafiúi érdemünk, tudjuk, nem fog elismertetni, de azért 
érdem lenni meg nem szűnik. 

Revisiót várunk mink is, csakhogy mást, semmint az 
eddigi prot. fölszólalók. Ok továbbfejlesztést sürgetnek, mink 
pedig figyelmet, jogos méltányosságot vallásos, egyházi érde-
keinkre, melyeknek mellőzésén kivülaz 1848-iki alkotmány 
semmi mást nem tett. Revisiót várunk, az alkotmányozásba 
elhirtelenkedve berohanó államférfiú munkájának más, hig-
gadt államférfiú által foganatba vett revisioját. Ha ez lehe-
tetlen lesz, ha a törvényhozás az alkotmány alapelvén, hogy 
ez a kath. egyházzal kereken ellenzékes legyen, mit sem 
enged, — ha, mikint a viszonyok kikerülhetlen folyama 
magával hozza, az alkotmányoson előnyözött katkolikus 
egyház helyébe alkotmányosan előnyözött nemkath. fele-
kezetek lépnek ; ez ellen tiltakozni, sebeinket nyíltan, mez-
t elenül fogjuk hordozni, hagy sajongjanak, hagy vérzzenek 

azok mindenkinek szemeláttára, hogy kath. fiaink lássák, 
miszerint magukon ejtették e sebet. Kiket szavaink meg 
nem győznek, meg fogja őket győzni az, mikor az alkotmá-
nyos jogok élvezetében mindenütt a rövidebbet húzni kény-
telenek lesznek, csak azért mivel katholikusok. Viseltük 

te ' 
800 éven át az alkotmányos koronát, nincs oly merész, ki 
állítaná, hogy a haza áldásaira nem viseltük, vagy a haza 
kárára, fejlődésének akadályoztatására viseltük volna azt. 
Ebbeli felkiáltások hiu, puszta, semmivel nem indokolt álli-
tások valának, melyeknek alapja nem a történeti igazság, 
hanem csak a túlbuzgó felekezetiesség volt. Lehetett volna 
1848 méltányosabb irántunk, anélkül, hogy a nemkath. fe-
lekezetek iránt igazságtalan lett volna. De ha fájdalmunkra 
megmarad, ami van, előre mondhatjuk, hogy az úgynevezett 
továbbfejlesztés, ha nem akarjuk a nemzet életét végnélküli 
viszályoknak kitenni, mikor az egyik fél óhajtásait kielégíteni 
akarja, nem szabad a másik részt, mely hazánkban többsé-
get tesz, panaszokra kárhoztatni. 

Ha áll 1848, ha a továbbfejlesztés annak élesítése, 
terjesztése lesz, ami már eléggé fáj, változott állami hely-
zetekben egyházi helyzetünket is változtatni kell. A sebti-
ben reánk decretált, 1848-ban felvilágosító folyamodásunk 
félretételével irányunkban, ellenünk föntartott helyzetet el 
kell fogadnunk, de a benne elrejtett veszélyeket kath. éle-
tünkre, mennyire lehet, ártalmatlanná kell tenni. A prot. 
felszólalások elönkbe tartják az irányt, tájékozást adnak, 
védelemre kényszerítenek. Elesett az alkotmány, a nemzeti 
élet a kath. egyháztól, a kormányhatalom által élvezett egy-
házi előjogok is megszűnnek. Ezen előjogok a kath. alkot-
mány koronája gyanánt ékeskedtek. Megszűnt az apostoli 
nemzet, nem szűnt meg még az apostoli király személye. 
Mikor Árpád nemzetsége kihalt, a vegyes ág első királya 
pápai felhatalmazás nélkül is apostoli volt, mivel az ural-
kodó család kihalván, maradt a kath. alkotmány. Igy volt I 
Ferdinand alatt is. Ma az alkotmány gyökerében megvál-
tozott az egyház iránti viszonyaiban, az apostoli czim és 
jog nem többé az alkotmányhoz, hanem az uralkodó szemé-
lyéhez van kötve, mivel ő még katholikus, s marad e czim, 
e jog nála mindaddig, mig az uralkodó ház fönáll a trónon, 
vele él, vele vész e jog, e czim, utána uj pápai adományo-
zás leend szükséges. Az ,apostoli királyi jogoknak'1848-i 
alkotmányban semmi gyökerök, semmi talajuk nincsen, sőt 
azon jogok elkobzása a király legmagasabb személyétől, 
hogy ami az egyház javára volt, adva, egy lelketlen cultus-
minister által az egyház megrontására, leigáztatására fordit-
tathassék. Megbecsülhetetlennek kell lenni a Demzet előtt az 
apostoli király czimeés joga ; az 1848-i alkotmány szóval 
sem érinti ezeket. Irántunk az állam olyan «kar lenni mint 
minden más felekezet iránt, tehát egyházi belügyeinkbe sem 
léphet be, mikint a prot. felekezetek és a nem-egyesültek 
belügyeibe, iskoláiba, alapitványaiba be nem folyik. A kor-
mány, a közigazgatás vallásosságra nézve közönyös, az 
apostoli király jogai, amint mondtuk, ministerek által többé 
nem gyakorolhatók. Lenne csak 1848 vallásilag olyan, mint 
1847 előtt volt, katholikusnak maradni, a kath. egyház ki-
rályi jogait tisztelni akaró nemzet alkotmányában a parle-
ment előtt felelős ministerek által is gyakorolhatók volná-
nak az apostoli királyi jogok. Most ezeket ő Fölsége csak 

2* 



• í i 12 it" 

az alkotmányon kivül gyakorolhatja, miután az alkotmány 
a kath. egyházat kizárta, — kizárta, mivel a többi feleke-
zetekkel párvonalositotta, maholnap a héberekkel egy szín-
vonalra állithatja, a Krisztus imádását és kitagadását. A 
leány és anya közötti viszony megszűnt a nemzet és az egy-
ház között, nem szűnt meg még a fiu és özvegy anya kö-
zötti viszony a fejedelem és az egyház között. Mikor Isabella 
trónra lépett, a catholicissimus rex jogai uj concordatumban 
megadattak ; Robespierre által kinevezett püspökök szaka-
dárok voltak, mivel megszűnvén a kath. alkotmány, legyil-
koltatván a királyi család, megszűnt a rex primogenitus 
joga is, I Napoléon uj concordatumban nyerte el azokat. 
Megszűnt Dánia, Brandenburg kath. ország lenni, maradtak 
még, akik maradhattak, katholikusok, ezeknek nem a feje-
delem hanem a pápa nevezett föpásztorokat ; nem lett Bel" 
gium kath. alkotmány, ép oly közönyös volt mint az 1848-i 
magyar, sem első, sem második Lipót király nem nevez püs-
pököket, habár ez már katholikus. így van ez Hollandban 
s a kath. királyi liázu Szászországban is. Látjuk legújabban 
Olaszországban, hol kiköltözvén az uralkodó fejedelmek, a 
kath. alkotmány papiron maradt, gyakorlatban pedig a leg-
ellenségescbb, mégis azért az előbbi fejedelmek egyházi elő-
jogaik át nem mentek Victorra, kivéve Piemontot, sehol sem 
szabad Victor nevét a canonban említeni. Miért ? Per quod 
nascuntur jura, per illud conservantur, cum illo intereunt. 
Azért mondjuk mi, hogy a rex apostolicus jogai a király 
személyes jogai,melyeketl848-banoly módon,oly közegekkel, 
mint eddig,nem gyakorolhat,mivel a közegek többé nem azok, 
hacsak a többi vallásfelekezetek teljes függetlensége és cson-
kitatlan szabadsága mellett épen a kath. egyházat lenyügő-
zötté tenni nem akarják. Ha egyenlőségnek kell lenni, le-
gyünk, minden törvényes felekezetek, autonómiánkban füg-
getlenek, egyenlően szabadok. Az apostoli jogok gyakorla-
tának módja az országgyűlésen kivül esik, ez egyenesen ö 
Fölségénok és a püspöki karnak a dolga. 

Mentünk mink katholikusok 1608-tól lefelé, az egyen-
lőség színvonala alá szoríttatni nem akarunk, különben ta-
nácsosabb lesz őszintén kimondani, hogy a politikai előnyök 
megmaradnak, csak az előnyözöttség birtokosa változik. 
Mihelyt az állam többet akar befolyni a kath. egyház bel-
ügyeibe, semmint a protestánsok, unitáriusok, nem-egyesül-
tek belügyeibe, azonnal ezen felekezetek előnyben lesznek. 
Van apostoli király, — nem volt, nincsen, nem lesz apostoli 
ministerium. 

Ennyit nyiltan, szabadon, a jognak méltóságos érze-
tében. Ugy látszik, mintha semmibe sem vennék a kath. ér-
zelmet, s ennek nyugalmát. Igaz, katholikusaink nagy része 
a nemkath. folyamban úsznak, a kath. egyház állami, tár-
sadalmi érdekei ellen szavaznak. De nem lesz mindig igy ; 
kitagadják ezek jámbor őseiket, ki fognak tagadtatni saját 
unokáiktól. 1530-ban, 1600, 1830 után nagy roham volt, el-
kapattattak, sokan tévedtek ; de az észlelés napjai is meg 
szoktak jönni. Mikor a dolgok annyira jönnek, hogy a ka-
tholikusok közöl magasabb hivatalnok sem fog lehetni, ha-
csak szóval tettel nem üldözi hitének, egyházának javait) 
jogait, polgári igazait, mikor szégyen lesz katholikusnak 
lenni, akkor ébred fel a kath. lélek. Francziaország, Bel-
gium tündöklő példa a gyászos példák után és mellett. Ugy 

vettük észre, hogy a vallásügyről irók tekintettel sincsenek 
arra, hogy a katholikusok kielégítve legyenek. Lehet, hogy 
a képviselők nagyrésze is azon véleményben van, mintha a 
kath. egyház ellen mindent szabad volna tenni. Hogy a hor-
vátok, a szerbek, az oláhok, a rutének, a felvidéki slávok, a 
zsidók kielégitve legyenek, arra gondolnak ; de hogy a ka-
tholikusok meg legyenek elégedve, avval nem látszanak 
törődni. Azok hazafiak, mikor követőinek, minket olyan ha-
zafiaknak akarnak, kik ne követeljenek semmit. Egyetlen 
rabbit az országgyűlésen megtámadni hazafiatlanság, sőt 
merény volna, habár ők sem angyalok, valamint egy super-
intendens sem az; de a kath. püspökséget, átalában, minden 
constatált tényálladék nélkül, egész testületben megsérteni, 
ez ellenmondás nélkül megtüretik az országgyűlésen. Pedig, 
ha egész testületről van szó, ennek annyi hazafiúi érdemei 
vannak, ahány lapjai vannak hazai történelmünknek. Szo-
morú igazságok, de igazságok az ily jelenetek. Egy vallás-
felekezet legkisebb szolgája ellen nem mernék azt, amit az 
egész püspökség, az egész kath. clerus ellen egyes képvise-
lők mernek. Más vallásfelekezet alapitványai szóba sem ho-
zatnak, a kath. alapítványokról írogatnak. Miért ? Mivel 
ezek ,királyi'' czimet viselnek. Mely czim nem azt jelenti, 
hogy a király adta, habár a nemesek jószágai is a király 
kezéből jöttek, s némely nemkath. alapítványok is a király-
tól eredtek, hanem azt jelenti, hogy azon kath. alapítványok 
az országos alkotmány, a király védelme alá helyeztettek, 
mint például a kassai, az egri jogakadémia, vagy a kalocsai 
középtanoda. Ami ezelőtt a jog biztosságának neve volt, 
most némelyek előtt épen az a jogtalanságnak jelvénye, az 
elkobzás ösvénye. 

Ezek miatt sajnáljuk mink, hogy prot. honfiaink a val-
lásügyi értekezéseknek fuláukját kihúzni elfelejtették. A 
félreálló államszekeret, mikint ők mondják, oly erővel eme-
lik, hogy méltán lehet félni, miszerint a másik oldalra egé-
szen feldöntik. Ellentétes az irány közöttünk. A katholikus 
elfogadhatja a politikai 1848-at, habár ebben is a szükségek 
elcsitithatatlan követeléseihez kell alkalmazkodnia ; de ha 
mindenben is elfogadná ugy amint van, a vallásügyekre 
nézve bűnös tévedés, századra siralmas következések nélkül 
el nem fogadhatja. A katholikus revideálni akarja 1848-at, 
hogy ami gyűlöletes van benne, amit csak a hirtelenkedés-
nek ró fel, az megigazittassék : a prot. értekezök, amint lát-
szik, revideálni akarják, hogy ami ellen már eddig pana-
szunk van, ami semmiképen sem állhat meg, például, a mi-
nisterium körébe bevont, a parlementi többség szavazatjai 
alá vetett apostoli királyi jogok, stb., az még tovább fejlesz-
tessék. A katholikusok tunyák, a protestánsok fiirgék, moz-
gékonyak ; pedig a győzötteknek a kettő közöl nem lesz 
egyenlő sorsuk. Ha a katholikusok érdeke sértetlen marad, 
a protestánsoknak nincs mitől félni ; de ha a továbbfejlesz-
tés most a katholikusok hátrányával megtörténik, minden-
től lehet félnünk. Hogy az „absque praejudicio Ecclesiae 
catholicae" 1843-ból, 1848-ból szépen kimaradt, ezt öröm-
mel üdvözölték, milyen legyen tehát az a tovább-fejlesztés. 
világosan sejtetik. A protestánsnak, ha buzgalma csak egy 
százalékra szállna is le, nincs mitől tartania, mivel a katho-
likus nem tört törvényes jogai ellen ; de a tunya, a gondat-
lan katholikus ez ügyben csak magának árt. A cultusbizott-
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mány szerencsétlenül választatott, bizalmat épen nem ger-
jeszt ; a nyilvános ülések szokás szerint, az ügynek kényes 
volta miatt, tárgyalás nélkül maradnak ; a felsőház gyöke-
res módosítást nem teend, s ha visszaküldené is, elfogadja 
majd máskor. A királyi sanctio szinte nem szokott örökre 
késni. Nekünk ö Fölségét a sanctio körüli határozásaiban 
előre kell segitenünk, azért a sanctio előtt, valamint most a 
cultusbizottmány törvényjavaslatai előtt ki kell mondanunk : 
a kath. egyház autonomiája ezután is sérthetetlen, függet-
lensége ezután is megtörhetlen, az egyenlőség nem leliet más 
mint a függetlenségben, azért a kath. egyház ellen nem sza-
bad mindent tenni. Az állam felőli függetlenségünk biztosi-
tását minden jövő törvényhozásra alapszabály gyanánt meg-
nyerve, ő Felsége apostoli királyi jogainak gyakorlati mód-
jának feltalálásában nem lesz nehézségünk.Ha van viszonyos-
ság, prot. honfiaink minket ugy tartoznak segitenia magyar 
ministerium ellen vallásügyeinkben, valamint mink segítet-
tük őket a bécsi miniaterium ellen. Ki tapodja össze vallás-
jogaimat, nem nyom semmit, elég ha tapodja, bárki legyen 
az, s ha magyar az aki tapodja, annál inkább sért, mivel vé-
rem véremig sért. Nem akarunk a közjogban semmit mást, 
minthogy a közjogból ki ne zárassunk. 

Segítsenek most akiknek lehet, amint lehet, amit le-
het, ha a kath. egyház a balsugallatu törvényjavaslatok alatt 
szívig sértve vérzeni fog, hosszú zavaroknak fognak lera-
katni magvai. Ne követeljük azt, amit akarnánk, hanem la-
toljuk a követeléseket, igazságosak-e? kiegyeztethetők-e? 
így jutunk el köznyugalomra. Melyek ki nem egyeztethetők, 
azokat hazafiúi erénynyel, könyezve a vallásszakadáson, 
tűrni kell. Ezt mondjuk minden nem-kath. magyarnak. Ha-
zafiaknak akar némelyik minket, a ,Politikai Hetilap' czikk-
irója is számit erre ; hazafiaknak ! egészen az egyház eláru-
lásaig. Ily hazafiak nem leszünk. 

Miért nem vagyunk korunkkal 20 év múlva ! Unokáink 
szenvedni fognak, de felelőssök nem lesznek ; rajtunk pedig 
mind a szenvedés, mind a felelősség. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jul. 4. Daczára annak hogy háborús időket 

•elünk, mégis a régi classicitás szelleme lebeg felettünk s ugy 
tetszik, mintha Horácz csak ma irta volna Maecenashoz 
czimzett ódáját. Mennyien szívták magukba nem rég Rákos 
porát a lófuttatásnál, s nem féltek a regattakor a Duna víz-
gőzös levegőjét magukba szívni ! „Sunt, quos curricolo pul-
verem Olympicum collegisse iuvat." Nem iparkodnak-e az 
emberek épen ugy előre, mint ez régenten történt daczára a 
a, háborús időknek „hunc, si mobilium túrba Quiritium—certat 
tergeminis tollere honoribus." Ki ne kívánna, ki ne örülne 
épen ugy a jó aratáson mint Horácz polgártársai, nem ezért 
félünk-e a fagy és szárazságtól ? „illum, sí proprio condidit 
horreo, — quidquid de Lybicis verritur areis." A földmíves 
most épen ugy fél a tengeri rák ollója közé jutni, mint Ro-
mának egykori polgárai, s inkább ő veszi, mint akkor, ugy 
most is a pirosra főtt ollókat kezébe. „Gaudentem patrios 
findere sarculo—agros Attalicis conditionibus — numquam 
dimoveas, ut trabe Cypria — Myrtoum pavidus nauta secet 
mare." A bort Maecenas idejében, hogy szerették, erről köl-

tőnk tanúskodik, s hogy most is szeretik, azt sokan tapasz-
talhatták, midőn az ó-budai búcsúról estefelé hazajöttek. 
,Est, qui nec veteris pocula Massici — nec partém solido 

demere de die — spernit." A háború soknak szintoly kedves 
mint majdnem kétezer éve lő t ' . S mint akkor a tanácster-
mekből a csatatérré, ugy most is az országgyűlésből a csa-
tába sietnek. „Multos castra iuvant, et lituo tubae — permixtus 
sonitus, bellaque matribus — detestata." 

O classicus idők ! melynek hősei a kétezer év előtti 
hősökkel igy kiáltanak : „Nem kell kereszténység/' miért? 
Mert a keresztények Istene kevély, nem tür maga mellett 
szenvedélyeket, bünt, gonoszságot, az oroszlányok elé tehát 
a keresztényekkel, s csakugyan elitéltettek most mint egy-
kor a keresztények az oroszlányok elé, ime a két nagy cir-
cus, a déli és éjszaki csatatér — vagy talán nem titkos tár-
sulatok-e rendezték, nem ezek tolták Ausztriára e véres 
háborút ? — 0 igen classicus időket élünk ! Az egyház jó-
szágai elraboltatnak az olasz félszigeten, mint ezt sz. Lörincz 
idéjében a pogányok tették. De mai nap a 19 század csúffá 
teszi a régi classicus időket, mert mig most a szerzetesek 
eltörültetnek, az egyházi jószágok elraboltatnak, az isteni 
szolgálat megvettetik, addig a régi classicus időkben a jövő, 
a capitolium oltárára teve zsákmányát Sokrates — nem 
mondjuk, hogy jól történt — mivel az egy igaz Istent ismert 
kivégeztetett ! 0 classicus idők, midőn ma meg akarják a ke-
resztény hit tanítását akadályozni, mint ezt a régi classicus 
időkben történt, tanúskodik erről az ,Uj korszak' 25. szá-
mában K. L. által irt czikk — most még csak az kellene, 
hogy a katholikus iskolák tankönyveit nem-katholikusok 
bii'álják ! 

Avispa. 
ZSÁMBÉK, jun. 2 ">-kén. Kiknek az egyház, átalában 

az emberiség legszentebb jogainak ügye szivükün fekszik< 

érdekelve — többé kevésbbé résztvevőleg — • figyelemmel 
késérik a szellemi s anyagi harczot, mely az egyház jo-
gai ellen kíméletlenül vivatik. 

Vannak, kik megdöbbenve a hitközönyös s hitetlen 
öreg Europa torzképe látásán, aggódó lélekkel — elég gyá-
ván — a rendithetlen kőszál lezuhanásától, Péter hajója el-
merülésétől félnek. 

Mások, az egyház állandósága s örök fenmaradása 
biztos tudatában ringatódzva, anélkül, hogy csak a legbiz-
tosabb mentőhez is kiáltanák : „Uram ments meg, mert el-
veszünk", biztos reményében a győzelemnek, semmi veszélyt 
nem sejtve, tétlenül szemlélik a harczot, vagy épen visszavo-
nulva a hareztérről, agyonhallgatás, ignorálással akarják 
a csatát megnyerni, hasonlón a félénk gyermekhez, ki az 
ijesztő rém ellen mentve véli magát, ha csak fejét is elrejt-
hette. 

De nem igy a lelkesek. Ezeket a veszély nem zsi-
basztja ; hanem szent lángra heviti . . Ezek a veszély elől 
nem buvással, hanem annak feltartóztatásával — elhárítá-
sával kívánnak szabadulni . . . Vigaszunk — erős remé. 
nyünk : hogy a váló perezben — a határazó pillanatban e 
csüggetegek . . . túlbizakodók . . . félénkek csoportosan sora-
k óznak a bátran küzdök zászlója alá s küzdvágyva kiál-
tandják : „Hol a veszély ? " . . . 

A körültekintő okos őrség, várának mindennek előtt 
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azon részét tartja szem előtt legondossabb őrizet alatt : mely 
az ellenség támadásának — a veszély rombolásának egyedül 
nyithat rést . . . . Ha az ég borul — setét veres szine vihart 
jósol — a hajós vitorláira tekint, ezeket összevonja ; mert 
ezekbe kapaszkodva a vihar, neki legnagyobb károkat okoz. 
A földmives ugyanakkor kévéit kötözi, szénáját, szalmáját 
hozza rendbe ; mert gazdasága e része van legnagyobb ve-
szélynek kitéve. 

Vihart jósolnak az egyháznak mindenütt . . . Hol árt-
hat a vihar az egyháznak ? . . . . Mely részen fenyegeti ve-
szély az egyházat ? . . . ezt kell az egyházát szerető s védő 
harezosnak mindenek előtt tudnia. 

Mert ha az „egyház" nevezet alatt, ama fenséges — 
isteni tant értem, melyet maga Isten, mint az emberi-nem 
Megváltója hozott ; hogy a setétség helyett világosság — a 
törvény megölő betűje helyett annak éltető szelleme a téve-
lyekben kifáradt gyarló emberiséget itt e földön alkalmassá 
— képessé tegye ideig s örökké való boldogságát mun-
kálni, s részben már most élvezni, egykor pedig teljes bir-
tokába jutni : ily értelemben az egyházat semmi veszély 
nem fenyegeti — nem fenyegetheti soha; mert akár az 
isteni tan eredetét, akár fenségét, szentségét, akár működés-
ben boldogitó következményeit soha senki be nem homályo-
síthatja — meg nem gyengítheti, sem működésében mint 
hatálytalant fölöslegessé nem teheti, . . . örökre nem ! „Ég 
és föld elmúlnak de az én szavaim el nem múlnak." 

Hol tehát a veszély ? ! 
Ha az „egyház" nevezet alatt amaz isteni intézetet 

értem, mely Jézu3 mint láthatlan, s a római pápa mint lát-
ható fő alatt az egyedül igaz — egyedül üdvözitő tant min-
den hamisítástól megőrizve — minden időben, minden he-
lyen terjeszti ; ez értelemben vett egyházat sem féltem 
a veszélytől : mert akár annak isteni hivatását — az igazság 
megőrzésére, tisztán tartása, az idők teljéig terjesztése; — 
akár a történetet — a vérengző Nérók, kegyetlen Diocleci-
ánok korszakán kezdve a barbarok romboló undulatioin 
keresztül napjainkban az egyház s pápa-falók álnok s vé-
rengző erőszakoskodásaikig — tekintem : mindenütt kiolt-
hatlan lángbetiikkel irva látom e szavakat : „íme én veletek 
vagyok a világ végéig." 

Hol hát a veszély ? ! 
Ha az „egyház" nevezet alatt a hivők összegét ér-

tem, — mint szent Ágoston mondja : „Ecclesia est populus 
fidelis per universum orbem dispersus"— vagy e nevezetbe 
foglalom az egyháznak — ennek szolgáinak isteni Mesteré-
től öröklött elévülhetetlen jogait ; ugy szinte a legszentebb 
jogokon alapuló s legigazságosabb uton akár öröklött, akár 
szerzett javait, melyek szent hivatása teljesítésére szüksége-
sek — sőt nélkülözhetetlenek : e szempontból véve az egy-
házat féltem, — a közelgő veszélytől egyesült erővel, ret-
tenthetlen bátorságai védelmezni — szükségesnek tartom . . • 
A hivek közt mutatkozó hitközönyösség — ebből eredt er-
kölcstelenség — jogaink gáncsolása, kétségbe vonása — 
közügyeinkböli leszorittatásunk hangosan kiáltják : itt a 
veszély ! ! . . . 

Igen a lobogó láng, mely világszerte kéméletlenül 
pusztít, hazánkban is hullatja a tüzes sziporkáit . . . A bebo-
rult láthatár hazánk egén feltűnt nap verőfényét oszlat ja . . . 

A tornyosuló setét felhők vihart jósolnak.. . A zúgó folyam 
medrét áthágni, töltését elszakitani készül . . . Itt a veszély > 
Hol a veszély mutatkozik, oda siessünk ! Megmenteni ami 
van — visszaszerezni ami elveszett — ez teendőnk — ez 
szent kötelességünk. 

Gremsperger István. 
ROMA, jun. 19. A bíbornoki testület jun. 17-én hódoló 

tisztelgésen volt a szentatyánál. E nap IX. Pius megválasz-
tatásának évfordulója. A Sixtina kápolnában tehát isteni-
tisztelet capella papalis tartatott, Reisach bibornok a szent-
atya jelenlétében a nagymisét mondta, mely után a szent-
atya a ,dei paramenti' terembe ment, s Patrizi bibornok, 
Mattéi dékán hiányában, a szentatyához rövid hódoló üd-
vözletet mondott. ,,Ha az egész kath. világ örömmel üli meg 
e napot, minél inkább mink ! Igen ! szentséges atya, a bí-
bornoki testület kötelességből, hálából, álmélkodási s gyen-
gédségi érzelemből forró vágyakkal van tele szentséges 
atyánk jóvoltáért, s bízunk, hogy az Ur, miután e heves zi-
vatart megengedte, ezt csak az ő dicsőségére engedte meg, s 
a hajósnak érdemeire csendességre fogja hozni azt. Az Isten 
dicsőségének tündökölni, s szentatyánk érdemeinek megju-
talmaztatni kell. Ezek a bibornoki testület őszinte érzelmei, 
nem annyira ajkainkon semmint sziveinkben, igy akarván 
egy balsugallatu testvérnek (de Andrea) hibáját jóvátenni, 
kinek itt kellene velünk lenni." 

Erre ő szentsége felelt azon lelki, és mindenkit meg-
ható erővel, mely egyedül az ő sajátja. „Teljes megelégedés 
érzelmeivel fogadom ragaszkodástoknak nyilatkozatát. Ezt 
én sziveitekben olvastam. Igen ! bizom az Istenbe a borzal-
mas megpróbáltatásban. Azok, kik a szentszéknek hálával 
tartoztak, annak jogait lábbal tapodják a legbünösebb mó-
don (Victor és családja;) vértanuságra viszik a szentély 
szolgáit, kiket védelmezni köteleztetnének ; elűzik a püs-
pököket, (itt ujjal mutatott a számos elűzött püspökökre,) 
tömlöczre vetik a papokat, a laicusokat, egyedül a religio 
gyűlöletéből ; kifosztják, kirabolják a templomokat, a szent-
helyeket, elfojtják a szerzetes rendeket, melyekben lehet 
ugyan méltatlan, de egyátalán tekintve, az egyháznak be-
csületére, diszére és támaszára vannak, az egyház tündö-
kölvén az ő szép és jótékony kfllönféleségeikben. Akik eze-
ket üldözik, azoknak fejére az Isten haragja száll, és az 
egyház kárhoztatja, melyet én ez alkalommal egészen meg-
újítok. Hívjuk-e fel fejeikre Ananias és Zaphirára sz. Péter 
által mondott átkot ? Ananias és Zaphira nem voltak oly 
bűnösök mint ezek. Nem, ne hívjuk fölékbe az átkot, imád-
kozzunk inkább az Istenhez, hogy sugallja nekik azon bűn-
bánatot, melyet a kereszten függő latornak sugallt, s aki 
emiatt méltó volt hallani Jézustól : „mecum eris." O ! imád-
kozzunk és reméljünk, hogy eljön egy nap, melyen ők is 
hallani fogják. : „mecum eritis." Azonban, míg a nap megér-
kezik, mi köteleztetünk ellenállni az ö istentelen akaratjok-
nak. (Victor, és az ő ministeriuma és kamarája.) Mikor ők 
igazságtalanságot parancsolnak, kötelességünk nekik felelni 
az apostollal : obedire oportet Deo magis quam hominibus. 
Az emberek gonosz akarata soha sem fog győzedelmeskedni 
az Isten akaratján, amint gondolják azon férfiak, kik bűnö-
sök levén részben a mai szerencsétlenségen, összevegyitik 
az igazságot a tévelylyel, meggyöngítik a tekinytélynek 
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régi a romolhatatlan eszméjét, s együgyüen azt hiszik, hogy 
igy meghódítják a világot. (Kath. liberálisok.) íme ! ezt 
fogja nekünk hozni az Isten áldása, melyek a bibornoki tes-
tületre, a püspökségre, a főpapokra, az egész papságra, a 
hívekre, és azoknak képviselőire könyörgök az égből. Itt 
csak itt van az üdv : Domini est salus, et super popdum 
tuum benedictio tua." A szentatya egész lelkében meg volt 
hatva, midőn beszélt. Szavának leirhatlan varázsa volt, mi-
kor az egyház átkát mondta ki az olasz kormányra, mely 
üldözi az egyházat. Szemei végre könyeket hullattak. A 
halig atóság el volt ragadva szentatya szavain ; s mikor meg-
szűnt beszélni, mindnyájan lábaihoz rohantak, ruhának szé-
leit csókolták. 

LONDON, jun 10-én. Nem nehéz napjainkban ész-
lelni azt, hogy a protestantismus épen a jelenkorban hatal-
mas crisisen megy át. Mialatt t. i. egy része szemenkint 
tépi szét azon lánczot, mely őt eddig még az evangéliumhoz 
csatolja, és sebes léptekkel halad a nihilismus tátongó örvé-
nye felé : egy másik része természetesen magyarázható el-
lenhatás folytán, láthatóan közeledik Jézus Krisztus igaz 
egyháza felé ; sőt más oldalról a görög egyházzal is fusiot 
kiván létesíteni. Karácsony ünnepe alkalmával London tem-
plomaiban éjféli istenitisztelet tartatott, s a kereszt elülvi-
tele mellett körmenet. Ezelőtt a prot. lapok nem győzték 
eléggé gyalázni azt, mit ők pápista babonának neveztek ; 
most pedig ugyanazon lapok meleg hangon, részletes tudó-
sításokat adtak eme rendkívüli ajtatosságról. Szertartásaink 
elfogadása, anglikán zárdák alapítása, nevezetes férfiak 
nagy számbani megtérése, mindezek váljon hitünk közeli 
diadalának előjelei-e ? vagy minden eredmény nélkül fog-
nak ezek ismét szétf'oszlani ? E kérdésekre adandó válasz 
tárgyában a legilletékesebb férfiak is megoszlanak. Vannak 
kik hiszik, miszerint eme részletes megtérések a közeli tö-
kéletes megtérésnek előhírnökei, vagy is hogy egyikök ki-
fejezésével éljek, a jég megrepedése, annak közeli tökéletes 
felolvadását engedi reménylenünk. Mások ismét oly véle-
ményben vannak, hogy eme remények csalnak, s hogy mig 
hosszú idő folytán eme reformátorokról is lehet mondani, mit 
ÍX-ik Pius pápa egy puseysta tudornak mondott : ,ti olya-
nok vagytok, mint a harangok, melyek az egész közönséget 
templomba hívják, de magok oda be nem mennek ?' Főoka 
ezen véleményöknek, hogy ama reformátorok azt hiszik, 
hogy csak lényegtelen dolgokban térvén el, az Ur igaz egy-
házában vannak ; tehát nem ők a kath. egyházhoz, hanem 
a kath. fegyház ő hozzájok szegődjék. Isten kezében vannak 
a szivek, és ö meglágyíthatja azokat, amikor neki tetszik. 

PARIS, jun. 15-én. A montreali ,Minerve' után közöl-
jük Conolly, halifaxi érseknek az uj braunschweigi kor-
mányzóhoz intézett levelét, mely érdekes párhuzamot tar-
talmaz a canadai és az éjszakamerikai katholikusok sorsát 
illetőleg. „Engedje uram — igy ií' — ezen tartományok (Ca-
nada) kath. híveinek ő felsége (az angol királyné) iránti hó-
dolatát, és kegyelmességed iránti köszönetüket nyilvánítani 
azon beszédért, melyben oly bátran mondja ki érdekünk-
ben az igazságot. Meg vagyok győződve arról, hogy a vál-
ság idején eme tartományok kath. lakosai hűségben, és kö-
telességeik teljesítésében senki által fölülmúlni magokat nem 
engedendik. Követeli saját érdekünk is, inert ini a válto-

zásesetében semmit sem nyernénk, mindent vesztenénk. Van 
Jólétünk, igazság, rend, béke, szabadság, kereskedelmünk 
védve van, pedig hatszor kisebb költségek által eszközölve, 
mint a szomszéd (észak-amerikai) köztársaságban. Változ-
tatni eme helyzetet öngyilkosság volna, és belátással bíró 
katholikusaink azt érzik, hosszú évek során át szerzett ta-
pasztalásból tudván, hogy a canadai katholikusok politikai-
lag és társadalmilag jobb, magasabb helyzetben vannak 
szomszédaiknál. 

KONSTANTINÁPOLY, jun. 8-án. A keleti szaka-
dárságban ujabb komoly mozgalmak keletkeztek. A patri-
archa ellentétben egyházának hagyományaival, suprematiát 
akart még az anyagiakban is gyakorolni, minőt, elődei még 
a lelkiekben sem birtak. Eddig a patriarchák ezen tárgya-
kat nem csak a zsinatnak, hanem a laicus tagokból is rész-
ben álló vegyes bizottmánynak terjesztették elő. Hosszabb 
idő óta azonban, a patriarcha ezen tenácsokat számba sem 
vette, hanem önkényileg rendelkezett, amiért is a vegyes 
tanács és a zsinat tiltakozott. Ahelyett hogy most engedett 
volna, fel akarta oszlatni a vegyes tanácsot : ez viszont az ő 
letételét kivánta. — Nem lehet előrelátni, mily következ-
ményei leendnek e súlyos viszálynak ; de ugy tekinthetni, 
mint a nagy schisma feloszlásának egyik jelét. Midőn még 
eme szakadárságnak megvolt egysége, tömörültsége, ereje 
is volt ; de mióta a szakadás saját keblében dulakodik, el-
vesztette nimbusát, és a patriarcha nem ritkán arra szorúl, 
hogy hanyatlásnak indult tekintélyét musulmann szuronyok-
kal támogassa. A patriarcha, aki ellen a zsinat és vegyes 
tanács tiltakozásai emelkednek, odáig jutott, hogy a kor-
mány az uj zsinat tanácskozási elnökéül egy basát küldött, 
és gátolta, hogy a tanácskozás titkos legyen. Képzelhetni, 
mily erkölcsi hatással lehetnek ily jelenetek a szakadár 
egyház jólelkű tagjaira ? Nem lehet más eredménye ennek, 
mint hogy, ha a hitünkre térők ellen intézett fondorlatok 
megszünendnek, a megtérések számosak leendnek. A hatt-i 
— um aj um eddig a legtöbb tartományban végre nem hajta-
tott, pedig a catholicismusnak terjedésére nemcsak Bolgár-
országban, hanem a török birodalom egyéb tartományaiban 
is nem kívántatnék más, mint annak lelkismeretes megtar-
tása, amennyire a lelkismeret szabadságára vonatkozik. Is-
mételjük, mit sokszor állítottunk, miszerint a Portának na-
gyobb érdekében feküdnék, ha a catholicismus lépne a sza-
kadárság helyére. Meg kellene emlékezniök a törököknek 
arról, hogy a schisma volt az, mely közöttök az orosz be-
folyásnak tág kaput nyitott, és hogy eme befolyás csak a 
kath. hatalmak által kisebbittethetett. Vegye fontolóra a pá-
risi békekötés előtt és általa történteket, és az elvállalt kö 
telezettségeknek tegyen eleget, és meg fog győződni az ered-
ményekről. 

VEGYESEK. 
Folyó hó 19-én igtattatott be esperesi és tanfelügyelői 

hivatalába ftdő Oundy Mihály bakonyai plebáno3, kit e na-
pon kerületi tagtársai, szomszéd barátai s tisztelői szép 
számmal leptek meg. Ebéd alatt nt. Liebhauser Ferencz 
abaligethi plébános ur indítványára a jelenlevőktől péter-
fillérek gyűjtettek, s az e czélra egybegyűlt 15 ft. a jelenvolt 
nt. ifj. Bencze István szentszéki jegyző urnák azonnal átada-
tott. (K—Z.) 
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A május hó 9-én elhunyt Szépe János esperes és bi-
csérdi plébános hagyományai a következők : a) a bicsérdi 
éneklőmesternek és segédjének 20; b) szent-misékre 120; 
c) a pécsmegyei nyugalmazott papok pénztárának 50 ; d) 
a pécsi athaeneumnak 50 ; e) a pesti vakok intézetének 
10; f) a váczi süketnémák intézetének 10; g) különféle 
missiókra 30 ; h) a bicsérdi plébánia szegényeinek 30 ; 
i) a mágocsi és mocsoládi plébánia szegényeinek 20—20 ; 
j) a mocsoládi templomnak alapítványul 50 ; k) a bicsérdi 
iskolába járó szegényebb sorsú gyermekek számára oly for-
mán, hogy az évi kamatokból könyvek és Íróeszközök vetesse-
nek 100; 1) a pécsi papneveldének állampapírokban 400; 
m) a pécsi kisebb papneveldének 100 ; n) a szent ferencz-
rendi szerzetesek pécsi s nagykanizsai zárdáinak szent-mi-
sékre 100—100 ; o) fundus iùstructus fejében 20 ftot ha-
gyományozott. Az összes hagyaték eszerént 1230 ftot to-
szen. — A május hó 29-én elhunyt hátai plébános, bold. 
Fekete Ferencz pedig a) a pécsmegyei elaggott papok se-
gélyezőintézetének 100 ; b) a mi-asszonyunkról nevezett 
pécsi nőzárdának 100 ; c) a pécsi papneveldének 100 ; d) 
a pécsi irgalmasok zárdájának 100; e) a más világrészben 
működő téritöknek 200; f) a bátai kath. templomnak 100; 
g) egy, bátai származású s a helybeli plébános által válasz-
tandó jó erkölcsű fiúnak 200 ftot hagyott oly czélból, hogy 
ezen ifjú inaskodása ideje alatt a kamatot évenkint meg-
kapja ; fölszabadulása után pedig a kamat tökésittetvén, ez 
összeg csak czéhbe-lépésekor adassék neki kezébe ; h) egy, 
a bátai plébános által kijelölendő jó erkölcsű bátai kath. 
árva leánynak házasságra lépése után 100; i) szegényebb 
sorsú iskolába szorgalmasan járó jó magaviseletű kath. gyer-
mekek között évenkint kiosztandó tankönyvekre 300 ; j) 
fundus instructus fejében 200 ; k) a bátai szegényeknek 
halála után azonnali kiosztandó 100 ; 1) szent-mise alapítvá-
nyokra még életben 700 ; m) a pesti vakok, a váczi süket-
némák intézete-, a pécsegyházmegyei pénztárnak s a régi defi-
cientia alapnak 10 —10 — összesen 40 ftot hagyományozott; 
n) cselédjeinek az eddigi szolgálati béren kivül két egész évi 
bért rendel kifizettetni. — Megjegyzendő, hogy a boldogult 
minden hagyatékot pengőpénzben, három ezüst húszast szá-
mítva egy forintra, rendel kiszolgáltatni. Jótékony czélokrai 
összes hagyatéka : 2240 ft. pengő pénzben. (Kalauz.) 

Sierra-Leone missiói állomás egyike a legveszélyeseb-
beknek, mivel az európaiakat a sárgaláz sorban ragadja. 
Koeberlé atya a Szentlélek egyesületből, ugyszinte Marion-
Brésillac püspök ily lázban haltak meg. A missiói állomás 
azonban nem maradt betöltetlenül, Chauvière atya, Sénégal-
ban apostoli praefectus, Sierra-Leoneba ment. Blanchet atya 
igy irt 1865 oct. 20-áról Free-Townból : „Száztiz európaiból 
35 halt meg eddig. E halálozás a kath. pap jelenlétét szük-
ségesebbé teszi. Kápolnánk, iskolánk nincs, tehát nem me-
hetünk előre. 40 protestánst az egyházba fogadtunk, kiket 
az Isten hazájokból kivezetett, hogy messze földön az igaz 
egyházba bevezethesse. A szeretetnénék számára a ház már 
épül, ők fogják a gyermekeket oktatni, és a betegeket 
ápolni. A szegény gyarmatosok adót vetettek magokra, hogy 
kápolnát építhessünk. Eddig az istenitisztelet csak egy vis-
kóban tartathatott meg." 

III Napoléon Vichyben, kedves fürdőhelyén, kápolnát 
építtetett 12-ik századi építési izlésbon. Dicsértetnek az üveg-
festmények. A császári család élő tagjainak névszentei sz. 
Napoléon, Eugenia, Hortensia, stb. művészi festményekben 
diszlenek a kápolna falain. 

Emiitettük, hogy Orloff herczeg, az 1856 párisi béke-
kötés hőse, Londonban volt, hogy a muszka és az anglican 
szakadár felek között vallásos egyességet, inkább vallásegy-
séget hozzon létre. Az anglicán papság egy része, számra 

200-an a 17,000-ből Romával akarna egyesülni, de' alku-
dozva a dogmák fölött. Mintha a dogma a mi tulajdonunk 
lenne, mely fölött alkudozni, melyen felezni, melyből engedni 
lehetne ! A dogma oly igazság, mely nem a miénk, doctrina 
mea non est mea. Később, ez év elején anglicánok indítvá-
nyára anglicánok és katholikusok egyletbe álltak, hogy An-
glia megtéréseért imádkozzanak. Ez ügy, lehet-e ily egy-
letbe katholikusoknak állani, lehet-e communionem precum 
cum haereticis fovere V Romába terjesztetvén, a congregatio 
a szentatya nevében válaszul adta : 1) azon vélemény, mintha 
az egyház három részbői állana, romaiból, anglicánból, musz-
kából, eretnekállitás, mivel az egyház egységét tagadja ; 2) 
„quod Christifideles et ecclesiastici viri haereticorum ductu, 
et quod pejus est, juxta intentionem haeresi quam maxime 
pollutam et infectam pro Christiana unitate orent, tolerari 
nullo modo potest;" 3) ezen imatársulat „conspirantes in 
eam indifferentismo favent, et scandalum ingerunt ;" 4) „ma-
xima igitur solicitudine curandum est ne catholici vei specie 
pietatis vei mala sententia decepti, societati, de qua habitus 
est sermo, aliisque similibus adscribantur, vei quoquo modo 
faveant." Hogy is állhatna be a katholikus oly egyletbe, 
melyben a kath. lélek imádkozik, hogy Anglia kath. hitre, 
az anglicán pedig, hogy a kath. egyház anglicán hitre tér-
jen ? Quae communicatio Christi ad Bélial ? 

Bezdányból irják a P. Lloydnak, hogy ott egy naza-
renus secta követője a napokban született gyermekét meg-
kereszteltetni nem engedte, úgyhogy karhatalommal kellett 
az ártatlan kisdedet a tévedő szülének daczos makacsságá-
ból kiszabadítani, nehogy az ártatlan magzat örök üdvös-
sége a szülő által veszélybe jöjjön. A pesti Lloyd azt a bon-
môt teszi hozzá, mintha a kisdedek megkeresztelési szokását 
sz. Ágoston hozta volna be az egyházba. — Sok, ha ezen 
lapnak irói csak azt is tudják, hogy sz. Ágoston volt va-
laha; hogy még többet is tudjanak felőle, mértékfelüli kö-
vetelés volna. 

,Christian World' lap jelentést tesz a prot. bibliatársu-
latok működéséről s ennek eredményeiről Olaszországban. 
1823—1864-ben eladatott 130,000 példány a bibliából, mely-
nek kiállítási ára 907,500 frank, az árulási költség 93,875 
frank. Bevétetett azon 130,000 bibliáért 132,000 frank, tehát 
még a bekötési költség sem. Mondhatni, hogy a bibliatársu-
lat ólcsou adja kiadványait, évenkint 800,000 frankot fordít 
az olaszok protestantisatiojára. Az eredményt a nevezett 
újság is igen kicsinynek találja, panaszolván hogy az olasz 
a bibliát elfogadja., ha még pénzt adnak hozzá ; haza megy, 
s a bibliát összetépi, vagy megégeti. 

Hamburg, fürdőhelyi városka 7366 lakost számit, 
közte 1343 katholikust ; a játéknyeremény a mult fürdői 
idény alatt csak 2,300,000 tallér volt. Van vegyes vallású 
iskolája, de a hét tanitó között egy katholikus sincs, a 25 
kath. tanoncz tehát vallásos oktatás nélkül marad ; a cura-
torium nevü tanácsban van kalvinista, lutheránus vallású 
pastor, de kath. pap nincsen. A hassiai tartományi grófság 
27,374 lakosságú, mely 12,157 lutheránus, kalvinista egye-
sültből, 7,412 önálló lutheránusból, 4,950 katholikusból, 694 
német 1,005 franczia kálvinistából, 3 mennonitából, és 
1,138 zsidóból áll. 

Szerkesztői tudósítás. 
Léva. Megkapják. 
K-r-czó. E . F . Küldöm, — megküldi később, megsegíti az Is ten, 
B—ló. T. I. — Nem rendeltetett meg. Tudom liogy ön el nem marad 

azért 
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TARTALOM : Havi szemle. — Az erdélyi püspök fö-
pásztori körlevele. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
in. 

Az állam-egyházi joghelyzetet, a lelkek han-
gulatát, a törekvések irányait akarjuk napfényre 
hozni. Közvetlen lehozásokat teszünk, nem pedig 
jóslatokat. A kath. öntudatnak ébredni, hogy ébred-
jen, helyzetét ismerni kell. 

Az országgyűlés elnapoltatott ; de munkája, 
körvonalokban, megmarad, bármikor jöjjön össze, 
az elejtett fonalat fel fogja akarni venni. A szétmenó' 
törvényhozók, különkülön zászlóik alatt, végső ma-
gánértekezletben hűséget esküdtek a hét hónap alatt 
fönnen tartott zászlójuknak. Már a hét hónapon át 
a hongyülésen uralkodó hangulat is nagy tekintély ; 

mely önmagától is képes nyomást gyakorolni a haza vi-
dékein távol gondolkodókra, — inkább az utánmenők-
re, utánszólókra, semmint gondolkodókra; hát még ha 
szolgalmat tételezünk fel ily nyomásnak gyakorla-
tára ? hát még, mikor a hazatért három négy hóna-
pon át száz meg száz magánkörökben, esetleg ajánl-
kozó, vagy szándékkal keresett, sőt még kitűzött 
találkozásoknál élő szóval fog az uralkodó eszmék mel-
lett, a személyesség varázsával, előterjesztéseket, le-
irásokat adni, javasolni, buzditani? Föltehetjük, 
hogy az oszággyülésen uralkodó hangulat, és irány 
fön fogja magát tartani, úgyhogy az összejövök, 
még ha felére is mások volnának, a lefektetett fona-
lat fogják keresni, mint a zsidók a viztartóban el-
rejtett tüzet, melylyel az áldozat fahalmazát ismét 
felgyújthassák. 

Milyen e hangulat, ez irány egyházi, vallási 
ügyeinkre nézve? A lelkismereti szabadság mellett 
sok a szó, ugy áll-e a helyzet, hogy mink katholi-
kusok saját vallásos lelkismeretünk szerint csele-
kedhessünk? A lelkismereti szabadság mindenütt 
a lelkismeretlenség javára, a lelkismeretesség ká-
rára ütött ki, váljon nálunk is ezt jósolják a viszo-

nyok? Aki tud vigasztaló adatokat, érveket felhozni, 
hozza fel. 

Felveszik-e, és hogyan a politikai tárgyalások 
fonalát az elnapolt országgyűléstől ? ennek feszegeté-
sét másokra bizzuk, csókolják bár, vagy szakgassák 
a most haza tért hongyülési férfiak ruhaszéleit ; de 
felveszik-e a vallás- s oktatási tárgyalások fonalát? 
azt keressük, azt taglaljuk. Hogy a politikai tár-
gyalások fonalát keressék, habár mint honfiak mink 
is szólhatnánk e felől, de e téren tenni nincs szán-
dékunk, csak azt mondjuk, hogy a vallás-felekezeti 
tárgyalások fonalát is keresni fogják. Lassan dolgo-
zott e bizottmány is, mikint mindenik, sietségről 
senki sem fogja vádolni az elnapolt 1866-i ország-
gyűlést, de mégis dolgozott, eszméket cserélt, pa-
pírra tett valamit ; s ha semmit sem tett volna pa-
pirra, keblekben marad a hangulat, terjed, áthagyo-
mányoztatik. A haldokló tag az élőt hűségre, kitar-
tásra fogja kérni, buzditani; s mikint él, mikint száll 
nemzedékről nemzedékre a hitbeli hagyomány, élő 
példában, eleven gyakorlatban fogja mutatni azok-
nak, kik a hitbeli hagyományoktól borzadnak. A 
szabad kutatásnak elve a vallási dolgokban, nem 
lesz önmagához hű a politikában, hogy az uj or-
szággyűlés, vagy ezen elnapoltnak tagjai valahogy 
uj eszmékkel ne jöjjenek össze, u j kiegyezkedési 
ösvényeket, ne keressenek. Sokat haladott hazánk 
1859-től, mi 1866-ban történt, 1861-ben hihetet-
lennek tartatott; de az egyház-állami ügyekben ily 
haladást nem veszünk észre. Hol 1847 — 48-ban ál-
lottunk a vallási, vagy inkább a vallásellenségi 
ügyekben, ottan, ha még nem mélyebb fokon, állunk 
ma is. S ez a legnagyobb csapás hazánkra, hogy 
erre nézve hanyatlást vehetünk észre, de haladást 
nem. Ezt ajánlanók mink mindazon testvéreinknek, 
kik 1848-at annyira jónak találják, hogy minket 
egyszersmind egyházi ügyeinkre is megnyugtas-
sanak. 

Nyugalmunk van, az elvek fejtegetéseit újra 
felvehetjük. Más világrészi ügyek körül is saját 
helyzeteinkre derithetünk némi kevés fényt. 
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Mily helyzetet készitett nekünk az elnapolt or-
szággyűlés? Nem szólt, de észlelésekre elég jeleket 
adott. 

1848-at ridegen tartotta, pedig ha a korona és 
a birodalmi kapocs erős revísiót kivánt, inkább még 
a kath. egyház viszonya az államhoz. Revisióról 
némileg beszélt a hongyülés is, de ki merné tagadni, 
hogy a vallás-oktatási bizottmány által tett revisio 
nem az 1848-i alkotmány által reánk szabott mostoha 
helyzetnek még megnehezítése lett volna, vagy le-
end? A ,Polit. Hetilap', mely báró Eötvös József 
ur vezérlete alatt volt, aki pedig az országgyűlés 
főtekintélyü tagja , a vallás-oktatási bizottmánynak 
elnöke volt, oly revisiot sürgetett, mely 1848-at 
azon változatlan eszmében feljebb épitse, tovább fej-
leszsze, különösen a vallások egyenlősége mellett 
azok közötti viszonosságot erősen érvényesítse az 
életben. E czikk akkor jelent meg, mikor ama bi-
zottmány munkához fogott, lehet, hogy a bizott-
mány egyik tagja irta, legalább elnöke saját lapjá-
ban kiadta. Ez irány, ez buzditás, ez nyomás akart 
lenni a cultusbizottmányra, •— fegyvert hordtak kö-
zelébe. Ebből sokat észlelhetünk, e jel mindenre 
mutat. 

,Viszonosság' bölcselmileg absurdum, vallási-
lag, politikailag szerencsétlen kisérlet. 

Annyit akar mondani kivülről, hogy az állam 
minden vallásfelekezet iránt egyenlő kedvezésekkel 
fog eljárni ? Ez a külső köpönyeg, mely fölületes 
tekintetre ugy tűnik fel, mintha maga az igazság, a 
méltányosság volna. De az lesz-e a második lépés-
ben? Kedvezéseket egyaránt akar adni az állam a 
vallásfelekezeteknek; de váljon terheket is? Sem a 
kedvezések, sem a terhek nem lesznek viszonosak, 
méltányosak, igazságosak. A vallások függetlensége 
az államtól volt volna kimondandó, erről hallgatott 
1848, csak egyenlőségről és viszonosságról szólt. A 
függetlenség hallgatással mellőztetett, az egyenlőség 
sem kedvezésekben sem a terhekben nem leend, a 
viszonosságnak nem lesz változatlan szabálya. 

Lássuk. 
Vegyük az anyagi részt. A kath. egyház alapit-

ványait az apostoli király nevében a kath. magyar 
kormány kezelte ; ezen alapítványok ügygyel-bajjal 
elegendők egyházi szükségeinkre, számba véve, 
mennyit áldoznak e czélra püspökeink, s többet jö-
vedelmeznének, mikint fejtegettetett, ha kezeléseikbe 
nm. püspökeink, mint az apostoli királynak e tárgy-
ban egyedül illetékes tanácsosai, segédei, hatályo-
sabban befolynának. De legyenek, amint vannak, 

mink vallásos szükségeinkre az állam adó-pénztárá-
ból semmit nem követelünk, követelni nem akarunk, 
nem fogunk; a kath. egyház a szegény adózó nép-
nek terhére nem akar, nem fog lenni, a nép filléreit 
vallásos czélra az adópénztárból igénybe nem veszi, 
inkább még a népnek dúsan ad, milliomokra aján-
dékoz, alapitványoz. Az egyház mindig kimélte a 
szegényt, a gazdag által akarta fedeztetni az egy-
házi szükségeket. Mi pedig bizonyosabb, mintsem, 
hogy a nemkath. cultus szükségei az adópénztárból 
fedeztessenek? A kath. nép többségben van, azt 
szülte az 1848, azt akarja szülni a revisio név alatt vitt 
továbbfejlesztés, hogy a kath. nép adózzon nemkath. 
cultusczélokra, iskolákra. Az államnak adón kivül 
nincs pénzforrása, ez lesz tehát a viszonosság a val-
lásfelekezetek iránt 1848 szerint, hogy mig kath. 
czélokra az állam semmit sem fog adni, addig nem-
kath. cultusczélokra évenkint milliókat fog költeni. 
A viszonosság elveszti ez által bölcseimi értelmét, s 
lesz viszontalanság, a közjogi téren lesz ,az állam 
által minden előnyöktől megfosztott kath. egyház 
mellett állami kedvezésekben előnyözött nemkath. 
cultus.' Amit testvéreink Irlandbanoly igazságtala-
nul vinni kényszeríttetnek, s melynek igazságtalan-
ságát már az angol felső-és alsóházban magok az an-
glikánok bevallották, mink kath. nép nemkath. cul-
tusokra adót fogunk fizetni, nép, plébános, kanonok, 
püspök mind aránylag. Nem mi fogjuk ezt fizetni, 
hanem az államot akarják a törvényhozók felfegy-
verezni, hogy ezt rajtunk megvegye. Alioz még, 
az állam kezelje a kath. alapítványokat, vagy is a 
nemkath. ministerium, a nemkatholikusok alapit-
ványait pedig csak hirből ismerje. A kath. alapítvá-
nyok legyenek az állam kezében kath. czélokra: a 
prot. alapítványok pedig legyenek csak a prot. val-
lásfelekezet magánpénztára, melyet a cultusbudget-
ben számba sem kell venni. A viszonosság ismét vi-
szontalansággá változik. Több. A kath. alapítványok 
az állam kezében levén, minden kath. szükségeinkre 
a ministerhez keilend folyamodni, aki válaszul ad-
hatja: nincsen pénz; de ami a nemkath. cultusokra 
a budgetben meg van szavazva, azt a minister meg 
nem tagadhatja, mivel ezen tételek az országgyűlés-
ben pontról pontra megszavaztattak. A nemkatholi-
kusok mindig fogják tudni, mijök van, mit kapnak, 
a budget megszavazva, a pontok helyeselve, alapit-
ványaik az ő kezeikben: mink pedig évről évre 
állni fogunk devant l'inconnu, — — nekünk, hogy 
ön sajátunkból valamit kaphassunk, folyamodni 
kell. Ez viszonosság lesz. Erről akarnánk mink fel-
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világosítást, sőt biztosságot azoktól, kik minket 1848-ra 
föltétlenül meghivtak. Nem 1848-ról szólunk, hanem ennek 
vallási intézkedéseiről. 

Nem pontozunk itt javaslatokat a kath. alapitványok 
kezelési módjáról, még az elvet sem feszitjük magasra, ho-
gyan megy át az apostoli király felügyelési joga ezen ala-
pítványokra nézve a nem apostoli ministeriumra, — azt 
sem taglaljuk, mily kézre jutna az alapitványozók határta-
lan bizodalma a pénzügy- és az oktatásügyi ministernél, 
midőn alapitványi pénzeiket, és az ezek által létrehozott 
kath. intézetet az apostoli király pártfogásába ajánlották : 
itt csak a helyzetet, a hangulatot, az irányzatot hozzuk nap-
fényre, mily revisiót várhatunk, mily állam-egyházi jogvi-
szony fog beállni a mi számunkra ? Fedeztessenek-e a nem-
kath. cultusok szükségei az állam által, ezt nem tárgyaljuk, 
csak azt emeljük ki, hogyha fedeztetni fognak, a viszonosság 
neve alatt a legrikitóbb viszontalanság fog beállani. Előny 
lesz ez, nem viszonosság a kath. egyházzal szemközt, — 
az előnyöktől kizárt kath. egyház, az előnyökkel tetézett 
nemkath. cultusok mellett. Hol lesz a viszonosság bölcseimi 
fogalma ? Erről szeretnénk mi számadást kapni azon test-
véreinktől, kik testületünkben a ministeriumok mellett szó-
nokolnak. Mert hogy ministerium lesz-e ? azt pro et contra 
jósolhatják ; de azért, hogy épen valaki ministeriumot vár, 
a kath. hit iránti kötelezettségeket nem szabad azonnal fe-
lejtenie, a feljövő napot nem szabad azonnal mellre keresztbe 
vetett kezekkel üdvözölnie. Mint politikus, lehetek mellette, 
ellene, ebben saját eszemmel számolok ; de mint pap, hogy 
mellette legyek, miután annyira fenyeget, először lelkisme-
retemmel kell számolnom. 

A politikai és vallási viszonosság az állam részéről 
még kevesbé remélhető. Két ellenkező természetű dolgot egy 
ugyanazon szabály alá vetni, annyit tesz, mint mind a ket-
tőn erőszakot tenni. A viszonosság azt követeli, hogy az ál-
lam a kath. egyházhoz ennek természete szerint közeledjék, 
vele ugy bánjék, valamint természete követeli. Ugy szinte 
a prot. cultusokkal, s ha kell, a héber cultussal is. A dispa-
ratákat egy kalap alá kényszeriteni, annyi mint mindannyit 
elnyomni. De mivel a prot. vagy a héber cultusnak elnyo-
matástól nincsen mit félni, mivel a protestánsok hivatkozni 
fognak a bécsi, a linczi békekötésre, 1791-re, az alkot-
mányra, az ususra, a zsidókat pedig a szabadelvüség eléggé 
fedezi, nehogy valami bajok történjék : minden jel oda mu-
tat, hogy a minister, még ha legjobb szándékú volna is, nem 
fogja a disparatákat egy kalap alá dugni akarni, mivel a be-
vett irány, a meglett helyzet erősebb lesz minden jó szán-
déknál, —hanem, meghagyván a nem-katholikusokat autono-
miájokban, a kath. cultusiigyet az apostoli király helyett 
kezelni fogja politikai czéljaira, saját belátása, ügyessége, s 
parlementi erősségének fokai szerint, durván vagy álnokul. 
Superintendenst nem fog nevezni, sem kinevezésre ő Fölsé-
gének felterjeszteni, — de őt fizetni fogja : püspököt, kano-
nokot fog felteijeszteni, de fizetni nem fogja. Ezt fogják 
azután viszonosságnak nevezni, mikor minden viszonosság-
nak ellentéte. A törvényhozás a házasságban, a gyermekek 
nevelésében, az iskolákban, az elválási perekben, az ünne-
pekben igazságot fog akarni adni a nem-kath. felekezetek-
nek ; de mivel amit igazságnak mondanak, a kath. dogmába 

ütközik, a kath. dogmának lehetetlen lesz adni polgári sza-
badságot. A kath. dogma mondja : a házasság, habár vegyes 
is, felbomolhatatlan, 1848-nak revisioja felbomolhatónak 
fogja decretálni. A kath. dogma mondja : a szülőnek nincs 
joga gyermekét prot. iskolába küldeni, gyermekének kath. 
hitét megölni vagy csak gyengiteni is, s igy gyermekét hit-
hagyásra előkészíteni ; 1848-nak revisioja mindezt egy pol-
gári törvény igazságtalanságával decretálhatja. Igy ez egy-
ben, igy ez másban. Az állam prot. szempontból fog bánni a 
kath. egyházzal ; vagy is a prot. vallásfelekezet állami elő-
nyökben, a kath. egyház az állam nyomása alatt ; minden 
jog a prot. vallásfelekezetnél, — a kath. egyháznál ? Az ál-
lamtól egy fillért sem kapni, püspökeit, egyházi méltóságait 
a minister kezéből várni, a kath. dogmát, a kath. fegyelmet, 
melyen püspökeink sem változtathatnak, a nem-kath. fele-
kezetek előnyére feláldoztatni, viszonosság neve alatt. A 
kath. religio nem többé államvallás, 1848-nak revisioja a 
prot. cultust tettleg államvallássá emelheti. Nincs államval-
lás, lesz cryptoállamvallás. Nem személyes hajlamból tesz-
szük e lehozást, b. Eötvös József ur ,Politikai Hetilap'-jában 
és a ,Prot. egyh. s isk.' lapban pontozott viszonossági köve • 
telések összege mutatja ezt. Nyugtassák meg a politikusban 
a katholikust, a kath. papot, mielőtt javasolnák nekem az 
1848-at. Ezt teszik, arról mindeddig hallgattak. 

Mi lesz ? Egy chaos a vallási ügyekben, melynek kö-
vetkezéseitől félni lehet, de máról kimérni épenségesen 
nem lehet. 

Hogyan is állunk mi katholikusok az 1848 szerinti 
állammal szemközt ? Mi a jogi terünk, mi jogi viszonyunk ? 
Privilégiumokról hallani sem akarnak, habár a kath. fegy-
háznak az állam soha semmi privilégiumot sehol sem adott ; 
minket a közjogra utasítottak. De mi ez a közjog '? Erről 
még senki sem szólt. 

Hogyan voltunk 1848 előtt, tudtuk, mivel a kath. hit 
államvallás, ünnepei kötelezők, canonjai a törvényszékek-
nél tiszteletben valának. E században meggyengülve bár, 
de kitagadva nem volt, hogy a kath. egyház ellen a tör-
vényhozásban, a közigazgatásban semmit sem szabad tenni. 
Őseink föntartották az „absque praejudicio Ecclesiae catho-
licae." A koronázási hitlevelekben a kath. egyház törvényes 
állása biztosittatott, úgymint az egész hazáé. E hitlevelek 
felérnek annyival, mint az 1791-i czikkelyek. Mégis e czik-
kelyek állnak, ama hitlevelek a kath. egyházra nézve sok 
törvényhozó előtt nem állnak. Voltak idők, mikor a tör-
vényhozás védelmezte a kath. egyház törvényes állását a 
korona tanácsosai ellen, például hogy az egyházi javadal-
mak világiaknak ne adományoztassanak. A kath. egyház 
eme törvényes állásának biztositására, ott ültek a helytartó-
tanácsnál a primás mellett az egyházi személyek, a bécsi 
korlátnokságnál ott volt egy tanácsos, az iskolai bizottmány 
elnöke Budán a primás volt, tagjai legalább két választott 
püspökök voltak. Nehogy a közigazgatás vétsen a kath. 
egyház jogai ellen, feltételeztetvén a jóakarat, a résztvevő ta-
nácsnokok biztosságul állottak. Ily biztosság volt a törvény-
székeknél a primás, a kalocsai éraek mint hétszemélynök, 
mellettök a királyi táblán két főpap. A törvényhozásnál 
biztosságul szolgáltak a káptalanok, a prépostok, az apátok, 
a czimzetes, felszentelt és megyés püspökök. Mind ezt 1848 
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egy tollvonással megsemmisítette ; a viszonosságot határo-
zatlanul kimondva, biztosságul reá semmit sem adott. Lehet, 
hogy a ministeriumoknál lesznek egyházi férfiak ; de ezek 
nem adnak biztosságot. A nádor, a korlátnok el nem űzhette 
a helytartósági, vagy az udvari tanácsost ; elűzheti a mini-
ster, keres, talál ö olyant, aki minden parancsára hajlani 
fog, s mégis papi chrismájára hivatkozni. Az 1848 előtti 
törvényes állásunk egy szóra van szorítva,viszonosság/ me-
lyet még meghatározni kell, s hogyan fogják akarni sokan 
azt meghatározni, már kimondatott. Állásunk törvény-, biz-
tosság-nélküliség, a törvényhozás kegyelmére hagyatva. Ily 
állásban az egyház hazánkban soha nem volt, a világtörté-
nelemben csak a pogány césarok alatt volt igy. Ezt szeret-
nők mink észlelésre azoknak ajánlani, kik minket feltétlenül 
valamely 1848-i párthoz hivtak. Mondtuk, hogy 1848-at e 
helyen nem támadjuk, hanem csak államegyházi viszonya-
inkat keressük miket adott, s fejlesztve, mint mondják, fel-
épitve akarja adni. 

Nem volt prot. felszólalás, hogy a concordatum benne 
meg nem említtetett volna. Megütközünk benne, hogy épen 
ők szólanak a concordatum ellen, mikor mink sem a bécsi, 
sem a linczi békekötés, sem 1791-ik ellen soha egy szót sem 
szólunk. Pedig ami a protestánsokra ama három okmány, 
az 1848 után reánk nézve a concordatum, t. i. egyház-állami 
viszonyainknak meghatározása. Felölök a concordatumban 
egy árva szó sincs, jogaikat nem sérti, 1791 sértetlen épsé-
gében hagyatik. A concordatum 1848 után szükséges volt 
hazánkra, mikint II József ideje óta szükséges volt a biro-
dalom nyugoti részében. A concordatum az 1848-i jognélkü-
liségben jogi állapotot szült. Más jogi állásunk nincsen. 1847 
elveszett, 1848 = oo ; ha a concordatum megdöntetik, mink 
jog nélkül fogunk állani, az állam kényekedvére átadva. A 
concordatum oly tény legalább, mint a bécsi békekötés ; ez 
becodificáltatott ; a concordatumra nézve sincs más teendő, 
mint hogy becodificáltassék, hacsak nem akarnak min-
ket egészen jog nélküli helyzetbe hozni, kik ellen minden 
szabad ma, holnap, holnap után, vagy azután. Miért nem 
engedik a concordatum becodificáltatását ? Mert nekünk az 
államtól független jogállást adni nem akarnak. Ok akarják 
megszabni, mily viszonyban leszünk az állammal ; amit el 
nem fogadhatunk, mivel ez a pápa jogaihoz tartozik. Uj-Ca-
nadában a püspökök szerződést tettek az állammal, IX Pius 
eldobta azt, mondván : ez egyetemes egyházi ügy. Ha a 
szerződés nem érvényes a részletes egyház és valamely ál-
lamhatalom között ; érvényes legyen az államhatalomtól re-
ánk decretált állapot? Nekünk az állam által megszabott 
egyházállami viszonyt, állást, még ha kedvező volna is, el-
fogadni nem szabad. És ha elfogadnók ? Aki adta ma, hol-
nap megrövidítheti, holnapután egészen elveheti. E miatt az 
egyház és az állam közötti viszony, lenne bár legkisebb or-
szágban, egyetemes egyházi kérdés. Még a törvényesnek 
nevezett állásunk is törvénynélküliség volna. Ha az 1855 
concordatum nem áll, az apostoli királynak uj concordatum-
ról kell gondoskodni, miről szeretnénk azoktól biztosítást 
kapni, akik testvéreinket 1848-ba föltétlenül meghivták, 
kedvezőbb lesz-e az 1867-i vagy 1880-i concordatum sem-
mint az 1855-i? 

1847-i állapot nem kell, a concordatum nem kell ezek-

nek, 1848 kell; miért? mert eszerint a jogállásunk = °° 
Jogállásunk az állam hatalmának egészen átadva lenni, jog 
nélkül lenni ; függetlenségünk a minister és a parlementi 
többség szeszélye. Ily helyzetben csak Murawieff alatt volt 
az egyház. Ez a kedély-hangulat, ez a törekvések iránya, 
ez sok szónak, felszólalásnak, munkának a nyitja. Ha csa-
lódunk czáfoljanak, ha lehúzásainkban hibázunk, mutassák 
meg tévedéseinket. Püspököket, méltóságokat nevezni, az 
apostoli királyi jogokkal a szentélybe belépni, sok belügyet 
eldönteni, a hozott törvényeket minden egyes esetben értel-
mezni, amely törvények akadályoznak, azokat uj törvény-
javaslatokkal helyettesíteni, a törvényesnek mondott állást 
a parlementi többség hatalmában birni, ez a mi állá-
sunk 1848 szerint. A protestánsokat védi 1791 az állam el-
len, a katkolikusokat nem védheti semmi. Teljes független-
ség azoknál, teljes függőség ezeknél, ez az 1848 által ki-
mondott viszonosság és egyenlőség, amint ezt b. Eötvös 
lapja előmutatta. Adják elő, amit előadhatnak, hogy lehúzá-
sainkba becsúszott tévedést felderítsék, szeretni fogjuk. 

Világositsanak fel, óhajtjuk, czáfoljanak meg, könyör-
günk. Mindaddig ne beszéljenek nekünk szabadságról, füg-
getlenségről, viszonosságról, mivel hol jog nincsen, ott csak 
szolgaság, csak elnyomatás van. 

Az erdélyi püspök pásztori körlevele. 

U n i v e r s o c l e r o d i o e c e s a n o s a l u t e m a D o m i n o , 
e t p a t e r n a m m e a m b e n e d i c t i o n e m ! 

Nostis vv. ff. et ff. dd. q<.ot et quanta infausto nostro 
aevo Ecclesiae et reipublicae pacem et tranquil litatem per-
turbent mala ; quantopere diminuta sit non solum in cultiore 
hominum classe, sed etiam in rurali plebe fides religiosa, 
sincera in Deum pietas, et morum christianorum integritás, 
— quam misere dissocientur fraternae dilectionis vincula, 
attenuatus sit auctoritatis divinae et humanae respectus, et 
quomodo effroenata cogitaudi et sentiendi libido omnes jam 
perruperit recti ordinis limites, quam tumidas et elatas red-
diderit hominum mentes, quam audaces et ad omnem licen-
tiam pronas voluntates. 

Bene notae erunt vobis etiam occultae insidiae, et 
apertae machinationes, quibus impii et increduli Ecclesiae 
catholicae divinum aedificium impetunt, nec non exitialia 
consilia et ex parte jam in effectum deducta proposita ejus 
inviolabilia jura et sanctam libertatem non tantum limitibus 
pro lubitu coarctandi, sed quantum in illis est, et nisi divina 
promissa ejus perpetuam durationem securam reddidissent, 
illam diris devovendi, e medio humanae societatis extermi-
nandi ; et hoc quidem ideo, quod imperterrita veritati testi-
monium perhibeat, falsas et haeretieas doctrinas nullo tur-
bata hominum metu condemnet, rapinas autem, et iniquas 
jurium suorum oppressiones ratihabere nolit et nequeat. 

Sed abjecta fide et despecta Ecclesiae auctoritate, diu 
neque civitatum et regnorum pax persistere poterit. Sine 
divino numine nihil estin homine, nihil est innoxium. Falsa 
principia, perversae doctrinae, et malesanae scholarum opi-
niones etiam pro statu civili acerbos producunt fructus, arbor 
enim mala non potest bonos fructus facere, de tribulis non 
colliguntur ficus, et ubi maledictio seminatur ibi benedictio 
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non ereseit. Veritas et pax invicem junctae sunt ceu germanae, 
sed calliditas et falsitas pacem mentiendo arma parant, ut 
recti et justi tenacem, jurium ac foederum pacificum cultorem 
ex insidiis obruant, et dum domi suae paci conciliandae in-
tendit, exemplo lupi agnum accusantis bello externo infestent. 

Sic agit diebus nostris ambitione et dominandi cupiditate 
ad arma provocata iniquitas cum augustissimo imperatore et 
rege nostro apostolico Francisco Joseplio, qui dum intra 
regnorum suorum fines vulnera per motus internos populis 
sibi subjectis inflicta sanare, imperii pacem legibus communi 
eorum consensu rogandis stabilire, praeprimis autem sacrae 
Hungáriáé coronae avita jura restituere nobilissimo erga 
nationem liungaram et huic sub eorumdem jurium securitate 
coadunatas gentes animatus affectu coininus intendit, extero-
rum armorum strepitibus ipso contra injustos imperii aggres-
sores in arma pellitur, subitoque de regnorum suorum defen-
sione prospecturus pro sanctissimis juribus suis et nostris 
armatas funesta in bella expedire cohortes cogitur. Nostis 
vv. ff. et filii dilectissimi ! adversitates et pericula, quae e bel-
lorum etiam justissimorum tempestate populis imminent. 
Deus misericors et justus in cujus manibus sunt omnium 
potestates, et omnium jura regnorum, ex inscrutabili suo 
judicio bellis quoque consuevit peccata et scelera gentium 
vindicare, perditum hominum genus ad sui agnitionem revo-
care, et piorum ac bonorum hominum constantiam periclitari-
Si Dominus dominantium propter peccata nostra nobis flagella 
immittit, ut nos a via iniquitatis ad semitas justitiae, ab er-
rorum caligine ad lumen fidei, a degenere conversatione ad 
pietatis et virtutis Studium excitet, agnoscere et adorare 
debemus Ilii us providentiae sapientiam et bonitatem, qui e 
malis temporalibus lucra spiritualia reddit nobis, qui non 
permittit nos tentari supra id, quod possumus, sed e brevi 
malorum sustinentia proventum facit, immortalia praemia 
nobis promittit. 

Ad cumulum igitur malorum, cum quibus Christiana 
fides, ne otiosa dispereat, continuo colluctari debet, accesse-
runt etiam belli terrores, et licet his, qui in se tantum confi-
dunt, incerti fallax sit fiducia martis; nos tarnen fiduciam 
spemquenostram in justissimo et sapientissimo mundi Rectore 
Deo reponimus, qui non dat fluctuationein justo, attingit a 
fine ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter ; nos intra 
moenia chatholicae Ecclesiae supra firmám petram fundatae ;  

quam Dominus noster Jesus Christus sua continua assistentia 
protegit, consistentes, si illi sincere et constanter addicti 
maneanus, sub procellis et tempestatibus dierum liorum 
turbari minime debemus, quia navis ista moderatore guber-
natur, qui ventis et mari imperat. Supervacanea est vv. ff. 
et filii dilectissimi formido apud illos, qui fidem habent, quia 
teste divo Chrysostomo, fides in Deum ancora secura, quae 
navim vitae nostrae, ne vacillet, sustentât. 

Ea propter sincera mente et contrito corde ad eum, 
qui est pater misericordiarum, et Deus totius consolationis, 
convertamus nos oportet, arma enim nostra vigilia et oratio 
sunt juxta illud „vigilate et orate, ut non intretis in tentatio-
nem." Vigiliarum et orationis arte sancta foemina Judith 
arma victricia fabricavit, quibus ad versa gentis suae vindi-
•caret ; et ubi assiduis orationibus pulsatur coelum, potentia 
semper calcatur armorum, dicit s. Augustinus; apostoli Domino 

in coelos redeunte ád orationis securitatem confugerunt, 
congregati in coenaculum erant perseverantes unanimiter 
in oratione, et sic meruerunt accipere promissum Paraclytum, 
qui illos ad luctam cum universo mundo fortes reddidit. 

Horum igitur et omnium sanctorum exemplo excitatis 
in periculis, in necessitatibus, in afflictionibus, in dubiis et 
anxietatibus nostris ad orationis tutissimum praesidium 
confugiendum nobis est, quo in mediis discriminibus tuti 
salviqne persistamus. Itaque harurn serie ordinamus et 
decernimus, ut in ecclesiis hujus dioecesis ad avertenda mala, 
et pro impetranda divina misericordia orationes et depreca-
tiones fiant sequenti ordine : 

Quovis festo et dominico die post sacrum sermonem, 
recitetur lingua vernacula ex ambone oratio consueta gene-
ralis : „Örök mindenható atya Úr Isten," post hanc prae 
scripta oratio pro beatissimo pontifice, tertia pro imperatore 
et rege nostro apostolico, quarta oratio tempore belli, quibus 
adjungantur oratio contra tempestates et pro ratione indi-
gentiae pro pluvia et serenitate. Orationes has typis procusas 
animarum curatores pie, devote, et in tono sincere deprecan-
tis ita praeorabunt, ut populus illos concomitari, et simul 
comprecari possit, addatur „Pater" „Ave" et „Gloria." Post 
sacrum solemne autem coram exposito sanc'issimo oretur 
antiphona „Da pacem" cum versiculo et oratione pro pace, 
additis tribus „Pater" „Ave" et „Gloria" lingua pariter 
vernacula, dein detur populo solemnis benedictio cum sanetis-
simo. 

De cetero benedictio et pax Domini nostri Jesu Christi 
quae exsuperat omnem sensum, sit cum omnibus nobis. Amen. 

Albae Carolinae, die 11-a maji, I866-0 episcopatus 
nostri anno secundo. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, jul. 8. A hitterjesztöi törekvés, imádsággal ki-

sért pénz- és életáldozat, a kath. hit erejének, hatásosságá-
nak egyik ismertető jele. A kath. egyháznak istenségét 
mainap ez mutatja. Europa elvénült, csontvelőiben megrom-
lott ; fog-e ezen megposhadt társadalom valaha életre fel-
egészségesedni,fog-e a protestantismus által behozott rothasztó 
rationalismus és az apostasia bilincseiből felszabadulni, az az 
Isten titka : de hogy a természeti állapotban meg nem rom-
lott nemzetek különös hivatásra kiszemelvék, azt napról 
napra látjuk. 

A romai propaganda, a hitterjesztés főintézete megtesz 
mindent. De ennek pénzre van szüksége és munkásokra. A 
munkásokat ő maga neveli, az Isten küldi ; de a pénzt a 
hivek adják. Hazánkban, mint sok más kath. intézmény, 
ugy a hitterjesztői társulat is az esetlegességnek, vagy in-
kább az isteni malaszt kezdeményezésének van átadva. Ad 
aki az Istentől indittatva adni akar valamit e szent czélra. 
De külföldön, kivált Olasz-, Spanyol-, Francziaországban 
ezen egyesület szervezve, tagjai egyletbe foglalva, neveik 
felirva vannak, s mint ilyenek az egyház által adományo-
zott szellemi kincsekben részesülnek. Ez az institutum pro-
pagandae fidei egész világon elterjedve, melynek annyi tag-
jainak kellene lenni ahány katholikus van e földön. A hit-
terjesztői társulat, május 3-án, mint alapittatása napján, 
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dec. 3-án, Xav. sz. Ferencz, a hitterjesztés védszentének 
napján, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Szűz Mária mennybe-
menetelének napján teljes búcsút bir ; azon fölül minden tag 
halála óráján, ha Jézus szent nevét ajtatosan segítségül 
hivja, szinte teljes búcsút nyer contritus. Sőt mivel e társu-
latnak oly gyermekek is lehetnek tagjai, melyek még nem 
áldoztak ; ezek is teljes búcsút nyernek, mikor sz. áldozás 
helyett más jó cselekedetet, például imát végeznek. — Rész-
letes búcsúkkal is bir a társulat. 300 napi búcsú minden 
egyes tagnak, mely a maj. 3. és dec. 3-i triduumot megtartja; 
100 napi búcsú, valahányszor a hitterjesztői társulat czél-
jára valamely jó cselekedetet végez. Mindezen búcsúk, telje-
sek és részletesek, a megholtakra is alkalmazhatók. Azonfö-
lül minden szentmise, mely a társulati megholt tagért mon-
datik, privilegiis altaris privilegiati gaudet. Ezen előjogot 
hetenkint egyszer birják azon felszentelt papok is, kik 1000 
társulati tag adományainak begyűjtésével foglalkodnak. 
Minden társulati tag naponkint mond a hitterjesztés áldá-
sainak megnyerésére egy Miatyánkot és egy Udvözzlégyet, 
hozzá adván : „Xav. sz. Ferencz ! könyörögj érettünk !" 
Minden tag évenkint ad 2 frank 60 centimet, azaz hetenkint 
nálunk körülbelől 2 krajczárt. Tiz tagnak van egy gyűjtője, 
tiz gyűjtőnek egy számolója. Minden szeretetben és személyes 
buzgalomban végeztetik. Minden tag a társulat ,Annales' 
füzeteit, évenkint hatot, megkapja. Ezen füzetek jelenleg 
233,025 példányban adatnak ki, és pedig 149,300 példány 
franczia, 2600 bretons, 20,000 angol, 22,575 német, 2150 
spanyol, 6400 flamm, 25,000 olasz, 2500 portugál, 2000 hol-
land, 500 lengyel nyelven. Magyarul nem adatik ki, mivel 
hazánkban a hitterjesztői társulatnak segélyezői vannak 
ugyan, de tagjai nincsenek. Előttünk fekszik a hitterjesztői 
társulat évlapjainak májusi füzete, az adományozók között 
Magyarország nincsen, sőt a birodalom püspökségei közöl 
csak a bécsi és prágai van bejegyezve. Ez annak az oka, 
hogy ezen társulat nálunk nincs szervezve. 

A társulat évenkint számol a bevételek- és a kiadások-
ról. Mult évben a bevétel szaporodott, s az 1864-i bevételt 
114,617 frankkal meghaladta. Hátha még minden tag egy 
tagot szerezne ! a bevétel kétszer annyi lenne. A szükségek 
nagyok, Asiának országai uj pályát nyitottak, az uj pályák 
uj költségeket igényelnek ; azon fölül az amerikai Egyesült-
államok déli részeiben a templomok lerombolva vannak, 
úgyhogy Lynch, charlestoni püspökség 1,600,000 franknyi 
kárt szenvedett a mult háborúban. „Amit elődeim 40 éven 
át építettek, az most mind romban hever" írja könyek kö-
zött a püspök. A hitterjesztés könnyüségei a buzgalmat 
gyulasztja ; vannak népek, melyek alig menekültek meg a 
pogányságból, már is a hitterjesztésre pénzt adományoznak, 
például az Uj-Caledonia mult évben adott 800 frankot, Sand-
wich szigete pedig 1600 frankot. 

Lássuk most a társulat bevételeit mult 1865-ik évről. 
Francziaország legtöbbet adott, az ő adományai 3,592,311 
frt. 42 cent. tesznek, mely összegben a marseillei megye 
56,169, rodezi 57,349, aisei 51,007, montpellieri 52,845, me-
tzi 67,771, strassburgi [100,765, bordeauxi 85,873, clermonti 
52,092, cambraii 149,623, lyoni 334,999, párisi 231,372, 
rennesi 70,211, brieuei 100,015 frankkal járult, nem emiit-

vén azon megyéket, melyek 50,000-en alól gyűjtöttek. A 
franczia katholikusok valóban mindenben elsők. 

A németországi megyék 258,556 frt. 70 cent. adtak. 
Ezek közöl a kölni 103,159, trieri 28,963, osnabrucki 13,578, 
prágai 462, bécsi 2160 frankot. 

A belga megyék adtak 290,140 frt 5 cent. ezt hat me-
gye adta, mindenik 40,000 frankon fölül, a gandi 62,215 
frankot. 

A spanyol megyék csak 4881 frt. 80 cent. Itt gyengén 
van szervezve a társulat. 

Az angolországi megyék adtak 159,115 frt. 60 cent., 
és pedig a dublini 33,011 frt., a limericki 12,089, beverley 
14,206. 

Az olasz megyék adtak 406,365 frt. 19 cent. Ezt mult 
évben ! mikor a honboldogitók széltében dúltak, raboltak, 
mikor a hazafiúi erényt, inkább merényt a rablásban mu-
tatták. 

A levantei megyék adtak 26,885 frt. 59 cent. ; a né-
metalföldiek 68,469 frt. 45 c., a portugalliak 35,558 frt. 15 
c., a muszkaországiak 448 frt. 82 c., a svajcziak 51,876 frt. 
82 c., a scandinavi hivek819 frankot. 

Asia adott 10,659 frt. 7 cent., Afrika 39,407 frt. 28 c., 
éjszaki Amerika 148,000 frt. 37 c., déli Amerika 39,752 frt. 
75 c., Oceania 6647 frt. 50 c. mindössze 5,139,895 frt. 56 
cent. Ehez adatik még az 1864-i gazdászatból maradt 
535,921 frt. 49 c. az összes bevétel tesz =5,675,817 frt 5 
centessimit. 

A kiadások között Europa felemésztett 1,066,194 fran-
kot, — Asia 1,853,130 frt. 80 c., — Afrika 448,086 frt. 60 
cent., — Amerika 1,093,483 frt. 69 c„ Oceania 497,240 frt. 
80 cent., az évkönyvek nyomtatása került 251,106 frt. 9 
c.-be, az intézet épületi, szolga stb. költsége teszen 40,362 
frt. 26 cent. Összesen : 5,249,604 frt. 24 cent. Maradék 
1866-ik évre : 426,212 frt. 81. cent. 

Ha a kiadásokat tekintjük megyékként, országokként, 
a megyék állapotát ismerhetjük ; mivel mentől több segély 
adatott valamely püspöknek, aunál szegényebb, annál elha-
gyatottabb a megye maga. 

Europa négy milliomon fölül ad, de maga 1,066,194 
frankot vesz igénybe ; különösen Skotczia, Angolország, 
Irland, Németország, Dania, Svéd-, Muszkaország, Levante, 
s európai Törökország. így Skotcziában Strain edimburgi 
ap. helyettes egyház-megyei szükségekre kap 19,000 fran-
kot, Murdoch, nyugot-skotcziai ap. helyettes 24,000 frt., 
Kyle, éjszaki ap. helyettes 18,000 f r t .— Angolországban: 
Maning westminsteri érsek kap 42,010 frt., Corntwaite be-
verleyi püspök 6000 frt., Ullathorne birminghami püspök 
8000 frt., Clifford cliftoni püspök 3000 frt., Goss liverpooli 
püspök 10,000 frt., Brown newyorki püspök 9300 frt., Am-
herst northamtoni püspök 11,000 frt., Roskel nortinghami 
püspök 6000 frt., Vaughan plymouthi püspök 12,000 frt. 
Turner salfordi püspök 8000 frt., Brown schrewsburyi püs-
pök 9000 frt., Grant southwarki püspök 41,000 frt., maris-
ták missioja 30,113 frt., oblatusoké 22,000 frt. — így tehát 
az egész angol kath. egyház a többi nemzetek segélyére 
szorul. Irlandban kevesebb segély szükséges, igy Delany 
korki püspök megyei szükségekre kap 3000 frt., Keane 
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cloynei püspök 2000 frt., O'Héa rossi püspök 3000 frt., Ben-
nett drumcondrai papneveldére 18,000 frt., Walshe kildarei 
püspök 3000 frt., Dorrian downi püspök 1500 frt., Gillooly 
elphini püspök 4000 frt., Cullen dublini érsek 3200 frt., 
Derry clonferti püspök 6000 frt., Mac-Evilly galwayi püs-
pök 6000 frt., Fallon kilmacduaghi püspök 2000 frt., Scan-
della, gibraltari ap. helyettes 10,000 frt. 

Svajcz szinte igénybe veszi az összes kath. nép segé-
lyét. Svajcz ugyan ad e czélra 51,876 frankot, de igénybe 
vesz kétszer annyit. Lachat baseli püspök kap 44,000 frt.^ 
Florentini coirei püspök 15,288 frt., Greith saintgalli püspök 
8000 frt., Marflley genfi püspök 12,500 frt., Mermillod 
coadjutor s genfi plébános 18,000 frt., Bagnoud püspök és 
aiglei plébános 3000 frankot egyházi szükségekre. 

Németország, kivéve az austriai megyéket, mind sege-
delemre szorult. Adott ugyan Németország 258,556 frankot, 
de annyit nem emészt fel. Igy Ketteler mainzi püspök 
kap 7000 frt., Wedekin hildesheimi püspök 13,029 fr., Mel-
chers kölni érsek 16,000 frt., Müller münsteri püspök 6500 
frt., Martin paderboni püspök 26,000 frt., Peldram trieri 
püspök 12,000 frankot. 

Dánia kapott segélyül 27,000 frankot, a többit a Boni-
fáczegylet pótolja ; Ledochovski gneseni érsek kap 50,000 
frt., Marvitz culmi püspök 5000 frt., Geritz varmii püspök 
6000 frt., a ruremondei püspök Németalföldön 3000 frt., a 
felső németországi missiók 68,000 frt., a norvégiai és svéd-
országi missiók 54,560 frankot. 

Mindenütt tehát, hol a protestantismus pusztitott, az egy-
ház szükségeit a mi szeretet-adományainkkal kell pótolni. 

A levantei és európai törökországi megyék nagyobb-
részt missioi állomások gyanánt állanak. — Salandari, mold-
vai ap. helyettes igénybe vett 16,000 frt., Ploym nikopolisi 
püspök 23,070 frt., Josie bosniai ap. helyettes 7000 frt., a 
trebignei megye 6000 frt., Pooten antivarii érsek 3000 frt., 
Berischia pulatii püspök 5000 frt., Severini sappai püspök 
5000 frt., Ciurcia skutarii püspök 6000 frt., Ambrosis du. 
razzoi érsek 5500 frt., Bodmassei alexioi püspök 4600 frt., 
Bucciardi scopiai érsek 7200 frt., Canova philippopolisi ap. 
helyettes 5000 frt., Brunoni constantinápolyi érsek az iskola-
testvérekre 58,026 fr., Hassoun örmények primása 48,000 fr., 
a polgármissiok 12,360 frankot. Ezen fölül a különféle in-
tézetek, például a constantinápolyi lazaristák kapnak 40,000 
fr., Bergereti naxiai érsek 4,000 fr. Abbati santorini püspök 
7,500 fr., a cantei missio 3,000 frankot. Amit az izlam el-
pusztított, a keresztények szerete ismét felépiti. 

Az asiai missiók különös figyelemre méltók. Asia volt 
a műveltség bölcsője, Asia a megváltás helye, Asia küldte 
Európának mai lakóit a népvándorláskor, Asia gondviselé-
ses hivatással bir, s birni fog a világon, Asia, az emberiség 
méhkasa. Azért legfőbb kérdés, lesz-e keresztény ? lesz-e 
katholikus ? Europa sorsát ez határozza el. Lesz-e még egy-
szer népvándorlás ? nem tudni, ez az Isten végzeteiben van ; 
de minden oda látszik mutatni, hogy a reformatio óta hal-
dokló Europa megiljodást követel. Nem lehet büszke Europa 
arra, hogy gőzösei a tengereket szelik, a romai birodalom is 
uralkodott, s talán erösebben mintsem a mai Europa, a nép-
tódulás, mikint egykor volt, minden gőzöst, minden gépet 
elnyom, mikint a sáska, A korcsosult, az erkölcseiben meg-

romlott nép képtelen hazáját megvédeni. De a megifjodás, 
az uj beoltás akkor is történhetik, mikor Europa önmagát 
elpusztitotta. De abbahagyva, ami csak az Isten végzései-
nek van föntartva, érdekes tudni, látni, mi fordittatik Eu-
ropa által Asia keresztényesitésére ? A prot. missiók millió-
kat költenek, csakhogy nem Asia keresztényesitésére költik 
ezt, hanem a hitküldéri ügynökök lehetőleg kényelmes éle-
tére. Amit a romai propaganda költ, az valóban csak a ker. 
hit terjesztésére költetik, mivel a kiadások országokkint, 
helyettnökségekkint vannak felosztva, maga a missionarius 
püspök silányul keveset, vagy épen semmit sem kap belőle, 
ugy él, köleskásán, sótalan, sületlen kenyérrel, mikint ha-
zánkfia, Erdélyi Ignáez missionarius leveléből olvastuk. A 
segély tehát egészen az iskolák, templomok, kápolnák épí-
tésére fordittatik. A kiadások itt minden éven változnak, 
mivel a szükségek, mindenütt ugyan nagyok, de nagysá-
gukban nem egyenlők. — Nézzük most az egyes kiadá-
sokat. 

Justiniani scioi püspök segélyül kapott 5,537 fr., Spac-
capietra smyrnai érsek, az ő megyéjére, a kisasiai ap. helyet-
tességre, az aïdini missio föntartására, az iskolatestvérek 
élelmezésére 21,100 frankot. A lazaristák és a szeretetnénék 
intézete Smyrnában kapott 15,000 fr., a trebizondi ap. prae-
fectura, melyet a capucinusok látnak el, 19,000 fr., a syriai 
carmeliták 10,000 fr., a syriai capucinusok 18,000 fr., a sy-
riai lazaristák, s Beyruthban a szeretetnénék 22,050 fr., a 
gazhiri jezsuiták intézete 18,000 fr., a különféle keleti szer-
tartású delegatiók Syriában 31,263 fr., Valerga latin patri-
archa Jeruzsálemben 62,564 fr., a chyprei missio 3,500 fr., 
az adeni missio 5,000 fr., a mesopotaniai missio a capucinu-
sok kezében 10,500 frt., a bagdadi carmeliták 10,000 fr. 
Mindössze egész kis-Asiára közel 200,000 frank, vagyis 
80,000 austriai forint. Eme rész van legközelebb, itt a ve-
szély a szakadároktól, az európai eretnekségtől, tehát itt leg-
több a kiadás. Azonban, quid hoc ad tantam sitim '? 

Persiában is több missiói állomásaink, ugyanannyi in-
tézeteink vannak, ezek egészen európai pénzen tartatnak 
fönn Egész Asia csak 10,600 frankot adott e czélra, igénybe 
vesz pedig egy milliomnál többet. A kurdistani missio a do-
monkosok kezében 18,040 fr., az egyesültek persiai Meso-
potaniában 15,000 fr., az örmény missio a mechitaristák ke-
zében 8,000 fr., a lazaristák Persiában 18,000 fr., az agrai 
ap. helyettesség a capucinusok kezében 1,000 frankot. Per-
sia tehát 70,000 frankot. 

India sok reményre jogosit, sokat is igényel. Hartmann 
ap. helyettes Patnában 12,000 fr., a jezsuiták Bombayben 
30,000 f r , Calcuttában 20,000 fr., Maduréban 80,375 fr. 
bengalei missio 14,000 fr., Dufal daccai püspök 20,901 fr., 
Bernardin vérapolii ap. helyettes a carmeliták szerzetéből 
22,000 fr., quiloni missio 20,000 fr., magalorei 26,000 fr., 
Godelly pondichéryi ap. helyettes 57,825 fr., Charboneaux 
maïssuri ap. helyettes 36,752 fr., Dépommier coïmbatturi 
ap. helyettes 35,156 fr., Fennelly madrasi ap. helyettes 
22,000 fr., Murphy hyderabadi ap. helyettes 20,000 fr., Tis-
sot vizagapatami ap. helyettes 18,000 fr., Sillani colomboi 
ap. helyettes Cylan szigetén 10,000 frankot, Semeria jafna-
patami ap. helyettes 20,050 fr. Az óriás Indiában mindez 
igen kevés állomás, több lenne, ha pénzsegély találtatnék. 
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Birmannia egyetlen állomással bír, Bigandet püspök s 
ap. helyettes 35,647 frankkal kényszerült minden missiói 
szükségeket fedezni. Ríano közép tongkingi ap. helyettes 
a domonkosok szerzetéből kapott 20,000 fr., Alcazar ap. 
hely. keleti Tongkingban, ismét a domonkosok, de a spa-
nyol domonkosok közöl, 26,000 fr., a mongoliai missio a 
szeplőtelen Szűz Mária szent szivéről nevezett női egyesü-
let kezében 28,000 fr., Jeantet nyugoti Tongkingban 42,369 
fr., Gauthier déli Tongkingban 30,135 fr., Sohier éjszaki 
Cochinchinában 27,169 fr., Charbonnier keleti Cochinchi-
nában 30,631 fr., Miche, nyugoti Cochinchinában 42,227 fr., 
a cambogei helyettnökség 20,004 fr., Boucho Malajában 
35,152 fr., Dupont Siamban 30,012 fr., a singapuri procu-
ratio 9,000 f r , pulo-pinangi collegium 42,150 fr., Chauvean 
thibeti ap. helyettes 24,659 fr. 

China sokat igényel. Kiangnani helyettnökség a jezsui-
ták kezében 50,000 fr., Cosi ap. h. Chantongban 14,000 fr., 
Castellazzo ap. h. Chausiban a minoriták szerzetéből 14,000 
fr., Chiais ap. h. Chensiben a minoriták közöl 14,000 fr., 
Navaro ap. h. Hou-Nanban 20,000 fr., Zanoli ap. h. Hou-
Pében 27,000 fr., hongkongi ap. praefectura 15,000 fi'., a 
procuratio 6,000 fr., Guillemin ap. praef. Kuang-Tongban 
39,411 fr., Pinchon ap. h. Su-Tschuenbeu 28,224 fr., ugyan 
ez déli Su-Tschuen részérő 27,208 fr., Defflèches ap. h. ke-
leti Su-Tschuenben 33,083 fr., Ponsot ap. h. Yun-Nanban 
26,722 fr., Faurie ap. h. Kuy-Tcheonban 41,731 fr., a hong-
kongi ap. proc. 19,055 fr., a shangaii intézet 12,075 fr., a 
lazaristák Mongoliában 10,000 fr., Verolles ap. h. Manchu-
riban 26,317 fr., Berneux ap. hely. Coreában 26,789 fr., Gi-
rard a japani missió főnöke 17,487 fr. 

Ennyit Asia ! Afrika kevesebbet igényel, de épen az 
aggódtathat, hogy kevesebbet. A minoriták Barberiában 
20,000 fr., az egyptomi egyesültek 25,000 fr., az alexandriai 
lazaristák 10,000 fr., a felsőegyptomi minoriták 17,000 fr., 
az abyssiniai lazaristák 20,000 fr., a gallasi capucinusok 
12,000 fr., a natali missió, melyet a botrányos Colenso an-
glican püspök mellett, Allard kormányoz, 25,922 fr., Kobes, 
ap. h. Senegambiában 32,050 fr., a sierra-leonei missio 18,000 
fr., a dahomeyi ap. helyettnökség 43,782 fr., a congói missió 
16,111 fr., a zanzibari missio, hol Horner van, 27,286 fr., 
Seychelles szigeteken a capucinusok 18,000 fr., a madaga-
scari jezsuiták 40,000 fr., a Reunion szigetekeni missio 6,000 
fr., Móricz szigeti missio 10,000 fr. 

Éjszaki Amerikában minden megye segélyre szorult, 
minden intézet. Legtöbbet igényel az éjszaki rész, mivel a 
déli rész katholikus. 

Oceania nagy hódítást mutat fel. A missioi állomások 
igen sürük. Vranken ap. h. Bataviaban 9,000 fr., Jaussen 
ap. h. Mangarevában 42,000 fr., Maigret ap. h. a Sandwich 
szigeteken 45,000 fr., Dardillon ap. h. a Marquis szigeteken 
38,000 fr., valparaisoi procuratio 17,808 IV., Pompallier auck-
landi püspök Uj-Seeiaudban 32,000 fr., Murray maitlaudi 
püspök Australiában 10,000 fr., Kuim batursti püspök Au-
straliában 20,000 fr., Viard wellingtoni püspök Australiában 

30,000 fr., Bataillon ap. hely. keleti Oceaniában 62,541 fr., 
vitii ap. praefectura 31,170 fr., az uj-caledoniai ap. helyett-
nökség 46,000 fr., a maristák Sydneyben 30,721 fr., a jezsu-
iták 16,000 fr., az adelaidi püspök 9,000 fr., Quin brisbannei 
püspök 16,000 fr., Griver perthi püspök 18,000 fr., Murphy 
hobart-trowni püspök 24,000 fr. — 

Ezen előadás a költségekről megismertet minket a 
hitküldéri munka szélességéről, föladatáról, szükségeiről; 
serkent pedig szeretetadományaink nagyobbitására. Minden 
fillér, lenne bár legkisebb, czélt ér, milliók fillérei teszik a 
szükséges összeget. Az eretnekség tízszer tpbbet fordít e 
czélra, az ő kiadásai 60 millió franknál nagyobbak. Az igaz 
hit pénzben nem versenyezhet vele,de ví vmányban felülmúlja, 
így készülnek az égi kincsek. Milliók ismét milliók fillért 
adnak, néhány választottak azután alkalmat nyernek az 
Isten országát felépiteni e földön. 

PEST, jul. 9. Királynénk, hazánk fejedelmi Asszonya, 
es. kir. Fölsége ma délután testvérfővárosunkba érkezett. 
Minden hivatalos fogadtatás a királyné ő Fölsége által meg-
tiltva, maga a megérkezés is csak ma lett tudva, a fővárosi 
nép ezrei azonban az utczákon sorfalat képeztek, az indó-
ház tágas tere telve volt, mindnyájan üdvözölni, hódolatuk-
kal fogadni siettek a honanyát, királyunk, fölséges urunk 
vigasztalóját, a nemzet nyájas őrét. A méltóságok, a polgári 
osztályok, élükön a tárnok és pesti főpolgármester, mind 
képviselve voltak, az országgyűlés testületéből Deák Ferencz 
urat néhányad magával, s a főnemességböl is némelyeket 
láttunk. A királyné lejövetelének czélja a sebesültek meg-
látogatása, a honanyai szeretet gyakorlata, a magyar nem-
zet iránti királyi kegyelemnek tanúsága. A megérkezés 
után azonnal a kórodák látogatása kezdődött. Fényes fogad-
tatás volt ez szivélyességben, ragaszkodásban, lelkesedésben. 

VEGYESEK. 
A kalocsai székesegyházi középkerület jun. 12-én tar-

tott gyűlésében gr. Cziráky János ö nagyméltóságának 
hálaföliratot szavazott april 16-án felsőházban tartott szónok-
latáért; ugyszinte örömmel emlékezett meg a gyűlés b. Wenk-
heim László ur nyilatkozatáról is,melyben az annyiszor meg-
czáfolt, mégis újra felhozatni szokott állítást visszautasította, 
mintha csak a protestánsok voltak volna hazai alkotmányunk 
őrei, föntartói. Egyszersmind óvást tett a dunamelléki ref. egy-
házi kerületről aHon-ban és a Pestinaplóban közzétett pana-
szára,mintha a romai kath.egy házi hatóságok a gyakorlati téren 
semmi viszonosságot sem tartanának. Ezen állítás bebizonyítá-
sára egy tényt sem hoztak fel, holott, mikint a fönnevezett ka-
locsai középkerületi gyűlésen említtetett, atyánkfiairól több 
tényt lehetne említeni ez értelemben. 

Megjelent, M. Sión juniusi füzete. Tartalma : Balbi 
Jeromos életrajzának folytatása ; a felső-szemeredi templom 
föliratának betűi nem Cyrill-betűk, a fölirás nem tót, Rö-
mer Floristól; Csejte emlékei, Jedlicska Páltól; Illavát 
érdeklő okmányok, kiközösítés gr. Eszterházy Jánostól, 
levelestár, a posonyi káptalan kéziratai. Tárcza egy czáfo-
latot hoz Z-itől a Budapesti szemle állításai ellen Galilei felöl 
— könyvismertetést, személyzeteiket. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
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TARTALOM : Kelet és nyugot. 
sok. — Vegyesek. 

Egyházi tudósitá-

Kelet és nyugot. 
A katholika egyház, mint isteni alapitvány, s 

mint rendes utja az örök boldogság elnyerésének, 
csak egy lehet, egy a hit s erkölcs dolgaiban, egy 
a kormányzatban, azon fensőbb hatalomban, mely 
a hit s erkölcsnek tisztaságára felügyel, s mely a 
hiveket az emberi vélemények hullámzásai közt biz-
tos uton vezeti : ut non simus parvuli fluctuantes, et 
circumferamur omni vento doctrinae in nequitia 
hominum, in astutia ad circumventionem erroris. 
Ezen egy egyházban, melynek hivatása az egész 
világ minden népére terjed, lehet azon mód, melyen 
Isten tiszteltetik s imádtatik, melyen a szent titkok 
ünnepeltetnek, szóval a szertartás lehet különféle az 
egyes népek nemzeti szokásai szerint ; ami az egy-
ház külső életére vonatkozik, idő s körülmények 
szerint változhatik; ezen különféleségnek, ezen vál-
tozásnak azonban a hitet s ebből folyó erkölcsöket 
érinteniök nem szabad, melyek, hogy minden nép-
nél ugyanazok legyenek, s maradjanak, múlhatatla-
nul szükséges. Aki az egyház kormányzatától el-
szakad , szakadárnak ; aki az egyház hitéből egy 
vagy más ágazatot elvet, eretneknek neveztetik. A 
katholika egyház sok szakadárságot, sok eretneksé-
get túlélt ; de életében minden módot, minden esz-
közt megkisértett, hogy a szakadás által felbomlott 
egységet helyreállitsa, s a tévelygőket az egy igaz 
akolba visszavezesse. Azok számára, kik a szaka-
dásból az egységhez visszatérnek, biztositja egyházi 
eredetű ős szertartásaikat, biztositja külön fegyel-
müket, s azon szokásaikat, melyek a hit s erköl-
csökbe nem ütköznek. 

A katholika egyház épen e téren, az átalános 
egyház összes s egyes részeinek, az egész s részletes 
egyházaknak kormányzásában tünteti elő azon 
mély bölcseséget, mely által mig fönntartja az egész 
egyháznak közös érdekeit, biztositja, védi s kifejti 

>) Ephes. 4. 14. 

a részletes egyházakéit ; föntartja folyton a hit egy-
ségét a szertartások különfélesége mellett, hajlithat-
lan azok irányában, kik a hitet megtámadják, anyai-
lag engedékeny, mondhatjuk megelőzőleg jóakaró 
azok iránt, kik a hit egysége mellett hazai s nem-
zeti szokásaikat óhajtják megtartani. Ennek kitün-
tetésére szándékunk ez alkalommal az egyház kor-
mányzati törvényhozásába mélyebben beereszkedni, 
hogy kimutassuk azon vezérelveket, melyek az egy-
házat a részletes egyházak kormányzatában vezér-
lik, kimutassuk azon egyes törvényeket, melyek a 
részletes egyházak külön szertartásai, szokásai s 
fegyelmének biztosítására hozattak. 

Az egyházban, mikint a világon az egység a 
különféleséggel van párosítva, s azért az egyház 
egységét nem lehet kislelkü egyformasággal össze-
hasonlítani. Vannak az egyházban kisebb s nagyobb 
kiterjedésű részletes egyházak, vannak népcsopor-
tok, országok, tartományok, városok s társulatok, 
melyeknek egyes sajátságai az egyházban bátran 
fönntartathatnak, ha a hitegységgel nem ellenkez-
nek, mikint ezt a szentatyák annyiszor kimondot-
ták : pl. Irenaeus : i) dtarpiovía TÏjç vqorsíccg r t j v opóvoiav 

Tijg TtioTSMi ovvíoTtioi,*) ; vagy szent Ágoston:3) „Sit 
ergo una fides universae, quae ubique dilatatur Ec-
clesiae, tamquam intus in membris, etiamsi ipsa 
fidei unitas quibusdam observationibus celebratur, 
quibus nullo modo, quod in fide verum est impedi-
tur." Más idevágó helyeket lásd Gratiannál can. 5. 
6. d. 11 ; c. 3. 4. 8 - 1 1 d. 12 ; s Leo Allatiusnál de 
eccl. occid. et orient, perpetua consensione. (Colon. 
Agr. 1648 L. III . c. 12. n. 1 p. 1101 sq.) Az egyház 
távol van e tekintetben azon szükkeblüségtől, mely 
a szakadár görögöket jellemzi, kik csak saját szoká-
saikat s hagyományaikat akarják érvényeseknek 
tudni, ugy ,hogy méltán mondhatta nekikIX.Leo. 4 ) 

») Ep. ad Victor, ap. Eusep. H. E. V. 24 
3) Ep. 86. ad Casul. 
4) Ep. ad Mich. Cacrul. e. 29. (Acta et scripta quae de 

controv. ec. lat et gr. saec. XI composita extant ed. C. Will, 
p. 80, 81.) 



„Ecce in bac parte Rom. Ecclesia quanto discretior, 
moderatior et clementior vobi.s est! . . Seit namque, 
quia nihil obsunt saluti credentium diversae pro 
loco et tempore consuetudines, quando una fides per 
dilectionem operansbona, quae potest uni Deo com-
mendat omnes." Vannak tehát s voltak az egyház-
ban részletes egyházak, melyek saját, nemzeti s 
szertartási szokásaikat megtartották, s épen e miatt 
alkalmat adtak arra, hogy az egyházban ezen kü-
lönféleségekre vonatkozó külön törvények hozattak, 
melyek ahelyett, hogy az egyháznak ártottak volna, 
annak életerejét inkább legszembeszökó'bben tanúsí-
tották ; mikint szépen mondja XIV. Benedek:5) 
„Utrumque, officium et sacrificium, ut omnipotenti 
Deo esset magis gratum et acceptabile, diveï'sae, 
variaeque quoad sacras preces, ritus et ceremonias 
initae fuerunt rationes, juxta diversas variasque na-
tiones et religiosorum hominum ordines, atque in-
stituta tum occidentalis, tum orientális ecclesiae, 
quae secundum acceptuma majoribus cujusque mo-
rém et consuetudinem, etsi pro temporum vicibus 
aliquando variatam, in unitate tamen catholicae 
fidei doctrinaequeperstantem quamplurimapro libito 
et pietate addere studuerunt." — A nyugoti egy-
házban magában kevés különféleség tapasztalható, 
s ha mégis van némi eltérés, ez némely szertartásra 
vagy a böjtre vonatkozik; az egész nyugoti egy-
házban a romai ritus az uralkodó; a másik pl. a 
mozzarabiai. gallikán, szent Ambrusféle, s szlávla-
tin ritusok részint rég megszülitek, részint alig em-
litést, érdemlő' kivételt tes.znek, még ha némely szer-
zetes rend külön szokásait is liozzáveszszük. Nem 
igy a keleti egyházban, hol a különféleség nemcsak 
némely szertartásra vonatkozik, hanem az egyházi 
nyelvre, a szertartási módokra, szent edényekre, 
breviáriumra, az ünnepek- s böjtökre s ezeknek 
módjára, az egyházi rendre, a külső fegyelemre, s 
az isteni-tisztelet majdnem minden nemére kiterjed; 
s e sajátságokban nemcsak a romai egyháztól térnek 
el, hanem egymásközt is a legnagyobb különfélesé-
get tanúsítják. XIV. Benedek0) négy rítust külön-
böztetett meg a keleti egyházban: a görögöt, ör-
ményt, syriait s koptot; mely osztályozásban, ugy 
látszik, a niaronita s chald ritus a syriaihoz számol-
tatott, miután mind a három Syriában otthonos; 
ezen hat főritus azonban ismét több apróbb ágra 

s) Const. Quem religionis 17 maji 1755 Bull. IV. p. 
.136. ed. Veuet. 1768. 

6) Const. Allatae sunt §. 3. Bull. t. IV. p. 123. 

szakad, mikínt ezt történeti s jogi átnézet végett itt 
röviden feljegyezzük. 

I. Legrégibb, legelterjedtebb.s legjelentékenyebb 
a keleti egyházban a görög ritus, melyet azok kö-
vetnek, kik Photius szakadásából az egyház kebe-
lébe visszatértek; ide tartoznak a) a graecomelchi-
ták,1) kik keleten a mozlimek közt elszórva élnek, s 
az antiochiai patriarchának vannak alárendelve ; b) 
a szláv eredetű görög-egyesültek ; ruthenek, Orosz-
országban, illetőleg Lengyelhonban s Lithvániá-
ban;8) c) a ruthenek az osztrák tartományokban: 
Galicziában, Magyar- s Erdélyországban ;9) s d) az 
úgynevezett italograeci1"), az olasz görögök olya-
nok, kik a tizenötödik században jobbára Albániából 
jöttek át a tengeren s leginkább alsó Olaszországban 
tartózkodnak. Ezen egyesültek azonban sokban kü-
lönböznek egymástól. 

II. Az egyesült örmények Konstantinápolyban 
s környékén, Syriában, Mesopotamiában, Kisörmény-
országban, Ausztriában, Oroszországban, kisebb 
számmal Olasz- s más országokban ; saját szertartá-
saikat ó-örmény nyelven végezik, a romai rítusból 
sokat átvettek, pl. az Oltáriszentséghez kovásztalan 
kenyeret használnak.11) 

III. A Libanon s Antilibanon környékein lakó 
maroniták körülbelül félmillió főt számító nemzeti 
egyházat képeznek ; a keresztes hadak, főleg pedig 
a 16 század óta Romával folytonos közlekedésben 
voltak, a szentszékhez nagy ragaszkodást tanúsítot-
tak s a romai ritusból sokat átvettek, pl. kovászta-
lan kenyeret használnak; ugyanazon oltáron na-
ponta több misét szolgálnak, misemondó ruháik a 
romaiakhoz sokban hasonlítanak, Gergely-féle nap-
tárral élnek, az áldozati bor közé meleg vizet nem 
vegyítenek s a bérmálást rendszerint csak a püspök 
adja föl ; — egyházi nyelvük az ósvrus, az evange-

7) Mejer, Die Propag. 1 p. 432, 525. Notit. Stat. p. 173. 
8) Not. Stat. p. 83. Mejer I. p. 503. Würzb. Relig u. 

Kirchenfreund 1837. n. 29. 
9) Notiz, p. 84, 85. Mejer 504. Würzb. kath. Wocheu-

schr. 1856 n. 52 p. 408. 
10) F. Leo. Allatius 1. c. III. c. 7. p. 985, 6. Rodotá, 

Dell'origine e stato présenté del rito greco in Italia. Roma 
1758. 4. Mejer I. p. 438. Notiz, p. 112. Reuchlin, Gesell 
Ital. I p. 124. 

1 ]) Tliomassin. de vet et nov. Eccl. discipl. P. I c. 24. 
n. 3. 6. — Galani, Conciliatio Eccl. Arm. cum Rom. Romae 
1650. — Compendio storico di memorie chronolog. concer-
nenti la relig. e la morale della nazione Armenn. Op. prai-
sent. alla s. Congreg. di Propag. del marchese Giov. di. Sco-
pos. Venetia 1786. 8. vol. II et III. 
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liumot azonban a nép nyelvén, arabsul olvastatják ; világi 
papjaik nősek, noha igen számosak azok, kik e tekintetben 
is nyugat fegyelmét tar t ják; kevés számmal Egyptomban, 
Görögországban s Romában is találtatnak.12) 

IV. Nestorius eretnekségéből az egyházhoz visszatért 
nestoriánusok, miután őket e néven nevezni szigorún meg-
tiltatott,13) ehaldaeusoknak hivatnak; negyedik Jenő óta, 
HL Gyula, IV. Pius,19) IX. Ineze, VIII. Kelemen sV. Pál11) 
alatt sokan visszatértek ugyan ezen eretnekekből az igaz 
hitre, a nagyobb részt azonban eddig sem sikerült az egy-
ségnek megnyerni.' Régi szokásaikat mind megtartják, 
hacsak egyik vagy másik nekik különösen meg nem til-
tatik.1 

V. Mikint a megtért nestoriánusok ehaldaeusoknak, 
akint neveztetnek a megtért Jakobiták — monophysiták — 
syrusoknak, az egység közöttük XIII. Gergely óta mindig 
nagyobb előmenetelt tesz.18) 

VI. A monophysiták felekezetéhez tartoznak az egyp-
tomi koptok, kik között IV. Jenő óta, névszerint IV. Pius, 
XIII. Gergely, V. Sixtus, VIII. Kelemen, VIII. Urbán s XI. 
Kelemen alatt történtek ugyan egyes megtérések ; l S) a ka-
tholikus koptok száma azonban napjainkig mind ennek da-
czára igen csekély.20) 

Az abyssiniak közt, kik abunajukat mindig Alexan-
driából kapják,21) s kiknek ritusok a koptoké tői csak igen 
kevésben tér el, 22) szintént történtek egységesítési kísérle-
tek, azonban csak napjainkban lehet némi eredményt látni.23) 

(Folyt.) 
Cselha Nándor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, jul. 12. Soha nem láttuk Európát oly éles vo-

nallal két táborra osztva, semmint a jelenlegi háborúban. Ami 
egészséges van még Európában, ami a jogot, a régi becsüle-
tet ismeri, tiszteli, Austriával rokonszenvezett : a két szö-
vetséges hadfeleket csak a forradalom üdvözölte. A male-

" ) Notizie statistiche dello missioni cattoliche. Roma 1843, p. 
170.—0. Mejer, <lie Propaganda. Göttingen 1852. p. 422 et 524. — Wil-
lelm. Tyr. hint. bell. sacr. 1. 22, c. 8. — Thomassin 1. c. c. 24. n. 1. — 
Kunstmann, Quartalschrift 1845 I. p. 40 sq. — Acta consist. 13. julii 
1744. — Bened. XIV. Bull. 1.1. p. 290. — Le Quien or. ehr. I I I . p. 46. 
sq. — Notit . stat. p. 35, 36, 120, 201. Mejer p. 487, 516, 533. - Würz-
burg. kath. Wochenschr. 1856. n. 26. 

" ) Strozza de Chald. dogmatibus Romae 1617. 
'») Raynald ad a. 1553—1562. Pallavie. Hist . Cone. Trid. 1. 18, c. 

q. n. 5. sq. 
, 5) Thomass. d. c. n. q. — Liimmsr, Analecta Rom. p. 43, 44. 
1B) Assem. Bibl. or. I , 203, 251, 543 s q - I I I , 2 p. 412 ; 1, p. 6 . 1 1 sq. 
" ) Assem. 1. c. III . 318 ; — Ebedjesu lib. margar. IV. 6. (Mai Nov. 

Coll. X. II . 359.) 
*8) Thomass. 1. c. c. 24. n. 2. L e Quien or. ehr. II . p. 1355. Mejer 

I. p. 443, 525, — Moroni, Dizzionario t. II . p. 175, 176. Kath. Wochenschr. 
1853 n. 29, p. 574. 

,!>) Bened. XIV. Const. Eo quamvis 4 maji 1745 — (Bull. t. I. p. 
228), §. 1. Thomass. 1. c. c. 25. n. 1. Mai, Nova Collect. V, I I . p. 171— 
— 237. 

m ) Mejer p. 445, 534, kath. Wochenschr. 1856, n. 26 p. 401. 
" ) Thomass. 1. c. c. 25. n. 2. Fragosi , Regimen reipubl. ehr. t. II , 

P . 11. L. VII. disp. XVI. n. 23, p. 529. Loto : Relazione istorica dell'Abis-
sinia. — Ludolf : história aethiopica. 

« ) Cf. Bull. Propag. V. 202. 
'«) Notizie stat. p, 202. Mejer p. 533. 

detto tedesco rögtön benedettissimo tedesco szólammá válto-
zott Italiában : Blüchernek a watterlooi csata óta elátkozott 
emléke a franczia democratáknál ,éljen'-t varázsolt elő Bis-
markra. Kiki sejtette, kiki érezte, az okosak látták, hogy 
Austria zászlói alatt a jog, a rend, a polgári, a kormányi, a 
királyi házak becsülete, nemessége állott szemközt a forra-
dalommal, a hóditások jogtalanságával Európában. Mond-
ták némelyek, hogy e háborúnak eszméje, jelszava nem 
volt. Igen, kik az események, az irányzatok felső kérge alá 
pillantani nem szoktak, igy beszélhetnek. A catholicismus 
és a protestantismus harczát látták a burkus pastorok e há-
borúban. Igázok volna, ha a protestantismus élne még mint 
vallásos felekezet ; de ez nem vallásos felekezet többé, ha-
nem bölcseimi iskola, mely ellenkező irányban megy sem-
mint a protestantismus ősei mentek. Európában az anyagi 
erő mellett csak két szellemi erő van : catholicismus és 
forradalom, az Isten imádása és tagadása, a jog és vad 
erőszak. A catholicismus és a forradalom harcza ez, ki nem 
mondva egyik féltől sem más és más okok miatt. 

A königgraetzi szerencsétlen ütközet után Európának 
két tábora szinte ily viseletet mutatott. A jog emberei gyá-
szoltak, a forradalmárok örültek ; a kath. lapok egész Euró-
pában velünk egyiránt keseregtek. Paris népe a custozzai 
csata után kivilágítást készitett, a béke felajánlásra valóban 
kivilágított. A democratia ez előtt fegyvert ragadni javasolt, 
ma a jog emberei Francziaországban Austria mellett fegy-
vert csörgetnek. 

Austria által, hadseregeinek példátlan hősiessége da-
czára, szenvedett vereség egyetemes fájdalmat ébresztett 
Európában. Ügyének igazságáról ez legszebb tanúság, ta-
núság arról is, hogy sok egészséges erő van még Európában, 
ezen elaggott társadalomban, csakhogy szendereg. Egyik 
sejt, másik tisztán lát nagy veszedelmet a forradalom ezen 
uj sikeréből. Egyik átalánosságban, másik részletekben te-
kinti e sikert, a harmadik saját hazájának veszedelmét látja 
a politikai brigantiságban. Déli németországi fejedelem-
ségek rettegnek, de jobban rettegnek az éjszakiak, kik 
mielőtt a csatatéren megverettettek volna, szövetségükben 
a politikai brigantiával a Sprée partján, magokat meggyil-
kolták. 

A gyászos vereség után azonnal a következésekkel 
foglalkodnak az elmék. Mit teend a győztes ? Nagy prédát 
fog-e venni ? Megegyeznek-e a győzök, nem vesznek-e össze 
a prédán ? Igaz-e, hogy Florencz, Berlin és Paris között az 
uj térkép utolsó részletekig kész ? Hány fejedelemség, hány 
tartomány, és ki által melyik fog elnyeletni ? Lesz-e congres-
sus ? fognak-e egyezkedni, vagy csak a kész tervet a diplo-
matia asztalán kigöngyölgetni ? Mi lesz Romával ? melyről 
a párisi Presse azt irta, hogy a sept. 15-i szerződésen kiviil 
uj garantiákkal fog elláttatni ? Jog lesz-e a congressus 
eredménye, miután a politikai brigantiságnak eme háború-
ban semmi jogi eszméje nincsen, mégis fegyveres sikere 
vagyon ? 

Erkölcsi, jogi, vallásos, átalános szempontokat jelzünk, 
jóslatokra nincsen kedvünk, rendes irodalmi tárgyalásokra 
pedig ezen európai tohu-bohuban nincsen anyagunk. Mely 
lapok a vész óráiban reeriminatiokat irtak, az ész, a hazafi-
ság helyett szenvedélyüknek nyitottak rést Elvontan irunk 
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czélzásokba is alig ereszkedünk, t. olvasóink a válságok pil-
lanataiban e gyengédségünket méltányolni fogják. 

Könnyű a kérdéseket feltenni, lehetetlen azokra még 
valószinü választ is adni. Mink a meglepetések, a hirtelen 
változások, a rendszerezett, jól betanult szineskedések, az 
ide-oda csapó szenvedélyek korában élünk, hol a hivatalos 
nyilatkozatok sem őszinték, hol a tettek ellenmondanak a 
szónak, az adott Ígéretnek, hol a békekötések, mielőtt az 
aláirás rajtok megszáradna, összetépetnek, hol nincs elv, 
nincs tan, nincs szabály, nincs törvény, csak jó vagy rosz, 
de mindenkor önmagában korlátlan akarat. Soha nem gú-
nyoltatott ki annyiszor a józan ész, a becsületérzés, soha 
nem űzetett oly játék az ünnepélyesen adott szóval, soha 
nem történt oly könyörületlen visszaélés az embei'iség jóhi-
szemével mint legújabban Europa némely hatalmasaitól. Az 
emberiség az ő társadalmi hitében a kétségbeesésig jutott. 
Hinni nem lehet már semmit, még az ellenkezőjét sem annak, 
mit a legálnokabb, legügyesebb hazudozó mond. Az akaratok-
nak nincsen szabálya, a társadalmi hitnek nincsen támasza. 

Nincsenek tájékozva azok, kik az eseményeket csak 
tegnapról mára tartják meg emlékökbeu ; de azok sin-
csenek, kik hagyományos mély belátásuk mellett a politiká-
nak mainap lezárt, vagy inkább darabokra tépett könyvé-
ből olvasni akarnak. A számithatatlan sok jóst elhagyta az 
ő kifogyhatatlannak látszó szellemök. Emberileg mink 
chaosban vagyunk egész európai társadalmunkra nézve, 
megyünk setétben, az eseményektől tolatva, ragadtatva 
anélkül, hogy tudnók hová. Olyasok történnek, mik a 
józan ész előtt lehetetleneknek tűntek fel, a józan ész 
kudarczot kezd vallani Európában, hogy a hatalmasok 
tehetetlensége még inkább kitűnjék. Ezen siker, melyet 
Europa közvárakozása ellen azok aratnak, kik Europa 
borzalmát vonták magokra, e hirtelen győzelmek, rögtöni 
emelkedések, mint például a Custozzánál legyőzött Piémont, 
a Königgraetznél győztes burkus, a sokaság rémülete, vagy 
érzéketlensége határ nélkül, e dacz, mely némely politikai 
pártoknál a hazát és nemzetet sem akarja segíteni a veszély-
ben, e kétértelmű beszéd, e gyanús hallgatás, e sikeretlen 
buzgalom, e sokat jelentő tunyaság mellett, e Bismark teg-
nap gyalázva ma pedig magasztalva, e Benedek, a mindig 
bátor katona, tegnap magasztalva ma vádolva,. . . ez, mindez 
fejszéditő. Az események nem rohannak, hanem ömlenek, 
elnyomnak, eltemetnek minden észlelést. 

A jóhiszeműek megzavarodtak, de ugy látszik, bizal-
mukat el nem vesztették. Az van csak megverve, aki a bi-
zalmat elvesztette. Ók visszahatást jósolnak, a becsület ér-
zelmének felébredéséből a nemzetekben, a rend, a béke, a 
jog szeretetéből, a győztes gonoszság eibizakodásaiból, hi-
báiból stb. stb. Valóban nem mérnők tagadni, hogy Austria, 
Porosz- s Olaszország, melyek ma egymást mészárolják, 
holnap hadiszövetségben ne álljanak egy negyedik ellen. 
Semmi combinatio sem lehetetlen ; az irányzatok rögtön 
csapnak át ellenirányban. Mindezek megtörténhetnek, a jó-
hiszeműek azonban mégis számot tévesztenek. Mikor ? Mi-
képen'? Mindjárt? Később fog-e a rend, a béke visszahatása 
beállani? Mink csak a nagy felforgatási drámának kezdetét 
iátjukmég, fogjuk-e végét láthatni, az Istennél van, — uno-
káink minden esetre nyugodt napokat fognak élni. Feljegy-

zik a rózsahitüek a győztes gonoszság gyengeségeit ; de 
felejtik, hogy a gonoszságnak is van lángesze, mikint gróf 
Maistre Eobespierret a pokol géniejének nevezni szokta, 
mely lángész tehetetler^ ugyan az Isten ellen, de mindenható 
azon ember ellen, kit az Isten büntetésül abbahagy, vagy 
egy időre meglátogat. A gonoszság lángesze, melyet oly 
fényben látunk ragyogni, mely az elméken oly széles, oly 
zsarnok hatalmat gyakorol, az emberi gyengeségeket kipó-
tolja, hibáit kijavítja, a sikert biztosítja. Esz, gazdagság 
nem szükséges, hogy a siker meglegyen, csak állhatosság . . . 
a gonosz czélban, és ügyesség. Kit semmi sem akadályoz, 
még saját lelkismerete sem, ki totus in rem megy, mikint a 
romai mondja, vagy aki minden tehetségeivel az ördögnek 
szolgál, azé a siker. A polgári élet rosz példát vesz a diplo-
matái életből ; mikor fent minden szabad, alól sem fognak 
sokat tilosnak mondani : mikor fent egymásnak sírján sza-
bad országokat emelni, alól is megkísértik azon legalább egy 
tisztes házacskát emelni. így megyünk egyetemes feloszlás-
nak ; látjuk milyen a kezdet, de milyen leend a végzet, azt 
csak az Isten látja. 

Sokan menthetők, sokan a mai drámában azt sem tud-
ják, mit cselekeszuek. Szép szavak sokat elvarázsolnak, 
úgyhogy inkább könyörületre semmint vádolásra érdemesek. 
Ok eszközök, mikint a sokaság szokott eszköz lenni. Ezt a 
hiúság viszi, hogy mások csak általa tehessék azt amit tesz-
nek, ezek a nyomorult vezérek, kiket az Isten büntetésül 
küld a sokaságnak, — azt a büszkeség viszi, hogy nélküle a 
népvezér se tehessen semmit, ő pedig maga a népvezér ál-
tal mindent. Mindenütt a fő ágens hátul van, rejtekből mű-
ködik, királyokat, népeket szekeréhez köt. Az erény külszi-
nébe burkolva, mikor gonosz, — őszinteséget színlelve, mi-
kor hazug, — szabadságot kiáltva, mikor zsarnok, dölyfös, 
de elég ügyes hogy, mikor kell, csuszszék-mászszék, — hatá-
rozatlan, mint a rosz szellem, de elég szemtelen, hogy a pré-
dára idején rá törjön, a nép kegyeinek vadásza, a nép ér-
dekeinek letiprója. 

Ezen embereket ügyeseknek találjuk az ő, erkölcsileg 
nem irigylendő, mesterségükben. Minden sikerül nekik, 
hozzá még a népek szavazatát is megnyerik. Ez könnyen 
adatik, könnyen vész is el. Kik Poroszországban egy hét 
előtt mint zsarnokot átkoztak, jul. 4-én üres háza előtt 
hurrá-t kiáltoztak. O ! ilyenek trónra jutnak, benne mago-
kat erősen befészkelik, s látszanak a nemzetek sorsának 

ft 
urai lenni. Hagyján ! Ok még védnököknek is hivatnak, a 
szükség esetében, mivel más becsületes ember hiányzik, se-
gítségre hivatnak, söt a kath. egyház egyedüli támaszaul is 
ismertethetnek. Nem az egyház, hanem a világ nyomorult-
ságának a jele, hogy ők ilyeneknek tekintethetnek. Sza-
baditóknak is kiáltatnak, Isten tudja minek még. Egy hi-
ányzik nekik, a megromlott nép deliriuma, hogy Istennek, 
söt Istennél többnek kiáltassanak blasphemiával, mint Gari-
baldi. Valóban ők mentenek valamit, mikor félve a túlzások-
tól, a gonoszság szellemét féken tartják. Tartják, s igy meg-
örökítenék, ha lehetne. Ok a becsülettel, a joggal, mint el-
lenségükkel alkuba lépnek. Ott állanak, nehogy a gonosz-
ság az ő túlzásai által magát megölje, tehát a gonosznak 
föntartói. A jók kínzását, mint Calvin Servet megégetését, 
lassudan vezetik. 
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Istennek a titka, hogy ezek 10, 20 évig hatalmon ma-
radnak. Egy szó elég volna tőlök, de szólnak-e ? Félhan-
gon ,igen', félhangon más oldalra : ,végezz sebesen.' A sebes 
műtétei megtörténik, tehetetlenségökre hivatkoznak a meg-
lett tények ellen. 

Vizsgáljuk eme hatalmasokat, hozzuk elő múltjaikat, 
jelenjeiket ; mit találunk ? Sokat tettek, mivel a gonosznak 
szabad ösvényt engedtek, hivatásaikat elárulták. Árulás az 
ő dicsöségök; de a szenvedélyek kielégitésére irányzott áru-
lás. Urak, mégis szolgák, kik egy látatlan zsarnoknak va-
kon engedelmeskednek. Saját érdeköket féláldozzák ezen 
szolgaságban. Trónjok veszélybe jön, mégis engedelmesked-
nek. Urak, uroknak még sem tagadhatnak meg semmit. 
Urak, mégis öngyilkosságig szolgalelkek. Igy omolnak össze 
az egész életen át nehéz munkával felépitett épületek. Las-
sati sumus in via iniquitatis , ambulavimus vias difficiles. 
Nos insensati ! lux veritatis non luxit nobis. Önmagukat 
emelték fel, önmagukat sülyeztették le, szerencséjüknek, bu-
kásuknak magok az eszközei. 

Akkor jön a visszahelyezés napja. A büntetésnek tel-
jesnek kell lenni, a háborúnak be kell fejeztetni. Fele uton 
félbeszakasztani nem tesz békét csinálni, hanem csak a vál-
ságot tova halasztani. A társadalom elfárad, szemeit fel-
nyitja, világot lát, melyet a szenvedély fellegei elfedtek, ne-
mes érzelmei szabadon felkelnek, melyeket a szenvedélyek 
elnyomtak, felismeri zsarnokát, fel szabaditóját is. A zsarnok 
a dicsőségből lehűl, quomodo cecidisti lucifer qui mane orie-
baris, et dixisti, in coelum conscendam, a szabadító az elnyo-
matás alól ki fog lépni. Mózes, Macchabeusok, a pápaság, 
Habsburg Rudolf, igy léptek fel. A Megváltó is az elnyo-
másból emelkedett a világ urává. Gaude Austria, post mul-
tos errores — veritatis famula ! Dominus tecum ! ! 

De a visszahelyezés késhet. Omnia inplenitudine tem-
porum fiunt per Deum, mert az emberi szabad akaratot 
mindenhatóságának látszólagos korlátaul fogadta. Épen ak-
kor,mikor kétségbe kezdenek esni,kik a földi dolgokba hittek. 
Máskép az Isten dicsőségét az emberi gyengeség meglopná. 

Várjuk az eseményeket, kik Austriát az igazság, a 
jog, a diplomatai, a kormányzati, a polgári becsület, a pápai 
fejedelemség utolsó fegyveres védnöke gyanánt ismerjük; 
várjuk az eseményeket, amint a keresztényeknek várni 
kell, non sicut filii nationum ; kisebbségben vagyunk, de na-
gyobbak hitünkkel, rendithetetlen bizalmunkkal ; omnia ad 
nostram doctrinam fiunt, a Deo permittuntur, ut probati si-
mus. Legyünk hivei urunknak, ez a mi szövetségesünk. Meg-
vetett,kicsinre becsült szövetség, mikint Dávid parittyája,— a 
filisteusok soká gúnyolták Israelt. Rögtöni győzelmeink ret-
tegésbe, rögtöni vereségeink bizalomra serkentenek. Deus 
ultionum Dominus, Deus libéré egit. Benedictus qui benedicit. 

FACSKÖ, jul. 5-én. A nyomorgatott s kopár hegyek kö-
zött a bold.Szűz hódolói öröme nagyobbodott,fölvilanyoztatott, 
az angyalok királynéja diadalom-füzére az eretnekek s jege-
czesedett szivüek szégyenére ujabb csokorral diszesbült; 
ugyanis már fölépült s az Isten szolgája által a teljes sz. 
Háromság imádására, a szeplőtlen leánya dicsőítésére föla-
vattatott búcsújáró Frivald helyisége, jelenleg uj kegyelet 
egyháza. Uj és vonzóbb erővel biró lehet — ha igy nevez-
hető a diszesb egyház — nyilt meg a frivaldi völgyben a 

menekvést kereső bűnösöknek. Ovid pogány költö Fastorum 
III. czimü könyvében az ős Róma nagyságát s dicsősé-
gét verseiben megénekelvén, többi közt említést teszen 
valami ,Intermontium' erdőségről, mely a római citadella s 
Jupiter bálványhajlék közt terüle; ezt Romulus menek-
vőhelyül hirdettette ki széltében, melynek hitében több go-
nosztevő jónak látá élte fentartásából is e helyet jövő lakte-
lepül választani, ezen cserjsürüség középpontján létesite Ve-
jovisnak, vagyis Jupiternok, mint gyermeknek uj hajlékot. 
Nem tévedek összehasonlításommal, midőn liuzamilag egyez-
getem ezen római menekvö helyet szerény Frivalddal. E 
helyen megforduló, s az Isten-anyját dicsőítő halandó aka-
ratlanul elismerendi e hasonlat egyöntetesügét. E helyütt is 
szemlélhető egy hegyektől övedzett tér, melyen már cserjék, 
már erdőség szegik a láttért, mely hegyek alján terül a kis 
völgysikság, középterét diszesitvén az uj egyház sugártor-
nyával, téresebb s méltánylóbb ez uj hajlék az előbbinél a 
szeplőtelen sz. Szűz hódolóinak lelki élvezetére. E szűk 
völgybe édesgeti a bűnöst az itt pásztorkodó lelkész buz-
galma, mintegy második Romulus, uj alapját vetvén meg a 
bűnösök menekvőhelyének, hogy az ide zarándokolt vezek-
lők az isteni malaszt erejének hatásától átjárva, örvendhesse-
nek megigazulásuknak, az üdvözülés ösvényén biztosban 
járhassanak. A romai Intermontiumtól nem igen távol állott 
az úgynevezett Tabularium, hová hordattak az okmányok, 
melyek az épület oszlopai közt tétetének le. Itt tartattak 
ama táblák is, melyeken hagyományozá utókorának a hir-
név után ásitozó ősnép a nemzetekkel kötött ujabb s régibb 
egyezményeit, frigyeit. E helyütt letéteményezett okmányok 
nagy becsben tartattak, mintegy az istennek oltalmával 
megszenteltettek. (Joseph Antiquität. XIV. 17.) Midőn 
Vespasian uralomra" jutott, nagy fontosságot adott az em-
léknek, mely, miután a Capitoliumon támadt tűztől megká-
rosittatott, az oszlopokból mintegy háromezeret javíttatott. 
(Luet. in Vesp.) Ekkép áll a szemle frivaldi menhelyünkkel. 
A bünokmányok súlya, mely e malaszttalteljes téren a bűnö-
sök által letétetett, mélytánylatot érdemel, mert a vezeklők 
könyeivel tisztáztatott, s az Istennel kötött uj egyesség 
jeléül a bűnösök Oltalmazójának anyai palástja alá helyez-
tetett : már pedig, hogy a bűnösök Oltalmazója anyai hős 
erényeinek megfelelő diszesb emlék emelkedjék, az ide se-
reglő hivek óhaját tolmácsolá az Urban itt serénykedő lel-
kipásztor nt. Katel József, midőn egy térségesb helyet en-
gede az Istenanyja palástjának, hogy igy alatta nagyobb 
számban kereshessék lelki sebeik behegedésére az ohajtott 
irt a buzgolkodók, de egyúttal anyasága erényei követésére 
is sarkaltassanak. Igy jött létre t. olvasó az Istenanyja tisz-
tiszteletére egy ékesebb s nagyobb hajlék, az ide Zarándok-
lók buzgósága emeltyüjeül egy varázslóbb oszlop az, mely 
elbírja a bűnök sokaságát, mely vonzó erővel bír a bűnök-
ben fetrongök megjózanitására. Készen állsz már te szent 
kőhalmaz, hogy árnyaidban pihentessük a kisértet üldözé-
sétől bágyadt tagjainkat, s hogy a tévedésöket megbánok 
az irgalmasság Anyjától a vezeklés szentségével lelki feké-
lyünket megkenvén, visszanyerjék lelkük épségét. Két évet 
számlált a munka befejeztéig, míg reményeinek zárköve 
letevését szemlélheté. Összetett, s kettőztetett erővel mun-
kálkodtak valamint az előbbi két évben, de kivált a folyó 
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év tavaszán ; az itteni vidék, mely hoszabb ideig szereti 
hátán hóköntösét hordani, ez idénybe mintegy előre sejtvén 
a környezetében tervezgetett ünnepély fontosságát, vékony 
— igy hát szokatlan — fehér leplét ez évben jóval hamarább 
veté el, mindez pedig azért látszott történni, hogy a munka 
befejeztethetvén, az Urnák emelt sz. hajlék keblébe fogad-
hassa legdrágább kincsét az Istenanyja sz. szobrát. Eljött a 
kikelet, habár merevedett tagjaival, mégis nem éltető erővel, 
erejének iiditő jóságát a zarándoklók által annyira várt 
ünnepély folytán éreztetvén halandóival. A természet ártat-
lansága jelmeze a hó, lelkünk tisztaságáé pedig az igazulás; 
tán ez idény alatt azért födé a föld fölületét igen vékony hó-
lepel, mert tudatni akará az alkotó a bűnösök oltalmazójá-
hoz zarándokoló lényekkel ártatlanságú csekélységet, miért 
is nagyobb lelkülettel járuljanak a jelen ünnepély alkalmá-
val elvesztett kincsüket visszaszerezni. 

Eljött az Isten-anyja csarnokának fölavattatása ideje, 
melyen a nyilvános istenitiszteletnek átadassék, a teljes sz. 
Háromság ünnepe — május 27-ko, — már e napot megelőző 
órákban sietének a hivek sorai zászlójuk alatt, már látszott 
a vezeklők sokasága. Sz. Háromság ünnepén fölébredtünkre 
beborulva láttuk az eget, meleg csendes esővel áztatván 
a szomjuzó földet. Jóllehet sok százakat letartoztatott az 
útról az esőzés, a közellevő falvakból mégis haladott a hivő-
nép résztveendő az ünnepélyben. A sz. ténykedés kozdetét 
8 órakor vette, melyet, — miután az óhajtva várt püspöki 
küldött ft. Krajcsik János apát s kanonok úr ő nagysága 
előre nem sejdített körülmények miatt Nyitrán maradni kény-
telen vala, — kerületi esperes ft. Riha János rajeczi lelkész 
vitte; az eső folyvást hullott, a népzöme mindenfelől szo-
rított, s csak megfeszített erővel juthatott a sz. ténynyel mű-
ködő papság a templomba a mindenszentek letenyéjét han-
goztatván. Midőn az uj Mária ház egyházilag fölszenteltetett, 
körmenetileg lépdelénk az ó egyházba átviendők a bold. 
Szűz sz. szobrát az imént fölavatott egyházba; mielőtt a 
kegyeletteljes szobor majd háromszázados lakból kivétetett 
volna, tiszteikedénk az Isten anyjának, mely után a helybeli 
lelkész kivéve a sz. szobort s az e czélra feldiszitett áll-
ványra állitá, mialatt mindnyájak szemei könyekbe árad-
tak, és fohász s zokogás liangjai tölték be az ó egyházat. 
Végre megindult a sz. menet, a sz. kereszt elővitele után a 
hivők kis csoportja, ez után az énekesek, a tisztkedő papság 
előtt 12 kis leánykák fehérbe öltözve, mindegyikök fölemelt 
kézben tartá a szüzesség jelvényét a fehér füzért, más 12 
az állvány körül helyeztettek, a fehér kis sereget követé 
négy levita vállaiu az ármányos kigyón győzedelmeskedő 
sz. Szűz szobra, utánok következett a körmenetet vezető ns. 
s ft. Lemess András sz. Szűzről nevezett moyki prépost, 
zsolnai plébános a mitrával. A sokaságnak ugy látszott, mi-
dőn a régi helyről az újba tartánk, mintha az ajtatoskodók 
könyhullatásai- s sóhajtozásaira az egek fénybe burkolódz-
tanak s az 596 Kr. u. előfordult romai csudaeset távlatban 
kápráztatná szemeinket. Tán t. olvasók emlékeznek az an-
gyali zengzetü „Regina coeli" antiphona eredetére ; ha igen, 
ne vegyék rosz néven ismétléset e csudás esetnek. — A VI. 
század vége felé ugyanis borzasztó epemirigy ritkitotta a 
romai népet, az egyházat akkoriban kormányzó nagy sz. 
Gergely az isteni irgalmasság engesztelésére fölhivá a ke-

resztényeket vezeklésre, miért is pünköst vasárnapján tar-
tandó átalános körmenetet rendezett ; maga a főpap sz. Lu-
kács által festett *züz Mária képet kezeibe fogván, a vezek-
lők vezéreül adá ki magát. Haladott már az Ara coeli egy-
házból a sz. Péter főegyházba a hétszeres sz. sereg, s midőn 
az Adrian nevezetű hidat átlépné, egyszerre betölték a lég-
kört bizonyos mennyei hangok, melyek az ismeretes húsvét 
szaki antiphonát zengezteték : „Regina coeli laetare, al-
leluja. Quia, quem meruisti portaro. Alleluja. Resurrexit, 
sicut dixit ,alleluja.' Ezek után elhallgatott az angyalok 
kara, feleletet váró, melyet megadának az ősz főpap ajkai : 
„Ora pro nobis Deum, alleluja." E közben az ezerekre menő 
hivők megpillanták a fényben uszó angyalt, ki száblyáját a 
hüvelybe tevé, s az Isten haragja megszűntét a vezeklökkel 
közié, mi is a döghalál megszűntével valósult. Ennek örökem-
lékeül zengi az egyházi kar húsvéttól sz.-Háromság ünnepéig 
ez angyali éneket, magát a csudatényt pedig az Adrián hidja 
fölött magasló sz. Mihály főangyal érczszobra hirdeti. Nem 
ráerőszakoláskép hoztam föl az ünnepély leírásánál ez ese-
tet, inkább a sz. Szűz anyai irgalmasságát akarám e pél-
dányzással magasztalni, s a t. olvasót buzgó tiszteletére tü-
zelni ; de mégis találtatik némi esetlegességi viszonylat ezen 
római s a frivaldi körmenet között, az elsőben a pusztító dög-
vész szűnt meg a sz. kép körül vitele következtében, mely-
nek csudaesetét a vezeklők megigazulásában tükrözteté 
az irgalmasság Istene; ez utolsóban pedig azon lelki szemlét 
méltányló eset adá magát elő, hogy a sz. Szűz szobra kö-
rülhordozásánál az egek csatornái egyszerre bedugulván, 
melengető napverőfény lövellé sugarait a rendkívül mái-
másod hidegtől szomorú alakot mutató földre, megszűnt a 
a jótékony eső, s hevitő napderü váltá fel a havas és sivitó 
éjszaki szeleket és nein nagyitom a dolgot, midőn hozzáte-
szem, hogy miképen a hulló csepek meglágyiták a jég-
kérgü földet, s nap hevének a földrétegen át tért nyi-
tának, hasonlóképen működének a hívek könyhulladé-
kai a vétkektől megkérgesedett szivekben. Nem merész 
állítás, midőn ama lehetőséget teszem föl, hogy a lát-
hatlan mennyei küldött meghozá az ajtatoskodók szá-
mára az Isten-anyja irgalmasságának böségszaruját, mely-
nek következtében szép honunk védasszonya a bold, szent 
Szűz kiragadja a hullámokból magyar Sión sajkáját ama 
kőszirtre, melyen hazánk ős alkotmánya s egyházunk sz. 
kincse biztos menhelyet lelend az álhazatiak s álbölcsek elől. 
Az uj egyházban elfoglalván az oltár előtti tért, várók az uj 
Márialak közepén intonált „Magnificat" ima bevégeztét, 
mely után a kerületi esperes fölvivé a magas állványra a 
Szűz szobrát, az ízletesen fölékesített renaisance izlésü oltár 
szüzanyaságának megfelelő szekrénybe, melyre követ-
kezett a szent szobor fölillesztőitől tartott a szent Szűz 
anyasága erényeit s hathatós közbenjárásának példáját áb-
rázgató s buzditó sz. beszéd, melyet végre füzérezé a ns. ft 
prépostéi az Urnák bemutatott szentmise, teljes egyházi 
szolgálattal segédkezvén a jelen volt clerus. 

Ily módon betöltettek a környékbeliek régóta ápolt 
óhajtásai, elég tétetett a gyenge erőnkből szivárgó Isten-
anyja iránti hódolatnak, megnyittatott a vezeklők számára 
egy diszesb s térségesb menhely, hogy a szűz Máriát többen 
itt magasztalandók, véget vetvén bűnös szövetségüknek, 
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keresztény életre ébredjenek, uj frigybe lépendök ez uj Má-
rialakban isteni sz. Fiával. Befejezésül az ide zarándoklók 
buzgalma föntartásaul s a szűz Anyában helyezett reményük 
táplálásául, szolgáljon még egy történeti adat. Sokszor tér-
delt ugyanis Romában a cenei palota előtt álló szűz Mária 
szobor előtt egy béna, egészsége visszaállítását esedezvén a 
betegek üdvétől, de a többször ismételt kérése nem talált 
kihallgatásra az égben, minélfogva megunván a béna kö-
nyörgése ismétlését, egy nap együgyíiségében ekkép nyitá 
meg ajkait a sz. Madonnát közbenjáróul magának kiké-
rendő: „íme ! már igen sokat imádkozom, de mindeddig meg 
nem gyógyulhaték : legyen hát imám mai nap az utolsó : 
várj, nézzed csak mankóimát ; nem akarom többé szolgála-
tukat, s azért én itt vesztegelek, mig vissza nem adod csont-
jaimat." Es halljad oh bűnös ! meghallgattatott e sokat töp-
renkedő kérése, ugrálva futott a nép közé, mely körülvevő 
a csudagyógyultat, siránkozik a csuda-látmány fölött, Áta-
lános volt az örömmámor. Megvigasztalá pedig e rend-
kívüli eset a szegény halandó nemzetet az isteni irgalom 
1842-ik évében. Ez eset következtében kezdték a lii-
vek a Szűz szent képét lámpafénynyel körülözönleni, 
és három nap s éjjel dicsőíteni az isteni sz. fiát, ki édes 
anyja közbenjárására éppé tevé a béna csontjait, Hozzád in-
tézem végszavamat te zarándoknép! kérlek,jöjj e sz.helyre, 
áraszszad könyeiddel ez uj felszentelt Mária lakot, mara-
dozzál itt hosszabb ideig, vagy gyakortabban liozd e sz. 
menhelyre bűneid súlyát, ne sajnáljad fáradságod, lia mind-
járt nem is juttatik neked az isteni jóság bőségszarujából 
az Isten sz. malasztja nagyobb adagban, ne tétovázzál, ne 
hátrálj kéréseddel, nagyobb kegyelem várakozik reád, mint 
ama romai bénultra, lia hasonló leszen kitartásod az esdek-
lésben, elveszti lelked vezeklés által bénultságát, s egykor 
eredeti épség- s tisztaságba juthatsz — lia akarandasz — 
a mennyei sereg közé, dicsőitendő az Isten bárányát, ki él-
vévé sz. jegyese kérésére lelki nyomorultságodat. Jöjj ide, 
oh kath. lélek, s ha a Szűz anyát őszintén szereted, általa 
megnyered sok bűneid bocsánatját. — r. — f 

MISSIÓI TUDÓSÍTÁS HINDOSTÁNBÓL. (Átné-
zet.) A hindostani kath. missiók nem nyújtják sem a kereszt-
séget még egészen nélkülöző, sem a véres üldözést — mint 
Anamban — folyton szenvedő tartományok megható látvá-
nyát ; mindamellett figyelmünkre és pártolásunkra igen is 
méltók. Ezen vidéken, mely Ásiában China után legjelenté-
kenyebb, mind területe nagyságát, mind lakóinak számát 
tekintve, a kereszténységben már megerősödött községek 
ezerei találtatnak ; ezeken kívül a megtérés müve pogá-
nyok, musulmannok és eretnekek között folytatandó. 150 
millió lélek van összesen, melyTek felvilágosításra, megmen-
tésre várnak. 800 küldér 17 püspök vezetése alatt éjjel nap-
pal küzd részint a testiség által a tévelyhez lebilincselt né-
pek fogékonyrtalansága, részint a fajok előítélete, részint 
végre az eretnekség proselytáskodása ellen, mely politikai 
befoly-ásánál, és aranyainál fogva előnyben van. Homály-
fedte küzdelem ! hol a vértanúság babérjainak ép ugy, mint 
a közeli győzelemre remény hiányzik. És mégis eme küzde-
lem feláldozást követel, melyet az eredménytelenségnek sem 
szabad lehangolni. És ime ezen látvány sincs nagyság és 
vigasztalások nélkül. Nyilvánvaló ugyanis, hogy csak Isten 

nyújthatja az erőt és kitartást ily munkában. Hindostanban 
is, mint másutt, a küldér kitűzött czélja kettős : a kereszté-
nyeket az őket környező pogány népek között is hitökben 
megtartani, az utóbbiakat pedig megtéríteni. Habár az an-
gol uralkodás által behozott protestantismus nem nagy be-
csületben áll a benszülöttek előtt, mégis szükséges evvel is 
számítani. — A lielyTettnökségek roppant kiterjedése, és az 
evangeliumi munkások csekély volta különös szervezését 
igényli a missioknak. Ezek főnöke a lyoni hitterjesztö egye-
sülethez intézett levélben megismerteti a módot, melyet kö-
vetnek a 108,000 kath. hívőt, számító pondichery-i helyett-
nökség ker. községeinek látogatásában. Hogy a kereszté-
nyek üdve biztosittassék, és a pogányok közöl lehető legtöbb 
megtéríttessék, a missio a hívek és küldérek számához mérve 
több kerületre osztatik. Minden kerület több helységekből 
áll, hol a lakók nagyobb része keresztény. A küldér a köz-
pontban székel, azonban egyik oldalról a másikra folyton 
menni kényszerülvén, és a helyek egymástóli nagy távol-
sága miatt a tanítás nem lehet mindig kimerítő, azért ft. Go-
delle ő méltósága azt rendelé, hogy két küldér szakadatla-
nul járjon a kerületekben, és tartson lelki-gyakorlatokat. A 
pondicheryi ap. helyettnöket, nem csalta meg reménysége. 
Természetes egykedvüsége daczára a nép sereglett ezen 
gyakorlatokra, és a 2 küldér fáradozásai bő lelki gyümöl-
csöt termettek, melyekről imígy tudósítanak. 

„Apostoli körutunkat Selam-ban kezdettük, egy népes 
kereskedő városban, mely a Ghate liegylánczolat keleti tö-
vében terül el, 46 mértfoldro délnyugotnak Pondichéry-töl. 
A városban magában ugyan nincs sok keresztény, de annál 
több a körülfekvő falvakban. A íuissio 20 napig tartott, hogy 
mindenkinek alkalom nyujtassék a részvételre, és fel is hasz-
náltuk az időt. Majd mindenütt, hol megfordultam, a vett 
tanítás után körülfogtak, átkarolták térdeimet, könyek kö-
zött mondván : ,atyám, még soha sem fogtam fel eddig tö-
kéletesen azt, mit most hallottam. 10—15—20 éve, hogy 
rosz életet élek, s roszul végeztem eddig gyónásaimat. Isten 
küldötte, hogy megmentsen, bocsásson meg.' Mire igen igen 
sokan töredelmes gyónást végeztek. Selamból Yedapadhi 
városkába mentünk, hol ember emlékezetet meghaladó idő 
óta ellenségeskedés, gyűlölet uralkodott a lakosok között, 
melyet kiirtani a nyakasság miatt eddig nem sikerült. A 
kibékitést Isten a mi lelkigyakorlatainknak tartotta fenn. 
Alig két napon át folytak, midőn már önként kibékültek, s 
lábainkhoz borulván, várták rendelkezéseinket. Lakomát 
rendeztek a béke megpecsételésére. Másnap tömegesen se-
reglettek a sz. gyónásra. Még az ittlevő pogányok sem lát-
szanak már távol lenni Isten országától. Valahányszor ki-
mentem, csoportosan vettek körül. ,Atyám — mondák — 
hová mégysz ? mi veled menendiiuk, és melléd telepedve ta-
nácsaidat liallgatandjuk.' Egy napon a helység vénei közöl 
egyik a körülállóknak mondá : ,oh ! lia figyelembe vennők 
mindazon jó tanácsokat, melyeket az atya ád, sokkal job-
bak leendnéiik.'Madurában, hol csak a fő központokon van-
nak rendes küldérek a keresztények évenkint csak egyszer 
látogatathatnak, a küldérek tehát itt egész éven át uton 
vannak. Batut Antal atya a Jézus-társaságából testvéréhez 
intézett levelében ezen körutak következő képét festi. „A 
küldér környezete 3 személyből áll, ezek 1 catecliista a ta-
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nitásra, 1 tanitvány a szolgálatra, és egy kocsis (vagyis 
ökrész = bouvier) ki a ló, vagy ökör által húzott szekér 
gondját viseli. Elérkezvén az első községbe, a küldér kísé-
retével a templomban elhelyezkedik, igy nevezik a szalmá-
val födött 4 sárfalat. Ezen helyiség mindenre szolgál, tem-
plom, paplak, ét- és hálóterem. Naponkint a hivek szeretete 
a küldérnek és társainak egyegy adag rizst nyújt táplálék-
nak. Az elhelyezkedés megtörténvén, a catechista az atya 
vezérlete alatt tanításhoz fog, és a gyónásra s áldozásra tör-
ténik az előkészítés, gyermekek kereszteltetnek, betegek-
nek az utolsó kenet kiszolgáltatik, a visszaélések megszün-
tetésére, jobb életre, buzgalomra a hivek intetnek. Ezen 
munka 8—10 —15 nap tart a szükség szerint, azután a kül-
dér elbúcsúzik a hívektől még egyszer intvén őket, hogy 
közös imára mindennap gyülekezzenek, különösen vasárnap 
a miseimákat mondják el. Ha a falu a központtól nincs na-
gyon távol, néha évközben is megnézi a küldér a betegeket. 
Ezen utazás két három hónapig tartván, a küldér székhe-
lyére visszatér, néhány napig nyugszik, azután újra kezdi 
másik oldalon." — 

Tiszt. Sérassat. jéz. társ. atya Dharvarba küldetvén, a 
bombayi ap. helyettnökségbe Mudgalban egy régi ker. köz-
séget talált, szintén erről igy tudósítván. „Mudgal 140 mért-
földnyire van Dharvas-tól. Atyáink (jezsuiták) itt egy ker. 
községet alapítottak, mely soká virágzott bölcs igazgatásuk 
alatt. Ezen missio a madrasi ap. vicariatushoz tartozott ; de 
miután most áldozárt nélkülöz, én kérettem meg meglátoga-
tására. Titkos örömöt éreztem láthatni ama helyet, szerzet-
társaink buzgalmának tanuját, de amit leltem, elbúsitott Az 
egykori küldérek laka romban hever, templomuk, melyet 
mindannyian sajnáltak, másnak adott helyet. Csak sírja 
maradt meg a legutóbbi kitűnő missionariusnak Paradisi 
Jánosnak, ki nagy tiszteletben és áldásos emlékezetben van 
most is. A keresztények templomból jöve csókolják sírját, 
kitől hitöket nyerték. Sírirata a következő : „itt nyugszik 
Paradisi János, ki 88 évet élt, ezen missiót 41 éven át kor-
mányozta, sok lelket megtérített, és erényekben gazdagon 
az Urban elhunyt 1793 jan. 13."— Én Mudgalba néhány 
nappal karácsony előtt érkeztem, és találtam 400 keresz-
tényt, kik a környéken elszórva élnek, szövéssel foglalkoz-
nak ; de apáik szokásához hiven évenkint karácsonkor gyü-
lekeznek. Ezen szegény keresztényeknek nagy szükségük 
van a missio jótéteményeire, szentségekben régen nem ré-
szesültek, és súrlódások voltak közöttök. Karácsontói — 
vízkeresztig folytonos ünnep volt. — A pogányok és musul-
mannok megtérése roppant akadályokba ütközik. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Amint hirdettük, a pécsi növendékpapság sz.-Pál-egy-

lete b. Kotteler Vilmos püspök röpiratát ,,Lehet-e hivő ke-
resztény szabadkömives ?" magyarra fordította s kiadta. 
Első része hittani, bölcseimi vita Seydel Rudolf szabadkőmi-
vessel a kereszténység fogalmáról, czéljáról, s hogy a kőmi-
vesség nem képes az emberiséget egy családba fűzni ; a má-
sik rész valódi válasz a czimben feltett kérdésre. Mikint min-

den munkája a nagy püspöknek, ugy ez is nagy hatást tesz 
még magok a kömivesek között is, mivel minden érveit az 
ő saját vallomásukból hozza le. 

A ,Prot. egyh. s isk. lap' (27 sz.) kikel némely prot. 
pastorok ellen, kik a népet ezen rablóháborura fanatizálták, 
mintha ebben a protestantismus és catholicismus küzdene 
élet-halálra. A bölcsész történelmi tanulmányozó nem fog 
ellent mondani azon fanatizáló pastoroknak, csak a szóban 
fog változást tenni : a kömivessé lett protestantismus indí-
tott háborút a catholicismus ellen, a catholicismust pedig 
Austriában, mint képviselőben látják. Lehet, hogy e törté-
nész tévedni fog, lehet hogy azon német fanatizáló pastorok 
is tévednek nézeteikben ; de a pastorok ugy gondolkodnak, 
az eseményeket formába önti majd a történetíró. Ezen fana-
tizálásból alkalmat vesz a Prot, lap az államvallás ellen apo-
strophet csinálni, hogy ez a vallást lealjasitja. A protestán-
soknak nem levén tekintély-elvök, ezt az állam fejében 
kényszerültek keresni ; a kath. egyház maga a tekintély, 
ott tehát az államvallás szolgaság, itt pedig szabadság : mi-
vel ott egyetlen tekintély vagyon, itt pedig kettő egyházi 
és állami, melyek egymást támogatják. 

A burkus hadaknál igen nagy hiány van a kath. tá-
bori papokban. Míg a protestánsok számára 44 tábori pap 
van, addig a katholikusoknak csak 17, pedig a hadsereg 
kétötöd része katholikus. E bajon a kormány segíteni akar-
ván, felszólította a püspököket, hogy ad hoc papokat küld-
jenek a táborba. A paderborni püspök öt jezsuitát küldött, 
kik Dresdába el is mentek. Szászországban minden kath. 
papnak esküdni kell, hogy nem jezsuita; most azonban a 
porosz gazdálkodás alatt a vallásos türelemnek eme példá-
nya nem áll, azért a jezsuiták sérülés nélkül járnak Drez-
dának utczáin, anélkül hogy a szász hatóság őket kérdőre 
vonhatná. Eddig átutazni sem volt szabad, most lakni is 
szabad. 

A bécsi K. Zeitung jeles lehozásokat tesz, mint bün-
tettettek meg az államok az egyház ellen vitt támadások miatt 
épen abban amivel az egyházat zaklatták. A pápát idegen 
fejedelemnek kiáltották, ki ellen mindenképen kell magát 
védeni. Lettek nemzeti egyházak; ez a mai nemzetiségi 
elméletek szülője, mely a népeket egymástól elidegeniti, 
a fejedelmet, mint idegent, lenne bár legszentebb joga, a ko-
ronától megfosztani akarja. — Piacetet hoztak be a pápa 
ellen ; hozott a nép piacetet e király ellen, midőn minden 
rendeleteit érvényteleneknek nyilatkoztatta, hacsak egy 
minister azokat ellen nem jegyzi. Született piacet a minister 
ellen is az újságokban, melyektől félnie kell. — Az egyhá-
zat államnak nevezték az államban, azért poliziájozták, 
született más állam az államban, a kőmivesség ; elfojtották a 
szerzeteseket, tért nyitottak az összeesküdő egyleteknek. 
Türelmet adtak a tévelynek, most ök tűrni kötelesek Gari-
baldi, Mazzinit. Igy jött az Isten büntetése nyomban. 

Tudomásul. Miután több oldalról kérdés intéztetett 
hozzánk, váljon Zalka ,Synopsis Hist. Ecclesiasticae' czimü 
kőnyomatu munkájából nem rendelkezhetünk-e még felesle-
ges példányokkal ? Sietek a t. c. urakat tudósítani, hogy 
igen, kiadónk t. i. már egy második kiadáshoz 100 példá-
nyokat készit, mely már j. hó közepe táján teljesen el fog 
készülni. — Csak méltóztassanak ez ügyben a kiadóhoz 
„Laufer Iguácz kőnyomdász, Erzsébettér nro. 4" fordulni, 
miután első szerződésünk követeléseinek eleget tévén, ezu-
tán vele e tekintetben semmi összeköttetésben nem állunk, 
söt időhiányból az elszállítási gondokat sem akarjuk ma-
gunkra vállalni, a nevezett kiadó különben is mindenben 
készségesen megfelelni Ígérkezvén. 

Pest, jun. 6-án 1866. 
D. S. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM : Kelet és nyugot. — A zágrábi érsek 
és bibornok körlevele. — Egyházi tudósítások. —Vegyesek. 

Kelet és nyugot. 

Ezen hat vagy hét részletes egyház több vagy 
kevesebb ágával képezi a keleti katholika egyhá-
zat; igaz, hogy tekintve az igaz hivó'k számát, ke-
vesen vannak, ele e kisebbségben is nagy reményüek 
a katholika egyházban, mert állhatatos buzgóság 
mellett megnyerni hivatvák a stagnátióban elsülyedt 
szakadár s eretnek testvéreket. A romai katholika 
egyház, s különösen szentatyánk súlyos gondjainak 
nem kis részét teszik a keleti egyház fönntartása-
s virágzásba hozására tett fáradozásai, kérjük Istent, 
hogy ezeknek gyümölcsét lássa. 

Térjünk most közelebbi feladatunkhoz, mely-
nek megoldásánál, mikint a fönntebbieknél Hergen-
röther würzburgi tanárnak az „Archiv für katholi-
sches Kirchenrecht" 1862-ik évfolyam több füzetei-
ben közzétett értekezéseit használjuk. 

A romai egyház a keletinek kormányzatában 
mindig azon irányt tartja szem előtt, hogy a hit-
beni egységet — a dogmáknak a romai egyház 
dogmáivali ugyanazonosságát követeli, sürgeti, meg-
hagyván e mellett minden részletes egyháznak fe-
gyelmi s liturgiái sajátságait amennyiben a dogmá-
val nem ellenkeznek: „Salvis tarnen et intactis 
ritibus ac disciplina quam ante schisma servabant." ') 
Ezen alapból indultak ki a lyoni, s a florenczi egye-
temes zsinatok, mikint IV. Jenő s utódai a keletiek 
számára kiadott rendeletekben.2) Minthogy pedig a 
keleti katholikusok hitének tisztasága a hason nem-
zetiségű s szertartású szakadárok- s eretnekekkeli 
érintkezés által folytonos veszélynek van kitéve: 
minden figyelmet oda kellett irányozni, hogy a té-
velynek alattomos becsuszása meggátoltassék, s a 

]) Bened. XIV. const. Állat. §. 18. (Bull. IV. p. 126 
ed. Venet.) 

a) Cf. Leo Allât. 1. c. L. III. c. 1. n. 3. sq. p. 878 sq. 

katholikusok az eretnekek cselszövényeitől megvé-
dessenek; mely ezélra a congregatio de propaganda 
fide s az inquisitiót 3) állitotta fel a szentszék, 
Mindenekelőtt azon válpontokat kellett szigorún 
kiemelni, melyekben a szakadárok s eretnekek a 
katholika egyháztól eltérnek ; azért követeltetik a 
görög-egyesültektől, hogy a Szentléleknek az atyá-
tól s fiutóli származását s e tételnek a symbolum-
bani kifejezését nyilván vallják, vallják a kovászos 
s kovásztalan kenyérreli érvényes transsubstantia-
tiót, a tisztitóttíz lételét, a holtakérti imák s más 
jó cselekedetek érvényességét, az örök boldogság-
bani azonnali részesülését az Isten kegyelmében 
megholtaknak, mikint azonnali elkárhozását a go-
noszoknak ; a túlvilági élet jutalmai- s büntetései-
nek a megholt érdemei vagy gonoszságaihoz mért 
fokozatos alkalmazását, a romai pápa elsőségét az 
egyházban s az egyetemes zsinatok határozatainak 
az egész egyliázrai kötelező erejét; mindezen hitté-
teleknek nyilvános vallása, s az ellenkező eretnek 
tanoknak kárhoztatása követeltetett s követeltetik 
az egyesültektől;4) igy követeltetett nyilvános kár-
hoztatása a monophysitismusnak az örmények-, 
koptok- s jakobitáktól, a nestorianismusnak pedig 
a chaldaeusoktól; nemkülönben a hét szentségnek 
vallása, mikint az IV. Jenőnek az örmények szá-
mára kiadott rendeletében foglaltatik ; ugyanazért 
a hitegység biztositására különös formulák határoz-
tattak, melyeknek bizonyos alkalmakkori nyilvános 
elmondása, aláirása követeltetik; ilyet nyomatott a 
propaganda XIII . Grergely alatt 1623-ban a görö-
gök, — 1642-ben VIII . Urbán alatt a többi keletiek 
számára;5) liturgikus s tankönyveik Romában re-

3) Moroni, Dizzion. t. XVI. p. 220 sq, p. 241. sq. 
*)) Bened. XIV. const. Etsi pastoralis. 26 maji. 1742 

§. 1, n 1—7 (Bull. Ben. t. I. p. 75, sq, Const. 57.) A symbo-
lumbani : Filioque-t nem tartoznak a görögök rendesen 
használni, bizonyos eseteket kivéve, melyekben az elhagyás 
botrányt okozna ; vagy ha a püspök követeli; az olaszgö-
rögök jobbára rendes használatul elfogadták. 

â) Bened. XIV. const. Allatae sunt §. 17 p. 126. 
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videáltatnak, kijavitott s helybenhagyott alakban 
nyomatnak s használatul előiratnak ;6) az eretnek-
ségre vagy szakadásra vonatkozó formulák s szavak, 
mikint a szakadás fejeinek nevei, a liturgikus köny-
vekből kihagyatnak. ") í gy történt, hogy VIII . Ur -
bán, midőn IV. Fülöp spanyol király 1631-ben a 
szakadárok által kiadott euchologium ellen, mely 
görög katholikus alattvalói hitére veszélythozó volt, 
nála panaszt emelt, a congregatio super corrigendis 
libris orientalium-ot alakitotta, melyet azután IX. 
Kelemen, s XIV Benedek bővitett, s mely az idő 
óta nagy tevékenységet fejtett ki, 8) az általa átdol-
gozva kiadott görög eucliologiumnak kizárólagos 
használatát XIV Benedek 1756-ik év martius 1-én 
kelt határozatával a görög-katholikus püspököknek 
megparancsolta. 9) Ugyanezen congregatio, mint a 
propagandának egy ága, a görög Basilitáknak meg-
engedte saját miséjüknek s breviariumjoknak meg-
rövidítését, mely engedélyt a pápa 1755 május 17-én 
helybenhagyta; 1 0) VII Pius megtiltotta 1816-ik 
jun. 3-án Germanus Ádám hierapolisi érsek által 
szerkesztett, a graecomelchiták közt elterjedt káté-
nak használatát, mert a hit tisztaságára veszélyes-
nek látszott, s a régi bellárminfélének hiteles fordí-
tását, s átalános behozatalát elrendelte.11) Sőt azon 
latin püspökök is, kiknek megyéiben görög-katho-
likusok találtatnak, kötelesek ezeknek hittisztasá-
gára felügyelni, amiért is XIV. Benedek megdicséri 
a monreali érseket Siciliában de Torres bibornokot, 
hogy a megyéjebeligörögöknek zsinati határozattal 
megtiltotta Palamas Gergely officiumának, s egy 
tévtanokat tartalmazó Synaxariumnak használatát, 
mikint bizonyos acclamatiókat Pliotius- s Pala-
masra.1 "2) 

Egyébkint teljes érvényben maradnak, s bát-
ran használtathatnak a görög s egyéb keletiek sa-
játságai s szertartásai ; melyeknek teljes épentartá-
sukról a katholika egyház egyetemes zsinati s 

6) Const. Etsi part. § 9 n. 18 p. 82. 
7) Phil, a Carboncano, de ritibus c. VI §. 3 p. 42. 
8) Moroni t. XVI p. 185-6. Ben. XIV const. Ex quo 

primum §. 2 sq (Bull. t. IV p. 158 sq) Az örmény liturgiát 
1677-beu adta ki a Propaganda (Velencze 1686); a maro-
nita missalet 1716 17 és 1762-ben : a chald és arab Diakonalet 
1596, javitva 1736 (Moroni t. 39. p. 46 — 54); Ivopt-arab 
liturgiát 1736-ban (Bened. XIV const. Accepimus. Bull. 
II p. 57.) 

9) Const. Ex quo primum (Bull. lVp.158 — 174. 
1U) Const: Quem religionis (ibid p. 136-7 
11) Pius VII const. 676 §. 6. Bull. Rom. cont. t XIV p. 42. 
12) Ben. XIV de syn. dioce. L. VI c 3. n. 7. 

szentszéki határozatai kezeskednek ; e tekintetben 
elég legyen az 1864-ik évi .Religio' II. félévének 
15-ik számára utalni,13) hol e tárgyról tüzetesebben 
szólottunk. Arról pedig,hogy a keleti egyház saját-
ságai s szertartásai föntartására kiadott számtalan 
egyházi rendeletek nem maradtak holt betű, irott 
malaszt, tények tanúskodnak. Romában magában, 
a pápa székhelyén legrégibb idő óta, főleg pedig a 
keleti képrombolás ideje óta, számos görög tartózko-
dik, kiknek a romaitól eltérő ritusok a legnagyobb 
tiszteletben tartatott; voltak a keletieknek templo-
maik, zárdáik, melyekben istenitiszteletüket háborí-
tatlanul végezték, mikint ezt IX. Leo Caerularius-
nak szemére lobbantotta.14) Későbbi időkben Ro-
mában, egész Olaszországban, főleg a parti váro-
sokban, különféle szertartású községek s templomok 
keletkeztek. Romában a görögök szent Athanáz 
templomát kapták, a koptok s. Stefano dei mori, a 
maroniták a papneveldéjük mellettit, az örmények 
egyptomi Mária templomát, szent Vazul hospitiu-
mát, s a Vatikán melletti Cesi palota templomát s 
zárdáját.1 5) Korsikában, ajaccioi megyében görög 
zárda s plébánia alakittatott.1 °) Livornóban birtak 
a görögök 1593 óta, mikint az örmények s maroni-
ták több templomot.1 ') Hasonlag létezett Velenczé-
ben 1445 óta görög-egyesült község, melyet X. Leo 
egyenesen a romai széknek vetett alá, s mely, midőn 
számuk nagyobbodott, sz. György templomát kap-
t a ; ' 8 ) ezen község sok viszontagságon ment keresz-
tü l , mig végre a Konstantinápolylyali folytonos 
érintkezés által az egységben megingatva, VII. Pius 
óta nyiltan a szakadáshoz csatlakozott.19) Hasonlag 
járt az anconai görög község, melynek VII. Kele-
men sz. Anna templomát ajándékozta; ezt azonban 
miután 1797-ben a franczia köztársaság alatt Ró-
mától elszakadtak, ismét elvesztették.'20) A többi 
közép- s alsó-olaszországi községek mind hűk ma-

l3) 115 lap. 
i») Ep. ad Caerul. c. 29. p 81. c. d. Will. „Si quidem 

cum intra et extra Roman plurima Graecorum reperiantur 
monasteria sive ecclesiae, nullum eorum adhuc perturbatur 
vei prohibetur a paterna traditione sive sua consuetudine, 
quin potius suadetur et admonetur eum observare. 

] i ) Notizie stat p. 36, 37. Mejer p. 487. 4. 
, 6 ) Notiz. p. 107. Mejer p. 512. 
n ) Moroni Dizionario. Roma. Livorno. 
]8) Bened. XIV const. Allatae §. 35 p. 133. 
l9) Leonardo Dudreville' avvocato del foro veneto : 

Erorri delle chieze Foziane, e defezione délia colonia orien-
tale di Venetia. Venetia 1859. 

2U) Notizie p. 106 — 7. Mejer p. 512. 
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radtak az egységhez ; kitűnik pedig közöttök a livornoi, 
melynek számára XIV. Benedek az Annunciáta templomot,— 
s a piananói aquapendentei egyházmegyében, melynek 
VI Pius plébánia templomot épittetett. 21) Ezek mind 
békében használták kiváltságos állásukat, gyakorolták szo-
kásaikat,éltek szertartásaikkal anélkül,hogy valaki őket bán-
totta, vagy az átalánosan bevettől eltérő rítusaikat becsmérelte 
volna. A római egyház mindig meg tudta különböztetni a 
részletes egyházaknak, nemzeteknek s egyes községeknek 
jogos igényeit az átalános egyházéitól, s ki akarta, ki 
tudta elégíteni valódi szükségeiket, s józan óhajtásaikat 
anélkül, hogy a hitegységböl engedett, vagy a közönséges 
egyháznak jogait csorbitani hagyta volna. (Folyt) 

Cselka Nándor. 

i zágrábi érsek és bibornok körlevele. 

V e n e r a b i l e s f r a t r e s , e t f i l i i d i l e c t i s s i m i ! 

Sat longo tempore ambiguos spem inter et metum 
viximus dies ; nescientes, num tanti isti, in tota paene Europa 
concitati passionum humanarum et politicarum agitationum 
fluetus, componi adhuc possint, vel in pugnas bellaque, 
quorum prodromus esse soient, sint degeneraturi ? Qemad-
modum alta aestate, assurgentes ex oppositis horisontis 
plagis atrae nubes, jam dissolvi videntur, jam condensari, 
minaciusque invicem copulari, donec tamdem obdueto coelo, 
terrificam inducant tempestatem : sie et istae mutuae guber-
niorum nationumque impetitiones, ac magis in dies crescen-
tes inimicales aemulationes in apertum denique eruperunt 
bellum, et quidem tarn acre, tantaeque dimensionis, ut nec 
extensionem ejus aut durabilitatem, nec subsecuturos effectue 
humana prudentia vel probabili aliqua assequi possit conje-
ctura. Q,uod eo nos afficere debet acerbius, quod recte impérium 
Austriacum sit illud metae objectum, in quod omnes paene 
inimici istius f'uroris aestus diriguntur ; ut adeo vere dici 
possit, irae, livoris, mendacii et calumniae, omnem denique 
ignobilium, peccaminosarumque passionum furias, agmine 
facto, in perniciem nostrae conspirasse monarchiae. 

Quippe in meridie, eadem illa potentia, quae alios 
vetustate sua venerabiles evertit tronos, quae haud piaculo 
sibi duxit, ipsum summum pontiiieem, Christi in terris 
vicarium, totiusque christiani orbis spirituálé caput, injuriis 
omnis generis lacessere, maximaque possesorii, quo mille an-
norum defluxu, optimo jure fruebatur, parte, fallaci bus par-
tim artibus, aperta partim, ac vere sacrilega vi spoliare ; illa 
inquam potentia, quae non cessât leges fidei et Ecclesiae 
chatholicae placitis repugnantes condere, sanctissimos prae-
sules sedibus suis deturbare, sqallidis carceribus mancipare, 
exsiliis, aliisque acerbissimis poenis afficere; quae recentis-
sime in ditionibus usurpatorio ausu suae potestati subjectis? 

omnes saecularis aeque ac reguláris ordinis congregationes 
uno calami tractu abolevit, proprietatem ipsorum, maxima 
in parte e pia fidelium liberalitate compositam, in fiscum 
suum redegit, nec abhorret claustra, domosque, in quibus 
Deo dicatae virgines pietatis christianae caritatis operibus 
vacahant, in abominanda publicae prostitutionis delubra 
convertere ; ea denique potentia, quae jaiti paucos ante an-

Notizie p. 107 — 111. Mejer p. 212, - 13. 

nos Austriacae, sacro affinitatis vinculo sibi junctae dinastiae, 
inque summi rernm suarum internarum convulsionibus 
constitutae, iniquissimum, nec ullo vel colorato titulo legiti-
matum bellum intulit ; —haec inquam potentia postremo 
tempore eum plane attigit impudentis arrogantiae gradum, 
ut, potentissimi sui patroni protectioni confident, non dubi-
taret palam enunciare, se haud quieturam, antequam se-
dem pontificiam et iis, quae ipsi adhuc supersuat, vitae 
degendae subsidiis, exuerit, ipsaque capitali totius cliristiani-
tatis sede, urbe quippe Roma depulerit, una imperio Austriaco, 
ultimam, quam adhuc in Italia jure tenet provinciám, eripuerit. 
Quo fine etiam ingentes congessit vires militares, haud 
repudiatis apertis depravatorum moralium politicorumque 
principiorum sectatoribus, ipso Garibaldio in suum adscito 
consortium. 

Et vero incredibilis idgenus ausus sui nullum aliud 
assignare seit fundamentum violenta eadem, omnesque di-
vinas et humanas loges pedibus proconculcans potentia, quam 
quod suam agendi rationem nationalitatis et unitatis Italiae 
deposcat princípium. 

Sed facile intelligitur, adoptato hoc in Europa princi-
pio, cunctas divinas aeque ac humanas leges suo exutum iri 
vigore, omnes genuinos justitiae et proprietatis conceptus 
everti, ac societatem humanam immensarum exponi debere 
convulsionum periculis, nec ullam amplius in hoc mundo 
subsistere posse rerum stabilitatem. 

Similia prorsus sunt, quas alia notabilis potentia in 
septemtrione, regnum quippe Borussiae adoptavit axiomata. 
Ipsa quippe palam agnovit, sibi in eos, quos communibus 
nobiscum occupavit armis ducatus, non plus competere juris, 
quam cempetat imperátori Austriae; et tarnen Austriam 
omni, vi armorum acquisito, in eosdem ducatus jure voluit 
exuere. Immo in eum idem regimen Borussicum ascendit 
insolentis audaciae gradum,ut imperatorem Austriae e foedere 
germanico propudiose vellet exclusum. Et quia eum, qui se-
mel modestiae migravit limites, bene et gnaviter, ut ait Ci-
cero, oportet esse impudentem, eo plane processit temeritatis, 
ut, quia longe ampliorem foederis germanici partem iniquis 
suis videret resistere postulatis, ipsum hoc, consentiente to-
tius Europae auetoritate constitutum, proque adserendo hujus 
aequilibrio inomisse necessarium foedus,pro abolito declararet. 
Seimus Borussiae prineipem, nuper adhuc annorum, miserum 
fuisse Brandeburgicum electorem, ac nonnisi iniquis occupa-
tionibus, verique nominis rapinis ad eum, in quo actu consti-
tuitur, eluetatum esse potentiae gradum. Solo hoc obtutu 
summám aequo cuivis animo ingerere debet indignationem 
ista ipsius inaudita ambitio, impertinenti audaciae juneta, 
qua prooedriam affectat prae Austriae imperatore, immo 
hune e germanico foedere propudiose vult exterminare ; 
imperatorem inquam Austriae, antiquissimum domus Hab-
sburgico-Lotharingicae prineipem, cujus gloriosi antenati a 
Carolo Magno primum orbis terrarum impérium, haereditate 
acquisiverunt, ac saeculorum defluxu primas in Germania 
tenuerunt partes praeeipuae semper dignitatis tronum oc-
cupando. 

Insignis suaeimpudentiae eo etiam egregium idem Borus-
siae gubernium edidit specimen, quod pertinaciter auderet af-
firmare, per Austriam minas belli sibi fuisse intentatas, nec 

5* 
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nisi ob imminens sibi ab ejus aggressionibus periculum, se 
ad instituendos militares apparatus fuisse determinatum. 
Patulae enim est evidentiae, Austriam nullis inhiare acquisi-
tionibus, sed nee umquam palmam terrae a quoquam, minime 
a Borussiae regno postulasse. Et huic vere impudent! suae 
asseverationi nunc quoque insistit gubernium Borussicum, 
postquam non modo religiosus prineeps noster absolutam 
eidem opposuit negationem, sed totius Germaniae, immo cun-
ctarum etiam exterarum nationum, ipsorum adeo veritatis 
sensu needum exutorum Borussorum positiva in contrarium 
eluxit persuasio. 

Haec et sic dicti Italiae regis, et regis Borussiae auda-
cia, immo ut vero nomine rem compellem, petulantia, vix um-
quam, eum, in quem pervenit, adsecuta fuisset gradum, nisi 
se succolatum iri confiderent potentia illius, qui Gallici im-
perii actu manibus tenet gubernacula, quive seu insigni pro-
prii sui ingenii sagacitate, seu peculiar! rerum et eventuum 
favore, seu denique caeteraruin magnarum potentiarum 
indulgentia et nimia fortasse lenitate, tale in Europa acqui-
rere novit, actuque exercet auetoritatis praepondium, ut 
omnino nationum, regnorumque sortes ab ejus praesertim 
nutu pendere videantur. Idem quippe praepotens Gallorum 
imperátor rite perspiciens, subditam sibi nationem, quam pa-
titur, libertatis jacturam haud diu toleraturam, nisi per novas 
provinciarum adjectiones ejus gloriae studio pabulum de 
tempore in tempus praebeatur, sic continuo suae politicae 
dirigit indagines , ut numquam careat instituendarum 
acquisitionum titulis ; quales acquisitiones utique maxime pos-
sunt succedere, si vicinae potentiae se mutuis invicem laces-
sant bellis, quae passim novas deposcunt limiturn possessorii 
circumscriptiones. 

Sed probe etiam novit idem vir praepotens, tronum 
suum non legitimitati3 principio, sed quem subtilibus suis 
artibus provocare scivit, suffragio populari superstrui ; nil 
itaque intension agit conatu, quam ut vigenti adhuc in 
Europa legitimae principum successionis systemati, quo fieri 
potest, frequentiora profundioraque vulnera infligantur. Plane 
enim perscipit, se, suamque familiam sic solum Galliae trono 
diutius immanere posse, si evanuerit e mentibus memoriisque 
hominum princípium legitimitatis. Et siquidem non ignorât 
inter tronos actu subsistentes, nullum esse magis legitimum, 
quam sint troni summi pontificatus et imperii Austriaci : 
nisus ejus potissimum in horum tendunt labefactationem. 
Est hoc prorsus in corruptae humanae naturae situm indole. 
Quemadmodum enim hominis, minus rigorosae vitae rationes 
consectantis, aut plane dissolutorum morum, oculos nil affi-
cit sensibilius, quam conspectus severioris solidiorisque vir-
tutis : sic, qui vere legitimo destitutus titulo, sublimem occu-
pât potentiae locum, quidquid aliud aequiori fert animo, 
quam regnantes legitimitatis scuto protectos. 

Hinc etiam intelligitur,quid sibi velit famosum illud axi-
óma, quod barbaro noninterventionis compellare soient voca-
bulo. Non est hoc alio scopo excogitatum, quam ut expedi-
tius procedi possit ad convellenda jura, antiquitatis praesi-
dio fulta, aut secus bonis artibus acquisita ; utque violentis, 
et rei alienae avidis novatoribus optati suppetant modi, legi-
timos possessores suis exuendi juribus, ac avita proprietate. 
Patet hoc ex ipsa, quae usuvenit, ejus principii applicatione. 

Quippe, si de sede pontificia, aut aliorum legitimorum prin-
cipum tronis adversus furorem rebellium subditorum, vel 
adversus oxterorum iniquas agressiones praedociniaque de-
fendendis agatur : perfricta fronte noninterventionis opponi-
tur princípium : quasi vero non praeciperetur lege evangelii, 
ipsa justitia et aequitate naturali, adesse consilio et opera 
proximo, iniqua latronum cupiditate impetito. Sed quantum 
insit huic principio iniquitatis, vel inde satis intelligitur, 
quod auctores ejus usum ipsius sibi instar privilegii cujus-
piam pergant vindicare, aliis autem secus sentientibus con-
trovertant. Sibi licitum esse volunt, aperta etiam vi interve-
nire, ubi de relaxando vigore, usu et vetustate sacratarum 
institutionum, de inducendis religioni et morum innocentiae 
adversis systematibus, de stabiliendis, propagandisque libe-
rorum murariorum, ac aliarum humano generi perniciosarum 
sectarum dogmatibus et consociationibus, de evertendis tro-
nis et constitutionibus saeculorum usu firmatis agitur. At vero, 
si quis interventu suo opitulari vellet summo Ecclesiae capiti, 
sacrilegis impiorum assultibus impetito ; si quis perniciosis 
perversorum hominum obsistere vellet novationibus ; si 
conservando in rebus publicis ordini publicaeque securitati 
suam quis commodare vellet caritativam operam : impudice 
opponunt noninterventionis princípium ; quasi vero actio-
num humanarum principia non omnibus esse debeant com-
munia, sed ad fortiorum pertineant proprietatem. 

Idem dici potest de altero illo, famoso pariter suffragii 
universalis axiomate, quod supremi instar ac inviolabilis 
dogmatis, legitimitatis substitui intenditur principio. Quanto-
pere adoptatio hujus principii, praesertim si vim generalis 
obtineret cynosurae, periculosum foret tranquillitati populo-
rum publicaeque felicitati generis humani ; non opus est mul-
tis demonstrare, cum id ipsa humanae naturae indoles cuivis, 
veras rerum rationes expendere scienti, clare indigitet, ac 
ipsa etiam omnium temporum experientia comprobetur. Quod 
quidem eo est indubitatius, quo certius constat, nulla in re 
alia ampliorem circumventionibus, subornationibus, ipsis 
adeo fraudibus locum suppetere, quam suppetat in populari-
bus votorum collectionibus ; quo item magis notum est omni-
bus, regnanti factioni et dominanti summe etiam illegitimae 
auctoritati infinites suppetere modos, electiones tales sic di-
rigendi, ut penes ingentem etiam aliter sentientium majori 
tatem, eae communem nationis sensum videantur exprimere. 
Qua in re suffieit animum reflectere ad istas, recentioribus 
temporibus, in Italia locum sortitas electiones, quae, licet vix 
decimae quandoque partis populi votis responderent, tamen 
pro majoritatis, immo unanimitatis populi suffragio sunt de-
claratae. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, jul. 14-én. Egy éve már, es. kir. Fölsége, 

apostoli királyunk, egymás után, szaporán következő tanu-
ságait adta fejedelmi bizalmának, szeretetének a magyar 
nemzet iránt. Egy nemzet őszinte közreműködésére fekte-
tett nagy tervek kezdeményezése volt az. Még most is élnek 
a nemzet emlékében a posonyi, a komáromi, a pesti fénye3 
napok, a király és nemzet közötti felbomolhatatlan frigynek 
zálogai, melyek az elfelejthetetlen trónbeszédben, s ennek a 



nemzet részéről történt fogadtatásában oly tiszta nyilatko-
zatot leltek. Epen ez fájt az álnok külellenségnek, aki a 
birodalom ellen kezdett cselszövényeit már akkor végső be-
fejezéshez közel hozta, s a birodalmi nemzetek, különösen 
Magyarország alkotmányos életének megállapodásában min-
den gonosz terveinek meghiúsulását felismerte. 

Apostoli királyunk, legmagasabb bizalmának, atyai 
szándékainak uj zálogát adta, midőn szivének oly drága 
kincseit, a királynét, fönséges gyermekeivel együtt hü ma-
gyarjainak oltalma alá helyezte. Mehetett volna a fönséges 
es. kir. család Grraetzbe, Lembergbe, mehetett volna Sop-
ronba, Szombathelyre ; a király akarta, hogy Magyarország 
testvérfővárosába jöjjön, s ezáltal megmutatta, mily magas 
bizalommal, mily feltétlen fejedelmi kegyelemmel van nem-
zetünk, országunk iránt. 

Biztosabb helyre nem jöhetett a szeretettel telt szivü 
honanya, nemesebb nemzet oltalmához nem mehetett volna 
a dicsőséges korona örököse, hazánk jövő boldogságának 
reménye, semmint hü magyarjaihoz, a hadakban rémületes 
ősök unokáihoz. A fölséges hitestársnak, az aggódó anyának 
vigasztalásra, erősítésre van szüksége : mindezt a magya-
rok között kereste. Isten őrizz ! Isten segits ! bizunk, bizto-
sak vagyunk, hogy mindezt megtalálja. Itt találta ő anyai 
szivének első gyászát 1857-ben, itt keresi, itt találja vigasz-
talását is. 0 Fölsége, a birodalom ura, a seregek főhadve-
zére, a veszély közelében marad, hivatása, fejedelmi köte-
lessége őtet ottan tartja ; kedves magzatait, a birodalom re-
ményeit, a veszélytől távol helyezni akarván, azokat hü ma-
gyarjaihoz Budára küldte. 

Mily érzelmek, mily erények, mily kötelességek, mily 
nagy horderejű államári bölcs elhatározások ideje és alkalma 
nyilik meg a magyar nemzet előtt ! Egy tévedést századok 
szoktak megszenvedni a népek életében, egy erényes csele-
kedetet, egy kötelességszerű határozatot századok szoktak 
áldani. Egy szerető feleség, a női sziv fájdalmaival jön a 
nemzet kebelén enyhet keresni ; elég-e a magyarnak, hogy 
egy legnemesebb női sziv az ő fájdalmaival, az ő reményei-
vel ő hozzá fordul, őseinek emlékeire hivatkozik ? Egy sze-
rető anya, egyetlen fiával, egyetlen leányával a magyarok 
hűségének adja át magát, jelenlétével a birodalom, a király 
ellen feltornyosult veszélyeket hirdetvén ; elég-e a magyar-
nak ezt tudni, miután e szerető feleség a hon anyja, király-
néja, e gyermekek, az ország boldog jövőjének reményei, 
zálogai ? 

Hazánk jövő nagyságának, alkotmányos életének biz-
tossága lehet a királyné, a koronaörökös ő Fölségeik ittléte 
az ország testvérfővárosában. A birodalom ellensége, hazánk 
ellensége is egyszersmind, a császári korona ellen szőtt ár-
mány sz. István koronája ellen is szövetik, minden igaz ma-
gyar sz. István koronájának fényét csonkitatlanul akarja 
föntartani, s mivel e korona a császári korona mellett tün-
döklik, a közös ellenséggel megérezteti népies szólamunk 
fulánkját, : ,ne bántsd a magyart.' 

Némely országok aljas merények által akarnak emel-
kedni. Nincs Isten áldása a bűnben, male parta male dila-
buntur, a kezdet sikere soha sem szokott tartós lenni. Csak 
az tartós, csak az állandó, mit a becsület, mit a polgári, mit a 

hadi erény szerez, kiviv. Hazánk alkotmányos életének, a 
birodalom nyugati részéhez való viszonyait tartós alapokon 
óhajtván látni, óhajtjuk, hogy ezeket polgári erény, nem 
pedig önzés rakja le. A polgári erény a kötelesség 
teljesítésében, a lelkismeret parancsában van. Nincs itt 
utilitási speculatioknak helye ; ki érdekből hozzám sze-
gődik , épen akkor, mikor hozzám szegődik, mondja, 
hogy legközelébb, ha érdeke ugy fogja javasolni, el-
árul. Az érdekszövetségek csak az árulásra megadott sza-
badalmak. 0 szövetséget köthet veled, de nem lehet soha 
szövetségesed, mivel csak saját érdekeinek szövetségese, min-
den másnak árulója. Mikor hűséget igér, árulásodról gondol-
kodik, olyan mint az utczai por, melyet a szél oda dob, merre 
rohama megy. Hozzánk kötelesség szól, nekünk lelkismeret 
parancsol, a király veszélyben van, a birodalmat külellen-
ség fenyegeti, hazánk jogai biztosit va vannak, csak a forma, 
melyben gyakoroltassanak, van még tanácskozásban, élni, 
halni a királyért, a koronaörökösért, — ez a magyarnak 
erénye, kötelessége, ez hazai, nemzeti nagyságának biztosi-
téka a jövőre ; ezt jelenti a királyné megérkezése. 

Polgári erény, polgári érdem biztosítja a hazát béke 
idején : hadi erény, hadi érdem biztosítja a háborúban. Epen 
az a birodalom ellensége, ki a mult télen át Pétervárott, s a 
német udvaroknál a diplomatia minden álnokságait moz-
gásba hozta, mondván : ime az austriai császár a forradalmi 
magyarokkal testvérkezik, velek iszik, velek étkezik, egész 
Európára a forradalmat késziti. Érdeke ellen volt a burkus-
nak, hogy Magyarországnak a nagylelkű fejedelem a békét, 
és a megelégedést megadja, a diplomatia ezerféle mestersé-
geivel cselszövényeskedett, a bécsi középponti kormányra 
minden felől nyomást gyakorolt, hogy Magyarországgal ki 
ne egyezkedhessék. Az országgyűlés sikeretlenségének fő-
okát a burkus cselszövényekben fogja az utókor feltalálni. 
Üldözi otthon az alkotmányosságot, üldözi bölcsőben, ahol 
megszületni látja. Nemzeti alkotmányos életünknek esküdt 
ellensége a burkus. Kétszinü , hazug, csaló, érdeke 
kivánta, hogy Magyarország elégedetlen legyen, dinasticus 
ürügyek alatt a magyar király és a magyar nemzet ellen 
áskálódott, mialatt az európai forradalom titkos ügynökeivel 
szövetkezve, ellenünk háborúra készült. 

0 Fölségeik fogadtatása tegnap vigasztalással tölt el, 
mivel nemzetünk az apostoli király bizalmának horderejét 
felismerte, a királynét, a koronaörököst, egykoron királyát, 
a leglelkesedettebben fogadta. Öt órakor délután az utczák 
telni kezdtek, a nép mindenütt sorfalat képezve, igazodott. 
Az ablakok, az erkélyek, a hirtelen rögtönzött állványok 
meglepettek. Nem kíváncsiság hozta a testvérfőváros lakos-
ságát a királyné és főherczegek elébe, kiki tudta, hogy itt 
semmi rendkivüli pompa nem lesz, hanem a királyi érzelem, 
a magyar hűség és ragaszkodás a fölséges uralkodó házhoz. 
A két főváros lakói összesen az indóháztól a budai várlakig 
kettős falsorban állottak. Azon piemonti néhány tiszt, kiket 
veres bugyogóban, rézmarkolatu karddal, vállrojt nélkül az 
utczán láttunk, megírhatja hazájába, mint érez, mint 
lelkesül a magyar az ő királyáért, a királyi főherczegért, s 
a honanyáért. A pályaudvar félhétre az itt tartózkodó mél-
tóságokkal telni kezdett, a nép oda sereglett, a kocsik tért 
nem találva, kint a pálya-udvar melletti utczákban sorakoz-



tak. Az udvari különvonat hét órára volt bejelentve, a táv-
írda azonban tudatta, hogy az udvari vonat egyik tengelye 
meggyuladt, a megérkezés nyolcz órára tűzetett. E késede-
lem csak a népsokaságot növelte. A váró-terem hölgyekkel, 
az udvar főméltóságokkal, a főrendi és az alsóház számos 
tagjaival telve volt. Második távirat nyolcz órát 26 perczet 
jelentett a megérkezésre; ez sem lazította a türelmet. A nép 
már negyedfél órán át falsorban állott. Megjött az udvari vo-
nat, a királyné, ki midőn távozott, szerdán estve mondá: ked-
ves Magyarországomba hamar visszatérek fiammal és leá-
nyommal,— megérkezett. Sziinni nem akaró éljenek fogadták 
a honanyát, a korona-örököst. Leszállván a vasúti kocsiról, 
báró Sennyey Pál, s a városi főpolgármestertől fogadtatott? 
nehéz volt a nagyúri sokaságon át az udvari kocsiig hatolni. 
Leirhatlan a lelkesedés, mely a es. kir. családot üdvözölte. 
A korona-örökös elől ment, a főherczegnét, Gizellát a ki-
rályné balkézen vezette. Kocsira ülve a pályaudvai-on össze-
gyűlt néptől, az utczán mindenütt lelkesedetten fogadtatott, 
végig a budai várlakig. A budai oldalon állók örömriadásai 
Pestre visszahangzottak. 

Itt van, itt lakik a királyné, és a koronaörökös hazánk 
fővárosában. Itteni lakásuk határideje a háború bevégeztéig 
fog vonulni; de a magyarok ősi erényeinek, melyek e fogad-
tatásban nyilatkoztak, lesz köszönhető, hogy, mikint a nem-
zet óhajtja, ezután, a béke idején is, legalább az év egyik 
tetemes részén át, állandó lakássá válljék. 

Nem kételkedett ő Fölsége hü magyarjairól, nem csa-
latkozott bennök. A birodalom s hazánk reménye közöttünk 
vagyon. Mig a király a veszély közelében népeiért áldozza 
fel magát : addig a királyné ö fölsége, s a tőherczegek a ma-
gyarok hűségének átadva maradnak. 

Köztünk van a honanya, köztünk fönséges fia, a ko-
ronaörökös. Itt fog az aggódó anya imádkozni fönséges gyer-
mekeivel azon a szent helyen, hol királyaink imádkoztak ; 
itt fog az Oltáriszentség előtt könyezni, hol őseink a szoron-
gattatások között, felsőbb segélyt esdve, könyeztek ; innen 
a királyi várlak ablakainak magaslatáról fogja a gondos, 
szerető anya fiának, a koronaföherczegnek mutatni a ked-
ves Magyarország fővárosát, s terülő rónáit, hü népeit, alatt-
valóit. A fiatal kor benyomásai kiolthatatlanok. Egykoron 
dicső királyunk, édes anyja karjain fogja tanulni szeretni hü 
magyarjait, szép országát, tisztelni, védelmezni jogait, 
igazait. 

0 bár ha lángra lobbanna őseink hadi lelkesedése a 
királyért, a hazáért ! hogy letiporja a kiegyezkedés gáto-
lóját, a haza ellen vitt cselszövények fonóját, külföldön, a 
birodalmi népek vérizadságon szerzett vagyonának zsaroló-
ját, a városok sarczolóját, a birodalom és a haza nagyságá-
nak esküdt ellenségét, a minden alkotmányos nemzeti élet-
nek tapodóját. 

Isten velünk és királyunkkal ! Szabadságok boldogít-
ják a nemzetet, de csak a híven teljesitett kötelességek sza-
badítják. 

A GYŐRI EGYHÁZI MEGYÉBŐL, jun. 30-án. Azon 
bizalomnál, hogy, mint egyházi lapjának szorgalmas olva-
sója, és ennél fogva mint igazi jó barát, kopogtatásomra 
engedelmet kapok a betérhetésre, szabad legyen némi rövid 
észrevételeket közölni, hogy mivel : ereseit fama volando, 

azok, qui habent aures audiendi, audiant ! A mult májushó 
30-án temettetett el Kismártonban herczeg Eszterházy Pál, 
ki számtalan egyházaknak vala szeretett hazánkban kegy-
ura, és kinek e részbeni jótékonysága kipótolhatlan az egy-
házak és paplakok iránt, miről meggyőződhettek mindazok, 
kik szerencsések valának egyenesen az elhunyt nagy sze-
mélyéhez jutni és a jó szivet kitárva látni ; mit a kegyura-
sági plébánosok, hogy hálás szivvel elismertek, mutatja 
azon körülmény, hogy kegyuruknak ezen utólsó tiszteletére 
igen számosan a legtávolabb helyekről is eljöttek, és a kö-
zellévük kora reggeltől a vári kápolnában és a sírboltnál, a 
sz.-ferenczrendü atyáknál egész tizóráig, — amidőn mélt. 
s főt. Szenczy Ferencz szombathelyi püspök ur, a családi ta-
goknak a közellévő Pottendorf — osztrák földöni — kas-
télyból megérkeztével a requiemet és ezután félegykor a 
temetést végezte, — folytonosan egymást felváltva mondot-
ták az elhunyt kegyúrért a sz.-miséket. Legyen ezen egy-
pár sor is a bőkezű kegy- és volt jó földesúrnak hálás meg-
emlékezésül szentelve, kit egyedül szive jóságából folyó, 
mindenki iránt mutatott bizalmánál fogva vezettek gazda-
tisztjei azon vagyoni rosz állapotba, melyben jelenleg a csa-
lád szenved. 

De egyet nem hagyhatunk megjegyzés nélkül, hogy 
sz.-mise, némely plébánost és a ferenezrendi atyákat 
kivéve, — mind csendes requiem volt, holott ezt azon na-
pon a rubricák tiltották. 

E távolból mély megilletődés és igaz fiúi kegyelettel 
üdvözöljük Budán összegyűlt főpapjaink áldozat-készségét 
a jó fejedelem szorongattatása napjaiban a haza oltárára. 
Dicső példa, hogy mi is a lelkiekben segédeik, a kevésből 
szívesen adjunk. 

Azt is megjegyzem még, hogy a széplaki és ruszti es-
peresti kerületek szintén köszönő-iratot szavaztak nm. gf. 
Cziráky János urnák,a kath.egyház igaz ügyében tett ország-
gyűlési beszédéért. *) 

KECZEL, jul. 5-én. Régen találkoztunk e becses la-
pok t. olvasóival, azóta sokon mentünk keresztül. Öröm, 
szomorúság ! De hol is van ez máskint, mikor e kettő oly vi-
szonylagos fogalom s oly közel van egymáshoz, mint post 
nubila Phoebus. 

Népünk jó s átlag nagyon igazolja Tertullián monda-
tát, hogy az emberi lélek már alkotásánál fogva keresztény. 
Ezt tanúsítja az is, hogy a nem régiben végzett összeírás 
alkalmával négyezer lélekből álló községünkben azokból, 
kik húsvéti ajtatosságokat elhanyagolták, alig esik százra 
két ötöd. Május hónapban örvendve vetélkedett mindenki 
az oltárok és a sz. Szűz szobrának fölékesitésén, miben a 
magán házak sem maradtak el. Tudunk helyet, hol egész 
hónapon keresztül éjjel-nappal lámpa égett a virágokkal 
szépen földíszített Szüzanya képe előtt, akitől pedig ennyi 
nem telett, tett, mit tehetett a találékony szeretet legcseké-
lyebb kedveskedéseig. Többek közt bejött hozzám bizonyos 
jó lélek, s midőn a májusi szűz Mária tiszteletre vittük be-
szédünket, azt mondá : ,imádságokkal otthon is e hónapban 
különösebben tiszteljük a b. Szűz Máriát, de szerettünk 
volna még más valamit is tenni. Virágot nem szedhettünk,. 

*) Bár ne maradna egy kerület sem ; férfiainkat tisztelni,^ügyünk-
ért lelkesedni kell. Szerk. 
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mert a szárazság nem engedte ; másra pedig költségünk nem 
volt. Elgondoltuk tehát, hogy beterítjük a b. Szűz tisztele-
tére minden reggel egész hónapon át asztalunkat, ugy mint 
máskor ünnepen szoktuk/ Ez ugyan kevés, de a Jézuská-
nak, ki az ő nevében adott pohár-vizet is kedvesen veszi, 
édes anyja talán elfogadja. — S mondja valaki, hog}7  

nem. Ez egyszerű hitből fakadt szavakra sz. Ágostonnak 
Alipius barátjához intézett ama szavai jutottak eszembe : az 
együgyűek elragadják előlünk az eget. 

Junius havában sem maradtunk el, hisz e hónap azon 
sz. sziv tiszteletére van szentelve, mely annyira szeretett, 
hogy drága vérének utolsó csépjét is kész volt érttünk on-
tani. Sokaknak különösen kedves szolgálatot tett e hónap-
ban az Ur Jézus sz. szive tiszteletéről Kalocsán megjelent 
könyvecske, mely, gondolom, a neveidei aligazgató urnái 40 
krért még mindig kapható. Az Ur Jézus szentséges szivének 
társulata szépen terjed s vele a szentségekhez való gyak-
rabbi járulás is szép lendületet nyert, úgyhogy ritka nap 
vagyunk gyónók nélkül. Az élőrózsafüzér 630 tagot — 42 
koszorút — számlál ; az örökös rózsafüzér, mely nálunk még 
uj, körülbelül 200-at s a sz.-László-társulat, mely a körül-
ményeknél fogva csak pang, valami harminczat, de ezek sem 
fizetnek rendesen. No de a tengeren is az apály és dagály 
váltják egymást, majd ad az Isten jobb időket is, mint most, 
midőn sújtó keze oly keményen nyomja vállainkat. 

Fagy, szárazság, jég háború rajtunk, ugy hogy igazán 
elmondhatjuk, mint (T. Gy.) idézte a Kalauz legutóbbi szá-
mában : Residuum erucae comedit locusta, et residuum lo-
custae comedit bruchus et residuum bruchi comedit rubigo. 
(Ioel 1. 4.) No de nem panaszkodunk, hisz annyira tapasz-
taltuk, hogy szinte példabeszéddé is vált : „Mikor a szük-
ség legnagyobb, akkor az Isten legközelebb" csakhogy pa-
tientia nobis necessaria ! 

Az elemi csapások által okozott bajokat ő Fölségének 
atyai intézkedései, hiszszük, elhárítják ; a háború bajain 
pedig majd könyörül az, „cuius misericordiae non est nume-
rus", hisz gyermekeinknek az igazság mellett kiontott vére 
kiált az égbe, imádságaink is oda irányulnak : hostium no-
strorum Domine elide superbiam ! 

Délen az Isten átkának villámai — az excommunicatio 
— mellettünk liarczolnak ; éjszakon ? . . . Vigasztalás a 
tiszta öntudat. Veuillot szerint a sz. atya néhány évvel ez-
előtt azt mondta : Simon, János fia, meghalhat, de Péter nem 
hal meg, mi is azt mondhatjuk : az igazság melynek sz. ügye 
képviseltetik fegyvereink által, egy időre fényében megho-
mályosodhatik, de csak azért, hogy később annál szebben 
földerüljön. Jeruzsálem és Babylon áll egymással szemközt. 
O lia mindnyájan iparkodnánk a közös ügy mellett hü baj-
nokok, az Isten sz. kezében használható eszközök lenni ! 
Fegyverben állunk mi is, mert imádkozunk ; s e mellé cse-
kély tehetségem szerint a legutóbbi ,Havi szemle' befolyása 
alatt, ide zárok hadi czélokra 2 db. császári aranyat azon 
kéréssel, hogy legyen szives ft. uraságod azokat az illető 
helyre átküldeni.*) 

Tomcsányi János. 
MISSIÓI TUDÓSÍTÁS HINDOSTÁNBÓL. Dufal 

*) A es. k. hadügyi ministeriumhoz küldetett . Szerk. 

keleti Bengalia ap. vicariusa e tárgyról igy ir. „Folyto-
nos erőködésünk daczára a megtérések száma nagyon 
csekély, ha tekintjük az ország népessége nagy számát : 
76 az 1864-iki év folytán. Nagyon nehéz a hinduk kö-
zött, a catechisták csekély volta miatt is, előrehaladni, még 
nehezebb a musulmannok között, kik testi kéjekbe elmerül-
nek, és az azokat szentesítő vallásukhoz ragaszkodnak. Ha 
véletlenül találsz valakire, ki nemesebb érzelműnek látszik, 
és vele az ész és hited hangján beszélsz, a szánalom moso-
lyával arczán fogsz találkozni, mintha mondaná, ,hiábavaló 
erőködés.' Egy alkalommal iniigy válaszolt egyik : ,ha a ke-
resztény hitet veszem fel, mivé leendek ? mint nyomorultat 
kiűznének sorsosim köréből, szüleim, barátim megutálnának. 
En musulman maradok, és Allah irgalmas lesz irántam.' A 
hinduk átalában véve nemesebb jellemüek, és tanulékonyab-
bak, különösen, ha nem tartoznak a legalsóbb néposztály-
hoz. Tudvágy által ingereltetvén, meghallgatnak, és néhány 
társalgási óra után becsülni fognak mint értelmes embert, 
talán még meg is leendnek győződve a ker. vallás szentsé-
géről, igaz voltáról, meglepetnek vallásunk eredményei, az 
erkölcsi hősiesség fényes tettei által, melyek annyira ellen-
keznek a nálok divó őrültséggel, babonával, talán bevallják, 
hogy nem is hisznek ezen ördögi mesterségekben ; — de itt 
megállapodnak, pedig eme vallomásoktól a megtérésig még 
nagy az ut. Ugy hiszem a malaszt ideje még nem érkezett 
meg számokra. Azonban a bizalmat nem szabad elveszteni. 
Nem régen mult, hogy a hindukhoz nem is közeledhettünk, 
most már az is nyereménynek tekintendő, hogy szólhatunk 
hozzájok vallásról. Ezen remény támaszául ime egy tény, 
hogy t. i. egy kerületben a felsöbbkörü hinduk elhatározták 
leányaikat ker. tanodákba küldeni, mit annak kell tulajdo-
nitanunk, hogy egyik közülök meggyőzte hitsorsosait arról, 
mily nagybecsű a jó nevelés még a nőkre nézve is. — Isme-
retes, milyen a nőnek sorsa a hinduknál; a keresztényelem 
kiemelvén öt lealacsonyító helyzetéből, visszaállitá méltósá-
gát, és helyét a családban — és ime a nők átalában itt is 
hajlandóbbak keresztényekké lenni. „Marhate nevü özvegy 
— irja Bruni atya, negapatami (Madura) küldér — rabszol-
ganője volt egy gazdag pogánynak, ki férjének 15 darab 
rúpiát kölcsönzött, és ki ezért afenálló szokások szerint jog-
gal követelhette, hogy az adósság törlesztéséig neki a család 
dolgozzék. Az özvegy négy gyermeke osztotta anyja sorsát. 
Elküldém catechistámat, hogy kiváltsa, aki 2 napig dolgo-
zott éhen. Hosszas vitatkozások után a pogány 17 rúpiát 
kiváat, de a catechista csak 15-öt hozott. Szerencsére az öz-
vegynek még volt egy báránya, és kevés lisztje, amit eladva 
még két rúpia kikerült, és igy szabaddá lőn a család s belé-
pett a catechumenatusba." 

A keresztényelem terjedésének egyik akadálya még 
mindig a kasztrendszer, melyet a missionáriusok a tanoda 
és árvaházak segélyével megszüntetni törekednek. Eme ta-
nodák számosak a helyettnökségben : Mangalore 11, Coim-
battur 12, Maysur 17, Madura 19, Vizagapatam 19, Bombay 
26, Quilon 35, Pondichéry 80 tanodával bir, az utóbbiban 
2000 tanonczczal. Ezen elemi tanintézeteken kivül vannak 
papneveldék benszülött áldozárok képzésére, és befolyáso-
sabb osztálynak neveltetésére. Igy a virágzó negapatami 
collegium Madurában 150 növendékkel, a sz. Ferenczről 



(Xav.) czimzett Calcuttában 200 növ. Különösen az utóbbi 
intézetnek az indiai missiók elömozditásárai befolyása jóté-
kony. Oly városban, hol a különféle protestáns felekezetek 
jól felszerelt tudományos intézetekkel bírnak, szükséges, 
hogy a katholikusok is bírjanak intézettel, mely azokkal 
versenyezhessen. Az árvaházak még üdvösebb szolgálatok 
tételére hivatvák, melyekről a coimbatturi ap. helyettnök 
tudósítja a lyoni egyesületet. „A carmattampathyi árvaház-
ban (fiuk s lányok számára) összesen 128 gyermek nevelte-
tett 1864 folytán, több közölök megházasodott, vagy keresz-
tény családoknál elhelyeztetett. Ezen gyermekek, kik po-
gány szülőktől származnak, jobbára ama kasztokhoz tartoz-
nak, hová eddig a keresztény hit be nem hathatott. Ha egy-
szer kijöttek az árvaházból, a házasság által mindmegannyi 
keresztény központot képeznek, melyek körül más pogá-
nyok is gyülekeznek." Tudvalevőleg India számtalan fö 
kasztokra oszlik, és ezek ismét feloszlanak, melyek közöl 
azután találkoznak olyanok is, hol soha egy sem volt keresz-
tény ; midőn valaki ily osztálybelit szólit fel, és iparkodik 
megtéríteni, rendesen azon választ nyeri : ,ha keresztény 
leszek, kikkel adjam össze gyermekeimet '? ha egész kasz-
tunk, vagy helységünk keresztény lesz, én is megtérek/ 
Erre mit lehet felelni oly embereknek, kiknek csak homá-
lyos fogalmaik vannak vallásunkról, és a boldogságot az 
anyagi élvezetekbe helyezik '? de ha ujjal mutathatni néhány 
sorsosabelire, ki már megtért, akkor a házasságra vonatkozó 
ellenvetése azonnal eltűnik, és hajlandóbb a megtérésre. — 
Az árvaházakba felvett gyermekek története sokszor érez-
hetöleg és meghatóan nyilvánítja Isten atyai gondját az el-
hagyatott lelkek irányában. Egy kilencz éves kis leány el-
vesztette cholera betegsége által szülőit. Távol szülőföldétől, 
védelem nélkül egy bayadér kezeibe esett. Ezen nyomorult, 
foglalkozásához méltón, égő vassal bélyeget nyomott a le-
ányka két karjaira. A szegény leány, kiben Isten működé-
sét már megkezdé, oly utálattal viseltetett ezen idegen nő 
iránt, hogy megfutamodott. Az asszony utána szaladt, erővel 
akarván őt visszaterelni, de a leány ellenállott, és az ügy a 
bíróság elé került. A rosz nő követeléseire az áldozat meg-
mutatá bélyegezett karjait, és kiáltva mondá : ,anyám vagy-e 
te kegyetlen, mily jognál fogva mertél igy bánni velem ? 
nem, sohasem fogok veled együtt lehetni.' Az angol hatóság 
pártfogolta a gyermeket, és egy kórodába helyezte el ideig-
len. Egy éven át itt naponta megkapta rizsadagját, és prot. 
tanodába járt, de mivel iskolán kívül senki sem gondolt vele, 
tartottak attól, hogy újra el fog veszni, és miután hallottak 
adeikalaburami árvaházunkról ide hozták, és a gyermek 
be is vétetett. Az őt elhozó hivatalnok később eljött intéze-
tünkbe, hogy az árvát meglátogassa. Meg vagy-e elégedve, 
kérdezé tőle '? ,Igen, boldog vagyok, hála önnek, hogy itt 
lehetek.4 — ,Imádkozzál, hadd hallgassalak/ mondá a pro-
testáns hivatalnok, mire a leány a ,Miatyánkot' elmondá. — 
Az adeikalaburami árvaház Bossan atyának feláldozó ve-
zérlete alatt 85 leány, és 40 figyermeket táplál és nevel, van 
azonkívül itt a pogányságból megtért 21 özvegy, és 11 agg-
férfi. 10 évi fenállása óta már 600 elhagyatott árva nyeretett 

meg itt az égnek. Madura négy fő árvaházában 470, Bom-
bay, Poona, és Bandorában közel 500 gyermek van. Azon-
kívül Agra és Calcutta 2, Mangalore 3, Maysur és Patna 
négy négy, Vizagapatam 5, és a közép-bengali helyettnök-
ség 6 ily intézettel bir. Coimbatturban a leánykák számára 
rendezett árvaház benszülött szerzetesnők által vezéreltetik, 
és erre nézve Pierran helyesen jegyzi meg, hogy az ezen 
életrei hivatások növekedő száma a hit terjedésének világos 
mérve. „A pogányoknál — úgymond — a nagy kérdés, a 
legfontosabb ügy, mely egész életükön át foglalkodtatja, a 
házasság, leányaikat sokszor ilyenre még akkor szánják 
és eljegyzik, midőn még gyermekkorukban vannak. Keresz-
tényeinkre nézve, kik ily környezetben élnek, mily malaszt, 
és erény szükséges ezen előítélet legyőzésére ! és mégis szer-
zetesnöink között találtatnak fiatal leányok, kik a legelőke-
lőbb és leggazdagabb keresztény családokhoz tartoznak." 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
Amint értesülünk, s amit még egy lap sem közlött, 

a nm. püspöki tanácskozmányban, mely a hadi sebesültek 
számára 200,000 ft. felajánlott, az erdélyi püspök ő nagy-
méltósága oly hosszú 66 mrtf. útról az első felhívásra ide 
sietvén, ugyanazon czélra 5000 ftot ajánlott fel. "Valóban 
nagy arány, mely 25 százalékot megközelít. 

Medgyesen győri megyében a templom jobboldalu fe-
délzete sz. László ünnepe előtt éjjel egyóratájban, minden 
előjelnélkül lehuzant egészen összeromolva. Ezen különben 
minden baj nélkül történt szerencsétlen eset onnét eredt, 
mivel a fedélfák négy léczszeggel voltak az ollókhoz sze-
gezve, minden egyéb megerősítés s koszorúfa nélkül. Annyi 
bizonyos, hogy a templomi munkák többnyire annak adat-
nak át, ki azokat legolcsóbb pénzért állítja elő ; már eddig 
az közmondás szerint olcsó hÚ3nak hig a leve ; amellett 
az ily munkák igen gyakran minden felügyelet nélkül vé-
geztetnek. 

Csizmanban jun. 21-én nt. Audernik Alajos plébános 
urnái volt kerületi ülésünk, melyben a kitűzött lelkipász-
torsági föladott tételek megfejtése után, az egész kerület 
nm. Cziráky János grófnak nemcsak jegyzőkönyvileg, ha-
nem nyilványosan is az egyház jogainak nemes védelmeért, 
több kerületek példájára, hála és köszönet nyilváníttatott, 
melyről a ,Religiot' tudósítani elhatározták. 

A szentatya, a bíbornoki testületnek összehangzó ké-
résére de Andrea bibornokot a sabinai püspökségtől és a subi-
acoi apátságtól megfosztotta, s mind kettőt apostoli helyette-
sek ideiglenes kormányára bizta. Hosszú türelemmel volt a 
szentatya és a bíbornoki testület a tévedő bíbornok i r á n y á -
ban; a szentatya fájdalommal, a bíbornoki testület pedig 
szégyelve nézte de Andrea viseletét ; de mikor minden oda 
mutatott, hogy a tévedő bibornok megtéréséről semmi re-
mény sem lehetséges többé, sőt már dicsekszik is megveté-
seivel, melyeket a bíbornoki testület iránt szóval és Írásban 
tanúsított, a szentatya fájdalmas kötelességet végzett, midőn 
a canoni permenet első tényét, a javadalomtóli felfügesztést 
megtette. 

Kegyes adomány. 
H. B—nyről a chinai gyermekeknek , . . . 75 k r . 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM : Kelet és nyugot. — A zágrábi érsek 
és bibornok körlevele. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Kelet és nyugot. 

A romai egyház a keletinek kormányzásában 
XIV. Benedek szerint három irány-elvet követ. I) a) 
Valamely szokást, melyet jónak s czélszerünek ismer, 
átvesz a keleti egyházból, 2) pl. a symbolumnak el-
mondását a misénél, a nagypénteki trishagiont, a 
kereszt imádását; vagy megengedi, hogy némely 
latin egyház a keletitől átvett szokást megtarthasson ; 
mint az oltároknak kifosztását s megmosását nagy-
csütörtökön, s a vizszentelést három-királyok elő-
estéjén. b) Némely illetlen, hitellenes vagy babo-
nás szokást megtilt, mint az örményeknek s maro-
nitáknak monophysiticus trishagionját, 4) a nőknek 
szolgálattevését a szentmisénél. 5) c) Megengedi, hogy 
némely keleti egyháza latinoktól átvett ritust hasz-
nálhasson, ha ennek behozatala emlékezetet megha-
ladó időben történt, átalánosan elfogadtatott, s a püs-
pöknek ellene alapos kifogása nincs, pl. a latin mi-

J) Const. Allatae §. 27 p. 129—130. Sedes apostolica 
ea est, quae praecipuo quodarn jure, quoties ipsi consentane-
um visum fuit ab or. ecclesia ritum aliquem desumsit et in oc-
cidentalem transtulit; aut permisit ritum aliquem graecum in 
aliqua ecclesia latina usurpari. Eademque ap. Sedes, quoties 
deprehendit periculosum vel indecorum aliquem ritum in or. 
ecclesiam irrepsisse, illum damnavit, improbavit, ejusque 
usum ipsi prohibuit. Ipsa denique ap. Sedes, postquam vidit 
orientalem vel graecam aliquam gentem in aliquo latino 
ritu usurpando ac defendendo vehementer obfirmatam, ac 
potissimum quando ritus ipse ab antiquo tempore invectus 
fuit, ab omnibus communiter receptus atque expresse vel ta-
cite ab eppis probatus, ritum ipsum tolerando et sic appro-
bando firmavit. — 

2) Cf. Greg. M. apud Baron, a. 599. Bened XIV1. c. §. 28. 
3) Martene, de ant. eccl. discipl. t. IV. c. 4. n. 2. 
*) Greg. XIII. lit. ad patr. Maron. 14 febr. 1577. De-

cret. Congreg. de propag. fide 30 jan. 1635. 
5) Innocent. IV ep. ad epp. Tuscul. Bened XIV const. 

Etsi past. §. 6. n. 21. p. 78. 

semondó ruháknak használatát, kovásztalan kenyér-
reli misézést, romai ritusnak görög nyelveni végzé-
sét, mint ez Messinában, Siciliában 6) s Grotta-fer-
ratában az Egyházi-államban '') történik. Jelenték-
telen dolgokban mindig igen engedékeny volt a ro-
mai egyház, igy pl. minthogy a borotválkozás 
gyűlöletes a keletieknél,8) nemcsak ezeknek, de a la-
tin hitküldéreknek is megengedtetik a szakáll-vise-
lés; megengedtetik, hogy térdhajtás helyett, melyet 
nem szívelhetnek, mélyen hajtsák meg magukat;9) sőt 
azoknak kérésére, kik a térdhajtást elfogadni akar-
ták, tagadó válasz adatott. Miután a szobrok ellen 
ellenszenvvel viseltetnek, azok használata reájok 
nem erőszakoltatott, hanem festett képeik megha-
gyatnak ; 1 ü) meghagyattak szent edényeik s ruháik 
idomai, s a szakadás előtti fegyelmi rendszabá-
lyaik. 

A kormányzati főelv, mely az egyházi jogban 
nyert kifejezést.12) ez : minden egyházilag elismert 
ritus a maga épségében lehetőleg fönntartandó; eb-
ből következik : a) hogy a ritusnak önkénytes vál-
toztatása tilos,13) — tilos, mert a ritusnak fönntartása 
ki van mondva, ez tehát törvény erejével bir köve-
tőire nézve, a törvényt pedig kijátszani tilos. Innen: 
1) a romai egyházból, mely anyja s tanítója a többi 
egyházaknak, soha sem engedtetik meg az áttérés 
valamely más ritusra, hacsak különös okokból rövid 

6) Bened. XIV. const. Allatae §. 28. (Bull. t. IV. 
p. 128.) 

7) Note ed osservazioni istoriche spettanti l'insigne ba-
dia di Grotta-ferrata. Roma 1728. Bened. XIV. const. Inter 
multa 24 april 1747 (Bull. t. II. p. 125—129.) 

8) Pitzipios, L'eglise orientale t. I. chap. X. p. 102. 
9) ibid. p. 103. 
10) Pitzipios. 1. c. chap. X. p. 103, 104. 
" ) Midőn IX. Pius 1861 april 11-én Sokolski József 

bolgár archimandritát püspöknek szentelte, a püspök-süveget 
és botot görög szokás szerint nyújtották neki. Civiltà Catt. 
1861 4. maj. n. 267 p. 355. 

n ) Innocent. III. in conc. IV. Later, cap. Quoniam 
14. de officio judicis ordin. I. 31. 

, 3) Philip, a Carbon, de s. ritibus c. 8. p. 57. 
6 
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időre nem; hasonlag tilos a visszatérés azoknál, kik 
a latin ritusra egyszer áttértek. 14) 

2.) Valamely keleti ritusból a latinra áttérni 
csak a szentszék, — kivételes esetekben a püspök 
engedelmével szabad. Olaszhonban ily áttérésnél, ha 
az áttérni óhajtó felnőtt világi, elég a püspök enge-
delme, ha egyházirendíi vagy egész község, a szent-
szék engedélye kivántatik;1 5) az utóbbiakra igy 
van ez Olaszországon kivül is. Azon keletieknek, 
kik szükség esetében akeresztséget vagy más szent-
séget latin paptól vettek föl, még azért nem enged-
tetik meg saját ritusok elhagyásával a latinhoz sze-
gődni, hanem rítusokban, melyben születtek, megma-
radni köteleztetnek.1 e) 

3) Tilos az áttérés egyik keleti ritusból a má-
sikba; csak fontos okokból a szentszék engedelmé-
vel történhetik.1") 

4) Sem püspöknek, sem a hitküldéreknek nem 
szabad a keletieket ritusok változtatására kénysze-
ríteni, csábitani, vagy azt nekik tanácsolni;18) tilos 
a rómaitól eltérő rítusaikat becsmérelni, gyalázni;1 9) 
s minthogy a szakadás- vagy eretnekségből az egy-
ségre tért keletiek saját rítusokat megtartják:'2") 
gondoskodjanak a püspökök s hitkiildérek, hogy az 
ugyanazon ritusu egyesültekhez csatoltassanak.21) 

5) Különféle ritusu katholikusok egymás közt 
házasodhatnak anélkül, hogy rítusokat változtatniok 
kellene.22) 

6) Az ily házasságból származott gyermekek 
a ty juk rítusát tartoznak követni. Az ulasz-görögök 

14) Bened. XIV. const. Allatae §. 20 (Bull. IV. p. 127.) 
Cum latinus ritus is sit, quo utitur s. Romana Ecclesia, quae 
mater est e magistra aliarum ecclesiarum, reliquis ritibus 
omnibus anteferri debet. Ex quo sequitur, haud licere a latino 
ritu ad graecum transire, nec illis, qui semel a ritu graeco 
vel orientali ad latinum transierunt integrum esse, ad pri-
stinum graecum ritum reverti. Cf. const. Etsi pastoralis § 
2. n. 13 (Bull. t. I. p. 76. 

15) Const. Etsi pastoralis §. 2. n. 14. p. 76. 
,fi) Const. Demandatum 24 decembr. 1743 §. 18. (Bull. 

1. p. 131.) 
" ) Const. Demand. §. 12. 
I8) Decret. Congr. Prop. 7 febr — 7 julii, 21 octobr-

1624. — 12 sept. 1629. — 29 julii 1631. — 12 mart. 1667. 
— 2 april 1669. — 4 febr. 1676. — Phil, a Carb. c. 8 §. 2 
p. 62 Bened. XIV. const. Demand. §. 15 ; const. Allatae §_ 
21. Cf. scriptum Propag. ad nuntium Wienn. 2 april 1803 ap. 
J. Basilovits: Brevis notitia fundationis ctr. Cassoviae 1804 
P. VI. c. 57. 

,9) Phil, a Carb. c. 8. p. 57. 
2 0) Phil, a Carb. c. 8. p. 59. 
2 ' ) Décréta sub 3. 
22) Const. E si pastoralis §. 8. p. 7—10. 

számára kiadott rendeleteiben megparanc solja XIV. 
Benedek, hogy a latin atya gyermeke latinul keresz-
teltessék s neveltessék, a görög atyának azonban meg-
engedtetik a latin anya kedveért gyermekét ennek rí-
tusában kereszteltetni ; ha azonban a latin anya gyer-
mekét görög ritus szerint akarja kereszteltetni, erre a 
görög atya s latin püspök beleegyezése kivántatik.23) 
Grörög szülők gyermekei görögül kereszteltetnek, ha-
csak a püspök engedelmével mást nem óhajtanak. A 
gyermekek azon plébánosnak joghatósága alá tartoz-
nak,kinek rítusa szerint kereszteltettek,kivé ve,ha vala-
mely plébános csak szükség esetében keresztelt. u ) 

Tilos b) a rítusoknak összevegyítése—commixtio, 
permixtio rituum — mely történnék,ha valaki tetszése 
szerint majd az egyik, majd a másik ritus szerint 
akarna élni. V. Pius visszavont minden e tekintet-
ben adott engedelmet.25) Eszerint 1) nem szabad az 
egyik rítust követőnek a másnak sajátságai- jogai-
s kiváltságaival élni, pl. tilos a latinnak a papi 
nőtlenség tekintetében a keleti fegyelemhez sze-
gődni : 2 6 ) senkinek sem szabad saját kényelmére 
más rítusnak előjogait használni ; e tekintetben semmi 
kiváltság sem létezik, nem szabad pl. a keletieknek 
karácsony napján három misét mondani, mert ez a 
latinok kiváltsága s XIV Benedek 1755 dec. 29. a 
livornói községnek ezt egyenesen megtil totta;2 7) 
különös, jól indokolt engedély nélkül nem szabad a 
keletieknek ugyanazon oltáron egy nap több misét 
mondani, vagy a nagyböjtben teljes misét szolgálni.2 8) 
A böjtölés a keleti egyházban rég óta igen szigorú;29) 
a latinokkali érintkezés által némely keletiek e te-
kintetben hanyagabbak lettek, s a szigorú böjttőli 
feloldozást Romában gyakrabban sürgették; azon-
ban nehogy a latin egyház ez által a szakadárok s 
eretnekek előtt tekintélyéből veszítsen, s a gyengéb-
beknek botrány adassék, a szentszék mindig meg-
tagadta a fölmentést; igy V. Pál pápa 1610, mart. 
9-ről kelt iratában Péter maronita patriarcha által 
a maronitáknak engedélyezett hús- böjti napokban 
hal- s borrali élést régi szokásaikra hivatkozva el-

23) Const. Demand. §. 17. 
2 i) Const. Etsi pastoralis §. 2 n. 11. 
" ) Const. 12 Providentia (Bull. R. t. IV. P. II.) 
2C) A keletiek az egyházirend fölvétele előtt kötött 

házas életet folytathatják, de nőt csak egyszer vehetnek, s 
pedig hajadont. Assem. Bibi. jur. or. t. I. p. 492 sq. a görö-
gök számára hozott trullanumi 3 kanon a többi keletiekre 
is érvényes, Decr. Congr. Propag 18 sept. 1629. — 26 sept. 
1631; 28 aug. 1669. 

21) Const. 53. Bull. t. IV: p. 156—158. 
2S) Ben. XIV. const. Demand. §. 8. p. 130. 
29) Phil, a Carb. de s. christian.ritibus c. VI §. 3. p.47. sq. 
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tiltotta ; XIV. Benedek pedig Cyrill melchita patriarcha, s 
Euthynius tyrus s sidoni érsek által megkurtított böjtöket 
visszaállította, s az ételekre nézve a Propagandának 1732-ik 
január 12-iki rendeletét megújította, egyedül azt engedve 
ínég, bogy a patriarcha szükség esetében egy évre adhat 
felmentést.3") 

2) Ami az ünnepeket illeti, átalános szabály: hogy 
minden rítus saját ünnepeit tartja. IV. Incze. const. Sub 
catholicae §. 15. azon községben, hol mind a két ritusnak 
plébániája van, minden fél a maga ünnepeit ünnepli ; ha 
nincs temploma az egyik ritusnak, a másik ritusnak ünne-
peit tartozik megülni ;3 ') azért a görög vagy latin, latin vagy 
görög cselédjét szolgai munkára nem kényszeritheti azon 
napon, mely neki ugyan ünnepe, de a cselédnek nem;3 ' ) ha 
görög, vagy latin püspök megyéjében ünnepet rendel, azt 
minden rítust követő hive tartozik megülni ;3 3) az olaszgö 
rögök, kik latin püspökök alatt állanak, ezeknek minden 
ünnepét tartoznak megülni.34) A böjtinapokra átalános sza-
bályul lehet állítani, hogy minden ritus csak a maga böjtjeit 
tartozik tartani,34) a botránkoztatást egyébiránt kerülni 
kell ; pápai engedély nélkül nem szabad a saját püspökök-
kel biró görögöknek böjti napjaikat a latinokéival felcse-
rélni.30) A romai egyház mindenkor tisztelte más rítusoknak 
böjti fegyelmét, azt önkénytesen megváltoztatni soha sem 
engedte, s saját böjtjeit, pl. a szombatot, soha reájok nem 
erőszakolta, s a hitküldéreknek is szigorún megparancsolta 
a külön ritusnak s fegyelmének tiszteletét.3') Görög kath. 
püspök egyébiránt latin hívőnek is adhat böjttöli fölmen-
tést.3«) (Folyt.) 

Cselka Nándor. 

A zágrábi érsek és bibornok körlevele. 

Iiis prae oculis habitis, facile concipitur, quotnodo 
reperiri possint, in summis otiam subselliis constituti homines, 
qui suam profiteantur aversionem erga pacta publica, illa 
quoque,quae totius Europae consensu, ad inducendum stabilem 
inter nationes correlations ordinem, asserendamque commu-
nem tranquillitatem et pacem, coaluerunt ; facile concipitur 
quod inveniantur ipsos inter regnantes principes, qui eadem 
pacta conventa se abominari publice ausint proüteri ; quam" 
quam negare haud possint, eadem, inde a dimidio saeculo 
internationalium quorumvis in Europa jurium fundamentum 
constituere ; quo succusso vix quidquam amplius tuto pede 
possit consistere. 

Perversivis, quae paucis adusque recensui, placitis num-
quam favit augusta domus Austriaca, immo ea semper, et ver-
bis et operibus est detestata. Numquam illa violentis, aut 
illegalibus actionibus ditari, vel potentiam suam augere nisa 
est, nec aliéna umquam intervertere vel violare voluit jura 

" ) Const. Demand. Bull. I . p. 129 sq. § 5. sq. 
3 ' ) Clemens VIII . Const. 34. Sanctissimus. — C. Fr . a Brenoma-

nuale missionarior. orient, t . II . L . I. c. 3. 9. 30. p. 112, 113. 
33) Manual, cit p. 112. n. 10. 
M ) Ibid. p. 113. n. 17. 18. 
"») Bened. XIV. const. Etsi psst. §. 9. n. 6. (Bull. t. I. p. 81.) 
35) Innocent. IV. const. Sub catholicae §. 15. 
a«) Cf. Novacs Storia dei Pontefici IX. 208. Bull. Propag. I. 81. sq. 
" ) Manuale cit. 9. 32. p. 116. 
•8) Manuale c. 39. 40. p. 128, 129. 

contenta iis, quae honestis acquisivit artibus. Sed vero ea» 
quae divina ei assignavit Providentia, strenue servare, pro 
incumbente sibi munere conatur, nec integrum sibi esse 
existimat, seu dignitatem coronae suae vili in ambitosa 
invidiorum desideria condescensione compromittere, seu 
suam a gloriosis majoribus acceptam haereditatem aviditati 
aliorum immolare. Contra, quicumque veras rerum expendere 
norit rationes, fateatur est necesse, et unum et alteram memo-
ratorum inimicorum imperii nostri, nonnisi superbiae, am-
bitionis ab iniquae habendi çupidinis stimulis excitatos, ad 
infesta haec ei inferenda arma fuisse determinatos, usos 
speciosis quidem, sed qui nec coram aequo qualicumque 
hurnano, minus coram divino subsistere possint judicio, prae-
textibus. Quod quippe aeternis justitiae legibus répugnât, 
numquam seu e nationalitatis, seu e propriae utilitatis rati-
onibus desumtis legitimari, aut vel excusari potest coloribus. 

Haec adeo certa sunt et manifesta, ut dici cumveritate 
possit, numquam exstitisse iniquius respectu agressoris, justius 
respectu armis impetiti bellum, quam sit praesens hoc superba 
regis Borussiae ambitione, juncto turpi cum impio Italiae 
usurpatore foedere, Austriae intentatum ; quod quidem boni 
omnes omnium nationum homines, quorum quippe acies 
mentis necdum est passionum nebulis obfuscata, agnoscunt 
immo palam profitentur. Et haec recte tam patula causae 
nostrae justitia fiducialem in nobis felicis ejus exitus spem 
alere potest debetque. Tanta enim, ut quidam veterum aiebat 
sapientum, est vis veritatis, ut contra hominum ingénia, 
calliditatem, solertiam, contraque fictas omnium insidias se 
per se ipsam defendat. Et justitia premi quidem aliquo tem-
pore potest, supprimi non potest. Nam benedictio Dei in 
mercedem justi festinat, ut ait scriptura. Si sequaris ju-
stitiam, legimus in Ecclesiaste, aprehendis illam, et indues 
quasi poderem honoris, et inhabitabis cum ea, et proteget te 
in sempiternum, et in die agnitionis invenies firmamentum. 

Neque tamen haec fiducia propriae nostrae limites 
ponere debet activitati. Immo eo solertius verbis, operibus, 
sacrificiisque contendamus oportet, ut suum veritati et causae 
bonae obtingat praemium, mendacium et iniquitas confunda-
tur. Tanto vero magis, quanto apertius id propriae quoque 
utilitatis nostrae deposcunt rationes. 

Quisque nimirum perspicere debet, -singularum monar-
chiae provinciarum prosperitatem a deplorandi hujus belli 
exitu dependere. 

Sed valet id imprimis relate ad patriam nostram. Nimis 
enim obtusi ingenii sit oportet, qui non perspiciat, Croatiam, 
quemadmodum hucdum sub aquilae austriacae alis tantum 
tutum reperire potuit refugium : sic et in posterum nonnisi 
salvo totius imperii honore, dignitate, robore, sua perfrui 
posse autonomia, nationali gloria, et avita sua constitutionali 
libertate. Unde suapte consequitur, nos, quamcumque diffé-
rentes sint inter nos de interna patriae coordinatine opini-
ones, hoc decretorio memento, in unicum procurandae com-
munis monarchiae salutis finem conferre debere cuncta studia, 
omnemque contentionem nostram. 

Sed est insuper et aliud rei momentum, quod magnum 
nobis indere debet calcar activitatis. Intelligo rationes 
sacrosanctae tidei et Ecclesiae nostrae. Scimus nimirum, reli-
giosissimum nostrum prineipem, pro sua a gloriosis majoribua 
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hausta pietate, firmissimum ac paene dixerim, unicum saecu-
lares inter potentias esse Ecclesiae nostrae praesidium. Scimus 
e converso, quam infenso hostes nostri erga earn sint spiritu 
animati, qui non jam amplius indifferentismi aut occulti livoris 
et odii se contineri sinunt indaginibus, sed in apertas erum-
punt hostilitates, verique nominis persecutiones. Quid fieret 
si impérium Austriacum, iniquis liostium suorum succumbere 
contingeret machinationibus ? 

Agite itaque, fratres, ac filii dilectissimi, et quidquid 
in sua unusquîsque vestrum sphaera exliortationis verbis 
non minus, ac factis, propriisque sacrificiis, in succolandum 
vere pium, ac salutarem hune finem confei-re potest, impigre 
ardentique cum zelo impendite, memores etiam inconcussae 
illius, quam antenati vestri legitimis principibus suis nullo 
non tempore exhibuerunt fidelitatis, immo tenerae dilectionis 
et studii promtissimi. 

Sed quoniam euncti conatus nostri absque benedictione 
et gratia illius, a cujus nutu sortes dependent nationum, 
irriti sunt et inanes : piis imprimis ac assiduis precibus su-
premi numinis imploremus clementiam ; ipsum enim est, quod 
eruere nos possit de manibus inimicorum nostrorum. Beatos 
nos, si Dominus Deus noster auxiliator fuerit noster, et pu-
gnaverit pro nobis. Oremus piis suspiriis, devantes manus 
mundas, nec relaxantes brachia, antequam supremus, idem 
coeli ac terrae Dominus, exaudiens preces nostras, ambitio-
sam liostium nostrorum compresserit superbiam. Oremus 
signantur pro pio vereque apostolico rege nostro, ut pater 
coelestis extinguat tamdem quae eum inde a primo, quo avi-
tum suum conscenderat tronum, momento, non cessant exer-
cere acerbas tempestates, detque ei gratiam, ut in jirotectione 
fidelium populorum antiqua brachii divini operari queat 
miracula, et superatis pacis inimicis, et ipse dies agere 
queat beata pace tranquillos, et sub scuto potentis ejus brachii 
ingens populorum ejus numerus, secura supremo numini 
servire queat libertate. 

Quia vero dignum et justum est, ut fidelis populus 
precibus nostris suas conjungat postulationes : hisce in 
virtute sanctae, ac salutaris obedientiae praecipio : ut in 
singulis parochialibus et religiosorum instituorum ecclesiis, 
proximo quo fieri potuerit, ab his perceptis, doniinico die, 
populus de praesentibus literarum mearum tenoribus, omni 
cum prudentia pastorali, ac modo ejus captui accomodo, 
edoceatur, subnexis congruis adhortationibus. Tum vero ut 
praestituto alio, sed quo licet proximiore, dominico pariter 
aut festo die, ex parochiali vel claustrali ecclesiae solemnis 
processio supplicatoria, ad aliam e vicinoribus ecclesiis vel 
capellis, aut in talium defectu, ad sancti alicujus statuam 
deducatur, adhibitis consuetis, vel congruis secus precibus, 
aperte recitandis. Porro durante bello, singulis Domini et 
festis diebus, post sacrum conventuale aut diurnum, coram 
Sanctis8imo, in ciborio exposito, per ofticiantem sacerdotem, 
quemadmodum et hucdum factum fuit, sed distincte omnino, 
omnique cum pietate, recitentur tria Pater et totidem Ave, 
subjuncta oratione in missali contenta : Deus qui conteris 
bella etc., cui subjungenda erit oratio hucdum praescripta 
pro papa, Deus omnium fidelium etc. Quibus terminatis, prae-
missa incensatione, Sanctissimo benedictio populo imper-
tietur. 

Ceterum gratia Domini nostri Jesu Christi, et Caritas 
Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. 
Amen. Datum Zagrabiae die 21. mensis junii anno repara-
tae salutis 1866. 

Georgius Cardinalis m. p. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, jul. 18-án. Tizenhetedik század utólsó évében 

történt, hogy a brandenburgi választófejedelem az angol 
királylyal akart találkozni. Dicsőséget keresett abban, hogy 
az angol királytól mint testvér meg fog öleltetni. Csalódott. 
A király elfogadta a látogatást, de a választó-fejedelemnek 
kezet sem nyújtott, le sem ültetvén, az álló fejedelemnek 
tisztelgési hajlongásait nyugodtan ülve nézte. 

Fájdalom, zavarodás, szégyen fogta el a választó-feje-
delmet, a német névnek és vérnek becsületére hivatkozott, 
inely az angol királytól megsértetett volna. Az angol király 
azonban az udvari diszszabályokra támaszkodott, melyek 
szerint önméltóságának megsértése nélkül máskint nem te-
hetett. 

A választó tejedelemnek álmait egy gondolat gyötörte : 
miért nem király ő? Folyamodott Bécsbe I. Lipót romai csá-
szárhoz, néhány milliomot is küldött a tanácsosok között el-
osztandót, mint valóságosan királyi ajándékot, — megnyerte, 
amit kért, I. Lipót a brandenburgi választó-fejedelmet ki-
rálylyá kiáltotta a romai birodalomban. I. Fridrik 1701 jan. 
10-én Königsbergben királylyá koronáztatott oly pompával, 
hogy felső öltönyének mindegyik gombja 3000 aranyat ért. 

Savoyi Eugen tábornagy haraggal felkiáltott e tényre : 
,amelyik tanácsos ezt a császárnak tanácsolta, azonnal fel-
akasztatnám.' A burkus nagyságnak alapkövét Austria di-
cső fejedelme tette le, csak azért, hogy a brandenburgi vá-
lasztó-fejedelmet az angol király leültethesse. 

Lehetett-e akkor azt tudni, mi egy század múlva tör-
ténhetik, nagy kérdés ; de Savoyai Eugen tudta, s arait tu-
dott, mihamar teljesült II. Fridrik viseletében Mária Teré-
zia iránt. 

Maga Németország érezhette leginkább a burkus ki-
rályi ház növekedését, mivel mindig német tagok valának, 
melyek elevenen elvágattak, s a burkus koronához illesztet-
tek. Ennek terjedése a német, független tartományok elnye-
letése volt. Austria volt ezeknek védpaizsa, s ha Austria 
1815-ben nem annyira önzetlen, valamint volt, Németország 
már akkor megosztatik kettő között. Szászországot, e kis 
részben, miben ma van, csak Austria és Francziaország men-
tette meg a burkus ellen. 

Austria iránt Németországban a becsület leghívebb 
volt mai napig. 1863-ban az austriai császár meghívására 
minden fejedelem Frankfurtban megjelent, a szövetség fejé-
nek szavára. A burkus nem jött, mivel mit ma követel, már 
akkor tervben hordozta. Mily ragaszkodás, mily bizalom 
volt a német fejedelmeknél még e viszályban is, megmutatta 
a jun. 14-i szavazat. Austria a jog terén győzött. 

Mi akadályozta azon fejedelmeket, kik jun. 14-én Au-
stria mellett nyilatkoztak, hogy a háborút egész erélylyel 
kezdjék, vigyék ? a jövő fel fogja deríteni. A burkus leg-
alább semmit sem félt tolök. Hogyan tudhatta, hogy a ké-
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szülődések oly sokáig fognak húzódni, s hol történik valami 
készület, ott mit sem fog eredményezni, más mód nincs a 
magyarázatra, mint árulás, melyet a kőmivesség, miután 
egész Németországra az anyapáholy Berlinben van, s a bur-
kus király fővédnöke a páholynak, előre elkészített. Az 
1793 — 1799-i hadjáratokban épen igy történt, mint ma. Vá-
rak vétettek be ágyú nélkül,— fegyvertárak adattak át, a ve-
szély árnyéka nélkül, — hadseregek mentek jobbra, balra, 
előre, hátulra, czélnélkül, — nagy seregek verettek meg kis 
csapatok által, egész csapatok tették le a fegyvert, például 
Ulmnál az austriaiak, első felszólításra. Mikor az épületek 
alá vannak aknázva, előbb omolnak össze, semmint gondol-
nók. Az események ilyenkor megelőzik a gondolatot. 

Ily körülményekben látjuk, mily igaz az : maledictus 
qui facit hominem brachium suum. A sokaság mindig gyenge, 
mindig gyermek, fluctuât omni vento doctrinae. Kevés az 
erős jellem, mely az igaz ügyhez a balszerencsében is hü 
maradna. E sokaság egy irányból a másikra vonul, épen 
ugy mint a puszták futóhomokja. Egy helyen halomra gyü-
lekszik, hogy a legelső széltől szárnyat kapva, nagy zúgás-
sal, a légkört elsetétitve más helyen üljön le halomra. Ily 
sokaság mindenütt nagy, mindenütt megvan. Az eredményt, 
a sikert bámulja, helyesli, dicséri, hozzá áll. Austriának szö-
vetségesei Németországban kételkedni kezdenek ügyök igaz-
ságáról. Ha a burkus hadak kiverettetve, maaSpré partján 
szerveződtek volna, Austria szövetségesei ügyök igazságát fön-
nen hirdették volna.De a gyorspuska előnyei által kivivott győ-
zedelem fénye elvakította őket, hogy az igazságot többé nem 
láthatják. Ami a szilárd jellemet, a férfias akaratot lelkesíti, 
épen az a gyengét csüggeszti ; amit a nemes kebel indigna-
tioval elvet magától, az álnok hitegetést, a mozgó sokaság 
valóságos érték gyanánt elfogad. Beszéljünk csak felvilágo-
sodásról, csak a setétséget fogjuk tapasztalni sürüebbnek, — 
beszéljünk csak a nép érettségéről, csak azt fogjuk látni, 
hogy azok is éretlenek, kikről jogunk volt érettséget fel-
tehetni. 

Csalódunk, ha Bécs alatt csak az austriai és porosz 
ügyek eldülését tekintjük. Az anyag, még ha előtérbe tol-
ják is, mindig a szellemi alapot keresi. A jelen háborúnak 
szellemi alapja pedig egyetemes, egész Európára szól. A tör-
téneti jog és a forradalmi kény vívja itt csatáját, a dön-
teni fog egész Európára. Azért látjuk mi veszélyben édes 
hazánk létét, nemzeti életünk minden igazait, jogait. Törté-
nelmi jogon kivül, nekünk magyaroknak sem jelenünk, sem 
jövőnk. Még ha kedvezőbb állapotot is nyújtana valaki, sem-
mint történelmi jogaink, el kellene vetnünk az ajánlatot: 
mivel ez ősi jogainknak általunk véghezvitt félretételével tör-
ténnék, s aki adta a jobb állapotot, el is veheti azt. Ha egy-
szer a jogi állapot félretétetik, nincs többé jogállapot, csak 
meglett tény, melyet semmi jog többé nem fedez, s minden 
jogtalanságoknak ajtót nyit. 

Ha a történeti jogok egész Európában megdőlnek, 
magyar jogaink soká meg nem állhatnak. Ott a mi érde-
künk, hol a történeti jog győzedelmeskedik. Italiában 1859-
ben a magyar állami jog rendittetett meg, 1866-ban felőle 
van a kérdés a csatákban : élni fog-e vagy nem ? Kivánjuk, 
hogy áljósok legyünk, kivánjuk hazaszeretetből. 

A jogot tisztelő szívnek, valóban, nincs vigasztalása e 

földön. Minden ellene látszik összeesküdni. Valóban le kel-
lene mondani a reményről, ha reményeink horgonya itt a 
földön volna. Mindez csak a dráma kezdete, legfeljebb első 
felvonás. Meglesz, hogy a burkus, mely most egészen a for-
radalom terére lépett, első lesz a legitimitás zászlójánál. 

Roma sziveink aggodalma. Innen mérjük a jog állá-
sát, hazánk jövőjét. Lehet, hogy némely honfiaink a viszo-
nyok csillagzataiból tekintik a haza jövőjét ; mink a jog 
tiszteletéből jósoljuk dicsőségét, a jog eltiportatásából gyá-
szos jövőjét. Ki csalatkozik közölünk, megmutatja a további 
jövő. Eddig a jog diadalma nem kecsegtet, mivel a siker a 
jogtalanság kezében vagyon. Igaz, a pápa fejedelemségének 
ügye még nincsen elveszve ; de a dolgok állása olyan, hogy 
semmivel sem kecsegtet. A Megváltó a sajkában alszik. Au-
stria, a jog paizsa, eddig legyőzetett, a forradalom a königs-
bergi koronát is birja, miután a florenczit és párisit hatal-
mába kerítette. Közép-Európában a forradalom diadalra tö-
rekszik. Napoléon ura lehetett a helyzetnek, nem lett, el-
mulasztotta, elég ereje nem volt, hogy a jog részére nyilat-
kozzék. Nagy hatalmának gyengesége ez, s mily gyengén 
áll, mikint vitetik, bizonyítéka. A forradalom tisztán nem 
győz ugyan kezei alatt ; de a jog sem jön uralkodásra. 0 
mixtum compositum, melybe az ingrediencziákat mindig do-
bálni kell, hogy mind a forradalom, mind a jog emberei 
benne bízzanak, reményeiket rá fektessék. A mérsékelt for-
radalom legveszedelmesebb, épen azért, mivel mérsékelt. 
A béke nem lehet a jog diadala, hanem csak férczelés, tol-
dozás, foltozás, mindaddig, mig a jog becsülése egészen meg 
nem hal a keblekben. 

Három eszme, három férfi tűnik fel a mai helyzetek-
ben : IX. Pius, III. Napoléon, Mazzini. Az első a catholicis-
must képviseli, a joggal, az igazsággal, a társadalmak le-
hető alapjával az igazi műveltségre. Mazzini képviseli a for-
radalmat, a catholicismus ellentétét, a jogtapodást, az Isten 
kitagadását a társadalomból, tehát a barbár despotiát. Na-
poléon a középet képviseli, nem fojtja el egészen a jót, de 
nem is segíti előre, szabadon bocsátja a gonoszt. Nem akar 
szakítani a catholicismussal, de a forradalommal sem. Sze-
reti a jót, azalatt a gonoszszal pajtáskodik, zabián tartja a 
gonoszt, anélkül hogy elfojtaná. Az ő élete a jó és a gonosz 
birkózása, szükségképen rövid átmeneti uralkodás. Nemte-
lenség, gyávaság mindenütt, mindenben, könyörületnek kö-
nyörgése mind a két részről. 

,Hihetőségek' ? Ily czim alatt szólt tek. Ballagi M. ur 
az ö lapjában. Elismerte a pápaság megtörhetlen erejét, s 
mai szorongattatásaiból nem jósol reá halált, mert „a pápa-
ságnak világhódító ereje abban rejlett mindig, hogy a leg-
iszonyatosb csapások, ahelyett hogy lesújtották volna, mind-
annyiszor inkább fölemelték, mert megtisztították."*) 

,Mert megtisztították.' Itt a fulánk. Az ember megtisz-
tulhat, de az intézmény nem, mivel ez mindig szent, az em-
ber pedig a legjobb szándéka mellett is gyarló. A megtisz-
tulás abban volna, hogy a ,Quanta cura' körlevél, s a sylla-
bus elejtetnék. 

Vana spes ! „Roma lényegben soha nem hátrált, irja t. 
B. M. ur, most sem teendi azt," s a ,Quanta cura' körlevelet, 
meg a syllabust az események napról napra igazolják, — 

*)~Pröt. egyh. s isk. lap 28 sz. jul. 15. 1866. 



igazolják a kormányoknak, biztosak lehetünk, hogy iga-
zolni fogják a népeknek is, s akkor plectentur Achivi. Mi-
kor a syllabusból 79 tétel igazolva van, hihetjük, hogy a 
ŐO-iknak igazolása sem marad el. Ep ebben, minek korszerűt-
lenségét annyira kiemeli t. B. M. ur, lesz a kath. tannak 
győzelme, a kormányok és a népek orvossága ; s amiben 
tőlünk legtávolabbnak lenni látszik, bizunk az elfogulatlan 
józan ész spontán erejébe, hogy t. B. M. ur ép abban fog 
velünk együtt érezni, ha még azon lelkihangulattal is, mely-
ben voltak, akik bevallották : vere tilius Dei erat ille ! De ö 
a forma változásából sokat remél. 

Ne féljen az inquisitiotól. A kath. egyház a lelkisme-
ret szentségére hivatkozik, s lenne bár ez legtévesebb, a 
lelkismeretet tiszteli. Tudja az egyház, hogy ettől nincs mit 
félnie, azért tévedésében is tiszteli, s gyengédséggel vagyon 
iránta. Nem ez az ut, melyen a csapások jöttek az egyházra. 
A vad szenvedélytől fél ő, melyet akkor is kárhoztat, ha 
az igazság szolgálatában volna. A nyugtalankodó vértanu-
kat kizárta szenteinek sorából. Hivatkozzék C3ak t. B. M. 
ur lelkismeretére, mi tudjuk, hogy téved, mégis tisztelni 
fogjuk ; de mikor a még hozandó polgári törvényre hivat-
hozik, azt válaszoljuk: a lelkismeretet, mint po!gártársomat; 

a tévúton is tisztelem, de hogy a polgári törvény őtet és 
másokat, kivált ártatlan kisdedeket a tévutról kitérni tilt-
sa, azon törvény ellen én tiltakozom. A lelkismeret ily 
tisztelete mellett csak követelhetjük t. B. M. úrtól, hogy 
prot. rokonainak, kik vegyes házasságot kötnek, lelkisme-
retét ő is tisztelje, s ez ellen a polgári törvény erőszakát ne 
hívogassa fel. 

Igaz, a közhangulat az egyház ellen van. De ez nem 
zavarja őt, ezen hangulatnak élére nem fog lépni. A pogány 
világban nem volt-e a közhangulat ellene? Barbarossa Fri-
drik, 4-ik Henrik császár alatt nem volt-e ellene a közhan-
gulat? Ha igazságon alapszik a közhangulat, az egyház 
kétségkívül élén fog állani ; ha pedig tévelyen, az egyház 
az ő hivatását nem fogja elárulni. Győzött a pogányság 
fölött, győzni fog a mai forradalmi hangulat fölött is. Minket 
eltemetnek, késő unokáink legalább hűségünket dicsérjék a 
kitartásban. Hová lett Danton, Robespière ? 

,Hova fogunk menni még hátra E kérdésünkre vá-
laszol t. B. M. ur. „Oda, hogy nem beszélnek más confession 
levő polgártársakról oly hangon, mintha azoknak sem Iste-
nük, se lelkük, sem hitük nem volna ; oda hogy megta-
nulják a nemkatholikusban is a keresztyén embert becsülni; 
stb." — Boldog Isten ! Hát közöttünk csak etiquette-viszály 
volna ? ! Hogyha kell, átalában bevalljuk, hogy minden 
protestáns valósággal keresztény, s hacsak az ellenkezőről 
nem vagyunk meggyőződve, például a párisi Patschoudtról, 
kit t. B. M. ur is névről ismer, újra még föltételesen sem 
keresztelnök meg. Elméletben, ki keresztény, ki nein? köny-
nyen tisztában volnánk : in concreto, személyenkint, egy kis 
discussio helyt foglalhatna. Emiit tek. B. M. ur, hontörvé-
nyeket is, s mondja, ezeken kivül senkinek sem engedelmes-
kedik. Mink gondoljuk, hogy a protestánsok, velünk együtt 
a honi törvényeken kivül, még a lelkismeret, tehát maga-
sabb törvényekre is tudnak hivatkozni. Különben nem ér-
tenek, mikint törték meg a 16-ik, a 17-ik századi honi tör-
vényeket. A protestánsok a honi törvények ellenére nyertek 

tért hazánkban, tehát magasabb törvényre hivatkoztak. Igaz 
volt-e e magasabb törvény, melyre hivatkoztak, itt nem vizs-
gáljuk ; elég, hogy a honi törvények ellen jogi tért nyertek. 
Kár tehát mai nap a honi törvényekre hivatkozni, melyeken 
kivül semmi más törvény nincsen, mivel a történetet tagad-
juk ki. Tek. B. Mór ur pedig, amint láttuk, a történetben 
igen járatos. Pillanatnyi előnyért a logikát megtagadni ve-
szedelmes dolog. Hogy a reversalist említi, mely a hazai 
törvényekbe ütközik, szinte hibának tartjuk, mivel mink 
katholikusok ebben épen a protestánsok lelkismereti, vallá-
sos szabadságát védjük a polgári törvény ellen, hogy amit a 
protestánsnak lelkismerete megenged, azt a polgári törvény 
ne tiltsa, s miben a protestáns szabad, abban öt a polgári 
törvény ne kényszerítse. Csak elfogulatlannak kell lennie, 
hogy kiki beláthassa, mennyire a kath. egyház a reversali-
sokban a lelkismereti szabadságot védi. Szabadság az, ha 
magamról magam rendelkezem; szolgaság, elnyomás, ha 
arról a polgári törvény rendelkezik. Azt akarjuk mink, hogy 
a prot. férfi szabadon rendelkezhessék, mily vallásban akarja 
fiu magzatjait neveltetni; mikor házasodik, szabadon ren-
delkezik atyai jogairól, s mikor reversalist kérünk tőle, sza-
badságát tiszteljük. Hogy magát leköti, épen lelkismereti 
szabadságát bizonyítja, valamint minden kötvény a szabad-
ság bizonyítéka, mivel aki kötvényt alá nem irhát, az nem 
szabad. A protestánsok buzgói épen szolgaságot akarnak, 
hogy a gyermek neveltetéséről nem a prot. atya, hanem a 
törvény rendelkezzék, hogy ne legyen szabad neki katholi-
kusnak nevelni fiait. Lelkismerete megengedi, mivel hiszi, 
hogy a kath. egyházban is üdvözül a fia ; de tek. Ballagi ur, 
és mások, midőn a reversalisok ellen buzgólkodnak, épen 
azt nem akarják a prot. atyának megengedni, mit lelkis-
merete megenged, azt akarják tiltani, mit a protestánsnak 
lelkismerete nem tilt. Prot, elveik szerint a vallás terén nem 
proselitáskodhatnak, akarják, hogy a polgári törvény prose-
litáskodjék. Szóljanak e tárgyban szolgaságról, s őszintesé-
güket tisztelni fogjuk ; mikor szabadságról beszélnek, ezt 
csak per inversionem érthetjük. Igaz-e vagy nem ? Szeret-
nénk választ t. B. M. úrtól, mint mutatja ki a lelkismereti 
szabadságot, ha a vegyes házasságok magzatainak vallásá-
ról a törvény rendelkezik és nem a szülő ; mert hogy a re-
versalist, mint kötvényt megszegje, abban ép az a szabadság 
van, milyent az gyakorol, aki adósságát fizetni, adott szavát 
beváltani nem akarja, azaz : szabadság a becsület ellen. 

MISSiÓI TUDÓSÍTÁS HINDOSTÁNBÓL. (Folyt.) 
Ezen évben öt szerzetesnö tette le a fogadalmakat szent Fe-
rencz harmadik rendjében, kettő ujoncznak vétetett fel, 
és három postulans. A szerzetesi fogadalom letételekor 
protestánsok is jöttek templomunkba, hogy az itt ritka ün-
nepélyen jelen legyenek. Szerzetesnöink összes száma 20, 
ezek között 14 fogadalmát már letette. Ha tehát fáradalma-
ink nem is teremnek mindig bő gyümölcsöket, még sem va-
gyunk lelki vigasztalások nélkül, s különösen a tanodák és 
árvaházak készítik elő a keresztény nemzedék boldogabb 
jövőjét. A felnőttek közötti apostolkodás, mint emiitők, na-
gyobb akadályokkal jár. A megtérések az 1864 év folytán 
ily számban voltak a vicariatusokban : Coimbattur 100, 
Mangalore 174, Maysur 200, Vizagapatam 300, Madura 
1400, és 3000 gyermekkeresztelésnél több. Ugy látszik 



. 47 

egyébiránt, hogy a pondichéryi helyettnökségben ezen 
apostolkodás legtöbb reményt nyújt a bő sikerre. E tekin-
tetben Ligeon a párisi külmissiók intézetebeli áldozár, ugyan-
azon intézet főnökéhez Maury úrhoz imigy ir : „Most látogat-
tam meg Pandjalam és Viliamur helységeket, melyek lakóit 
én kereszteltem meg négy év előtt. Ezek az én gyermekeim 
Jézus Krisztusban, akik iránt különös előszeretettel viselte-
tem, mert megpróbáltatások és nélkülözések árán szereztem 
meg őket egyházunknak. Az engem meglátogató pogányok 
közöl egy asszonyt ismertem fel, kinek súlyosan beteg gyer-
mekét kereszteltem meg akkor. Kérdeztem tőle, mit csinál a 
gyermek ? Meghalt, mondá. Mond inkább, hogy él, felelém, 
mert ha kis teste a földben van is, lelke az égbe jutott a 
nagy áldás (keresztség) által, melyet neki adtam. És a sze-
gény asszony nyugodt, boldog lőn. Vailamurban két család 
keresztségért folyamodott hozzám, azonnal is hozzá fogtak 
az imádságok tanulásához és Nangatturba követtek. Itt sok 
pogány csatlakozott a hívekhez az imák tanulása végett. 
Elmenetelem napján 10 házasságot áldottam meg, 17 ke-
reszteltem, mire csakhamar ismét 10 jelentkezett, kiknek 
tanitását — 2 hónapon át — egy catechistára biztam. Ezen 
időtől fogva folyton jönnek a megtérni akarók. Attipakam-
ban is jó sikerrel működtem Deviavaram-ban missiót tar-
tottam, s 7 bálványimádót kereszteltem meg " 

Ezen részletek mutatják, hogy Isten midőn egyrész-
ről megpróbál, meg is vigasztal bennünket, hogy el ne csüg-
gedjünk. (Vége köv.) 

LONDON, maj. 30-án. Dr. Pusey-nek néhány hét 
előtt közzétett ujabb röpirata nagy érdeket gerjesztett. Ezen 
tudor — mint olvasóink tudják — nemcsak kitűnő iró, hanem 
a tőle is nevezett pártnak feje, mely iratai és tények által 
a katholika egyházhoz közeledni látszik. Ez azon töredék, 
melyből az utóbbi évek alatt annyi kitűnő férfiú lépett át a 
katholikus anyaszentegyházhoz. A tekintélyes,Times' Pusey 
röpiratának, és az erre Neuman által adott válasznak több 
hosszú hasábot szentel. Hosszabb idő óta jeleztük ama moz-
galmat, mely az anglikán egyház legtekintélyesebb, legtu-
dományosabb köreiből többet tenne vissza az egyház kebe-
lébe. Az angol nemzetet átalában önző politikáról vádolják, 
és arról, hogy az anyagi érdekeket hajhászva, nemesebb 
kötelmekről megfelejtkezik. Bizonyos fokig eme vád nem 
alaptalan, azonban ama szigorú itélet mégis csak kivétele-
sen helyes. Az igazság követeli, hogy a dolog mélyére te-
kintsünk. Az nekünk csalhatatlannak látszik, hogy az angol 
nép komoly és vallásos természeténél fogva, azonban a 
protestantismus befolyása alatt sectáriusokká lőnek. Az 
államegyház jobb dolgok emlékét őrizte meg, van kebelében 
még a katholikus hagyományok egy összege, mely üdvös ko-
vászul szolgálhat, s amely a többi felekezetek fölé helyezi. 
Az angol népről mint vallásosról beszélvén, különböztetést 
kell tennünk, hogy eme nevezet nem alkalmazható a gyárok és 
bányák kerületeiben levő proletár munkásokra, a munkások 
és proletárok Anglia sok nagy városaiban majdnem pogány 
módra élnek és halnak. Nem járnak templomba, alig hiszik Is-
ten létét, Jézus nevét tán csak annyiban ismerik, hogy ká-
romolják. Azon törvény folytán, mely a születések belajstro-
mozását követeli, a keresztelések feltűnően leapadtak. Mi-
dőn ezen szerencsétlen szegényekel gyermekeik megkeresz-

teltetése fölött valaki kérdezi, bámulván felelik : ,Keresz-
telve ? nem — hanem bejelentve.' A középosztály szegé-
nyebb része jobbára a „non-conformista" felekezetekhez 
tartozik. Vasárnaponkint megtöltik kápolnáikat, reggeltől 
estélig igehirdetőig után járnak, olvassák a bibliát, és lelki-
ismeretük nyugodt, ha ismételték, miszerint Roma „abomi-
natio desolationis" hanem amint ezen dissidensek némi va-
gyonra tettek szert, ök, vagy gyermekeik legalább azonnal 
áttérnek az államegyházhoz, mindazonáltal előbbi eszméik-
től, előitéleteiktől nem szabadulnak. A tudományos, irodalmi 
körökben ugy mint Németországban a rationalisták, és 
anyagimádók elég nagy számban vannak. Más részről a 
fényűzés, és élvhajhászás lassú mérget szivárogtat sokakba, 
hogy a vallás utolsó maradványait is kiölje. Az államegy-
házról igazán elmondhatni, hogy az „sui generis.1' Az általa 
kiszolgáltatott ordo érvényességét hiszi, püspökeiben az 
apostoli successiot tartja, és a szentséget tisztán szertartá-
soknak veszik, a rationalisták pedig minden hitágozatot 
elvetvén, philantropicus tevékenységökre fektetik a fősúlyt. 
Az egyetlen egy angol-katholicus, mint magát nevezi, 
vagyis Pusey pártja az, melyből némi erőt szíhatna az állam-
egyház, ha nem volna annyira megoszolva. Ezen állam-
egyház nagy botrányára tette közzé múltkor Pusey tudor 
>,Erenikon" czimii könyvét, melyben a római, görög, és 
és angol egyháznak egyesítését tűzi ki czélul, de ezen egye-
sülés oly feltételektől tétetik függővé, hogy Newman, vala-
mint mindig jóakarattal szól régi barátjáról,mégis megtámadni 
volt öt kénytelen. Az oratorianus, kinek lángesze ismeretes 
Angliában, Puseynak, a bold. Szűz tisztelete ellen intézett 
támadását győzelmesen veri vissza. Ezen, a szentatyák mély. 
tanulmányozásából meritett apologia mestermü ; mely hisz-
szük, nem maradand befolyás nélkül egykori hitsorsosaira. 
Sokat irtak már mindkét oldalon a vita alatt levő tárgyak-
ról, és a westminsteri érsek sem hallgathatott. Egy főpász-
tori, a papsághoz intézett körlevélben Manning érsek az 
ész hatalmával, mély tudományossággal — a szeretet sérelme 
nélkül megmutatja, hogy az egyedüli alap, melyen a ke-
resztény felekezetek egyesülése képzelhtö, az egyszerű és 
feltétlen alávetés a katholika egyház csalhatatlan Ítélete alá. 

VEGYESEK. 
Boldogult Klivényi Jakab pécsi kanonok végrendeleti 

hagyományai : a Berkosden építendő uj templomra, melyre 
már életében 2800 ft. alapítványt tőn, végrendeletileg 2500 ; 
b) a pécsi székesegyház Krisztus szt. teste kápolnájában 
évenkint mondandó énekes szt.-misére 1000 ; c) a kanonok-
házak föntartására szánt pénztárnak 500 ; d) a pécs megyei 
mesterek és éneklők nyugdíj-intézetének 500 ; e) a szegszárdi 
kórodának 500; f) a pécsmegyei papok segédpénztárának 
300 ; g) a pécsmegyei pénztárnak 200 ; h) a pécsi megye 
kegyuratlan plébániáinak segedelmezésére alapult pénztár-
nak 200 : i) a berkcsdi plébániában mondandó halottas szt.-
misére 100: j) a pécsmegyei aggpagok pénztárának 100; 
k) a pécsmegyei nagy papneveldének 100; 1) a pécsme 
gyei kis papneveldének 100 ; m) a pécsi kórodához csatolt 
„Rudoltinum"-nek 100; n) a berkesdi plébániatemplomnak 
100; o) a mi aszonyunkról nevezett apáczák pécsi zárdá-
jának 50 ; ó) a szentferencziek pécsi kolostorának 50 ; ö) 
az irgalmasrendiek pécsi házának 50 ; ö) a pécsvárosi sze-
gények intézetének 50 ; p) a pécsvárosi szegények kórhá-
zának 50 ; q) A Szent-István-Társulatnak 50 ; r) Szent-
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László-Társulatnak 50 ; s) a siketnémák váczi intézetének 
50 ; t) a vakok pesti intézetének 50 ; ty) a szilágyi temp-
lomnak 50 ; u) a pécsmegyei beteg káplánok gyógyítására 
szolgáló péztárnak 40 ; ú) a pécsi tanitóképezdének 30 ; ü) 
a Berkesden általa alapitott kőkereszt alaptőkéjének növe-
lésére 20 ; ü) a pécsi kath. legényegyletnek 10 ; v) az orszá-
gos tébolydának 100 forintot hagyományozott. A hagyaté-
kok összege 6000 ft. o. é. Szegődött cselédjei, kik kimúlása 
idején házi szolgálatában voltak, megszolgált bérükön kivül 
még egy évi fizetésök felében részesittetnek. Könyvei és tér-
képei a pécsi püspöki lyceum, papnevelde és Antal Lajos 
unoka-öccse között osztatnak fol. Végrendeletében négy nő-
véréről sem feledkezék meg. (K-Z.) 

Ns. és ft. Kóbor Antal prépost, mohácsi plébános ur, 
még mint teveli lelkész, esperes és tanfelügyelő több száz 
forintból álló alapítványt tőn, hogy ennek évi kamatjaiból 
azon 2 növendékpap jutalmaztassák meg, kik a pécsi pap-
neveldében az egyházi szónoklatban kitűnnek. A szónokla-
tok rendesen sz. Antal napja előtt tartatnak meg s ez ünnep 
alkalmával osztatik ki a jutalom az érdemes szónokoknak. 

(K-Z) 
Nt. Karcsú Antal szent-ferencz-rendü atya, a váczi 

házban házfőnöki holyettes egy öt kötetü munkára tesz elő-
fizetési felhívást, melynek czime : „Szerzetes rendek egyete-
mes történelme, különös tekintettel a magyar- s erdélyor-
szági szerzetesség jelen létállapotára." A szerzetes rendek 
érdemelt illustratioja, a kath. név becsületének egyik bizo-
nyítványa. — A mii kötetenkint fog megjelenni, aláirási ára 
minden kötetnek 1 frt., mely az íróhoz Váczra küldendő. Az 
aláirási idö october közepéig van megszabva, tíz példányra 
egy példány ingyen adatik. 

Cs. ap. kir. Fölsége f. hó 8-áról kelt legfelsőbb elha-
tározásával, a magyar püspöki kar, a káptalanok, és java-
dalmazott szerzetes rendek által felajánlott 200,000 ftot leg-
kegyesebb tudomásul venni, és legkegyelmesebpen megen-
gedni méltóztatott, miszerint a föntnevezett pénzösszeg a 
magyar önkénytes csapatok felszerelési költségeinek fede-
zésére fordittassék. 

A sebesültek iránti rokonszenv és áldozatkészség min-
denütt a legnagyobb. Orvosok ingyen ajánlották fel a szol-
gálatot, pénz, élelem, ruhák ajándékoztatnak. Mult vasár-
nap, jul. lő-én a pesti belvárosi templomban főrangú nők 
940 ftnyi kegyadományokat gyűjtöttek. 

A csataleirások között egy káplánnak hös halálára is 
akadunk. Ez nem volt tábori pap, hanem falusi káplán Cseh-
országban, Kőniggratzhez közel. Jószántából, papi hivatá-
sának magas érzelmében, tetemes mennyiségű Oltáriszentsé-
get magához véve, járt a csatatéren egy elesettől a másikig, 
térdelve, vagy egészen lehajólva hallgatta utolsó gyónásai-
kat, feloldozta, s Oltáriszentséggel ellátta. Eme szent tény-
kedésében meg nem zavarodott a mindig sűrű ebben zúgó 
ágyúgolyóktól. Épen a sebesülthez hajolva érte öt is egy go-
lyó, amire a sebesültre összerogyott. Mondják, hogy az át-
menő ágyuszekerek, s lovasság, valószinüleg a félig holt tes-
tén vonult át. — Fortis est ut mors dilectio. 

Avanchers Leo atya, ki több évek óta tartózkodik 
Ethiopiában, megerősítette Duchaillu azon jelentését, misze-
rint Kafa tartománytól kezdve a fehér folyóig, Ekerewé, 
Mwuta—Nzigé tavak között, Area és Lokkó földjén való-
sággal laknak törpék, kik közöl egysem magasabb két láb-
nál. Ez egész népfaj, ^tribusokra osztva, egy főnök alatt, mi-
kint más népfajok. Épen az aequator éjszaki oldalán lak-
nak, cinciallé-knak hivatnak, mely szó annyit jelent, mint : 
mily csudaember ! Zanzibarban wa-berikime, azaz kék láb 
magasoknak neveztetnek. — A hitküldéreknek kétségkivül 
legnagyobb érdemök van a földleirásban, a népismében, a 

természettan minden ágaiban ; igy a törpék létezése is hit-
terjesztő szerzetes által tétetett bizonyossá. A hitterjesztői 
társulatok évlapjai a természettudósok legkedvesebb olvas-
mányai. 

Torlonia Károly római herczeg a notre-dame-de-bou-
logne-sur-mer-i templomba egy oltárt ajándékozott, mely 
1847-től 1866-ig, vagyis 19 évig készült. A munka, az 
anyag, a művészet oly kincsesé teszik az oltárt, melynek 
becsét meghatározni nem lehet. Egyikévé lett azon oltárok-
nak, melyeket a római családok elsőji régi időkben állíttat-
tak fel egyik vagy másik római templomban. Az anyag zöld 
smaragdin-serpentin, melynek keménysége a vassal veteke-
dik,és egyiptomi veres nuinmunit. Az oltár Szűz Mária tiszte-
letére van. 

Egy névtelen utas érdemesnek találta a maria-nostrai 
női fegyenczházat meglátogatni, s tapasztalatait, észrevéte-
lekkel kisérve, a pesti Lloydban (178 sz. 19 jul.) leirni. Az 
egész leírásból kitűnik, hogy a vizsgáló szivesen tudósított 
volna valami hiányokról, mivel a fegyenczházak vezetését 
szerzetesek által nem helyeselni látszik, különösen pedig 
azt, ha a fegyenczek élelmezését is magok a szerzetesek vi-
szik. Panaszt is emel átalában a birodalmi fegyenczházakról, 
hogy bennök teljesen alkalmazott elv, rendszer nem talál-
ható, hogy a szerzetesek kezében a fegyencznö apáczának 
idomittatik, vagy pedig szineskedésre, álszenteskedésre ve-
zettetik, például felhozva a neudorfi fegyenczházat, de fe-
lejtve, hogy Wittelshöffer orvosnak a neudorfi házról adott 
jelentése a bécsi törvényszék által rágalomnak nyilvánítta-
tott, s Wittelshöffer elitéltetett. Végre panaszt emel, hogy a 
fegyencznö kilépve a fegyházból, kizárva találja magát az 
emberi társadalomból, s előbbi bűnébe visszaesik. Mindezt 
átalában mondja, s mink azért emiitjük, hogy mit Mária-
nostráról mond, annak nagyobb hitelessége legyen. „Gyilko-
sok, gyújtogatok, méregkeverők, szóval a társadalom min-
den rendjének ellenségei, számx-a 258-an, 25 apácza által 
kormányoztatnak, nem kancsukával, hanem ker. szeretet-
tel. Lehet-e a bűnös nőnek nemesebb példát előállitani, 
mint apáczát, kinek hármas fogadalma az önmegtagadás 
példája? Lehet-e ezen apáczák önfeláldozásával a magas 
czélra egy kiszolgált katonát még csak összehasonlítani is? A 
külső rendet és tisztaságot Maria-nostrán nem dicsérhetjük 
eléggé ; az egész megjavulási tervnek a lelke azonban maga 
a plébános. Örömmel valljuk meg, hogy a fegyenczek leikei-
ben nyugalmat, sőt vidámságot találtunk. Ä plébános sen-
kit sem kényszerit gyónásra, várja, mig az oktatás termi 
meg e gyümölcsöt. Az apáczák nyilt szivvel bánnak a fe-
gyenczekkel, kezeiket csókolni nem engedik, mely szines-
kedésre vezetne. A kerti munkát is a fegyenczeknél dicsér-
jük, kézi munkáik pedig a londoni kiállításon is dicséretet 
arattak volna. Ha valamely fegyencz nő a házból kilép, a 
közeli vidéken szolgálatot kap, s emiatt is a maria-nostrai 
fegyenczházat minden más házak elé kell tennünk." Sze-
retné azonban az iró, ha az élelmezést más vinné, (például 
árendás, hogy az apáczák szakadatlan panaszokat halljanak 
ellene,) télben a szobák többszöri fűtését, melynek azonban 
a helybeli orvos ellenmondott, mint fölöslegesnek. 

Francziaországban szent-háromság vasárnapján szo-
kott átalánosan történni a papok fölszenteltetése. Éz évben 
egész Francziaországban 500 papnál több vétetett fel az 
isteni sereg harczosainak soraiba. A legkedvezőbb években 
sem szenteltetett fel annyi mint ezidén. Abundantia voca-
tionis est abundantia benedictionis ; kivált a magasabb ne-
mesi családokban mutatkozik a papi hivatás. Ubi plurima 
vanitas, ibi multa gratia. Ezek az igazi önkénytesek, kik a 
tévely, a tudatlanság, a gonoszság ellen harczra kelnek a 
hazáért, a kereszténységért, a Megváltóért, az Istenért. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Pesten, julius 25-én. 7. II. Félév. 1866. 

TARTALOM: Kelet és nyugot. 
tások. — Vegyesek. 

Egyházi tudósi-

Kelet és nyugot. 

3) Leginkább tiltatik a ritusok összevegyítése 
a liturgiában, a szentségek kiszolgáltatásában, s az 
egész istenitiszteletben ; ily összevegyités volna, ha 
latin pap kovászos — görög pedig kovásztalan, 
vagy ha majd egyik majd a másik kenyeret hasz-
nálná; 1 ) ez szorosan tiltatik, annyira, hogy szükség 
esetében sem szabad egy ritusu papnak más ritus 
szerint misézni, miután ily szükségről tulajdonké-
pen szó sem lehet, mert a haldoklónak elég a bü-
neitőli feloldozás, melyet más ritusu paptól is kap-
hat.2) Atalán egy papnak sem szabad más mint 
saját ritusán végezni az istenitiszteletet; XI. Kele-
men 1705 maj. 9-ről kelt, Kollonits Lipót bibor-
nokhoz intézett brevéjében megtagadta ennek abbeli 
kérelmét, hogy Magyarhonban szükség esetében a 
latinok görög ritus szerint misézhessenek. I ly enge-
delem csak ex gravissimis et urgentissimis causis 
bizonyos esetre s ténykedésre adatik, ugy, hogy 
annak elmultával ismét saját ritusához tartozzék 
térni az illető;3) pl. XIV. Benedek 1742-ben oct. 
4-én Máté latin püspöknek, ki a görögruthén ritus-
ban s az illyr nyelvben jártas volt, engedelmet adott 
Dalmatiában a szakadásból visszatért papokat fel-
szentelni. XVI. Gergely pedig, midőn Romában 
több keleti szertartású áldozárt kellett szentelni, s 
görög püspököt kapni sehol sem lehetett, egy idősb 
görög papot ritu latino püspöknek szenteltetett, hogy 
az emiitett ténykedést elvégezhesse; mert igy csak 

egy fölmentésre volt szükség, mig ellenben annyi 
dispensatiót kellett volna adni, hány fölszentelendő 
volt. Ámul t század végével pedig, midőn Nerii szent 
Fülöp congregatiójának görög papjai annyira meg-
fogytak Pianában, Palermo megyében, hogy a föl-
vállalt kötelezettségeknek eleget nem tehettek, nő-
telen görög pap pedig nem találkozott, ki a társu-
latba fölvétethessék, VII. P ius 1801 junius 2-án 
megengedte, hogy latin papokat vehessenek föl, kik 
azonban ott tartózkodásuk ideje alatt egészen a gö-
rög ritust tartoztak követni;4) miután ilyen esetben 
az egész ritus vétetik föl: misekönyv, breviárium, 
ruhák stb; a ritus vegyítéséről szó nem lehet. Olyan 
pap, kinek saját ritusu s nyelvű misekönyve nincs, 
különös engedély nélkül nem használhat más mise-
könyvet;5) igy a georgiai hitküldéreknek csak ak-
kor engedte meg a Propaganda a szent-misét latin 
ritus szerint örmény nyelven mondani, mikor ki-
tűnt, hogy ez által a georgiaiak megtérése könnyit-
tetik;6) a Perzsiában élő karmelitáknak pedig, kik 
a hittérítés nagyobb sikere tekintetéből azt kérték, 
hogy latin rítusuk szerint arabs nyelven engedtes-
sék meg nekik misézni, a Propaganda e föltételeket 
szabta, a) hogy a latin ritust szigorún megtartsák ; 
b) a romai misekönyv hűn fordittassék le arabsra, s 
Romába terjesztessék helybenhagyás végett; c) 
ugyanazon nap egy templomban csak egy mise 
mondassék arabsul.'7) Adeodat, damaskusi syrus 
érseknek, miután alkalmas hibátlan misekönyvben 
nagy szükséget szenvedtek, megengedtetett Roma 
által jóváhagyott maronita misekönyvet használni.8) 

4) Nem tekintethetik ritus összevegyítésnek: 
a) ha valamely pap saját ritusa szerint más ritusnak 
templomában miséz; amiért ez nem is tiltatik; igy 

J) Honorius III. c. 14 lit. de celebr. miss. III. 41. — 
Bened. XIV. const. Allatae §. 34. p. 132. — Pius V. const. 
Rom. Pontificis 20 Aug. 1566. 

a) Phil, a Carbon. Append, ad P. Antoine tract, de 
Euch. §. 1. p. 146. 

3) Decret. Congreg. s. officii 30 dec. 1716; 18 aug. 
1752; Bened. XIV, const. Allât. §. 20 p. 127. 

4) Bull. Rom. Contin. t. XI. p. 165. const. 59. 
Phil, a Carb. tract, de Euch. App. §. 4. p. 165. 

e) Deer. Congr. de prop. fid. 30 april 1631. cf. Mejer 
I. p. 450, decret. de 30 jan. 1827 pro Carmel. in Polonia. 

') Decret. Congr. de prop. fid. 12. 27 april 1624. 
8) Decret. Propag. 22 junii 1633. Phil, a Carbon. 1. 

c. §. 1. p. 147. 
7 
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megengedtetik magában Romában, bogy keleti szer-
tartású pap latin templomban végezze saját ritusa 
szerint az istenitiszteletet, csak szükséges kelléke-
ket, s szolgálattevőt hozzon magával s előre beje-
lentse, nehogy a szokatlan tünemény megütközést 
idézzen elő;9) hasonlag szabad keleten is a latinok-
nak más ritusu katholikus templomokban misézni s 
viszont;10) b) az összevegyítésnek helye nincs, ha 
egy ritusu pap szükség esetében a keresztséget, 
poenitentiatartást vagy más szentséget, melynek 
kiszolgáltatására föl van hatalmazva, más ritusbeli-
nek feladja; c) ha valamely részletes egyházban 
más egyháznak régi idő óta bevett s a szentszék 
által helybenhagyott ritusa gyakoroltatik, mert ez 
már azáltal, hogy régen bevett szokás, ujitásnak, 
vegyitésnek nem tekintethetik.11) 

5) Nem kell szem elől téveszteni azt, hogy az 
által, ha valamely részletes egyháznak egy vagy 
más szokása, szertartása megszüntettetik, nem szün-
tettetik még meg az egész ritus ;1 2) magában érte-
tődik, hogy ily megszüntetés egyes pap vagy püs-
pök által nem történhetik, hanem egyedül a szent-
szék által;13) azért tiltvák minden önkénytes újí-
tások. 14) 

6) Joghatóságot egyik ritus a másik fölött nem 
gyakorolhat; XIV. Benedek 1743. decemb. 24 mint 
jogellenest elvetette némely maronita püspök azon 

») Pius IX. Lit. ad Orient. 6. jan. 1848 acta Pii IX. 
ed. Rom. 1857. vol. I. p. 82. Eodem pertiuet, quod sacei-do-
tibus orient, in occidentem venientibus nedűm liberum est 
proprio nationis suae ritu celebrare in s. latinorum aedibus, 
sed patent etiam diversis in locis, ac Romae praesertim tem-
pla in peculiarem ipsorum usum aedificata. — Bened. XIV. 
edict. 13 febr. 1743. const. Allatae §. 35 p. 133. 

10) Bened. XIV. const. Allatae §. 41. p. 134 — §. 36. 
p. 133. §. 41 : Non solum nulla exinde oritur permixtio per 
apostolicas constitutiones damnata, sed urbanitatis officia 
exercentur, vei potius praecepta implentur aeqitativi cujus-
dam juris exposcentis, ut non babenti opportunum locum ad 
ea peragenda, quae jure aliquo praestare jubetur, locus ipse 
libenti animo concedatur. 

11) Const, cit. §§. 25. sq. 
1J) Const, cit. §. 27 p. 129 : si aliqua peculiaris sole-

mnitas graeci ritus tollitur, ritus tamen ipse ac reliqua omnia 
eodem ritu praescripta intacta servantur. 

l3) Ibidem : Partem etiam aliquam demere ex aliquo 
ritu salvis reliquis ejusdem ritus partibus, non est privati 
viri, sed auctoritas publica intercedat necesse est, videlicet 
supremi capitis universalis Ecclesiae, qualis plane est R. 
Pontifex. 

u ) Decret Congr. prop. 31 jan. 1702; 1 maj. 1746; 
Congr. S. officii 13 mart. 1755; Bened XIV. const, cit. 
§§. 3. 26. 

rendelkezését, melylyel a graecomelchiták ügyeibe 
avatkoztak, házassági s fogadalmi fölmentéseket ad-
tak ;15) csak azon esetben terjedhet ki a joghatóság, 
ha a más ritusuak valamely püspöknek, mint ordi-
nariusnak, vannak alárendelve, vagy ezek különös 
pápai felhatalmazással birnak. 

Azon elvből, hogy minden ritus a maga alakjá-
ban fönntartandó, következik: c) hogy ellenséges 
befolyásoktól lehetőleg megőriztessék, melyek a 
szakadárok s eretnekekkeli együttélésből támadnak. 
E tekintetben teljes érvényben maradnak az egy-
házi rendeletek de communione in sacris et profa-
nis cum haereticis, schismaticis et excommunicatis. 
Nem szabad tehát a szentmisében valamely szaka-
dár patriarcha vagy püspök nevét megemliteni, csak 
a romai pápáét, érsek s püspökét, ha ezek igazhi-
tűek;1 0) nem szabad keleti katholikusnak szakadár 
vagy eretnek templomban a szentségekhez járulni, 
még azon esetben sem, ha az által kárt vall vagy 
kellemetlen bajoknak teszi ki magát;1 7) nem szabad 
a gyermekeket világi haszon, vagy hittikkolás tekin-
tetéből szakadár pap által kereszteltetni,18) szaka-
dárokat s eretnekeket keresztszülőkül venni, vagy 
nálok keresztszülői tisztet elválalni,19) kivévén, ha 
fontos okokból mint puszta tanuk jelennek meg;'20) 
nem szabad a szakadárok s eretnekek miséjét hall-
gatni2 1) vagy ilyen templomban misézni.22) Szaka-

l ä) Const. Demand. §. 12 p. 130, 131. Quae omnia et 
singula a dictis eppis ut fertur peracta, jam per se nulla et 
pontificio, canonicoque jure damuata, ne in alienae jurisdi-
ctionis perturbationem et simultatum ac discordiarum fomen-
tum iterum renovari contingat. . . praecipimus ut ab hujus-
modi in posterum abstineant, ctr. 

ifi) Congr. s. Officii 19 dec. 1613; 7 junii 1673. — C. 
Fr. a Breno Manuale miss. or. t. II. L. I. c. 3. q. 16. p. 92. 
— Ben. XIV. const. Ex quo primum 54. §§. 22. 23. (Bull. 
IV. p. 162. 163. 

17) Manuale cit. t. II. L. II. c. 1. q. 7. p. 177—178. 
JS) Ibid. c. 2. q. 16. p. 205. 206. q. 28. p. 220. 223. 
I9) Ibid. c. 2. q. 29. p. 223 sq. a propaganda határo-

zata folytán 1642-ről. — Thomas a Jesu de couver, gentium 
L. III. P. II. n. 4. 

ï 0) Congr. s Officii 17 oct. 1615. — C. F. a Breno 
Manual. 1. c. c. 2. q. 13 p. 202 et sq. 

21) Congr. Prop. 22. jun. 1705. — Manuale cit. L. III. 
c. 1. q. 1. p. 245, 246. — Prop. 5. oct. 1668. — Mejer 1.126. 

2 î) Manual. 1. c. q. 2. p. 246—248. Föltételes kivételt 
csak azon tomplomoknál lehet tenni, melyek hajdan kath. 
templomok voltak. Decr. Congr. s officii 13. jun. 1634 ; az 
aethiopiai hitkiildéreknek megengedte XI. Kelemen ad fa-
cilius promovendain schismaticorum et infidelium conversio-
nem, illosque alliciendos ad fidem cath. amplectendam sacra-
rum ceremoniarum intuitu, hogy a missio főnöke egyes ese-
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dár püspöktől valamely szentséget fölvenni ; ha pedig vala-
mely érvényesen fölszentelt szakadár püspök az egyházi 
rendet valakinek feladná, ez a rendet ugyan fölveszi, de 
jogait gyakorolnia nem szabad, mig mint bűnbánó föl nem 
oldoztatik s kiengeszteltetik ; az igy fölvett tévtanokat, s a 
felszentelő püspök szakadárságát in judicio vel publice vel 
secreto pro qualitate facti kárhoztatnia kell s hivataloskod-
nia nem szabad, mig őt az irregularitástól a szentszék föl 
nem menti.23) A keleti katholikusoknak a szakadárok- vagy 
eretnekekkel kötött házasságai ugyanazon törvények alá 
tartoznak, melyek a katholikus s protestáns házasságokra 
érvényesek.2 *) 

Legtöbb bajt okozott a keleti katholikusok közt a 13. 
Gergely által javított naptárnak 1582-ben történt behoza-
tala ; a szakadárok ez ellen mint hallatlan ujitás ellen tel-
jes elkeseredéssel keltek ki. Jeremiás konstantinápolyi pa-
triarcha 1583 nov. 20. az örmények kérdésére felelve, egye-
nesen szemére vetette a romai egyháznak, hogy néhány 
csillagásza iránti engedékenységből az egyházba zavart hoz 
be, az időszámitást meghamisítja s a nicaei zsinat atyáinak 
határozata ellen cselekszik ; sőt 1593-ban az orosz követ 
jelenlétében zsinatot tartottak, melyben azokat, kik a nicaei 
zsinat határozata ellenére valamikor a zsidókkal ülnék hús-
vét ünnepét, az egyházbóli kiközitéssel fenyegették ; hason-
lóképen nyilatkozott Cyrill jeruzsálemi patriarcha nem 
csudálhatni tehát, ha a szakadárok egész elkeseredéssel kel-
tek ki a latinok ellen ; a keleti katholikusok, magok a hit-
küldérek is sokat kénytelenek mig napjainkban is emiatt 
tűrni, főleg azért, mert az ünnep- s böjtinapokban ez nagy 
különbséget okoz. A szentszék hagyta az egész ügyet, hogy 
fejlődjék magától ; egyedül az olaszgörögöknek parancsolta 
meg az uj naptárt; a keletieknek tetszésére bizta annak be-, 
vagy benemhozatalát ;2(i) sőt a latin missionariusoknak, s 
más a keletiek közt kisebb számmal lakó latinoknak is 
megengedte azon helyeken, hol a régi naptár van érvény-
ben,azzal élni;21)a livornói örményeknek 1674-ben megparan-
csoltatott behozatala ; ezen rendelet azonban 1699-ben ismét 
visszavonatott, mig a kedélyek meg nem nyugosznak ;28) a 
maroniták 1736-iki zsinatukon hozták be az uj naptárt ;29) 

tekben, ha különben más alkalmas hely nincs, s a szükség ugy kívánja , 
engedélyt adhat eretnek templombani misézhetésre, de ugy : ut altaria illa 
non inserviant nisi pro nudis tabulis, et more catholicorum disponantur 
cum s. lapide et mappis. Congr. s. off. 12 april 1704. Cf. Phil, a Carb. 
Append, ad P . Antoine, Trac t , de Euchar . §. 4. p. 165. 

28) Ben. XIV. const. Ets i pastoralis §. 7. n. 11, 1 8 - 1 5 . 
" ) Congr. Concil. 15. jan. 1724. (Conc. Trid. ed. Eichter p. 294.) 
2S) Az idevonatkozó okmányokat Dosithaeus jeruzsálemi patriar-

cha adta ki Oláhországban 1698-ban in folio nyomatott munkájában : 
Táuog 'y/yccTitig "/MTÍi harívwv övXXsyeígy.ul rvmvdstg p.538 554. 

2e) Bened. XIV. Const. Allatae §§. 45. 46 . (Bull. IV. p. 135.) 
" ) Congreg. s off. 23 sept. 1595 (Pignatelli t. VIII . consult. 80) ; 

24 jan. 1602 ; 18 julii 1613 ; 14 dec. 1616. — Congr. de prop. F . 22. aug. 
1625 ; 30 april 1631; 13 febr. 1632; 16 april 1703 ; 16 dec 1704; — 
cf. Manual miss. or. 1. c. q. 17, p. 92 — 94. — Bened. XJ V. 1. c. 

2B) Bened. XIV. ep. ad Archie pp. Rhod. 29 dec. 1755 §. 5. (Bull. 
IV. p. 156, 157.) 

M) Const. AUatae §. 46. 

az örmények s részben a syrusok későbben ; a graecomel-
chiták még 1857-ben is ellenszegültek a patriarcha által e 
tekintetben tett kisérletnek.30) (Vége köv.) 

Cselka Nándor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, jul. 22-én. A hittani tanulmányok több év óta 

ismerik Tischendorf Constantot, s habár protestáns, elisme-
réssel fogadják fáradalmait, felfedezéseit a szentírás görög 
szövegének lehető legnagyobb helyessége körül. O tudomá-
nyos czélu utazásokat tett Europa minden jelesebb könyv-
táraiba, felkutatta, összehasonlította a legrégibb kéziratu 
szövegeket, s feljegyezte a változatokat, itészeti megjegyzé-
sekkel kisérvén azokat. Volt Romában, hogy a görök szö-
veget, mely a negyedik századból való, megnézze, miután a 
párisi és londoni példányt, melyek szinte a negyedik szá-
zadból valók, tökéletesen ismerte volna. Ezeket ismerve, II. 
Sándor czár költségén Palestinába utazott, hogy a görög-
nem-egyesült zárdák ős kéziratait átvizsgálja. Régi sejtelem 
volt a bibliai tudósok között, hogy ezon ös kolostorokban 
sok a kézirat, mely romlik az idő vasfoga alatt, nagyobb-
részt pinczékbe dugva, vagy épen befalazva, hogy ezen iro-
dalmi kincs megőriztessék ugyan, de, miután a görög-nem-
egyesiilt szerzetesek tanulmányozással épen nem foglalkoz-
nak, senki más által se használtassék. A kéziratokhoz 
jutni épen lehetetlen, miután a váracsszerii kolostorba is 
bejuthatni ritka szerencse ; s a tett kérdésre a kéziratok fe-
lől, vagy semmi vagy álnokul kitérő felelet adatik, vagy ha 
őszinte a felelet, ez mindig azt mondja, hogy nincs kézirat, 
miután az illető szerzetes valósággal semmit sem tud felölök. 
Tischendorf már megjárta egyszer Palestinát, siker nélkül 
tért haza ; de sejtvén mégis az elrejtett kincset, II. Sándor 
czár ajánlatával, s ahoz még Constantin oldalán Palesti-
nába menve, legkedvezőbb állapotban volt, hogy ha van va-
lamely kolostorban szentírási ös szöveg, bizonyosan ő előtte 
fel fog nyittatni. 

Tudják a biblicus tudósok, hogy eddig három fő szö-
veg van a görög szentírási szövegből, mindenik negyedik 
századinak tartatván, a vaticáni, a párisi, a londoni. De a 
vaticaniból hiányoznak sz. Pálnak négy levelei egészen, 
egész Apocalypsis, s a zsidókhoz irt levélnek utolsó két fe-
jezete ; a párisi csak felét tartalmazza a szentirásnak, a lon-
doniban pedig nincs meg az első evangélium, nincs meg sz. 
János evangéliumának két első fejezete, és a korinthiaiakhoz 
irt második levél. Uj, teljes görög szöveg tehát valóban mint 
megbecsülhetetlen kincs váratott a hittanulmányozóktól, ki-
vált ha ősiségre hasonló az einlitett három szöveghez. 

Ily várakozás volt csatolva Tischendorf Constant ku-
tatásaihoz ; s nem volt tudós, aki a legnagyobb sikert nem 
kivánta volna neki, miután minden lehetséges külső belső 
kellékkel el vala látva. 

De Tischendorf muszka rubellel, mint muszka kegyencz 
utazott ; a kegyencz helyzete, befolyással van a legnagyobb 
tudósra is. 

Saint-Réné-Taillandier, tiszta vizű szabadgondolkozó 

30) Ep. apóst. Delegati Guasco in aegypt. 27 julii 1857. Alexandr. 
(Würzb. kath. Wochenschr. 1857 n. 38.) 
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Revue des deux Mondesban ismerteti Tischendorf utazását, 
és ennek sikerét. Ez ismét figyelemre int, hogy mikint Ti-
schendorf előadásából kizárjuk azt, ami a szakadár egyház 
dicsőségére vonatkozik : ugy Taillandier szavaiból is vessük 
el, ami a világot ujjá-szülő 89-i forradalomról mondatik. 

Tischendorf 1846-ban volt Romában, néhány nappal 
XVI. Gergely halála előtt. A porosz és szászországi köve-
tektől kisértetve, Lambruschini bibornok-, államtitkár-, és a 
vaticani könyvtár főigazgatójánál tisztelgett, esedezvén, 
szabad legyen neki a 4-ik századi görög codexet átvizsgálni, 
mely a vaticani könyvtárban három zár alatt őriztetik. Ezen 
követek, sőt a franczia követ pártfogása sem indította meg 
az államtitkárt, hogy a megállapított szabály alól kivételt 
tegyen. Erre Tischendorf fogadtatást kért a pápánál, remél-
vén tőle minden jót. Ezen fogadtatásról igy ír maga Ti-
schendorf : 

„A pápa fönállva fogadott minket, s állva maradt az 
egész háromnegyed óráig, mely alatt nála voltunk. Én lati-
nul szóltam, alkalmazkodván az olasz kiejtéshez ; de a pápa 
olaszul szólt, ami reám nézve engedelem volt, hogy én is 
olaszul beszélhessek. Átadtam d'Affre érsek ajánló levelét, 
mit a pápa fönhangon olvasott. Átadtam neki azonnal az 
általam kiadott szentírást is a vulgata szövegével, kijelent-
vén, hogy egyedüli czélom a hittudósoknak megkönnyebbí-
teni az uj szövetségi szentírás eredeti szövege körül való 
tanulmányozásait. Erre kérdezett a pápa, ismerem-e Magda-
lano Bonaventura könyvét a latin szöveg védelméről ? Én 
válaszoltam, hogy magam is szinte többre becsülöm sz. Je-
romos latin fordítását, mintsem Robert István által kiadott 
görög szöveget ; de az én czélom tanukat keresni és össze-
állítani az apostolok által használt szólamok felől, s hogy 
egy ily szöveg fölülhalad minden fordítást. A pápa figyel-
meztetett, nem félek-e e vállalatomban a hittudósok megtá-
madásaitól, miután sz. Jeromos is ki volt téve ezeknek ? Én 
mondtam, hogy épen erre vonatkozólag az egyházatyával 
tartok, s reá mutattam a könyvemben idézett .:z£;"v aira Je-
romosnak. A pápa, hogy vállalatom nehézségére figyelmez-
tessen, említette, miszerint ő is néhány év előtt a szentirás 
zsidó szövegét ily itészeti igazításokkal kisérve akarta ki-
adni ; rendelt is e czélra bizottmányt több tudósból ; de senki 
sem akart ily munkába bele fogni : „nolevano impegnarsi." 
Ekkor egyik asztalához lépett, vörös bársonyba kötött zsidó 
szentírást hozott, kérdezve, ismerem-e ? Meglepetve láttam, 
hogy ez Reineccius lipcsei kiadása volt. En méltányoltam 
tudós hazámfiának munkáját, közbeszövén, hogy a zsidó 
szöveg sokkal több nehézséget szül a görögnél. Erre az ál-
talam kiadott görög szentírásra tért, felnyitotta, több válsá-
gos helyet olvasott belőle, könyörgésemre elolvasta a fel-
ajánlást is könyvemben. Ismételve dicsérte itészeti elveimet, 
s maga is mondta, hogy sz. Jeromosnak igazi szövegét ta-
nulmányozám, a legrégibb okmányoknak e czélra legnagyobb 
hitelt kell adnunk. Ezen szavakra emlitém, hogy épen a 
görög szövegnek legrégibb példányait keresem a könyvtá-
rakban, hogy azokat napfényre hozzam ; a pápa elcsudál-
kozott vállalatomon, fiatalságomat emlité, a vállalat nagysá-
gát, végre kérdezé, mily ponton állok már ezen munkám-
ban ? „A franczia, hollandi, angolországi, svajczi könyvtá-

rakat mind átkutattam, mondám, csak a romai okmányok 
vannak még hátra." „Jól van, mondá a pápa, az én Laure-
anim szolgálatjára lesz önnek." Én emlitém, hogy ez nekem 
az államtitkártól kereken megtagadtatott ; esedeztem, ha a 
szentatya segítene engemet ezen czélra. A pápa csudálko-
zott, hogy a vaticani codexet ily kereken megtagadták tő-
lem, talán, úgymond azért, mivel most húsvétkor sok idegen 
ember van Romában, ő tehát Lambruschini megtagadását 
csak ezen időnek tulajdonítja. Én ismételtem esedezésemet, 
a pápa a szászországi követhez fordulva mondá : „örülök, 
hogy e jeles tanárt megismertem," „ho piacere di conoscere 
questo bravo signore professore." Eltávoztunk, várván, mily 
sikere lesz kérelmünknek. S valóban, még azon nap a pápa 
a könyvtárba ment, beszélt Laureani és Molza föőrökkel, s 
habár Lambruschini tilalmát nem akarta érvényteleníteni, 
mindazonáltal megparancsolta az őröknek, hogy két nap 
egymásután a kívánt codexet három órára kezembe adják. 
Megvizsgáltam a főhelyeket, vettem rólok facsimile-t is." 

Romában tehát czélját érte, tapasztalván, hogy az ős 
szöveg nagy tiszteletben van, de azért a tudomány és a tu-
dományos kutatás is ; s ámbátor az eredeti szöveg minden tel-
hető figyelem alatt áll, mégis egy protestáns tudósnak is át-
engedik azt becsületes és jólelkű tanulmányozás végett. 
Nem ugy járt Tischendorf a keleti monostori könyvtárak-
kal ; ezekben a birtokosok nem kutatnak, s mást sem enged-
nek az okmányokban tanulmányozni. „Jeruzsálem, Saba, Ca-
iro, sinai zárdákban nemcsak kinyerni kell az iratokat, ha-
nem a romlástól is megmenteni, mivel poshadt, vizes helyen 
elrothadoznak," írja Tischendorf. 

Ezen időben Muszkaország a palestinai keresztények 
védnökségét kezéhez akarván húzni, felszólította 1859-ben 
Tischendorfot, járná be a keleti zárdákat a czár nevében 
és költségén, de ugy, hogy a felfedezendett irodalmi kincs 
a czár sajátja leend. Tischendorf elfogadta a felhívást; lás-
suk, mily dús eredménynyel. Az ő szavait fogjuk idézni, el-
hagyván a czárra halmozott lyricus dicséreteket. 

Tischendorf a muszka czár ajánló leveleivel ellátva 
Sinai hegynek tartott, a sz. Katalin kolostorába, hol, habár 
már kétszer sikeretlenül fordult meg, mégis irodalmi kincset 
sejtett. „Ami engemet itt környez, irja ö maga a Sinai hegy-
ről, amennyire csak szemeim látnak, nincs párja a világon. 
Ez egy puszta szikla-magány, melynél magasztosabbat látni 
nem lehet. Minden oldalról szirthasadások, melyeken sem 
fa, sem fü nem nő, melyről a szem csörgedező ezüst-szálat 
sem pillant meg, mely tenyészetet hirdetne. A durvaság és 
fenség képe egyszersmind, képe a komolyságnak, mely el-
nyomja a kedélyt. Sem virágzásnak, sem a mulandóságnak 
nem találjuk fel nyomait, mondhatnók, az idő megállapodik 
e magaslaton, vagy hogy a mult idők ide szállnak, itt me-
rülnek el a jelen idővel, hogy egész szentségükben feltűnje-
nek, mely megsemmisíti az embert. Itt hirdette tehát az Ur 
az ő törvényét villámlások s mennydörgések között ; s ugy 
is látszik, mintha az örök szó : „ezt tedd meg, azt ne tedd" 
ezen szirtekbe volna bevésve. Az ajtatosak itt két kápolnát 
épitettek, egyet a keresztények, másikat a musulmanok, a 
romok most is láthatók ; hanem a hegy maga is egy tem-
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plom, hova százezeren járnak elmélkedni, imádkozni, zsi-
dók, musulmanok, keresztények."*) 

Kétségkivül oly szent hely Sinai, mely a tudósnak 
száraz keblét is meginditani képes. A hely szentsége, hol 
Mózes saruit leoldotta, hogy hozzá közelíthessen, a multak 
fönséges emléke, az Istennek az emberiség iránti gondvise-
lése, könyörületessége, a természet rideg, borzalommal teljes 
képeTisehendorfot is meghatotta; de hogy e meghatottság örö-
meit érezze, emiatt nem utazott volna ő ide. Most belépve 
már harmadszor a szakadárok által bírt kolostorba, Sándor 
czár ajánló levelével sem volt képes valami kéziratot nyerni. 
A szerzetesek nem tudták, mi ? hol van ? tehát minden kérel-
mére tagadó választ adtak. „Volt a kolostorban, igy ir, egy 
tudós, kit Athos hegyéről hoztak, hogy a könyvtárt ren-
dezze, leltározza ; de ennek sem jutott tudománya annyira, 
hogy a kéziratokat olvashatta, érthette volna. Kérdezősköd-
tem egy nagy kosárról, melyben első idejöttemmel sok kéz-
iratot, elrongyolt pargament darabokat láttam. Sem a kosár, 
sem a kézirat. Már feladtam a reménységemet, hogy valamit 
találok. Egy délután a szakácshoz bementem, hogy valamit 
ehessem, evés közben kéziratokról beszéltem vele. 0 mondta, 
hogy neki van egy szentirása. Lássuk csak, mondám. El-
hozza, és ime örömemben majdnem bőrömből kiugrottam. 
Az Isten nagy kincset adott kezembe, az egyházra nézve 
nagy tekintélyű okmányt. Olvasom az evangéliumok kez-
detét, átfutom, látom mindeniknek végét ; tovább lapozok, 
látom Barnabás levelét, ó ! vajha ,Hermas pastor' is itt volna! 
mondám magamban ; elpirultam hálátlanságomon, hogy oly 
kincs mellett még többet is merek kérni az Istentől. Lapo-
zok tovább, romlott, lekopott Írással olvasom : Hermas. íme 
a kincs ! Újra kezdettől, hogy a tartalmat megismerjem; 
kezemben volt 146 nagy folio levél, az ó szövetség 22 
könyve egytől egyik majdnem teljes szövegű, az uj szövet-
ség teljes szövege, Barnabás levele, és Hermas pastor első 
része. Legelőször Barnabás levelét kezdtem leirni hideg szo-
bában, nyomorult mécs mellett, felugrottam örömemben, gon-
dolván, mily kincset fogok én adni a kereszténységnek ke-
zébe ! Barnabás levelének kezdetben oly tekintélyt tulajdo-
nítottak, mint szent Pál és sz. Péter leveleinek, Hermas pa-
stor is nagyértékü okmány az első századból." 

Barnabás levele nagy és hosszú vitáknak tárgya volt ; 
s habár Tischendorf ezen levélnek majdnem egész szövegét 
feltalálta, habár a szöveg 4-ik századból is ered ; ez által 
még sincs eldöntve, váljon e levél azon Barnabástól íratott-e, 
ki sz. Pálnak apostol-társa volt, vagy pedig egy alexandriai 
kereszténytől a 2-ik század kezdetén ? Hermas pastorról 

*) Ezen kolostor néhány század óta muszkaországi gyarmat, hi-
vatva volna a pogányok megtérítésére, a földtan és népisme szolgálatjára. 
De annyi századok lefolytán mindig egyforma pangásban van. „A sinai 
hegyi kolostor, ir ja Stanley, keresztény papok gyarmata a pogányok kö-
zött ; azonban a ker. hitnek vagy művelődésnek egy szikráját sem vit te 
ezen puszta vad családai közé. Ezen gyarmat görögökből, európaiakból 
áll a világ legérdekesebb, legszentebb helyén ; mégis alapit tatása óta mai 
napig alig gazdagította csak egyetlen ténynyel is a földtant, a természet-
tant, e vidék történelmét, habár szemei előtt fekszik a vidék már 13 szá-
zad óta." Stanley Penrhyn Arthur „Sinai and Palest ine" pag. 56. — Musz-
kaországból csak egy missionarius vagyon, nem evangéliummal, hanem 
kancsukával kézben. — Marshall, Missions T . 2. p. 166. ed. Par is 1865. 
— Hogy ha a Sinai hegyen szent-benedek-rendiek laktak volna 1300 
évig ! ? 

sem bizonyos még, váljon azon Hermas-e, kit szent Pál em-
lít, vagy pedig I. Pius testvére a második század közepéről ? 
Továbbá, Barnabás levele soha nem volt oly tekintély, mint 
sz. Pál és sz. Péter levele. Tischendorf az egész szöveget 
akarta leirni ; de hogyan tegye ezt a Sinai hegyen ? Tár-
sakra volt szüksége ; ilyeneket pedig a szerzetesek között nem 
talált. A czár tekintélyére tehát megnyerte, hogy az egész 
codexet magával Cairóba vihesse, hol két hónap alatt le is 
íratta. Sőt több, Pétervárra vitetett a codex, hol tökéletes 
és okmányszerü fac-simile-irással lemásoltatott. 

Ez volna tehát a pétervári codex, másképen ,Codex 
sinaiticus' a három codexnek negyedik társa a negyedik 
századból. Mit fog az itészet mondani, miben fognak a tu-
dósok efelől megállapodni ? valóban a negyedik századból 
származik-e codex? mily hitelessége, mily tekintélye, mily 
tökélye van szövegének ? habár Tischendorf ezeket mind ál-
lítja, azt ajövő fogja megmutatni. Mindenesetre üdvösséges, 
ha a szentírási szövegről negyedik tanút birhatunk, mely a 
három tanún fölül legtöbbről tanuskodhatik, miután a pél-
dány legteljesebb. Ezen figyelmeztetést azért teszszük, mivel 
Tischendorfban a tudós mellett muszka kegyencz is lakott, 
nem tudni, váljon a tudósnak rovására nem állitott-e sokat 
a kegyencz. 

Mit tett épen ő mint kegyencz, maga beszéli el. Tudo-
mányos foglalkozásai közöl sietett Jaffába Constantin her-
czeg elé, aki Jeruzsálembe zarándokolt. Ezt Tischendorf bár 
miért sem hanyagolta volna el, s mégsem lehetett a herczeg 
oldalán, mikor ez nagy pompával a szentvárosba bevonult, 
mivel Cairóból jővén, hajója 40 napi veszteglés alá vettetett, 
s Tischendorf csak ennyit írhatott a herczegnek : „Vállala-
tom nem volt sikeretlen, egy nagy mű fogja ennek megszen-
telni az emlékét. Herczegséged kegyeivel ki fogom adni az 
evangéliumok ismert példányai között a legrégibbet." 

Tetszett még a tudósnak Jeruzsálem jövőjéről is érte-
kezni ; Muszkaországnak adja a kereszteshadak szerepét, 
neki az elfoglalt, s köztársasággá, a kereszténység sajátjává 
kiáltott szentvárosnak protectorságát is. „Istenem ! be messze 
vagyunk mink ezen keresztény hazafiságtól !" felkiált Ti-
schendorf. A. czárok sóvárognak utána, s ha ma teljesülne 
Tischendorf szándéka, ily félelmes védnökség, mint a czá-
roké, azonnal szakadárrá változtatná a szentvárost. Látjuk, 
mit tesznek, mit tétetnek a czárok Lengyelországban ; nem 
volnának ők mások Jeruzsálemben sem. Tischendorf a ke-
resztény hitfelekezetek összeolvadását óhajtja; ezen dolgo-
zik a romai kath. egyház is, tota die expandi manus meas 
ad populum non credentem et contradicentem, ez a tapasz-
talás ; de ha az összeolvadás deisticus, és tartalom nélküli 
felekezetet szülne, vagy ha annyit jelent, hogy boruljunk lo 
mindnyájan a hatalmas czárok trónja előtt: minden ily óhaj-
tás hiu csalkép. Ez nem boldogítása volna az emberiségnek, 
hanem büntetése ; ily olvadást az Isten nem irgalmasságból 
hanem büntető haragból engedne meg. íme, a felekezetek 
összeolvadását akarja Tischendorf, mi pedig ezen felekeze-
tek megtérését óhajtjuk; Taillandier pedig a Revue des 
deux Mondesban ugyanezt a mai társaság boldogító elveiből 
várja, vagy is a kőmivességtöl. Valóban, az emberiséget egy 
családba akarja gyűjteni a muszka czár, a kőmivesség, és a 
kath. egyház. A muszka czár egyik kezében pacificalét, a 
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másikban kardot tart, — a kőmivesség nyaktilót, — a pápa 
a béke olajágát, s mennek a világ meghódítására. A czár 
egy millió szuronyra, a kőmivesség titkos összeesküvésekre, 
a pápa az Istenre támaszkodik ; a czár emberiségcsaládja 
szolgaság, a kőmivesség családja socialisticus aljasság, a 
pápa családja szabadság, erény, méltóság lesz. Az emberek 
fáradnak, az Isten vezérli a munkát, nyújtja a győzelmet ; 
mikor ? ez az ő titka. 

' MISSIÓI TUDÓSÍTÁSOK HINDOSTÁNBÓL.(Vége.) 
Ha a pondichéryi vicariatusban még öt millió pogány van, 
az is örvendetes volt reánk nézve, hogy közölök mult év-
ben 800 kereszteltetett meg. Ha a munkások száma nagyobb 
lenne, az eredmény fényesebb volna. 

A quiloni helyettnökségből Victor atya sarutlan carmelita 
egy hittanár barátjához ezeket irja Toulouseba : „Az újdonsá-
gok,melyeket kerületemből jelenthetek, vigasztalók.Mindenütt 
lelkesültség hitünk és szeretett küldéreink irányában észlel-
hető. Megérkezésem egy helységbe ünnep, távozásom fájda-
lom. Első áldásom örömöt, az utolsó könyeket szül. Mindenütt 
az őszinte bánat és megtérés oly jeleire találok, melyek 
elfeledtetik fáradalmaimat. Egy szegény pogány faluban 
hová eddig kath. áldozár még lábát nem tette, szerencsés 
voltam karmelhegyi Szüzanyánknak templomot emelhetni." 
— „1864 augustusban — igy ir Pierron — egy fiatal em-
ber, a Vellallnek kasztjából, hirtelen elhagyta faluját népét 
és gyermekeit, és felkereste a cormatlampattyi küldért, ki-
jelentvén előtte, hogy keresztény akar lenni .Miután előkelő, 
befolyásos család ivadéka, az áldozár bizonyos tartózkodás-
sal és elővigyázattal fogadta, azt hivén, hogy nem egészen 
érett megfontolás határozatával jött hozzá; de csakhamar 
az ellenkezőről győződött meg. A fiatal ember szülői ennek 
hallattára mozgásba hozták az egész falut, és útnak indultak, 
hogy visszahozzák őt. Fenyegették először a küldért, azután 
rimánkodáshoz folyamodtak; azonban a fenyegetések, nejé-
nek kérései, könyei daczára a férfiú megingatlan maradt 
elhatározása mellett. Ki fog űzetni kasztjából, eltaszíttatni, 
családjától,megutáltatni, de ezen áron kereszténynyé lesz". — 
Isten még vétkeiket is felhasználja arra, hogy lelkeket vonz-
zon magához. „Tudja — igy ir ft. Hartmann — hogy a hinduk 
irgalomnélküliek, és a Ganges folyóba vetik sokszor elaggott, 
vagy beteg rokonaikat, kiktől megszabadulni akarnak, azon 
ürügy alatt, hogy a szent folyó vizéből igyjanak. Néhány 
hét előtt egy vízhordó a zárdába hozott egy brahinine nőt, 
ki félholtan feküdt az utczán. Megszökött volt rokonaitól, 
kik mint beteget vizbe akarták fulasztani. Szeretettel fo-
gadtuk, és gondos ápolás mellett magához tért, mire azután 
kérdeztetett, hogy mitévő leend ? „Oh ! mond, kereszténynyé 
akarok lenni, szeretni akarom az Istent, ki irgalmat gyako-
rolt velem, és meghalt érettem." A zárda főnöke, Vincze 
atya távollétében én kereszteltem meg. Legutóbb ismét 
a nénikék házának ajtaja előtt egy öreg hindu asszony szá-
nalmat gerjesztő állapotban jelent meg, kit ezután a nénék 
a legszorgosb ápolásban részeltettek. 18 gyermekei közöl 
egy maradt meg és ez is kidobta az utczára Beszéltünk 
neki Istenről, az Üdvözítőről, keresztségről. A szenvedés 
szivét meglágyította, fenhangon kérte a keresztséget. An-
nak hitében kívánván meghalni aki érette meghalt." — 
Hindostan némely pontjain a protestánsok sokat fáradoznak 

a kath. missiók meghiúsításán ; de hála az égnek az ered-
mény nem felel meg az e czélra költött nagy összegeknek. 
A protestánsok között Madurában eszközölt megtérések vi-
gasztalók. Madurában most van 53 európai és 23 benszülött 
prot. igehirdető, de nem csábíthatták el hiveinket, mi pedig a 
tévely hálójába kerültek közöl, különösen a Sunanami kerü-
letben sokat megmentettünk. Éjszakon, és a középtarto-
mányokban kevesen vannak és csak a déli Tiunely kerü-
letben vannak számosabban, mivel itt angol védnökség alatt 
már régen letelepedtek. 1864-ben Madurában 100 eretnek tért 
meg. A küldérek Ítélete megegyező afelett, hogy azon 
25,000 hindu, kik a mult század végén és a jelen elején 
protestánssá lett 50 ezerből még megmaradtak, — ka-
tholikussá fognak lenni, amint védelmet foguuk nyujhatni 
nekik. A hiderabad-i vicariatusban — ft. Murphi jelentése 
szerint — a collegiumok, tanodák, árvaházak, és egyéb in-
tézeteink teljes virágzásban vannak, a népségre a jótétemé-
nyek gazdag forássává váltak, és itt a 1864-iki évben 60 
prot. tért meg. — Ft. Hartmann titoknoka Patnából 1864 
nov. 20 kelt levelében igy ir : „Missiónk az akadályok da-
czára előbbre halad. Tegnap keletkezett nevelőintézeteink 
a prot. táborban már is felelmet keltettek. A calcuttai angli-
kán püspök épen mo3t járja be Indiát, hogy kereszthadat 
indítson intézeteink ellen, azonban a Darjeelingben tapasztalt 
eredménytelenség lehűtötte heves buzgalmát. Darjeeling a 
Himalaya tövében fekszik, hol szerzetesnöink (lorettinák) 
táp-, s nevelő-intézetet vezetnek. Nagy költségen emeltek 
ott egy prot. tanodát, hogy megdöntsék a miénket. Az angl. 
püspök szónokolt Patnában is ugyanazon czélból, de siker 
nélkül." 

Ugyanazon tudósításból értesültünk, hogy a bajor-
honi, sz. Szűzről nevezett angol kisasszonyok is hasznos szol-
gálatot tesznek a missiónak. A püspökök mindenütt vete-
kednek papjaikkal önfeláldozó buzgalommal, Himalayától 
egész Malabarig. Grodelle-nek ágyat a föld szolgál, zsák 
vánkos helyett; Hartmann a patnai főpásztor fájós, sebes 
lábbal indul meg háromhavi körútra élete veszélyeztetésével. 
Sajnos, hogy az Indiában honos cholera, továbbá az éhség 
az utóbbi években pusztítva igen sok áldozatot követelt, s 
híveinek csekély száma igy is megfogyott. A hindostani 
katholikusok összes száma felrúg 800,000 hívőre, de ezek 
a 17 helyettnökségben nem egészen aránylag oszlanak szét 
a népség számához. Igy még a quiloni vicariatus 52,000, a 
pondichéryi 108,000, madurai 160,000, verapolyi 200,000 
számit, Agrápan csak 12,000, Patnában 8000, keleti Bengá-
liában 600. Honnét az eredmény eme feltűnő különbsége, 
tekintve a küldérek egyenlő buzgalmát ? Meg kell jegyez-
nünk, hogy azon akadályok, melyek, mint emiitök, átalában 
észlelhetők, nem minden ponton egyiránt jelentkeznek. Így 
az éjszaki tartományok lakói állandóan makacsabbak vol-
tak a pogány babonaságok, vagy a koránhozi ragaszkodá-
sukban. Azután a hindostani missiók között vannak régibb 
keltűek a 16-ik századtól, és ujabbak; az előbbiek keresz-
tény hagyományai könnyitik az apostolkodást, azután, habár 
nem szándékunk a gondviselés titkait kutatni, talán Xaveri 
Ferencz az indusok apostolának pártfogása inkább kiterjed 
azon vidékekre, melyek az ö működésének színhelyét képe-
zék, és most is szent sirja őrei. 
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ROMA, jun. "24. Őszentsége tegnapelőtt jun. 22-én a 
vaticani palotában titkos consistoriumot tartván, rövid allo-
cutio után következő kinevezéseket tett. Bibornokokká, és 
pedig az áldozárok rendjéből : Cullen Pál, dublini érsek, 
ki született Dublinban 1803 apr. 27-én; Hohenlohe Gusz-
táv Adolf herczeg, edessai érsek a hitetlenek tájain, ő 
szentsége főalamizsnása , ki született Schillingsfih'stben 
1823 febr. 20-án; Bilio Lajos, a sz. Pálról czimzett szerzet 
(barnabiták = clerici reguläres s. Pauli) áldozára, az inqui-
sitio, és index egyesületek consultora, ki született Alexan-
driában (Piémont) 1826. mart. 25-én. A szerpapok rendjé-
ből bibornokokká : Mateucci Antal a romai egyház alca-
merlengoja, ki született Fermóban 1802 mart. 15. Consolini 
Domonkos, az államtanács alelnöke, született Sinigagliá-
ban 1806 jan. 9. — Továbbá kineveztettek, illetőleg meg-
erősíttettek : meliténei érsekké in part. De Mérode Xav. 
Ferencz Frigyes bruxellesi áldozár a mechelni megyéből, 
házi főpap, apostoli főjegyző, a vaticani főegyház kanonokja. 
Az egyesült viterbói és toscanellai püspöki székre áttétetett 
Gonella Máté, ezelőtt ujcesareai érsek in part. ; Marseillei 
püspökké Francziaországban Place Károly Fülöp, párisi 
áldozár, ő szentsége házi főpapja, a Rota ülnöke, és mindkét 
jog tudora. Arrâsi püspökké Lequette János József arràsi 
áldozár, hittanár a nagyobb papneveldében, a megye káp-
talani helyettese. Vannèsi püspökké Bécel János Mária, van-
nesi áldozár, kanonok, és főegyházi lelkész. Cahorsi püs-
pökké Grimaldias Péter Alfred, a clermonti megye papja, 
kanonok s székesegyházi plébános, a megye átalános he-
lyettnöke. Osnabrucki püspökké Hannoverában Beckmann 
János Henrik, osnabrucki áldozár, ő szentsége kamarása,* a 
káptalan dékánja, átalános helyettnök, hittudor. Riobambai 
püspökké az equatori köztársaságban, (mely püspöki megye 
legújabban IX-ik Pius pápa által állíttatott fel) Ordognez 
Ignácz Cueza megyei áldozár, apostoli főjegyző, székesegy-
házi főesperes, helyettnök, mindkét jog tudora. Ezután a 
pápa az utolsó és a jelen consistorium közötti időben a hit-
terjesztő egyesület által történt következő kinevezéseket, 
illetőleg betöltéseket terjeszté elé. Marzianopolisi érsek in 
part. lett : Barcelone Miklós a capucinusok szerzetéből, 
mesopotaniai ap. delegatus,— rodiopolisi püspök in part. Wil-
son Robert Vilmos, Hobart-Town-i segédpüspök. Dubuque-i 
püspökké az Egyesült-éjszakamerikai államokban Kenessy 
János irhoni áldozár. Petricolai vagyis little-rock-i püspök 
az Egyesült-államokban Fitzgerald Ede irhoni áldozár. Er-
zerumi érsekké örményhonban — örmény szertartás — 
Melchisedechian István. Clariobolosi püspökké in part. Bsciai 
Ábrahám, apostoli vicarius Egyptomban kopt szertartás 
szerint. Miriofidii püspökké in part. Petitjean Bernard ja-
pani apostoli helyettnök. Magidai püspökké in part. Bracco 
Vincze, a jeruzsálemi patriarcha Valerga József segélyére 
küldve. Végre az érseki palást kiadatásáért történt kérelem, 
és pedig a Buenos-Ayresben levő és csak most érseki székre 
emelt, Szentháromságról czimzett egyház főpapjának Esca-
lado Mariannak részére, és a marseillesi püspök számára, ki 
a palástot kapja azon kiváltság erejénél fogva, melyet ő 
szentsége 1851 april 1-én,Romani Pontifices' kezdetű breve 
által adott. 

JUN. 25-én — a pápa nyilvános consistoriumot 

tartott, melyben az uj bibornokok kalapot és gyürüt 
kaptak. Ezalatt Ralli Fülöp először szónokolt Rivier Má-
ria boldoggáavattatása ügyében. Ezután a szentatya szo-
báiba vonult, a bíbornoki testület pedig Sixtinába ment, hol 
az aldékán ,Te Deum'-ot tartott, s a ,super creatos cardina-
les' imát elmondta. A nyilt consistorium után ismét titkos 
consistorium volt, melyen az uj bibornokok ajkai lecsukat-
tak s felnyittattak, s a szentatya kijelentette, hogy a gor-
cumi vértanukat a szentek közé sorozni akarja, ugyszinte a 
boldog Maria-Francziskát de 5 vulneribus. A szertartások 
praefectusa elmondta a gorcum-i vértanuk érdemeit és ne-
veit. A bibornoki testület kijelenté, hogy ezekre nézve biz-
ton lehet a szenttéavattatás ügyére menni. Végre néhány 
püspöki kinevezés után, a szentatya Cullen bibornoknak sz. 
Péter in Montorio, Hohenlohenek Szűz Mária in Transpon-
tina, Bilionak sz. Lőrincz in pane et perna, Matteuccinek 
sz. György in Valabro, Consolininek Szűz Maria in Domi-
nica templomokat adományozta bibornoki czimekül. — Mé-
rode gróf a pápa alamizsnásává neveztetett, mielőtt püspökké 
szenteltetnék, 40 napos lelkigyakorlatokat tart. 

BASEL, jun. 7. Az akatholikusok a tetőkről hirdetik 
az észnek függetlenitését ; de jaj annak, ki nem az ö gon-
dolataikkal táplálkozik, és szelleműk zavaros forrásaiból 
nem oltja szomját. A katholikusellenesek, mint a mai kor 
dicsőségét, hirdetik alelkismeret szabad nyilatkozhatásának 
elévüllietlen jogát ; de megjárná az, ki ezt szorosan értel-
mezvén a kath. vallásra és egyházra is ki akarná terjeszteni. 
Nézzük csak eme szabadságnak az ő magyarázatuk szerinti 
értelmét. Ti katholikusok birtok harangokkal, nekünk nin-
csenek, tehát a tieitek a mieink is. Nektek vannak áldozá-
raitok, kik a halottak sírjai fölött imádkoznak, mi nem 
hiszünk a holtakérti imádság eredményeibe ; van törvény, 
amely nektek tiltja szent dolgokban a más felekezettekkeli 
communiót, de ez mindegy, minekünk mégis tetszik köve-
telni, hogy papjaitok a mi földi maradványainkat is kisér-
jék ki a nyugalom helyére. Nektek vannak temetőitek, me-
lyeket szertartástok szerint megáldtok, minekünk is lehet-
nének, nem is mondja semmiféle természetjogi törvény, hogy 
a temető szükségkép az állam tulajdonát képezze, az állam 
felügyelete alá csak rendőri, közegészségügyi tekintetben 
tartoznak ; de ez mind nem tesz semmit, mi azt akarjuk, 
hogy oszszátok meg velünk temetőiteket is. Ti katholiku-
sok bizonyos helyeken birtok templomokkal, szószékekkel, 
ahol mi ilyeneket nem birunk, bírhatnánk ugyan ott mi is, 
hanem kényelmesebbnek tartjuk, ha azokat is ti nekünk 
átengeditek használatra. De ez sem elég, még a szerezhe-
tési módot is akadályozni kell. Katholikus áldozárok ; 
fegyelmi szabályaitok számotokra külön ruhát rendelnek ! 
de a vaudi cantonban mi nem engedjük meg nektek, hogy 
egyházi öltönyt viseljetek. Katholikus püspökök ! tinektek 
föpásztori kötelmeiteknél fogva a népet tanitani kell; de mi 
kívánjuk, hogy körleveleitek előbb hozzánk felterjesztesse-
nck, hogy a piacetért kolduljatok, s jaj azon papnak, ki en-
gedelmünk nélkül ki fogja azokat hirdetni .Ti ugy vagytok 
a haza polgárai, mint mi, tudományban sem szűkölködtek, 
de mi titeket honi polgári ügyekben képteleneknek jelen-
tünk ki, a polgári jogok gyakorlatára nem bocsátunk. Igy 
a Chroniquer, és igaza van. Erőszak, zsarnokság, vakbuzgó-
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ság, nem más. Azok, kik bennünket csak legújabban is türel-
metlense'gről vádoltak, a türelmetlenség, az erőszaknak a 
fennebbiekben bemutatott leggyülöletesebb nemét használják 
ellenünk. 

VEGYESEK. 
Mindig örömmel hirdettük, valahányszor a külföldi 

irodalomnak jeles termékét mutatjuk be magyar nyelvünkre 
áttéve. Ily jeles müvet fordított francziából, s kiadta nt. 
Schell Antal ur, pécsmegyei áldozópap Dupanloup püspök 
ur röpiratában „A ker. szeretet és müvei". Kis nyolczadrét, 
192 lap, ára 1 ft. o. é. Gondos fordítás, csinos kiadás, a tárgy 
jelen társadalmi kérdéseknek egyedül lehetséges megoldása, 
a ker. szeretet által. 

A herczegprimás, bibornok ő emtiája, és az esztergomi 
székesfőkáptalan 200 sebesültre ideiglenes kórházat alakí-
tottak, s minden szükségesekkel felszereltek. 

Megjelent a veszprémi növendékpapság irodalmi zsen-
géje „Böjti beszédek. Német szerzők után fordította a veszp. 
növendékpapság pázmányköre." E könyvet már előre hir-
dettük, hogy a fiatal munkások a saját erejük bátorítására, 
biztositására a fordítást egy jeles magyar iró és buzgó plé-
bános által átvizsgáltatták, hogy igy minden igénynek, vá-
rakozásnak megfelelhessen. A munkás fordítók, ha az Isten 
őket a papi pályára bevezeti, az irodalomnak, ugy hiszszük, 
nemcsak munkásai, hanem már most is pártfogói lesznek. 

Grirardin Emile a vörös herczeg tiszteletére 20 terítékű 
ebédet adott. A herczeg csupa szélső demokraták társaságá-
ban ebédelt, s alkalmat vett magának, hogy e kis írói körben 
gyújtó forradalmi beszédet tartson. Kimondá, hogy a jelenlegi 
háború a catholicismus ellen van, hogy hosszú lesz, hogy 
az olaszok a catholicismust Romában, poroszok Ausztriában 
akarják tönkre tenni, mivel Román kivül Austria a kath. 
egyháznak fellegvára. — Szavainknak bizonságot ad, fe-
lejtve, hogy portae inferi non praevalebunt. S ha Bonaparte 
családra gondolunk, ez csak catholicismus által emelkedett, 
általa tartatik most is fönn. 

Egy irlandi nő elevenen elhamvadott. Szakadatlanul 
részeg volt, nem evett semmit. Egy estve túlságos mérték-
ben lerészegedett. Éjjel égett benne a szesz, reggel fekvő-
helyén az egész testből csak hamut találtak, s annyit, hogy 
egy kalapba fel lehetett volna szedni. Ez lassú, lángnélküli 
égés volt. Az asszony neve Jemmie volt, lakott Londonban, 
Seven-Dials városrészben. 

A muszka czárnak levele maj. 13-áról herczeg Paulo-
vicshez több tekintetnél fogva figyelemre méltó. 1) Szót 
emel a czár forradalmi törekvésekről, melyek a ker. hitet, 
a birtokot, a tekintélyt aláássák. Ezt a czár nagy mérvben 
viszi Lengyelországban. Mert mikor ok nélkül elkobozza 
a lengyelek birtokát, mikor a kath. egyház és a pápa tekin-
télyét a katholikusok előtt ledönteni iparkodik, mikor a 
püspököket börtönözi, épen azt teszi, amit az olasz forradalmá-
rok Mazzini terve szerint tesznek, rontja a birtokot, a tekin-
télyt, a ker. hitet. 2) Panaszt tesz azért, hogy a merény 
fölötti kutatások felderítették, miszerint eme társadalom-elle-
nes tanok különösen a tanuló iíjuság között kaptak lábra, 
s igy mételyeztetik meg az egész társadalom. Mikor a czár 
kormánya kényszeríti a lengyel gyermekeket, hogy a pápát 
megvessék, a czárt pedig imádják, mint Istennek helytartó-
ját, épen a fiatalságot rontja, mivel ez, ha egyszer a pápát 
megveti, a czárral is ugy teend. Magyarországban az állam 
nevében akarnák ugyanazt megtenni a fiatalsággal, mi ellen 

a muszka czár panaszkodik, democrata nemzedéket nevelni, 
melynek Istene legyen az érzéki élvezet. 

A muszka kormány jun. 17-én kiadott ukázzal kami-
enieczi s poldoliai püspöki megyét eltörli, Fialkovski piispö-
pöt a megye kormányzásától felmenti, az egyházi megyét 
lukzitomiri püspökségkez csatolja. Az emiitett ukáz eképen 
hangzik : „Hasznosnak találván a kaminieczi romai kath. 
püspöki megyét elfojtani, Fialkovski püspököt hivatalosko-
dási teendőitől legkegyelmesebben felmentjük, s rendeljük, 
hogy a megyei templomok a lukzitomiri püspöki megyéhez 
csatoltassanak. Selo-Ilinskoe. à /1 7 jun. 1866. Sándor." — A 
varsói megyének püspökhelyettese Domagalski kanonok 
Tsecholka kormányzó által tömlöczbe tétetett, mivel nem 
akart oly rendeleteket aláirni, melyek kath. és papi lelkis-
meretével ellenkeztek. Domagolski már 4-ik áldozat. 

Egy csehországi parasztnak, kit egykor jóslónak is-
mert egész Csehország, ismeretes azon jóslata a Hohen-
Zollern királyház bukásáról, mely szerint e ház, mint a hó 
a napfényben, elolvad, eltűnik, mikor a Falkenstein-tölgy, 
mely óriás nagysága miatt szinte ismeretes, gyökerén uj 
hajtást fog adni. Ez év tavaszán ez óriás tölgy valóban u j 
hajtást adott, talán 400 év után, mióta létezik, az elsőt. 
— A jóslat jele különös időben mutatkozik ; nem is fek-
tetünk reá semmi súlyt, de a szentirásban olvassuk : ele-
vans aliisiti me ; a hohenzollorni birtok apostásiából, szent-
ségtörésből született, ilyenekből gyarapodott, valamint a mai 
háborúja is ilyen. 

Az eskütétel Europa minden országaiban megvan. A 
hivatalnokok és katonák esküdnek. De Europa legtöbb or-
szágaiban a kömivesek tartják a főhivatalokat, ők hadi ve-
zérek is. Miután pedig mult évben a franczia, ez évben a 
belga kőmives páholyokban elhatároztatott, hogy hisz-e va-
laki Istennek létében, vagy nem, az őtet ki nem zárja a kő-
mives rendből, azért Isten helyett „nagy épitőmestor" kité-
telt használnak, mely azonban a személyes Istennek létét 
nem jelenti. „E kitétel átalános, mondja Hyman nagymes-
ter, (Tom. 4. pag. 657. Monde Maçonique) mely Platótól 
kezdve ismeretes, s melyet az is elfogadhat, aki Istenbe nem 
hisz, sein a lélek halhatatlanságába." A löveni ,Constantia< 
páholy tiltakozott az ellen, hogy a kömivestől követeltessék 
a hit egy Istenbe. Mit jelent tehát az ezek által letett eskü ? 
Aki esküszik,tanuságul az Istent hivja; csak olyant lehet tanu-
ságul hivni, aki él, aki létezik ; a kőmives tehát, mikor eskü-
szik, játszik a szóval, mint egykoron a zsidók, és semmire 
sem tartja magát esküje által kötelezve. ,Tanuságul hivom 
az Istent, kit én létezni nem hiszek/ ez a kömivesek esküje. 
Innen van, hogy a kömivesek az esküszegőt becstelen em-
bernek nem tartják ; esküszegö csak az lehet, aki valódi esküt 
tett ; de a kőmives soha sem esküszik valójában, tehát nem 
is szeghet esküt. A királyoknak, a népeknek valóban semmi 
biztosságok nincs a kömivesek ellen. 

Az oláhországi kormány és a törvényhozó testület jun. 
30-án, a nép lázadásának engedve, az alkotmány azon pont-
ját, mely a zsidók emancipatioját kimondja, feltétlenül visz-
szavonta, avval indokolván ezt, hogy a románok érdekeit 
az idegenek javára átalában, névszerint pedig a zsidók ja-
vára nem akarja megröviditeni. A zsidók emancipatiója te-
hát a népet képviselő kamarától a nép akarata és érdekei 
ellen mondatott ki mult évben. III. Napoléon azonban ezt 
irta Bukarestbe : „mondjátok meg a zsidóknak, hogy az én 
pártfogásom alatt vannak." 

Kegyes adomány. 
E g y bácsmegyei áldozár a szentatyának 10 fr. o. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Kelet és nyugot. — Szentszéki hatá-
rozat. — Egyházi tudósítások. — Könyvészet. — Vegyesek. 

Kelet és nyugot. 

Mily engedekeny a romai egyház a kevésbbé 
fontos, a hitet nem érintő dolgokban : oly szigora 
ott, hol ez jön kérdésbe, akár közvetlenül akár köz-
vetve; az örményeknek pl. sokszori kéréseikre sem 
engedte meg az áldozati bort vizvegyités nélkül 
használnia szentmisénél;1) mert ezen elhagyás ja-
kobita tévtanon alapszik ; sőt noha e miatt az ör-
mények sokat szenvedtek, még azt sem engedte 
meg, hogy mise előtt vagy titokban történhessék a 
bornak vizzeli vegyítése.2) Ily s hasonló esetekben 
az engedékenység bűnössé válik, mert könnyen a 
dogma tagadására vezetne ; a romai egyház e néz-
pontot a keletiek kormányzásában mindig szem 
előtt tartotta s a proselytáskodás alkalmazkodását 
a maga mértékére vezette vissza.3) Oly esetekben 
pedig, hol bizonyos törvények s határozatok még 
nem hozattak, a már létezők: az egyháznak szel-
leme, s elvei vétetnek tekintetbe. 

Végtére : d) hogy minden ritus a maga épsé-
gében föntartathassék, szükséges, hogy az azt kö-
vetők saját rítusuk törvényeit szigorún megtart-
sák. A keleti egyházat kötelező törvények ezek : 1) 
a régi, még a szakadás előtt az egész egyházra ho-
zott canonok, melyek anyugot i jogba is fölvétettek, 
ha ezek egyike vagy másika későbbi törvény által 
hatáson kivül nem tétetett; 2) a szentszék által át-

!) Decr. Congr. Prop. 30. jan. 1635 ; s. Offic. 1740. 
— Phil, a Carb. de s. rit. c. 9. §. p. 68. 69. 

Trullan. c. 32 ; Isac. or. II. e. armen, c. 11 (Gall. XIV. 
441. Bibi P. P.) — Theoriani Disput (mai nov. coll. VI. I. p. 
356 — 358) cf. Le Quien or. ehr. t. I p. 1367—1368. — 
Assem. Bibl. jur. orient, t. V. p. 201. sq. 

3) E nézpontot tartották szem előtt a pápák a chinai s 
malabari szokásokat illető rendeleteikben ; cf. Bened. XIV. 
Const. 11. julii 1742; 12 sept. 17. 44. Bull. t. I. p. 84 sq ; 
177 sq. Const. 59. 107. 

dolgoztatott s jóváhagyott liturgicus könyvek ; 3) 
a pápa által megerősített zsinati rendeletek ; pl. a 
XIII . Benedek által a ruthének számára megerősí-
tett zamoiski 1720-ról;4) s a XIV. Benedek által a 
maroniták számára jóváhagyott libanoni zsinat 
1736-ról;5) 4) az egyes keleti egyházak számára 
kiadott pápai rendeletek — constitutiones ; 5) a 
propagandának határozatai, melyeket vagy maga ád 
ki, vagy más congregatióktól átvéve bocsát közre. 

Ami a pápai rendeleteket illeti, ezeknek egy-
átaláni megtartására a keletiek nem kötelesek, mi-
után jobbára a latin egyház viszonyaira vonatkoz-
nak ; azért is 1631-ik év julius 4-én kimondatott, 
miszerint a keletiek az újonnan kiadott pápai ren-
deletek megtartására csak akkor köteleztetnek, ha : 
a) a hit dolgában adattak ki ; b) ha bennök a keleti 
egyház egyenesen emlittetik, s vele a pápa rendel-
kezik ; c) vagy ha ezen rendelkezés implicite törté-
nik.1') Ami a szentek canonisatióját illeti, kötelesek 
ugyan a keletiek a romai egyház által a latin egy-
házban szentnek canonisáltat ilyennek elismerni s 
tisztelni; de tiszteletére a szentmisét s officiumot 
elmondani nem tartoznak;") a pápai határozatot, 
mely e tekintetben tudomásukra jött, tisztelni kö-
telesek, s azt megtámadniok tilos; de a szentnek a 
naptárbai fölvételére, annak a liturgiában s brevia-
riumbani tiszteletére nem szorithatók ; ugyanez áll 
azon szentekre nézve is, melyeket egyik vagy má-
sik keleti egyház, mint ilyeneket tisztel. Emlitést 
érdemel e tekintetben XIV. Benedeknek 1753 sept. 
28-ról kelt irata, melyben Cyrill görög melchita 
patriarchát, ki a maroniták által különösen tisztelt, 
sz. Marónak Romában nyomatott képét szétszag-
gatta s a szentet nyilván gyalázta, keményen meg-
dorgálja s rendre utasítja, sz. Mária tiszteletét he-
lyesl i / ) mint olyanét, kit a romai egyház is elismert, 

Bened XIII const. Apostolatus officium 9. julii 1724. 
5) Bened. XIV const. Singularis 1 sept. 1741. 
u) Vencell. de apóst, missionibus L. HI, q. 83. n. 4. 
7) Bened. XIV. de canon, s. s. L. I. c. 38 n. 15. const. 

Allatae §. 44. p. 135. 
8) Bull. Bened. t. IV. p. 60—62. Const. 24. 
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ennek képét a romai maronita collegium templomá-
ban nyilvános tiszteletre kitéteti, s búcsúkkal gaz-
dagítja; s ekkint a megtámadott szent tiszteletét 
visszaállitá. Mikint a pápai rendeletek csak az em-
iitett három esetben birnak kötelező erővel a kele-
tiekre nézve, különben nem : akkint nem kötelezők 
az egész keleti egyházra nézve azon pápai rendele-
tek, melyek csak az egyik vagy másik ritusra vo-
natkoznak ; kivévén ha minden ritusra kiterjesztet-
nek, s mindenkinek megküldetnek ; igy pl. midőn 
XIV. Benedek az olaszgörögök számára az 1742. 
május 26-iki határozatot hozta, egyenesen kijelenté, 
miszerint ez a többi keletiekre ki nem terjed;0) ha-
sonlag. midőn a lengyel püspökök az 1744-iki grod-
nói gyűlés határozatait a ruthénekra is kérték ki-
terjesztetni, ez tőlök megtagadtatott; ámbár hasonló 
határozatok, ugyanazon körülmények közt legalább 
elvben más rítusokra is alkalmaztathatnak. Sok van 
ugyan még rendezni való a keleti egyházak jogi 
viszonyaiban, mindaddig azonban, mig ezen rende-
zések megtörténnek, rendületlenül kell. hogy az 
egyház szent hivatásához, s magasztos elveihez 
egyenkint s összesen hűk maradjunk.111) 

Mindezekből, melyeket mi itt alkalomszerüleg 
a keleti egyház jogi viszonyairól a latinhoz elmon-
dottunk, lehetlen, hogy mindenki észre ne vegye 
azon gyöngéd anyai gondoskodást, melyben a latin 
egyház, mater omnium ecclesiarum, a keletit része-
siti; nem múlik el egy alkalom sem, melyet a szent-
szék meg nem ragadna, hogy a keleti egyház iránti 
jóakaratát tanusitsa ; kiterjeszti figyelmét annak 
minden legkisebb ügyére, siet óvszert alkalmazni a 
bajok meggátlására, siet az orvosszerrel, ha a baj 
jelen van, mélyen bevág gyógyeszközeivel, ha a baj 
elévült. S miért teszi mindezt? mert keleti testvéré-
nek fölvirágzását őszintén óhajtja. Soha nem része-
siti a latinokat oly előjog okban, melyeket a kele-
tieknek oszt; s ha igen, azt pusztán a keleti egyház 
javárai tekintetből teszi. S ha mindennek daczára 
némely helyeken az egység még sem tesz oly elő. 
menetelt, minőt mindannyian óhajtunk ; ha az egy-

9) Bened. Bull. t. I. p. 82. const. 57. §. 9. n. 24. 
1U) Pius IX. ep. cit. 6 jan. 1848 (acta Pii IX. vol. I. 

p. 81) : Cum inter alia relatum ad nos sit in regimine eccle-
siastico vestrarum nationum quaedam esse, quae oh anteacti 
temporis calamitatem incerta adhuc manent vel minus apte 
constituta, libenter equidem aderimus auctoritate nostra apo-
stolica, ut ad normam s. s. canonum, servatisque s. s. patrum 
iastitutis, rite omnia componantur, et ordinentur. 

ség nem szilárdul rueg mindenhol s nem válik való-
ságos szívélyes egységgé, nehéz lesz-e az okot el-
találni? 

Cselka Sándor. 

Szentszéki határozat 
DECRETUM. 

F e r i a II d i e 11 j u n i i 1866. 

Sacra Congregatio eminentissimorum ac reverendis-
simorum sanctae romanae Ecclesiae cardinalium a sanctis-
simo domino nostro Pio Papa IX sanctaque Sede apostolica 
indici librorum pravae doctrinae eorumdemque proscriptioni, 
expurgationi, ac permissioni in universa Christiana republica 
praepositorum et delegatorum, habita in palatio apostolico 
vaticano, damaavit et damnat, proscripsit proscribitque, vei 
alias damnata atque proscripta in indicem librorum prohibi-
torum referri mandavit et mandat opera, quae sequuntur : 

La vita di Gesù Cristo, pel Teologo Felice Cuniberti, 
Parroco di s. Giovanni in Savigliano. —• Savigliano, Tipo-
gratia Racca e Brezza, 1866. Douée corrigatur. 

Les Apôtres, par E. Renan. — Paris, 1866. 

Le Catholicisme Romain eu Russie ; Etudes historiques, 
par M. le Comte Dmitry Tolstoy, — Paris, 1864. Opus prae-
damnatum ex regula II indicis. 

La Pluralité des existences de 1' âme, par André Pez-
zani, avocat à la Cour impériale de Lyon, 3-e édition. — 
Paris, 1835, in-12. 

Histoire de la litérature Anglaise, par H. Taiue. — 
Paris, 1863. 

I. Michelet. Bible de 1' humanité. — Paris, 1864. 
Etudes historiques et critiques sur les origines du chris-

tianisme, par A. Stap — Paris, 1865. 

Freiherr J. Heinrich von Wessenberg, sein Leben und 
Wirken, zugleich ein Beitrag zur Geschichte der neuern Zeit, 
auf der Grundlage handschriftlicher Auszeichnungen AVessen-
bergs, von D. Joseph Beck grossherzoglich badischeu Gehei-
men Hofrath. — Freiburg, Fridrich Wagner'sche Buchhand-
lung, 1862. (Latine vero : Baronis J. Henrici de Wessen-
berg vita et acta, praeterea commentarium ad históriám mo-
dérai temporis juxta notas manuscriptas ab ipso Wessen-
bergio : opera D. Josephi Beck magni ducis Badensis consi-
liarii aulici intimi. — Freiburgi, per Fridericum Wagner 
librarium, 1862.) 

J. Heinrich von Wessenberg, ein deutsches Lebens-
bild, von D. Joseph Beck Grossherzoglich-badischen Hofrath. 
— Freiburg, I 'r. Wagner'sche Buchhandlung, 1863 (Latine 
vero : J . Henricus de Wessenberg, vitae germanicae exem-
plar ; opera D. Josephi Beck magni ducis Badensis consi-
liarii intimi aulici. — Freiburgi, apud bibliopolam Wagner> 
1863.) 

Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis prae-
dicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco, et 
quocumque indiomate, aut in posterum edere, aut édita le-
gere vel retinere audeat, sed locorum ordinariis, aut hae-
reticae pravitatis inquisitoribus ea tradere teneatur sub poe-
nis in indice librorum vetitorum indictis. 
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Quibus sanctissimo domino nostro Pio Papae IX per 
mo infrascriptum S. I. C. a secretis relatis Sanctitas sua 
decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum 
tidem, etc. 

Datum Romae die 16 junii 1866. 
Antonius Card. De Luca s. ind. Cong. Praefectus 

Loco T Sigilli 
Fr. Angelus Vincentius Modena Ord. Praed. 

s. ind. congr. a secretis. 
Die 16 junii 1866 supradictum decretum affixum et 

publicatum fuit ad s. Mariae super Minervám, basilicae prin-
cipis apostolorum, palatii s. officii, curiae Inocentianae val-
vas, et in aliis consuetis urbis locis, per me Aloysium 
Serafini apost. curs. 

Philippus Ossani Mag. curs. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, jul. 25. (Uzsora-törvény.) a) Usus scolae : a 

toto ad partes. Könnyű föladat Európának ujabb irányát 
elpogányosodásnak bebizonyítani. Ha az egyetemes irány 
ilyen, könnyű egyes tant, irányt a pogány világ tanával és 
irányával azonosnak felmutatni, például az uzsorát, és ennek 
büntetlen szabadalmát a ker. társadalomban. 

Különös, és jellemző, hogy az uzsorát eltiltó, a kamatot 
szabályozó törvények eltörlését azok kívánják, kiknek tő-
kéik vannak elhelyezésre, kivánják azért, hogy kisebb le-
gyen a kamat, vagy mint mondják, olcsóbb a pénz. Ha a 
kamatláb 5—6 százalékkal drágaság, nincs törvény, mely 
a tökebirtokosokat tiltaná 3 százalékra adni pénzeiket. Az ol-
csóság tehát, ha ezt a tőkések őszintén óhajtják, az uzsora-
törvények mellett is elérhető. 

Tovább megy azonban a fonal. Errői szólunk, s min-
denki be fogja vallani, hogy égető kérdésről szólunk. A gal-
licziai tartományi gyűlés kívánta, hogy a parasztok váltó-
képtelenekké tétessenek. Ez a tudatlanságnak adott védelem 
akart lenni. Komers lovag válaszolt, hogy a parasztok váltó-
képesek maradnak ; de adjon inkább a gyűlés véleményt, 
mikint lehessen az uzsoratörvények megmaradt részét meg-
szüntetni V 1865 oct. 28-i császári intimatum a hitelintéze-
teket felmentette ezen törvényektől. A pénz 5—6 százalék 
helyett 7 — 9 százalékra adatik azóta. Az olcsóság drágaság 
lett. Hazánkban e kérdést nem fogják kikerülni ; hiszen a 
zsidóvallás egyenjogositottságával kifeszített vitorlákkal 
viszszük a ker. társadalmat megfordított babyloni fogságba. 

A kereszt nagy történelmi jel, a pogány világ halálát, 
a ker. világ keletkeztét jelzi. E jelnél zárta be a magára ha-
gyatott emberi elme és akarat az ő erőködését, s a bevégzés 
egyetemes sülyedés volt : e jelnél kezdte az uj társadalom 
az ő pályafutását, eljött 16-ik századig, melytől fogva ismét 
a függetlenségi törekvés az emberiséget a pogány világ felé 
viszi. Amire ment az emberinem a pogány világban, arra 
fogna jutni a mai irányban is, egy nagy disjunctioval, t. i. 
hogy a pogány világ többé lehetetlen, és ahol létrejött, mi-
kint 1793-ban a francziák között, a pogány világ aljasságait 
túlhaladta. Corruptio optimi pessima. 

A mai egyesítési törekvés, a sok annexio, Darius, 
Xerxes, görögök, és romaiak törekvéseit mutatják, meghódí-

tani, amit lehet. A görög mindent megvetett, mi nem görög 
volt, Themistocles Xerxes követének dragománját Athené-
ben leöleti, mivel merte a görög nyelvet egy barbár paran-
csainak közlésére fordítani.1) ,Civis romanus,' mily magas 
név volt ! Minden nemzetek, fiai drága pénzen igyekeztek 
ezen czimet megvásárolni. Saulus családja is Júdeában bírta 
e czimet, s sz. Pál érvényesítette. A haza bálvány volt, mely-
nek a polgárok szabadsága, birtoka, élete feláldoztatott. Ma 
az állam némelyek előtt ismét bálvány, több az Istennél, 
több a becsületnél, melynek tehát erényt, religiot, életet 
feláldozhatni, s a leggazabb, ki esküszegésekkel, merények-
kel továbbra löki a haza határait, az dicsőitett hazafi. — 
,Christianus sum' lerontotta a ,cívis romanus sum' szózatot ; 
a hazafiság erény maradt, de bálvány lenni megszűnt, a cos-
mopolitismus oly tévely, mint a túlságig vitt Patriotismus. 

A nagy egyesitési törekvés elszigeteltséget szül. A 
veszély ellen mindenki védi magát, bizalmatlankodik, gyű-
lölettel telik, fegyverkezik, a támadást készen várja. Nem 
látjuk-e ezt teljes készületben ? 

A pogányság az Istentől független ember, független 
elme és akarat : a kereszténység az Isten akaratjától függő 
elme és akarat. A pogányság az állam szolgálatjába vetett 
religio: a kereszténység a religio, vagyis a polgárok örök 
üdvösségének megfelelő állami és társadalmi rend. A diplo-
matia, az állami szervezés, a beligazgatás, a törvényhozás, 
az oktatás, a birtok, a család nein rendeztetik-e a religio 
mellőzésével V 

Es a közbirtok igazgatása, melyet nemzetgazdászat-
nak nevezünk ? ,Földi jólét,' ez a kormányok föladata egye-
dül, mindenek fölött. Ennek elmélete: ,légy gazdag, amint 
csak lehetsz.' Ennek gyümölcse : az állani kiaknázza a pol-
gárokat, amint birja ; a gyáros, az iizér, a kézmives nyúz, 
amint tudja; a vágy ég, a szenvedély dúl, egy ur ezer nyo-
morult körében élvezi kincseit. Mindenki mindenkitől szed 
mennyit szedhet, mindenki mondja : „residuum erucae com-
edit locusta, et residuum locustae comedit bruchus, et resi-
duum bruchi comedit erugo," én szegény vagyok, én szegény 
vagyok, — egy vagyonosra, aki nemik épen megelégedetten 
élhet, egy milliót számíthatni, kik magokat szegényeknek 
fogják mondani. A nagy gazdagság és a nagy szegénység 
ma is szemközt áll, mint hajdan. Julius Caesar öt milliomot 
kölcsönöz Scaurustól ; Mamurra 15 milliomot szerez Gallia-
ban, Britanniában ; Appius Pulcher Ciliciában, Labienus a 
tengeren milliomokat szerez, Crassus 10,000 emberre asztalt 
teríttetett, Sylla 100 milliomot zsákmányol Kis-Asiában, 
utána jön Lucullus, annyit szed, hogy minden katonának 
800 drachmát ajándékoz, egy estebédre 50,000 drachmát 
(45,000 frank) költ, Pompejus minden katonájának 6000 
sextertiust (1200 frank) ajándékoz, Marius gazdagabb volt, 
mint tíz király, Nicias, Cimon az egész népet saját költsé-
gén mulattatta, a fanumok kiadásait maga fedezte, Caesar 
oly gazdag volt, hogy egy barátjának hét milliomot, mint 
valami csekélységet ajándékozhatott. 

E jelenség mai napon is feltűnik, csakhogy hajdan 
nem volt szerzetes, aki önkényt szegény lett, nem volt sze-
retet, mely örömét találta, ha a szegényen segíthetett, nem 
volt kath. egyház, mely a sokaság kizsákmányolását, és a 

' ) Deux paganismes, Loudon, T. 1. p. 142, ed. Paris 1865. 
8* 
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határtalan gazdagodási vágyat, mint bűnt, kárhoztatta volna. 
Ma van, ki isteni tekintélylyel szól, hajdan tettleg megvolt 
a független ember, hova a mai államárok és bölcsészek csak 
törekednek. 

Ez a totum, a pars az uzsora, melyről nem annyira 
hittani, mint nemzetgazdászati szempontból akarunk jelen-
leg szólani. Nem fogja senki kétségbe vonni, hogy az uzsora, 
vagy ha tetszik, a kamatláb, egyike a legnagyobb társa-
dalmi kérdéseknek Európában, számtalan elmét foglalkod-
tat, számtalanoknál pro et contra vágyat ébreszt. 

Uzsora és pogányság ugyanegy. A keresztény egyház 
feltétlenül kárhoztatta. 

Hogy az uzsorában bűn rejlik, melyet az állam jogo-
san büntethet, sőt, hogy az ügyefogyottat a lelketlen pénz-
tőzsér zsarolása ellen megvédje, hogy a lelketlen tőzsért 
büntetni is tartozik, Aristoteles, Plato, s a pogány bölcsek 
belátták, bevallották. Mint bün önmagában, mint társada-
lomellenes tény, az uzsora mindig ismertetett. Aristoteles : 
„Optima ratione omnibus odio est ratio feneratrix, quod ab 
ipso nummo questus fiat, et non ad quam est paratus, usur-
pent. Permutationis enim gratia natus est : fenus autem 
eum auget et multiplicat. Unde etiam apud graecos hoc no-
men repetit : tokos enim a pariendo, quo illi dicunt tixtuv 
manavit : et apud latinos fenus a fetu. Similia enim sunt ea, 
quae pariuntur iis quae gignunt et procréant : in fenore 
autem pecunia pecuniae partus est ac fetus Quapropter 
maxime omnium pecuniae quaerendae rationum abhorret 
haec a natura."-) Plato „qui trucidât pauperem fenore" 
gyilkosnak nevezte az uzsorást.3) Cicero gyalázatos üzlet-
nek bélyegezte, Seneca erősen kelt ki az uzsorások ellen, 
Cato Sardinia szigetéről elűzte őket, Lycurgus megtiltotta, 
Demosthenes panaszt emelt ellenök,4) a Korán ördöngösnek 
nevezi az uzsorásokat.a) A romaiak 12 tör vény tábláján : 
„unciasio nei fenore quis plus exsecretor, sei quis aliuta faxet 
quadruplino poenam iuitor." 

Quid leges azonban sine moribus vanae proficiunt ? — 
Scilicet improbae — crescunt divitiae ; tamen — curtae ne-
scio quid semper abest rei ? irja Horatius.6) A görögök kö-
zött annyira uralkodott az uzsoráskodás, hogy Aristophanes 
mondhatta : .hogy jó uzsorás lehess, légy előbb atlienei pol-
gá r / Az ioniaiaknál annyira ment ezen üzlet, hogy Lucullus 
kötelességnek tartotta neki féket vetni. Tettleg az uzsorás-
kodás szabad volt, egy drachma után, mely hat obolust ért, 
naponkint másfél obolus uzsorát szedtek. Brutus oly uzsorás 
volt,hogy néhány év inulva egész Görögországneki adósa volt; 
Atticus követte, Seneca Bretagne tartományt lázadásra hozta 
uzsoráival.") Cato már öreg napjaiban észereveszi, hogy a 
földmivelés kevés jövedelmet ad, eladja birtokait, uzsorás-
kodni kezdett.8) Tacitus egész Romát uzsorásnak lenni 
mondja : „Sane vetus urbi fenebre malum, et seditionum 

2) De republica lib. 1. cap. 10. ed Paris 1619 T. 2. p. 303. A 8. 9. 
10-ik fejezetben e tárgyról értekezik. 

») De leg. p. 742. ed. Paris 1642. 
*) Orat. in Paraenetum „merito vobis invisos esse foneratores." 
5) Card. Luzerne, Diss, sur le prêt de commerce, diss. 1. art. 9. an. 

39. T. 3. p. 818. ed Paris 1855. 
8) Ode 24. libro 8. in divites avaros. 
1)Tacitus, Annal. XIII. 42. 

») Plutarquus, Caton, 32. 

discordiarumque creberrima causa ; eoque cohibebatur anti-
ques quoque et minus corruptis moribus. Tum Grachus prae-
tor, cui ea quaestio evenerat, multitudine periclitantium 
subactus retulit ad senatum, trepidique patres, neque enim 
quisquam tali culpa vacuus, veniam a principe petivere."9) 

Teljes korlátlanság a munka kizsákmányolására ; a 
tőke mindent nyert, a munka mindent vesztett, a dologtalan 
tőzsér gazdagodott, a munkás adós azt is elvesztette, amivel 
birt a vett kölcsön előtt. Még megmaradt az adósnak teste, 
szabadsága, az uzsorás rabszolgává tette, vagy eladta ; a 
gazdagok palotáiban mindig volt tömlöcz, mikint Titus Li-
vius irja,J0) ide zárták az adóst, éhhalálra tartották, mint a 
fiatal Publiussal tettek.11) Megtörtént, hogy „vincito aut 
compedibus quindecim poudo" adós a közpiaczon más hite-
lezőivel találkozott, ezek is jogot követeltek személyére, mit 
mond ily esetben a romai törvény ? Tabula 3-a ex 12 : „ter-
tiis mundinis partis secanto," s elosztották magok között a 
legyilkoltuak testét, miután vagyonát el nem oszthatták. 

Szabad uzsora pogány élet. Nem ide törekszik-e Euró-
pának törvényhozása? Még az uzsora-törvények fönállanak, 
az ügyefogyott, a munka védetik a tőzsér kajánsága ellen, 
ezen törvények eltörlését követelik sokan, hogy a munka, az 
ügyefogyott munkás, tehát az erényes, a termesztő polgár 
teljesen, védtelenül a tőzsér körmeibe essék. Uzsora van, 
mondják, mivel tiltatik ; ha nem fog tiltatni, megszűnik az 
uzsora. Igaz, ha lehetne a törvényt ,ne lopj' ,ne ölj' meg-
szüntetni, az orzás, a gyilkosság sem volna bün többé. Ez a 
társadalmi kérdés. (Folyt.) 

SZ AMOSUJVAR, jul. 20-án. Csakugyan való marad 
örökre a látnoknak ama mondása : „a pap ajkai őrzik meg a 
tudományt, és az ő szájából várjuk a törvény magyarázatát, 
mert ö az ur angyala." — Dicsőén uralkodó apostoli kirá-
lyunk kegyelme folytán méltóságos s főt. Vancsa János 
szamosujvári gk. püspöknek neveztetvén ki, működési pá-
lyáján nagylelküleg halad, miszerint a katholika egyház 
aklába részint beiktattatnak, részint az ettől eltérni szándé-
kozók, mi a rosz lelkűek müve, szeliden visszatérittetnek ; 
felveszi vállaira a tévelygő juhokat méltóságos főpásztorunk, 
és a katholika egyházba vezeti vissza, mert ezenkivül nincs 
üdvösség. 

Legközelebbi napokban, egy zsidó nő kereszteltetett 
meg és családja is tanulja a katholika hit ágazatait, főpász-
torunk bölcs vezetése mellett, hogy igy, a vakságból a vilá-
gosságra jöjjön e család. 

Habár megfeszült erővel is igyekeznek sokan ámitani 
a görög-katholikusokat az eltérésre, ernyedetlen fáradsága, 
és ipara főpásztorunknak megvédi azokat, mert nincs tanács 
Isten ellen. 

Fő gondja a méltóságos püspök urnák abban közpon-
tosul, miszerint a papnövendékek a román nemzeti nyelvet, 
melyen ezen megyében a katholika hit szabályai a népnek 
magyaráztatnak, gyökeresen értsék, helyesen beszéljék, egy-
házi olvasás, és énekekben jártasak legyenek. 

Azonban, tagadhatatlanul igaz lévén az, hogy ahoz, 
miszerint valaki a szó teljes értelmében jó hittan-hallgató, s 

0) Annal. 1. VI. c. 14. 
,u) L. 5. 
" ) Titus Liv. 1. 8. 
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tudós pap lehessen, legszükségesebb a latin nyelv, mert a 
kutforrások, és minden, ami igazán alapos tudomány név 
alatt jön, leginkább e nyelven sajátitható el, és e nyelv az, 
neveztessék bár holtnak, mely a tudományos embert, és pa-
pot az úgynevezett idiótától megkülönbözteti ; hiszen, ha a 
hittani pályán csakis anyanyelven kellenék tanulni, és tán 
igy többet tanulhatna az ifjú, mint ha latin nyelven tanulna, 
elébb mindeneknek át kellenék tétetni a latin nyelvről anya-
nyelvre, hogy az alapos hittani tudományokra hiány ne lé-
teznék a könyvek dolgában, ami ha meg is történik, akkor 
sem lenne tudós a papi ember, mert ahoz a deák nyelv is 
kívántatik , de a jog-magyarázó munkáknak anyanyelvre 
való áttételéhez, az illető fordítókon kívül, még a gaz-
dagság is kívántatik, amivel igen kevés ember dicsek-
szik a mai világban, — de az átforditásra szolgáló szók és 
kitételek is hiányzanak sok nyelvekben : — legjobb tehát 
az anyanyelv müvelése mellett, a latin nyelvet, mely kulcsa 
a tudományoknak, tiszteletben tartani, és mint eddig, ugy 
ezentúl is a latin nyelvet igen szorgalmatosan tanulni. 

E vágy megvan a szamosujvári gk. papnövendékek-
ben, kik főleg ez évben mint a nemzeti, ugy a latin nyelv-
ben tetemes előmenetelt tettek : sőt tán társulat is alaku-
land a latin nyelv tanulmányozására. — Igen jól van ez igy, 
mert hiszen régi időkben is valának papjaink, kik is csak 
anyanyelven tanultak, de váljon jó volt-e ez ? — itt Ítéljen 
más, ámde elfogultság nélkül. 

Kispapjaink jelenleg vizsgákat tesznek, és pedig igen 
jó sikerrel — minden részrehajlatlan, s tudományban dús férfi 
nagy-váradi gk. káptalani kanonok Nyisztor Bazil ő nagy-
sága, ki itten jelen van, a próbatételt figyelemmel kiséri és 
ismételve bevallotta : miszerint, díszére válik a méltóságos 
megyei kormánynak a papnövendékeknek az anya, és latin 
nyelvbeni képzettségök, s szép, mennyire előhaladtak a tu-
dományban : j a j de nem csuda, mert megáll a kivitel nélkül 
„dulcius ex ipso fonte bibuntur aquae." 

Püspökünk ő méltósága már több izben felhasznált 
minden alkalmat, miszerint a mostani nehéz körülményekben 
a nép Istene, apostoli királya, és hazája iránti köteles-
ségeinek ernyedetlenül megfeleljen — igen nyomós körle-
velekkel látogatá meg hiveit. Nálunk jó föpásztorunk ő mél-
tóságának kormánya alatt ugy állnak a dolgok, hogy jólét, 
erő, és életünket is oda adjuk a katholika hitért, és apostoli 
királyunkért, becsüljük a nemzetiséget, de tanulmányozni 
fogjuk a latin nyelvet is. 

G. J. 
MISSIÓI TUDÓSÍTÁSOK Chinából aKus-cseu-i ap. 

helyettnökségből. A következőkben Faurie ap. helyettes ál-
tal irt naplót, mely a Kus-cseui missióról szól, közöljük. 
A napló 1864 év julius 11-töl sept. 30-ig terjed. 

J u l . 11. T s i n - T s e n . Ma reggel a fővárosbóli elin-
dulásomkor, jó alkirályunk Lao, azon félelemből, nehogy 
az uton valami bajom legyen, 400 katonából álló kíséretet 
adott, saját testőrei közöl 50 embert. En csak 100 embert 
fogadtam el, ez untig elég volt. Három órai menet után lát-
ván, hogy az üt szabad, kíséretemet visszaküldtem. Egész 
napon át romok és a földön temetetlenül heverő hullák 
között haladtunk. A fővárostól egész Tsin-Tsen-ig nem ma-
radt egy ház sértetlenül, egész helységek tökéletesen feldu-

lattak. Néhány földmives visszatért ugyan a rizs körüli 
munkát bevégezni, hanem az évszak nagyon előre haladt 
már, és a föld fele eziden mivelés nélkül maradand. Tsin-
Tsenbe érkezve a mandarin a város kapujánál fogadott, jó 
lakást készített, hol kíséretemmel együtt ebédet is találtunk. 
Felöltözködtem, azután ünnepiesen köszönetet mondandó 
meglátogattam a mandarint. 

Ajándékul vittem neki egy legyezőt, és általam készí-
tett chinai mappát. Hogy ajándékimat értékesebbekké te-
gyem, ama legyezőre csillagászati képeket, európai hajó, és 
ismeretlen állatok alakjait festettem, chinai magyarázatot 
adván hozzá az egyik oldalon, a másik részen pedig a szent-
irás egy mondatát latin nyelven, melyeknek értelmezését 
a chinaiak rendesen kívánják, és hallván ezt, megelégedet-
teknek látszanak. Tsin-Tsen városa olyan most mint a szi-
get a tengeren, az egész környék leégett, elpusztult. A vá-
ros igen mocskos és szegény , keresztények nem igen 
vannak, azért visszatértemben itt prédikálni fogok. Laká-
somon a misét de propaganda fide olvastam. Elutazásom 
előtt azon foglyoknak, kik tsu-tsan-pu-i imolánk felgyúj-
tása miatt voltak bezárva, szabadonbocsáttatásukat kiesz-
közöltem, minek fejében és háláért csinos pagódájokat írás-
ban nekem ajándékozták. Ezen pagóda falujok közepén egy 
dombon fekszik. Kértek, hogy változtassam át templommá, 
ígérvén, miszerint mindannyian keresztényekké leendnek. 

K e d d j u l . 12-én. Gan-Pin. A tsin-tseni mandarin 
4 emberből álló kíséretet adott, a ganpini pedig államkölt-
ségen fogadott egy vendéglőben — az alkirály parancsára. 
A városban kevés keresztény van. Tsin-Tsentől Gan-Pinig 
minden leégett. Értesültem itt arról, hogy néhány utas, ki 
utánam egy nappal indult, a főváros és Tsin-Tsen között 
kifosztatott, állítólag a visszatért forradalmiak által, hanem 
én azt hiszem, a rablók kóborló katonák voltak. — Gan-
Csuen-Fu jul. 13. Gan-Pintől idáig a vidék elég jó állapot-
ban van, hanem az utakon mindenütt kiváudorlottakkal 
lehet találkozni. A gan-csueni mandarinok fényes fogad-
tatást készítettek nekem. Az összes polgári és katonai ha-
tóságok elémbe jöttek zászlókkal, zenével, ágyúval. Ezen 
kísérettel vezettek be gyógyszertárunkba, mely egyike a 
város csinosabb házainak, hol kápolnánk is van. Az alprae-
fectus fényes ebédet adott tiszteletünkre, és a következő na-
pokon a többi mandarinok követték példáját. A főnök aj-
tóm elé a tekintély minden jelvényeit tétette, ezektől ittlé-
tem alatt magát fosztván meg. Ez oly kitüntetés, minőben 
csak az alkirályok, és tartományi kormányzók szoktak 
részesülni, azért szabadkoztam, de nem használt semmit, 
valahányszor a küszöbön kiléptem, vagy hazajöttem, három-
szor dördült meg az ágyu. A nemzetőrség egy tisztje töm-
löczbe vettetett, mivel a fenálló szerződések ellenére a ke-
resztények ellen zászlót emelt, én kieszközöltem szabadsá-
gát, és ő még az nap este kápolnánkba jött imádni Istenün-
ket. Megijedvén a forradalmárok közeledtének hírére, a 
mandarinok hozzám jöttek tanácsot kérni a védelem mily 
módoni rendezésére? Habár azt feleltem is, hogy a hadi mes-
terséghez nem értek, mégis egy megjegyzést tettem, t. i. 
a rendetlenségek előidézésében legelsők a katonák, kik sok-
szor a forradalmárokkal egyiránt zsarolják a szegény né-
pet, hogy nézetem szerint legjobb lesz nemzetőrséget szer-
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vezni, és a katonaságot be sem ereszteni. Tanácsomat siker-
rel követték. Gran-csuenben csak három napig maradtam. 
A gyógyszertár helyiségei szűkebbek levén, hogy som a po-
gányokat befogadhatnák, kértem a mandarint, hogy vissza-
tértem idéjére tágasabb helyiségről gondoskodjék. Elutazá-
somkor szintén ugyanazon ünnepélyességek között kisértek 
ki a városból, mint jöttémkor. Noha kora-reggel volt, a 
mandarinok mégis a falakon kivül vártak, egy pagodánál 
leszállva, theával és süteménynyel vendégeltek meg, azután 
búcsuztunk. 

T s e n-N i n-T s é n (Elsőrendű kerület) jul. 18. Ami a 
Gran-csuentől idáig terjedő vonalon leginkább meglep, az a 
gyönyörűen végig húzódó hegylánczolat, melynek legfel-
sőbb csúcsain erődfélék vannak épitve, hová pórok húzódnak 
a forradalmárok közeledtére. Ha eme dombok, csúcsok er-
dőkkel lennének boritva, a látvány még sokkal regényesb 
volna. — A tsen-nin-tséni mandarin (Ly-Pao-Hin) régóta 
barátaim sorába tartozik, és az általam eddig ismert man-
darinok legbecsületesbike. Nem csuda, ha fogadtatásom még 
fényesebb volt, mint Gan-csuenben. A város tekintélyesbjei 
több kilométernyire elémbe jöttek, egy kii. pedig maga a 
mandarin fényes kísérettel. Zászlókon, három emeletes ve-
res esernyőkön, lovagokon, ágyúzáson kivül, még előttem 
veres és zöldbe öltözött, koronákat viselő gyermekek halad-
tak, örömtől sugárzó arczczal. Adja Isten, hogy minél előbb 
újra születessenek vizben és Szentlélekben. Itt is vallásunk 
elleni merényekért fogva tartott néhány fegyoncznek kisza-
badítását eszközöltem. Megtettem a sokásos látogatásokat, 
melyek különben nem fárasztók, mert az ember a legtöbb 
helyen le sem száll, hanem csak jegyet hágy ott. Csak a 
mandarinoknál szállok le, de ezen esetben is a látogatottak 
részéről az udvariasság azt kíván ja, hogy ne fogadjanak, 
mondván : ,uram ! nem vagyok méltó nagyságodat csekély 
házamban fogadni.' Ez nagyon üdvös szokás reám nézve» 
mert igy egy pár óra alatt elvégzem a visites-ket, melyekre 
máskint egy hét volna szükséges. Különben a leirt módon 
megtenni a látogatásokat kell. Ami engem illet, a viszont-
látogatókat elfogadom mind, mivel könnyű dolog vallási 
tárgyakra fordítani a társalgást, és igy a hit magvait a keb-
lekbe hinteni. 

J u 1. 20 - á n. Ma kezdtünk prédikálni a pogányoknak, 
valami százan gyülekeztek, kik készek lettek volna azonnal 
imádni, (alább kifejtendjük, mit kell e szó alatt itt érteni ?) 
De mi elhalasztottuk néhány napra, hogy megpróbáljuk 
őket. Ezen rendszabály nélkül farkasok vegyülnének a bá-
rányok közé. Most különösen a tekintélyesbek megnyerésén 
fáradozunk, kiket a többien seregesen fognak követni, és 
ezek közöl kettő már is a megtérés utján van. — Né-
hány pór Kuan-Li-ból ide jővén a vásárra, beszélgetésbe 
ereszkedett a nap nagy eseményéről, a keresztény vallás 
hirdetéséről. Egy közölök mondá : ,a mákonytól el fogok 
szokni, és imádandom az igaz Istent ' A másik beszélt a ke-
resztények ellen, arról vádolván őket, hogy a haldoklók 
szemeit kikaparják, szereket használnak az emberek elbü-
völésére, és más itt régen koptatott rágalmakkal illetett 
bennünket. Figyelmeztették, hogy ne szóljon most igy, mert 
ha nagyon hosszú a nyelve, majd lecsípnek belőle ; de ő 
csak folytatta átkozódásait, mire azután megragadva meg-

kötözték, elhozták a biró elé, a tanuk kihallgattattak, és ő-
fogságra ítéltetett. Most jajgatva kegyelemért esdett, és én 
közbelépvén, felesége és gyermekei miatt, nehogy ezek érette 
szenvedjenek, bocsánatot eszközöltem. Nevezetes, hogy 
azok, kik hitünk ellen intézett erőszakos merényletek vé-
gett megbüntettetnek, rendesen hozzánk csatlakoznak ké-
sőbb, s megtérnek. Tehát — kérdené valaki — tömlöczre 
vetik-e azokat, kik a ker. vallás ellen szólnak ? Igen, és 
pedig 1-ör) mert a mandarinok keresik barátságomat az al-
király és a kormányzóhozi jó viszonyom miatt; és 2) mert 
hiszik, hogy nekem kedves dolgot cselekesznek, ha hitünk 
elleni legkisebb vétséget is szigorúan büntetnek; 3) mivel a mi 
ujon megtért keresztényeink igen érzékenyek e pontban. Ha 
valaki egy szót szól hitünk ellen, azonnal megkötik, és vi-
szik a mandarinhoz, természetesen In túlsúlyban vannak, 
valóságos chinaiak, amiért is sokszor intenem kell őket, 
hogy legyenek az evangelium szelleme szerint béketű-
rőbbek. — 

J u l . 24. Csen-Kia-Iuen. (Falu.) Idejöttem, hol a vidé-
ken 7—8 helységben 5 egész 600 neophytus van. Közölök 
többen kerestek Tsen-Nin-ban, és az uton ugyancsak sok 
puskaport durrogtattak. Az emelkedőben 10 ember kötéllel 
húzta kocsimat. El kellett hagyni a főutat, hogy erdős he-
gyen át juthassunk, melyen át fiatal emberek fejszékkel csi-
náltak nyilást szekeremnek, mert arról hallani sem akartak, 
hogy gyalog járjak. Bizonyos távolságokban egymástól, 
egyes csapatokban térdeltek, és áldásomat kérték a keresz-
tények. Ezen vidék jó uton halad, hála egy chinai szűznek, 
ki több hónapon át a népet imádságokra, és a keresztény 
élet egyéb szükségleteire tanította. Különben ez nem első 
eset, melyben a női ilynemű katechistáknak előnyeit tapasz-
talom. Visszavonuló, példás életük e szüzeknek tekintélyt 
kölcsönöz nekik még a férfiak előtt is; azután taníthatják 
a nőket és leányokat, amit a férfi katechisták nem tehetnek, 
ha pedig a nők jól vannak tanitva, az állomás megalapitott-
nak tekinthető, mivel a gyermekek keresztény nevelése biz-
tosítva van. Ma neveztem ki az öreg Csen-t, a nemzetőrség 
kapitányát, katechistának, és segédül melléje rendeltem bi-
zonyos Tsai nevü, ezelőtt rosz erkölcsű egyént, de ki most 
buzgó keresztény. — 

K u a n - L y e n , jul. 23. Csen-Kia-Luen-tól csak 3 
mértföldnyi ut van, de milyen hegyek ! Két meredek hegy 
között egy völgy terül el, melyen át egy patak foly, ezen a 
Pa-Lin-Kiao hidján mentünk keresztül. Nem messze ide la-
kik Ouy, a nemzetőrség egy főbb tisztje, kit mint a keresz-
tények ellenségét jeleztek, és híveim azt akarták, hogy fo-
gassam el ; én azonban máskint cselekedtem, elküldtem 
hozzá titoknokomat, akitől megijedt, mert az liivé, hogy fe-
jéről van szó. Reszketve jött elémbo, és a hídon előttem 
homlokával a földet érinté. Felemelve őt leültettem mellém. 
Beszélgetésben kitűnt, hogy fondorlók hinték a konkolyt 
közénk, azt hazudtak ugyanis neki, hogy egy egész franczia 
ezred van kíséretemben, hogy meg akarom gyilkoltatni, bir-
tokát elvenni, stb. amiért is joghatósága területén senkit 
sem bocsátott a keresztényekhez. Látván szelíd bánásmódo-
mat, meghitt, hogy visszatértemben szálljak ő hozzá, ígér-
vén, hogy egész családjával meg fog térni. (Folyt.) 



KÖNYVÉSZET. 
Sartori Károly, bécsi könyvkiadó s könyvárus ismét 

jó számmal adott ki kath. könyveket. Nyomdája, s kereske-
dése tisztán csak kath. könyvekre szorítkozik, nem akar-
ván tulajdonosi jogát, pénzerejét a tévely terjesztésére, vagy 
a kath. egyház jogainak, igazainak megtámadására fordí-
tani. Oly könyvkiadó, aki lelkismerete ellen pénzt nem gyűjt, 
aki a gonosznak terjesztésén, a jónak üldözésén magának 
palotát nem emel. Rövid átnézettel kisérjük legújabb kiad-
ványait. Nyomtatott eddig német, latin, franczia nyelven, 
nyomtatásai mind díszesek, Europa bármelyik könyvkiad-
ványaival mérkőzhetnek, sokat pedig fölülmúlnak díszben, 
s correctségben. Még magyar nyomtatást nem kaptunk nyom-
dájából, habár tudjuk, hogy a legszívesebben tenné, s oly 
olcsón, ha még nem olcsóbban állítaná ki , mint bármely 
pesti, posonyi nyomda. 

1) ,Die Braut des Gekreuzigten' két kötetü munkát 
már ismertettük. Ez az angyalokról nevezett Mária szűznek 
életét adja, ki ez évben a szentszéktől a boldogok sorába 
iktattatott. Ara 2 fr. r 

2) Érdekesebb, a lelkipásztorokra, hitszónokokra, len-
nének bár leggyakorlottabbak, igen hasznos „Kath. Fest-
und Gelegenheits-Reden, nebst mehreren Predigt-Skizzen. 
Gesammelt und herausgegeben von dr. M. Binder und dr. 
A. Kerschbaumer." Mind kettő hittanár Szent-Pöltenben, s 
különösen e második igen termékeny iró, mivel minden év-
ben két, vagy három könyvvel kedveskedik a közönségnek, 
anélkül, hogy öt fölületességről vádolni lehetne. 

A könyv tartalma alkalmi beszédek, melyek úgyis ne-
hezok szoktak lenni, s nehézségük miatt közhelyekben fo-
rognak, hacsak a szónoknak tárgyavatottsága e nemben 
szigorúan a tárgynál meg nem marad. 

Tekintve a személyeket, kiktől e beszédek származ-
nak, a tárgyavatottság azonnal szembeötlik. A jámbor szivü, 
a szent életű, a tudós, s minden munkáján asketikus irányú 
Feigerle, st.-pölteni püspöktől hoz hét beszédet, a többi 20 
beszéd másoktól van.Sarkander János boldoggá-avattatására, 
toronykeresztszentelésre, prépostmegáldatásra, papi, szerze-
tesi secunditiára, menyegzőre, aranymenyegzőre, százados 
búcsuünnepélyre, apáczatemetésre, sírkertszentelésre, lovag-
rendfeltüzésre, stb. — mindolyau alkalmak, mikor az al- és 
főesperestek, vagy más jelesnek ismert szónokok, kik ily 
különös alkalmakkor felszólittatni szoktak, és sokszor elég 
idő sincs rendes készülésre, elmélkedésre, e könyvet szíve-
sen és hálával fogják fogadni, mint auxilium in tempore op-
portuno. 

Ezen alkalmi beszédeken kívül találunk még e könyv-
ben szentbeszédi tervezéseket, és pedig 1) pünköst utáni 
11-ik vasárnaptól advent 4-ig vasárnapjáig, mind a szent-
atyák szólamaiból összeállítva Bindertől ; 2) Szűz Mária ün-
nepeire készített beszédtervek „Commentarius de immacu-
lato conceptu" czimü könyvből ; 3) ugyszinte Hähnlein „Ma-
riologia" könyvéből, nem különben „Tabella Mariana" czimü 
könyvből, mely Mozij Kristóf által 1718-ban kiadatott. Ehez 
csatoltatik még egy igen jeles útbaigazítás Sziiz Máriáról 
tartandó beszédekre. 

Nem csekély, sőt főérdeme van e könyvnek a májusi 
ájtatosságra készített beszédtervezetekben. Hét évre nyújt 
beszédanyagot más és más szerzőtől. Ara 80 kr. A könyv 
pedig 14 tömött ív. 

3) „Gebetbuch für die christliche Familie, von J. Wil-
lim." — Az imakönyvek irodalma elég széles, s legújabb 
időkben dicséretes irányt vett fel. A kath. életnek kinyo-
mata, de egyszersmind éltető eszköze is. Egy jó imakönyv 
két nemzedék vallásos életének tápja. A föntnevezett ima-
könyv semmi különöst nem mutat fel, csak a czélszerüséget. 
Kis 12-tedrét, csinos betűvel. Egyben kitűnik, hogy a ker. 
anyák társulatának imakönyve. E társulat 1850-ben Fran-
cziaországban alakult, Ratisbonnei János pap 1851-ben re-
ája a szentatya áldását kinyex-te, azon év april 10-én Lilie-
ben, oct. 15-én Cambrayben püspökileg jóváhagyatott, 1853-
ban a párisi érsek helyeselte, 1856 mart. 11-én IX. Pius, 
mint egyletet elismerte, s búcsúkkal tetézte. Azóta Mainz, 
München, Aschaffenberg, Freiburgban, 1864 óta Konstanti-
nápolyban, Pondichéryben, Brasiliában, Algierben megala-
kult. 1862 aug. 16-án Bécsben megalakult, főtemplommal 
sz.-Péterhez, a társulat papja épen Willim, kitől van az ima-
könyv. Bécsben jelenleg 200-nál több tagja van, a társulat 
czélja ker. család, ker. gyermek-nevelés. Ara az imakönyv-
nek, befűzve, 80 kr. o. é., 15 iv, 472 lap. 

4) Szűz Máriának különös tiszteletére van a Schmid 
Ferencztől irott imakönyv is e czim alatt : „Gebet- und Er-
bauungsbuch für Verehrer Maria." Kilenczedik kiadás. Eré-
nye ezen imakönyvnek Szűz Mária életének s erényeinek 
szentelt elmélkedésekben van letéve. Kezdve az ő szeplőte-
len fogantatásától, életén, fájdalmain át, a dicső mennyekbe 
felvételéig, imákkal, énekekkel. Ara 80 kr. o. é., 478 lap. 

5) „Thomas a Kempis" Brunner Sebestyéntől fordítva 
németre, ára 40 kr. 

6) „Poetische Aehrenlese" az ifjúság számára szavai-
latokra, ára 20 kr. o. é. 

7) „Lectiones in usum cleri ;" ismeretes, már nyolcza-
dik kiadás, Schmid Ferencz arczképével. Ara 60 kr. o. é. 

8) „Von der Kunst" Führich Józseftől, azoknak kedves 
szolgálatot tesz, akik a kath. művészetnek szentelik tanul-
mányozásaikat. Csak első füzet jelent meg eddig, ára 30 kr. 
o. é., de a szerző és a kiadó neve kezeskedik felöle, hogy a 
munka további füzetekben gyorsan fog következni. Amint 
az első füzet mutatja, a szerző dogmaticus alapon áll, ilyen-
ből indul ki, hogy a kath. művészetnek elméletét tudomá-
nyos alapból tárgyalhassa. Amilyen az indulópont, olyan a 
lehozás is ; talán e műről bővebben is fogunk szólhatni, ha 
az Isten megengedi. 

9) „Nationalität-princip und Christenthum" Wilden 
M-től. Egy alkalmi beszéd, tisztán egyházi szempontból. 

10) Végre, mit minden képkedvelőnek ajánlhatunk 
„Wiener Gallerie religiöser Bilder in Stahlstichen." II. Heft. 
Szép aczélmetszetteket hoz nyolczadrétben, egy füzet, vagy 
is 6 képnek ára 30 kr. o. é. 
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VEGYESEK. 
Első naptár 1867-ik évre . . . az ,Egri képes naptár' . 

Bizony, bizony az egriek túlszárnyalják a pestieket. A köz-
naptáron kivül jeles tartalma van épületes olvasmányra : 
ker. inissiók történelme, az egri fögymnásium története , 
az ausztriai birodalom legnépesebb városai, Mátyás király Bo-
roszlóban, a magyar papság érdemei a nevelés körül a mo-
hácsi vésztől 1846-ig, gazdáknak, gazdasszonyoknak való, 
versezetek, emlékmondatok, adomák, helyleirások, stb. Czél-
szerü összeállítás. 

Londonban farmstreeti kath. templomban, a Berqueley 
piaczon, gyászszentmise tartatott a Csehországban elesett 
osztrák katonákért. 

Haitiben Cosquer érsek maj. 26-án három belföldit ál-
dozárnak, hármat szerpapnak, egyet alszerpapnak szentelt 
fel, háromnak pedig a tonsurát feladta. Mindnyájan a sz. Mar-
tial papneveldében neveltettek, mely oly szép jövőt igér az 
egyháznak Haitiben.Gefíárd köztársasági elnök a concordátu-
mot a leglelkismeretesebben megtartja. Legközelebb két szer-
zetes-ház nyilt meg Haitiben, az iskola-testvéreké a főváros-
ban, sz. Józsefről nevezett nénéké pedig a vidéken. 

Quid non mortalia pectora cogis auri sacra fames'? 
Mondhatnók egy végrendeleti végrehajtóról Francziaország-
ban. Egy szegéiiy polgárnak, ki mint lovas szolgált a had-
seregben, egyetlen lova és egy kutyája volt. Halála óráján 
mondja szomszédjának : adja el lovamat, s a pénzt adja oda 
N. kápolnának, a kutyát tartsa meg magának. A szomszéd 
vásárra viszi a lovat és a kutyát. Egy vevő 500 frankot 
ajánl a lóért, a kutyáért nem akart adni semmit. A végren-
delet végrehajtója mond ja : „vegye meg a kutyát 500 frank-
ért, a lovat oda adom 5 frankért.4 ' A vásár megtörtént ; a 
kápolna 5, a végrehajtó pedik 500 frankot kapott, s gon-
dolja okosan cselekedett. Mintha Isten sem volna az égben. 

Luther Márton utolsó ivadéka, Luther Kata, mikint a 
párisi Siècle irja, a napokban meghalt. Ezen Katának szülői 
már katholikusok voltak, s igy az utolsó Kata is mint ka-
tholikus halt meg. Kata volt a C3alád első anyja, Kata volt 
az utolsó leánya is. Az első Kata apáczából szentségtörő lé-
péssel férjhez ment, lett protestáns : az utolsó Kata már ka-
tholikus volt. A család tehát az Istennel kiengesztelődött, 
nevét visszaállította a kath. egyházban, de ki állítja vissza a 
világra hozott csapást, mely e névhez van csatolva ? 

A szeplőtelen fogantatás és sz. Péter oltalma alatt Ro-
mában sz. Péter lánczairól nevezett társulat alakult, mely-
nek minden tagja egy kis lánczot visel, mely alakjára nézve 
hasonlít a nagy lánczhoz, melylyel sz. Péter Jeruzsálemben 
és Romában meg volt kötözve. Folyó év maj. l-ig 22,434 
tag volt beírva, az igy eladott lánczocskák ára sz. Péter 
templomának, az Esquiiin hegyen, díszítésére fordittatik. 

„Handbuch für Staatskunde" Kellner Vilmostól Lip-
csén kiadott munkájából következő adatokat veszünk ki : 
Austria a lombardi-velenczei tartományokon kivül30,562,932 
lakost számit. Ezek közöl 7,889,955 német, 15,027,646 sláv, 
4,947,134 magyar, 4 millió többi nemzetiség. A sláv elem ta-
hát az egész népességből felét képezné nemzetiségre nézve. 
A liberális politika, melynek nemzetiség és népszava-
zat a födogmája, a birodalmat azonnal slávvá teszi, mihelyt 
a nagy Németországtól elszakad. — Sz. István koronája 
alatt van : 4,333,987 magyar, 4,282,927 sláv, 1,484,948 né-
met, 2,416,824 oláh. A liberális politika itt is veszélyt hoz a 
hazára. Lehet hogy 20, lehet hogy 50 év múlva, a nemmagyar 
elem számi tulsulyjának tökéjét erősen fogja kamatozhatni 
a magyar elem ellen. — Religiora nézve a 30 milliomból 
21,968,686 katholikus. 11,050,302 nemkatholikus. Kéthar-

mada tehát teszi a számtulsulyt. Es pedig ezeml l milliom-
ból : Magyarországban 2,349,268, Erdélyben 461,837 pro-
testáns, a többi nemegyesült, unitárius és zsidó. — Száza-
lékba veve a lakosságot : az egész birodalomban 79,05°/ u 
katholikus, 20,05% nem-katholikus ; egyenkint : 10,16% 
görög-egyesült, 9 ,17% protestáns, 8,41% görög-nem-egye-
sült, 0,02% kath. örmény, 0 ,01% szakadár örmény, 0,15% 
unitárius, 0,01"/o különféle secta, 3,02% zsidó. A lajtántúli 
birodalmi részben a katholikus 96,81%, protestáns 2,02%, 
zsidó J, 14°/0> nemegyesült 0,02%. — A papság aránya ez: 
Alsó-Austriában, 1,324 pap, 2 g. k., 3 g. n. e., 61 prot. lelkész, 
73 kolostor, 1,232 szerzetes, 752 apácza; Felső-Austriában, 
733 pap, 13 prot. lelkész, 35 kolostor, szerzetes 442, apácza 
296; Salzburgi grófságban, 351 pap, 12 kolostor, 125 szer-
zetes, 261 apácza; Stájerországbari, 1,182 pap, 5 prot. lel-
kész, 35 kolostor, 516 szerzetes, 329 apácza; Karintiában 
528 pap, 15 prot. lelkész, 12 kolostor, 190 szerzetes, 105 
apácza; Krainben 708 pap, 1 prot. lelkész, 7 kolostor, 73 
szerzetes, 70 apácza; Görz-Istriában 908 pap, 9 g. n. e., 3 
prot. lelkész, 21 kolostor, 177 szerzetes, 78 apácza; Tirol-
ban 2,660 pap, 23 kolostor, 1,224 szerzetes, 1,032 apácza ; 
Csehországban 3,581 pap, 57 prot. lelkész, 110 kolostor, 
L,128 szerzetes, 492 apácza; Morvaországban 1,670 pap, 32 
prot. lelkész, 45 kolostor, 345 szerzetes, 210 apácza; Silé-
ziában 282 pap, 13 prot. lelkész, 9 kolostor, 36 szerzetes, 
134 apácza; Galicziában 1,578 pap, 2,350 g. e., 1 g. n. e., 
19 prot. lelkész, 116 kolostor, 736 szerzetes, 513 apácza; 
Bukovinában 41 pap, 17 g. e., 348 g. n. e., 4 prot. lelkész, 3 
kolostor, 50 szerzetes, apácza nincsen. Mindössze a biroda-
lomban 1 patriarcha, 4 primás, 11 érsek, 58 megyés, 24 fel-
szentelt püspök, 35,265 áldozár. Összes egyházi jövedelem 
23,925,831 frt., a fekvő birtok ér 366,890,986 irtot, ra j ta 
10,960,084 adósság van. Egy papi egyénre esik évenkint 
700 frt. de a jótékonyság lehúz 350 ftot. 

Az amerikai Egyesült-államok congressusa Miksa ine-
xicói császár iránt ellenséges határozatot hozott és ezt az 
elnökhez miheztartás végett átküldte, föntartván magának 
a többi, még ellenségesebb határozatok hozatalát, miután az 
okmányok, melyek Mexicóra vonatkoznak, hivatalosan kö-
zöltetni fognak. — Tehát Miksa császár, mint teljes demo-
crata sem talál rokonszenvet. Melyik fejedelem nyert volna 
valamit, mikor magát nem fejedelmiesen viselte ? Isabella 
Italiának elismerése által mit sem nyert, vesztett pedig mér-
hetlen sokat. Miksa császár az ő egyházellenes rendeletei-
vel elvesztette legjobb alattvalóinak szeretetét ; de az egy-
ház ellenségeit meg nem szeliditette. Elszakadt közötte és a 
szentszék közötti közlekedés ; Washingtonnal pedig máig 
sincs közlekedés. — A democrata, a respublicanus nem bo-
csát meg soha egy kiralynak sein. A mexicóiak kath. feje-
delmet akartak ; Miksa adott nekik forradalmit ; a mexicó-
iak forradalmi fejedelmet nem akarnak, a többiek pedig 
épen semmi fejedelmet sem. Két szék között Barbár-
nak nevezte a washingtoni congrossus Miksa rendeletét, 
mely szerint mindenik lázadó, ha fegyverrel kézben elfoga-
tik, meglövetéssel fenyegettetik. Nem vagyunk birók ilye-
sekben; de kérdenők: nem volt barbár Lincoln, aki épen 
ezt tette '? nem barbár-e maga a congressus, mely Davis-t 
máig is tömlöczben tartja '? S nem volna-e kedve, barbárnak 
nevezni Victor királyt, aki, miután 18 várost, melyben sok 
fegyvertelen, sok csecsemő, sok agg volt, porrá égetett, ma 
is rögtön lövettet ? Nem volua-e kedve barbárnak nevezni 
azokat, kik Varsóban két éven át ugyanezt teszik ? — Ha 
királynak hivatik valaki, annak lövetni barbárság; lia for-
radalmi, vagy köztársasági, egy szóval democrata a neve, 
annak lövetni, mészárolni, égetni szabad, s műveltség lesz. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaca és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel ő frt. 20 kr., I 
helyben 4 fr t . 90 kr. o. é. 

TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 

Mi a jelenünk? mi a jövőnk? Jelenünket a 
földi helyzetek mutatják, jövőnket csak az égi Ígé-
retekben birjuk. A jelen aggaszthat, de nem csüg-
geszt, a jövő félelemmel tölt el, de kétségbe nem ejt. 
A kath. lélek csak másokon látja, mi a kétségbeesés. 

Jelenünk az egyházállami viszony óriás kér-
dése, mely minél nehezebb, felismerése annál szük-
ségesebb, nehogy a tévelyek sokaságát saját téve-
lyeinkkel szaporítsuk, sulyositsuk. Quod si sal in-
fatuatum fuerit, in quo salietur? 

Az egyház lassú lépéssel győzedelmeskedett a 
pogány császárságon. Három első századon mint 
elnyomott szenvedett, három századon át, 12-től 
15-dikig, mint győztes uralkodott. Nem nyomattat-
hatott el az első három századon át, mivel isteni 
intézmény volt ; nem győzedelmeskedhetett ezer év 
múlva teljesen, mivel e földön volt, a véres üldözé-
sek után csakhamar a kedvezések üldözése állt be, 
— — ma a nem ismerés, az ismerni nem akarás 
üldözése dúl. Uralkodásának áldásait a 16-ik szá-
zadi vallásos és politikai forradalom megszakitotta. 
Eretnekség, deismus, atheismus, vagyis caesarismus, 
liberalismus, s a forradalom győzelemre törekedett 
mindig. 

A caesarismus, pap és király egyszersmind, 
uralkodott a testeken, a lelkeken. Caesar a capito-
liumi Jupiter helyettese, egen és földön ur volt. 
,Caesar nem lehet keresztény,' mondá Tertullianus, 
mert hogy az legyen, a lelkek kormányzásáról le 
kell mondania, a két rendet, égi és földi, el kell is-
mernie, a földivel meg kell elégednie. Ez caesar 
megsemmisülése volt, amit ő jószántából elfogadni 
nem akart. A pogány caesárt csak kényszerültség . 
vihette arra, hogy ker. király legyen,. . . mikor lét-
alapja nem volt többé. 

Caesar keresztény lett, de emlékeit, hogy a 
lelken is uralkodjék, fel nem adta. A bizanczi csá-
szárok dogmatizáltak, I. Napoléon irigy szemmel 
nézte a lelkek fölötti uralkodást a pápák kezében. 

A reformatio tagadván a tekintélyt, hogy fön-
állhasson, Caesarnak, vagy a democratiának karja-
iba vetette magát. A prot. fejedelmek pogány Caesarok 
lettek, mikint az angol, dán, svéd, porosz király 
mai nap, a muszka czár, a török, a marokkói csá-
szár. Uralkodnak a testeken, uralkodnak a lelkeken 
is, kezökben a büntető-codex, s a liturgicus agenda 
is. Az égi rend a földitől, a lelkismeret országa a 
házi baromtól a kath. egyházon kivül sehol sincs 
elválasztva. Pedig ez minden politikai, minden pol-
gári szabadságnak föltétele. 

A kath. fejedelmek kedvet kaptak a prot. feje-
delmek mindenhatósága után vágyakodni. XIV. 
Lajos Francziaországban, II. József császár a romai 
birodalomban ugyanazok lettek a katholikusok kö-
zött, mik valának a prot. fejedelmek, t. i. despoták, 
hatalmuk alatt birván a testeket, a lelkeket. A prot. 
jogtudósok után a katholikusok is a pogány caesar 
elméletét fejtegették: ,az állam én vagyok; ha a 
lelkek nincsenek hatalmamban, én semmi sem va-
gyok.' 

Az udvar a kath. püspökökre épen oly fojtó 
volt, mint Lutherre, Melanchtonra a hassiai Fülöp 
barátsága. Harminczkét püspök, élükön Bossuet, 
1682-ben a püspökök jogait emelték ki a pápa ellen, 
hogy 1789-ben 3771egista az ember jogait kiáltsa 
ki a király ellen, hogy végre az 1793-i férfiak a 
pápa, a püspökök jogaival együtt nyaktilózzák le 
a királyt és a polgárt, kiben még a becsület élt. 

Semmi tévely, semmi bűn nem hal ki egészen 
e földön, valamint az igazság, az erény sem ural-
kodhatik allandóan. Mult század végén a pogány 
caesar feltámadt, egész Európán uralkodott, hogy a 
liberalismusnak, ezután a forradalomnak engedjen 
helyet. A wittenbergi hittételeket a gallicán tételek, 
ezeket az emsi punctatiók követték, bezárták a té-
telhagyományt az ember jogainak 17 pontjai, a for-

9 



# 

— « 6 6 «+•— 

radalomnak alapelmélete. A forradalmi államtan a 
forradalmi hittanból született; a papság hozza le e 
földre az Istent, ő hozza le, ha téved, az ördögöt is. 
Ubique primus, ubique eminens. 

A caesarismus romai, a liberalismus görög 
eredetű, mely a humanismussal lépett be Európába. 

Igaz, az isteni malaszt szükséges az örök életre, 
de nem szükséges a földire. Grratia est donum super-
additum. S habár az ember soha sem volt in pura 
natura, képzelhető mégis oiy emberi állapot, mely 
egészen az isteni malaszt, vagy is megváltás nélkül 
legyen. Ez állapot a liberalismus, az Istenen kivül 
helyezett embernek, elmének, akaratnak elmélete az 
állami, a politikai, s polgári életre átvive. Caesar 
eretnekség volt, a liberalismus szinte az, a megvál-
tásnak tagadása, kizárása. Ha az Istent kitagadjuk 
az állami, a polgári életből, a többség akaratán ki-
vül nincsen támaszunk, s ajtót nyitottunk a forra-
dalomnak, a jogon kivül helyezett többség akaratá-
nak, melynekfensőbbcriteriuma nincsen, minthogy 
a többség ugy akarja. Ha ma üdvözölöd a többség 
akaratát, mivel felemel, holnap megsiratod, mivel 
lesújt, s valamint amott ugy imitt sem tartozik okát 
adni, miért teszi ezt. Oktalan cselekedet, mely ellen 
nem lehet fölebbezni. ez a liberális többség uralko-
dása, — liberális ! mivel az ész alól is felszabadult. 

Hol pogány caesar, hol liberalismus van, on-
nan a forradalom nem liiányozhatik, mivel mind-
kettő forradalom, azaz az elme és az akarat felláza-
dása minden felsőbb tekintély ellen. A liberális 
többség oly absolut önmagában, mint caesar, maga 
fölött senkit sem ismer. Hogy a liberális többség 
változhatik, mit sem segit, hiszen a caesáron is se-
gítettek a praetorianusok, leölvén egy Caesart, tet-
tek helyébe másat, gonoszabbat az elsőnél. A kö . 
vetkező liberális többség is gonoszabb lehet az 
előbbinél. Nincs is a pogány Caesarban, nincs is a 
liberális többségben mit keresni, semmint a gonosz-
ság kisebb, nagyobb mértékét. — az állapot, a helyzet 
erkölcsileg ugyanaz. 

Caesar ismeri Istennek egyházát, hatalmába 
venni iparkodik; a liberális többség, látván a cae-
sar sikeretlen törekvéseit, mellőzni akarja azt : a 
forradalom miután a kath. egyház mellőzése sem 
sikerül, megölni akarja ezt. 

Itt vagyunk. 
Mikor a caesar leghatalmasabb volt, a fejetlen-

ség épen akkor kezdődött. Caesar Bizanczra, a fe-
jetlenség a föld alá vándorolt, a pápaság a Capito-
liumra lépett, Lateran, Vatican lett a keresztény 

világ székhelye, — — Vatican a szellemi tekintély, 
Laterán a szellemi egység, Paulus extra muros a 
szellemi hatalom terjedésének, hóditásainak jelképe. 
A kath. király, milyent a pápaság adott Európának, 
egyesült erővel föld alá nyomva tarthatta volna a 
fejetlenséget; de az irigység a westphaliai békében 
felhivta, joggal felruházta azt. Fejlett az egyház és 
a királyság közötti szakadás, mig 1793-ban véresen 
feltűnhetett, ma uj rend előtt állunk, a fejetlenség 
rendje előtt. 

Mi az uj rend? Miben uj, lia rend? miben 
rend, ha uj ? 

A régi társadalomnak szétfoszlott, szétszórt 
elemei vannak, melyeket minél gondosabban ipar-
kodol összeilleszteni, annál élesebb ellenzésre találsz. 
Jó szándék van a kormány férfiaknál, csak mink 
érthetjük a titkot, hogy mihelyest valaki a kormány 
rúdját kezébe veszi, lett volna bár leggonoszabb, 
mégis föntartói irányban működik. Húlnak a kor-
mányrudról a férfiak egymás után, az elbukott mi-
nisterekből Európában egy ezredet állithatnánk ki, 
senkinek sem sikerült a szétszórt társadalmi eleme-
ket összeilleszteni. Mikor a legnemesebb lélek a 
kormányszékre ül, mikint az amphitheatrum vér-
tanuja, kiáltja : ,caesar ! morituri te salutant !' 
Könnyű a kormányférfiakra követ dobálni, ehez 
csak pajkosság, csak utczai hősieskedés kell, akit éltet-
nek, holnap az ingadozót abbahagyják. Lent van a 
baj, nem fent. A társadalom alatt üres mélység van, 
melyből a förgetegek felrohannak, s tisztára fújják 
a kormányszékeket. Nincs ki ellenállhasson, nincs 
ki székén megmaradhasson. Kit tegnap üdvözöltek, 
ma átkozzák, holnap megkövezik. Tekintsünk ha-
zánkra, a birodalomra, Europa bármelyik országára, 
ovatiók között lép fel a minister, hogy mihamar 
criminat'ók köpött lépjen le. ,Verefoenum est popu-
lus,1 mondja mindenki. Exsiccatumest foenum, ceci-
dit fios. 

Korszakunk az átmenet, az átváltozás súlyo-
san fájdalmas korszaka, — egy világ múlása, mely 
volt, egy világ születése, mely lesz. A haldoklás, a 
születés fájdalmai minket útban értek. Az önfentar-
tás ösztöne kapkodik a mult után, a haladás ösztöne 
vakon tör az ismeretlen jövőnek. Ez az uj rend, 
újság nélkül, rend nélkül. 

Küldene bár az Isten férfit, lángeszüt, szent, 
szilárd akaratut, hatalmast a cselekvésben, okosat a 
cselekvési módokban, aki kiengesztelné a multat a 
jövővel, megfékezné a vad indulatot, a mértéktelen 
érdekeket, a fejetlenségi szellemet törvény alá, az 
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önzést közjó alá bilincselve, e férfi csuda volna, az 
Isten irgalmasságának tanúsága, közbelépésének bizonyí-
téka, az emberiség szabadulása. Lehet szabaditó, minden 
kormányférfi gondolja, hogy az, de a massa damna-
tions szabaditható-e '? Hic labor, hoc opus. Az államférfi itt 
nem segit semmit, a forradalom mindent lerombolni akar, 
hogy ö romboltassék össze, századok munkáját egy nap 
rombolja le, s mit egy nap lerombolt, csak századok épithe-
tik fel ismét. 

A társadalmi elemek foszlottságát az állami hatalmak 
szapora bukása bizonyítja. Nincs állandóság, legkevesebbé 
a hatalmasoknál. Az igazság elve, mely tagadtatik, az ön-
érdek, mely előtérbe szorittatik, oly távol van egymástól, 
hogy lehetetlen oly combinatio, mely a kettőt összefűzze. A 
kielégítetlen önérdek azonnal forrong, dulakodik, a kormány 
alapja ingadozik, minden csak toldozás, foltozás, máról hol-
napra sinlődés. 

Nem vagyunk méltánytalanok a kormányok iránt, 
hogy ami lehetetlen, azt létre nem hozzák ; megteszik, amit 
tehetnek, s bár mily tökéletlenek, jobbak mégis a fejetlen-
ségnél. Ez incselkedik már Európában. 

Nincs kormány fér fi, kinek a társadalmi elemek mai 
nap szolgálatjára volnának. Egy két elemet bir belölök, 
azok által kormányoz, amig lehet, helyt ad más férfinek, aki 
szintén csak egyes, csak szakadozott elemekkel rendelkez-
hetik, — mikor kormányra lép, bukásáról elmélkedik. Hosszú 
idö kellett, míg a társadalmi elemeket, a religiot, a király-
ságot, a családot, a birtokot ernyedésbe lehetett hozni : 
hosszú idö kell, míg azok összeillesztethetnek. Mészárlás 
robbantotta szét azokat, Isten büntetése, hogy nem persua-
sio utján, hanem csak hosszú vérontások után alakulhatnak 
ismét össze. Az állami, a társadalmi igazságok, elvek, tanok 
fejtegetése mai nap más szerepet nem visz, mintsem a prófé-
ták a babyloni fogságban : megőrizni az igazságot, hogy ki 
ne haljon. „Oly mélységet hagy maga után a korona, mondja 
Sheakspierre, hogy egy nemzet sem képes azt betölteni." 
Hány korona hagyott maga után ily mélységet ? Annyi már 
a praetendens, mennyi a regens. 

Ez a jelenünk. 
Mit tesz az egyház ez állami, társadalmi felforgatások 

közepette ? Egy rend összedűl, feltűnik egy másik, hogy 
még hamarább dűljön össze. A kormányrendszerek már alig 
számítanak hónapokat, mikor ezelőtt századokat számít-
hattak. 

Ha az egyháznak, az ég eme leányának szabad volna 
az emberi okosság szabályait követni, visszavonulna a ve-
szélyes szövetségektől a mulandó kormányokkal. Emiatt 
szenvedett ö legtöbbet, mivel a kormányok tévedéseinek 
árát e földön neki kellett megadni, aki az örökkévalóságra 
törekszik. Mi könnyebb, semmint La Mennais tanácsa : ,sza-
kadjon el az egyház a törékeny kormányoktól/ vagy Mon-
talembert tanácsa : szövetkezzék az egyház a democra-
tiával. 

Az Isten parancsa azonban : külön téren maradni, de 
még sem szakadni el. A két rendnek fön kell maradni, el-
különítve, de el nem szakadva. 

Az egyház az égből leszállva e földön halad az égbe, 
útjában haló, születő földi rendet talál, ezekkel szükségké-

pen érintkezik. Nem e földből való, de mégis e földön van. 
Temploma e földön, szolgái földi emberek, birtoka, pénze, 
melyből szükségeit fedezi, földi tárgy, külső élete egészen a 
földi társadalomban van; tehát a társadalomi hatalommal 
szükségképeni viszonyban, melyből soha sem menekülhet. 
Minden lépten e földön az állami hatalommal találkozik, 
vagy ellenséggel vagy baráttal, ki ha közönyös is akarna 
lenni az iránt, mit csinál az egyház, ez még sem lehet kö-
zönyös az iránt, mit csinál a caesar, mivel ez békét vagy 
háborút, segedelmet vagy üldözést hordoz kardhüvelyében. 

Az egyház soha sem fél a háborútól, de nem is keresi 
soha sem. Ismeri erejének, valamint az állam gyengeségé-
nek titkát ; neki csak meghalni kell, hogy győzzön üldö-
zőjén. Béke apostola, minden lehető áron békét keres ; ak-
kor fogad csatát, mikor az állam a lelkismeretet követeli 
bérbe. 

Békét ajánl az egyház minden állami hatalomnak, 
lenne bár eredetére nézve a legtörvénytelenebb, egyet kí-
ván, hogy az illegitim hatalom törvényes uton járjon. „Red-
dite caesari, quae sunt caesaris, et Deo, quae sunt Dei,"— püs-
pökök, papok, hívek, reddite caesari, quae sunt caesaris ; 
királyok, kormányok, parlementek, polgárok, reddite Deo 
quae sunt Dei, mivel Jézus a királyok királya ; — ha ezt az 
állami' hatalom elfogadja, béke van. 

Ezt az egyház nem az elesett, hanem fönlevő hatalom-
nak ajánlja fel, mivel csak ez áll útjában, csak ez kinoz-
hatja öt. Az egyház nem bíró azon hatalom között, mely el-
bukott, és az között, mely fönáll, hogy a kettőnek létjogáról 
ítéljen : a földi jogok vesznek, születnek épen mivel földiek, 
az egyház örökös, — kinek kezében legyen pedig a hatalom '? 
ez földi jog, melynek birtokához jogos és nem jogos uton 
lehet jutni. Mikor a fönlevő hatalommal egyezkedik, nem 
sérti, nem csonkítja senkinek jogait. Azt keresi, ami az örök 
üdvösségre szükséges, a földiek örökös föntartására nincsen 
küldetése. XVI. Gergelynek „Solicitudo omnium ecclesia-
rum" brevéje a spanyolokhoz V. Kelemen, XXII. János, II. 
Pius, IV. Sixtus, XI. Kelemen bulláinak tanösvényein jár, a 
fönálló hatalommal, épen csak mint fönállóval egyezkedik. 
A kormányok változásairól az egyháznak ezer évesnél ősebb 
hagyománya van. 

Miért ? Az egyház engedelmességet parancsol olyan 
kormányok iránt is, melyek ötet üldözik, mert a kormány a 
társadalmi életnek első feltétele. Nem azon kormányon nyug-
szik a társadalom, mely volt, hanem amely létezik, ez van 
hivatva, hogy a társadalmat külső s belső ellenség ellen 
védje. Ha a felkerekedő kormányt is összetörjük, nincs tá-
masza a társadalomnak. Ha nem tiszteljük benne a törvény-
telen eredetet, tisztelnünk kell legalább a f'önlétet. Tagad-
juk bár létjogát, nincs jogunk akadályozni őt a társadalom 
föntartásáfcan. Jogtalanságból született ö, de mégis a jogta-
lanságok ellen küzdhet a társadalomban. Bűn volt eredete, jó 
lehet a, törekvése. Ezt pártoljuk, arról hallgatunk. Amily 
hallgatagok vagyunk eredetére, ép oly szigorúak az ö cse-
lekedetére nézve. Evvel elveink a legszélsőbb határaig men-
tünk, tovább hajszálnyit sem mehetünk. Kardot visel, s nem 
hiában visel, törvényt hoz, törvényt hajt végre : az ég leá-
nya, az egyház, könyezö szemekkel közelit hozzá, de mégis 
közelit, mondván : pax tecum ! 
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Igy tett I. Napoléonnal, XVIII. Lajossal, Lajos-Fülöp-
pel, Isabellával, III. Napoléonnal. 

Minden kornak, minden népnek olyan kormánya van, 
milyent megérdemel, s milyen lehetséges. Ker. kormányai, 
atyái nincsenek a mai nemzeteknek, mivel nem érdemlik 
meg, nem is lehetségesek ez időre. A szenvedély vasvesszöt 
követel : a prot. népeknek azonnal megszülettek az ő despo-
tái, — a kath. nemzetek is elpártoltak az igazságtól, meg-
jöttek az ő vasfiai is, mikint III. Napoléon Francziaországra, 
a kőmives despotia Belgiumra, Cavour utódai Italiára, és 
— hazánkra ? Itt is ez lesz. Olyan a kormány mindig, milyen 
lehetséges, milyen szükséges, hogy a rendet föntarthassa. 
Apostatricae gentes virga ferrea reguntur. Hullámzik a 
kath. nép az igazság és a tévely között, hullámzanak kor-
mányai is, mig kifárad, s felkiált : salva nos, quia perimus ! 

Az áliamegyházi viszony, egykoron oly egyszerű, ma 
szövevényes. A „Venerabilem" „Solitae" „Ad apostolicae" 
„Novit" „Clericis laicos" „Ausculta fili" ,,Unam sanctam" 
„Quod olim" „Meruit" „Roinani principes" „Pastoralis" „Si 
fratrum" „Exivi" „Defensor pacis"*) decretalisok oly egy-
szerűek, oly világosak, ma mégis elégtelenek. Felzavarodott 
az állami, a társadalmi élet, szövevényes lett a tan is. De 
mikor a csalhatatlan szólt, minden kétség eloszlott. A ter-
mészeti törvények, és az égi küldetés az iránytű. 

Pártkormányok vannak. Egyik bukik, más felkereke-
dik : az egyház miudenikök iránt ugyanaz. Egyik is másik 
is az ő fiaiból áll, s mikor gyónásra jön, soha sem jön szóba, 
mily párthoz tartozik. Mily bűnei vannak '? azt kérdezi, nem 
pedig mily politikai véleményei ? Bánja-e bűneit ? evvel 
megelégszik, hogy politikai véleményeit letegye, nem köve-
teli : kivéve, ha e vélemények ugyanannyi bűnök volnának, 
mikint Italiában. Méltányos az egyház mindenki iránt, mél-
tányos mindnyájok iránt ; tiszteli a tévelygő, a kétkedő 
lelkismeretet is, csak lelkismeret legyen, s nem gonoszság. 

A mai állami, társadalmi hullámzások között ez által 
véghetetlen szolgálatot tesz mind az államnak, mind a tár-
sadalomnak. Mindkettőnek alapja a lelkismeret, átka a lel-
kismeretlenség. Azért a lelkismeret tiszteletet viv ki magá-
nak a legkegyetlenebb zsarnok előtt is. Titkos büerönek ha-
tását érzi a kormányférfi, valahányszor lelkismeret áll előtte. 
Tiszteli ő ezt akkor is, ha ellene nyilatkozik, gyengéden bá-
nik vele. Az egyház mainap a lelkismeretet menti a társa-
dalmi romok között. A lelkismeret oly tér, hol a rend és a 
közjó találkoznak egymással; a kormányf':rfi tudja, hogy 
itt becsületes szövetségest talál. Nincs gyengédebb, de szi-
lárdabb sincs a világon, mint a lelkismeret : nincs álnokabb, 
de állhatatlanabb sincs, mint az érdek. Amaz mindig veled 
van, ha jóban jársz, ez akkor is ellened van, mikor veled 
látszik lenni. Az érdeknek te nem lehetsz szövetségese, ha-
nem csak eszköze. Esküszik, megcsal, — adományokkal teté-
zed, elárul. Állítsd össze, amint lehet, — kösd össze, amint bi-
rod,—gyúrd egy anyagba, amint tudod,—szorítsd egy alakba, 
amint akarod a különféle érdeket : kisiklik kezedből, szét-
porlik, elolvad mintádból, odahagy, elárul, ellened szövetke-
zik. Ellenségeiddel szövetkeztél, távol álló ellenségeddel ha-
talmadat megosztottad, ne csudáld, lia a hatalomból kivet. 

*) Philips, Ki-chourecht T. III. p. 192—308. 

Hosannát kiáltott, crucifiget kiált, dicsőséged fényes szol-
gaság volt. 

Mi a jelenünk ?• Állandóság a töredező, szakadozó földi 
rendben, — földi segély nélkül az égire szorulva lenni, — 
békét az ellenségnek is ajánlani, — tűrni, ami van, a termé-
szeti törvény és az égi hivatás terén maradva, — az érdek-
szövetségeket kerülve a lelkismeretet ápolni, — a történeti 
jogokat tisztelni, mikor az emberiség elpártol tölök, ezt kö-
nyezve nézni, könyezve utána menni, mivel fiaink ők, — 
szóval a ledülhetetlen épület oszlopai alól minden jó lelket 
oda hivni. 

Parabolae, etiam Dominus locutus est in pa-
rabolis. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, jul. 30-án. (Uzsora-törvény.) b) Troplong az e 

tárgyról irott röpiratában bevallja, hogy az uzsoráskodási 
szokás a pogányoknál közcsapás volt, köznyomort szült. Öt-
venszáztólit venni még igeu mérsékelt uzsora volt, Gato az 
usura maritima által 500 száztólit szedett. Amit a hadve-
zérek a hódított tartományokban, azt tették az uzsorások 
saját polgártársaikon. A királyi nép, a romai, nem akart 
dolgozni, a barbárok tartották őt pénzzel és búzával. A prae-
tendensek a consulságra busz harmiucz milliomot költöttek 
a választásoknál, ezt a barbároknak, és az ügyefogyottaknak 
kellett visszatéríteni. Prédálás a tartományokban, kobo-
zás az állami életben, uzsora a polgárok között egyenlő ut 
volt a gazdagodásra. Henyélés, pazarfény pénzt követelt, a 
földmivelés munkát igényolt, könnyebb mód volt az uzsorás-
kodás, ezt gyakorolták a királyi népnek főbbjei. Sylla köl-
csönadással vásárolta meg a szavazókat a Marsmezőn, Cae-
sar, Syllának sógorfia, kölcsönvevéssel kényszeritette őket, 
hogy Vinciugeto ix ellen őt küldjék Galliába, mivel külön-
ben adósságait soha vissza nem fizethette volna. ') Es akit az 
uzsorás egyszer körmeibe ragadott, nem szabadult az ki, 
mig minden vagyonát testével együtt el nem vitte. „Az 
uzsorás becsúszik házadba, irja Plutarchus, él, hizik birto-
kodon, melyet emészt, zsebről zsebre megtámad mindenkit. 
Aki egyszer az uzsorások kezébe esett, ott marad az, legfö-
lebb, mint a ló, urat cserél, de féken marad örökké. Csak 
ugy szabadulhat meg egyiktől, ha másiknak körmeibe veti 
magát, mig csak elnyomatva egészen töukre nem jut."2) 
Aranyszájú sz. János cmlit egy példát, hogy egy hitelező 
adóssáuak holt testét kobozta el, eltemetetni nem engedte, 
mig csak a rokonok mindent vissza nem fizettek. 

A lienyeség a ielketlenséggel párosult, kegyetlenségbe 
ment át. Ily társadalom volt a szabad uzsora. Az egyház a 
pazarfényt, az élvezetvágyat, a henyeséget kárhoztatván, 
szeretetet hozott be a polgárok között, az uzsorának mint 
társadalmi fekélynek véget vetni iparkodott. A gazdag se-
gíteni tartozott a szegényen, nem pedig szükségét kizsák-
mányolni. Itt az uzsorának gyökere volt felmetszve, az uzso-
ás mint Isten ellensége, felebarátjának gyilkosa tűnt fel. 

')Emenius,nehogy alárendelt tisztei megöljék,tölök nagy összegeket 
kölcsönözött ; s a tisztek, habár többször akarták Eumeniust megölni, nem 
ölték meg, nehogy benne pénzüket veszítsék. Plutarchus ,Eumcnius' XIV. 

De vitando aere alieno V. VII. 



A pogány bölcsek felismerték az uzsora társadalom-
ellenes természetét. Aristoteles megmondta, hogy a pénz ter-
mészetével ellenkezik, mivel nummus non gignit quidquam, 
az uzsora pedig szülés ,tokos', fenus a fetu. De hogy erköl-
csi bűnnek, Isten által letiltott cselekedetnek mondják, az 
nem jutott senkinek eszébe Az egyház ezt megtette. 

Az ó testamentomi tiltásokat, mint természeti törvényt^ 
emlékezetbe hozta. „Si attenuatus fuerit fráter tuus, ne ac-
cipias usuras ab eo, et amplius quam dedisti. Time Deum 
tuum, ut vivere possit fráter tuus apud te. Pecuniam tuam 
non dabis ei ad usuras, et superabundantiam non exiges."3) 
Exodi 22, 25. Deuteronomii 15, 7 — 10. 23, 19, 20. — 
Ps. 14, 1—6. 54, 10—12. 62, 12—14. — Prov. 28, 8. — Je-
rem. 15, 10. — Ezech. 18, 1—20. — 2. Esdr. 5, 7—12. — 
Végre Krisztus Jézus szavai „Si benefeceritis eis, qui vobis 
benefaciunt, quae vobis gratia ? Siquidem et peccatores hoc 
faciunt. Et si mutuum dederitis his a quibus speratis reci-
pere, quae gratia est vobis ? Nam et peccatores peccatori-
bus fonerantur, ut recipiant aequalia. Verumtamen diligite 
inimicos vestros, et benefacite et mutuum date nihil inde 
sperantes, et erit merces vestra multa, et eritis filii Altissimi, 
quia ipse benignus est super ingratos est malos." 4) — „Mu-
tuum date, nihil inde sperantes" a szentatyák támasza, 
melyre mindig hivatkoznak. Sz. Justinus, 4) Tertullianus,6) 
sz. Basilius,1) Nyssei sz. Gergely,6) sz. Ambrus,9) sz. Jero-
mos,10) aranyszájú sz. János, ") Venerabiiis Beda n ) stb. 
ezen mondatot az uzsora, sőt a kamat ellen magyarázzák. 

Az egyház gyűlöletessé tevén a bűnt, felébresztvén a 
szeretetet, az uzsorát üldözte. Nincs század, nincs szent-
atya, nincs egyházi iró, aki nem harczolt volna e társadalmi 
ellenség ellen. Ehez járultak a zsinatok, és a ker. fejedel-
mek. Megdűlvén a pogány birodalom és társadalom, az uzso-
rának uralkodása megszűnt. Felmerülhetett még a keresz-
tények között, fel is merült, de mindig mint ocsmány bűn, 
az uzsorás Istennek, embernek ellenségeül ismertetett, az 
egyházi közösségből kizáratott. A keresztények közöl kiű-
zetvén, a görög és romai pogány élet megszűnvén, hol és 
kiknél merült fel az uzsora ? A zsidóknál a keresztények 
között. „Non fenerabis fratri tuo ad usuram, sed alieno," ,3) 
megengedte a zsidók lelkismeretének, hogy a keresztényt 
uzsorával elnyomják. A zsidók urassága 13-ik században 
volt, a zsinati canonok is e korból a zsidók eme merényeit a 
keresztények ellen hatalmasan visszanyomták. A keresz-
ténynek az ő lelkismerete tiltotta uzsorát venni a zsidótól, a 
zsidónak lelkismerete pedig megengedte, hogy a keresztényt 
kizsákmányolja : a ker. társadalmat tehát védelmezni kel-
lett. Ma önmagára hagyatik kiki, sőt az állami törvények 
nem a gyengét, hanem a hatalmast kezdik védelembe venni, 

s) Leo. 25, 35 - 27. 
*) Luc. 6, 2 7 - 3 8 . 
s) Apol. c. 2. n. 15. ed. Paris. p. 52. 
8) Contra Marcion, 1. 4. c. 17. ed. Kigard p. 429. 
7) Horn, in ps. 14. et contra feueratores n. 5. ed. Bened. T. 1. p. 107. 
8) Oratio contra usurarios. T. 2. p. 229 ed. Morelli. 
9 ) In Tob. c. 16. 
, 0) Comm. in Ezech. c. 18. ed. Bened. T. 3. p. 8 1 9 - 8 2 3 . 
" ) T. 4. p. 413. T. 7. p. 82. ed. Bened. 
«) T. 5. p. 289 ed. Col. Agripp, 1688. T. 8. p. 381. 493. 580. 673. 

T . 5. p. 289. 
" ) De ut. 23, 19, 20. 

azért törültetnek el az uzsoratörvények : a ker. állam min-
dig a gyengét védi az erős ellen. A pogány állam némely, 
esetlegesen hatalmas osztályok uralkodása volt a nagy tö-
megen : mainap ismét ez tűnik fel. A feudalismus alatt ki-
váltságosak uralkodtak, de alattvalóiknak atyáik voltak, 
mikint a magyar nemesség volt mindig : most a pénzha-
talmasok, vagy a pártok vezérei uralkodnak a tömegen, 
anélkül hogy a feudalismus atyai szeretetét bírnák. 

Nem idézhetvén a szentatyák tüzbeszédeit, éles nyi-
latkozatjait századról századra ; de v.égig tekintvén ezeken, 
a szentatyák és a scolasticusok között némi különbséget ta-
lálunk e tárgyra. A szentatyák az uzsoráskodással szedett 
vagyont visszatéríteni nem parancsolták; 1151-től kezdve 
pedig az uzsorával szerzett összeg visszatérítendőnek mon-
datik. A szentatyák ugyanis azon szeretetet vették indokul 
az uzsoráskodás ellen, mely a világot megváltoztatta ; a sze-
retet pedig tiltja a bűnös cselekedetet, de kárpótlást nem 
követel. — Petrus Lombardus után, melyet a Decretales 
Isidori kiaknáztak, az uzsora nemcsak mint szeretetlenség, 
hanem mint igazságtalanság adatott elő. Minden cselekedet 
az igazság ellen, contra justitiam, visszatérítést követel. A 
középkori iskola a ker. tannak ezen oldalát is teljes fénybe 
helyezte, mikint mindent azon korban. Nem mondhatjuk, 
amit Luzerne bibornok ur állit, mintha a szentatyák az 
uzsora igazságtalanságát fel nem ismerték, vagy nem emlí-
tették volna; mivel aranyszájú sz. János hom. 15 in Mat-
thaeum, nyíltan mondja : „circumis usuras colligens, fenus 
fenori addens, negociationes instituens. Et utinam id solum 
ageres ! Cum vero his intempestivis injustitiam quoque ad-
das, terram finitimis abstrahas" stb. A szentatyáknál a fo-
galmakat tanodai rendszerben és következetességgel ki-
fejtve nem találjuk; de mikor a középkori iskola csak azt 
fejtette, amit Petrus Lombardus nyomán a szentatyákból 
tanult, az uzsora jogtalan természetét is a szentatyák taní-
tásából fedezte fel. 

A valódi különbség a szentatyák és a scolasticusok 
között ez : hogy a szentatyák a mutuum és commodatum-ot 
egynek vették, s minden nyereményt a kikölcsönzött tár-
gyon fölül tilosnak mondtak : a scolasticusok pedig megkü-
lönböztetvén a mutuumot a commodatumtól, az uzsorát csak 
a mutuumban lenni tanították, s némely nyereséget ennél 
szabadnak, becsületesnek mondtak. Aquinói sz. Tamás nyíl-
tan vallja, hogy e tárgyról nagy vita van : „Temporibus no-
stris multas controversias inter doctores, non solum in natu-
ralibus quaestionibus, verum etiam in moralibus, in quibus 
periculum est diversa sentire et opinari : et praecipue in illa 
parte justitiae, quae commutativa dicitur a philosophis, et in 
ista parte ejusdem, quae vitium usurae cohibet." 1 

Vallották az uzsora bűnösségét, de a kikölcsönzésnél 
némely körülményeket latolgatván, ezekből kapott nyere-
séget védelmezni kezdték. A vita : mily körülmények lehet-
nek ezek, melyek becsületes nyereséget hozhatnak a köl-
csönbe adott tőke mellett, mely nyereség már nem uzsora, 
hanem becsületes szerzemény ? S habár nem egyeztek meg 
eme becsületes szerzemény forrásairól, de, hogy bizonyos 
körülményekben a kikölcsönzött tőke mellett lehet becsüle-
tes szerzemény, meg volt állapitva. Ez a különbség az atyák 

'*) Opusc. 73. in praef. 



és a scolasticusok tana között ; föutartatván a szeretet és 
az igazság törvénye a ker. társadalomban, megengedtetett 
az, amit az igazság nem tilt, a szeretet pedig megkiván a 
hitelezőre. 

Az iskolát erre az élet figyelmeztette. Az élet kezdte, 
az iskola helyeselte a becsületes nyereményt. Bollandisták-
nál T. 1. ad 13 jan. pag. 868 egy kéziratot találunk 1230-
ból, melyet Hugo, iloressei szerzetes boldog és istenfélő Ju-
ettáról irt. Látjuk ebből, liogy némely nyereményt egyik 
szabadnak, másik tilosnak tartott, de az életben már gyako-
roltatott. Így ir Hugo Juetta özvegyről : „Sedit post obitum 
viri sui vidua in oppido annis circiter quinque, curam habens 
domus et filiorum, quos utique educabat, quanto studiosius 
poterat, in omni timoré Domini. Qui licet timor initium sit 
sapientiae ; quia tarnen perfecta nondum in ea Caritas erat, 
quae foras mitteret ei timorem, quae ut nascitur, plerumque 
perfecta non est ; metuens tam sibi, quam filiis cavere volens 
in posterum, de voluntate et consilio patris consensit in hoc, 
ut pecunia, quae sibi proveniebat ex substantiola sua, pu-
blicis negociatoribus accommodaretur, et super crescentis 
lucri negociantium partieeps esset, s i c u t m u 11 i e t h o -
n e s t i s e c u n d u m s a e c u l u i n v i r i i d e m f a c e r e 
c o n su e v e r a n t , licet non absque peccati, sicut nec sine 
questus emolumento. Quod tamen peccatum, quam vis modo 
quam grave et grande sit evidenter apparet, tunc tamen 
temporis aut omnino veuiale aestimabatur, aut nullum." Ez 
első példa a keresztények életéből a becsületes szerzeményre 
a pénzkölcsönzés mellett. Maga Hugo nem helyeselte, „grave, 
grande peccatum" mondta, de „multi honesti secundum sae-
culum viri hoc facere consueverant," annyira, hogy ha va-
laki csekély véteknek tartotta, többen véteknek nem vet-
ték. S mit a boldog Juetta tett, a scolasticusok helyeselték, 
bevitatták. 

Nem minden nyeremény bűnös a kölcsön mellett ; ez 
az egyház tana. XIV. Benedek intett a szélsőségekre e 
tárgyban ; a szélsőség ez : minden nyeremény becsületes, — 

és semmi nyeremény sem becsületes a kölcsönnél. Ez 
dogmatice meg van állapitva, ,Vix pervenit' körlevél meg-
állapított szabálynak vétetik átalában a kamatról, az uzso-
ráról. (Folyt.) 

LONDON, jul. 20. Nincs nemzet, mely annyit köszön-
hetne a kath. egyháznak, semmint Angolország ; mégis alig 
van, mely oly szívósan, oly állhatatosan üldözné, mint épen 
a műveltnek kikiáltott angol. Nem hiányoznak katholiku-
sok sem, kik az angolországi állapotokat bámulják, dicsérik, 
a kath. egyháznak képzelt előnyeit magasztalják az angol 
földön. Bohók, lia mégis nem csupán fölületesek ! A kath. 
egyház sorsa : szakadatlanul üldöztetni, s mégis az üldözés 
daczára virágozni. Dicsérjék s áldják a kath. egyház benső 
kiható erejét, szűnjenek meg dicsérni a politikai, társadalmi 
állapotokat, amiket nem ismernek. A kath. egyház Angolor-
szágbau ma is oly üldözés alatt van, mint három-száz év 
előtt. Az üldözés módja változott, az üldözés maradt. 

Történetet beszélünk, nem pedig vezérczikkszerü 
okoskodásokat. Adatokat emelünk ki, melyek ellen nincsen 
fölebbezés. Talán igy kijózanodnak, s nem fogják dicsérni 
az angol türelmet, mely merő türelmetlenség mai napig is. 

Legelőször a trónon protestáns elv ül, a király esküt 

tesz, nemcsak hogy minden állami erővel föntartja a prot. 
vallást, hanem terjeszteni is fogja. Ez az államvallás, mely 
sok kath. országokban nincs meg, s hogy ne legyen, a pro-
testánsok és a zsidók erősen puskáznak a műveltség golyói-
val, a középkori institutiók gyűlöletével. Angolországban 
államvallás vau, úgyhogy a király nem is lehet más vallású, 
s ha a kath. egyházba visszatérne, koronáját vesztené, az 
országból számkivettetnék. 

De Angolországhoz Skotczia is van csatolva. Itt a 
király esküszik, hogy a skót presbyterial egyházat föntartja 
és terjeszti, mely épen ellenkezője az angolországi püspöki 
államvallásnak. E kettőt az angol királyok lelkismerete 
lenyeli, oly annyira széles nyitja van e lelkismeretnek. Azon 
két eskü fölül van még az eskünek harmadik fulánkja, az, 
hogya király foganatba veendi mindazon törvényeket,melyek 
a katholikusok ellen hozattak, különösen, ha ezek mernék 
követelni, hogy a kath. egyház harmadik államvallásul elfo-
gadtassék. 

Mig a két vallás a király palástja alatt vagyon, addig 
a kath. egyház ellen nyilt üldözés van izenve a királyi es-
küben. Az állam főpüspöki hatalommal van felruházva, mely 
saját akaratját a püspökök ellen is képes érvényre emelni. 
1857-ben Grorhain egy javadalomra neveztetett a minister 
által, (xorham tagadta a keresztség szükségét, a püspökség 
ellenszegült az előmozditásnak, Grorhain mégis beigtattatott. 
A királyi tanács, kezében bibliával, csalhatatlan, a püspök-
ség csalódhatik ; azért az mindig erősebb. 

A böjti vitában szinte a parlement győzött. A parle-
ment böjtöt rendelt, a püspökség követelte, hogy a böjt 
napját ő maga határozza meg. A parlement napot határo-
zott, ez megtartatott ; a püspökség, hogy hatalmának némi 
szinét megmentse, második böjti napot rendelt, s hivatko-
zott a buzgóabbakra. A püspökség kudarczot vallott, az ál-
tala kitűzött napon senki sem böjtölt. A parlement főkirály, 
melynek a király is szolgája; ö hoz, ő változtat törvényt. 
Bir egy bizottmánynyal, mely a vallási törvények javítását 
javasolja. Amit egyik törvényhozási időszak épit, a másik 
lerombolja. A vallás törvényhozási tárgy. Sokszor a pártok, 
mihelyt papista ügy kerül a szőnyegre, összeolvadnak, s 
akkor hurrá! a katholikusra ! Ha a törvényhozás jegyzö-
könyveit végig nézzük, VIII. Henriktől kezdve végig liosz-
szu lánczolatát találjuk az üldöző törvényeknek. 1829-ben 
az emancipatio, elég megszorítással, kimondatott, de a régi 
véres törvények vissza nem vonattak. Az angol törvényho-
zás tehát régi fegyvertárhoz hasonlít, mely pillanatra elha-
gyatik ugyan, de alkalommal mindig felkerestethetik, fel is 
keresték. Elég legyen említeni, hogy Angolországban kül-
sőleg kath. pap nincsen. London utezáin bátran járhat 
a mormon az ö szemtelen félmeztelenségébon: kath. papi 
ruha, az igazság királyi ruhája, a szüzesség öltönye le van 
tiltva. Mit e ruha tanit, azt nem szabad az utczán hordozni. 
Sőt, az angol alkotmány szerint kath. püspök sincs Angol-
országban. Amint 1850-ben visszaállíttatott a kath. püspök-
ség, volt lázadás, gúny, üldözés a katholikusok ellen, mintha 
VIII. Henrik és Erzsébet kora visszavarázsoltatott volna. 
Effingham gróf felkiáltott : e pápai támadást Angolország 
egy óráig sem tűrheti. Stanley lord ordított : „a parlement 
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kötelessége megmutatni, hogy Angolországot a pápa nem 
insultálhatja büntetlenül." 

Ismeretes Russell lordnak levele a durliami püspökhez, 
hol irta: „kedves barátom! a pápa ezen támadása szemtelen a 
mi protestáns vallásunk ellen, következőleg én teljesen osz-
tom nemes haragodat eziránt." 

Meg is szavaztatott, a király által szentesittetett is a 
törvény a kath. püspökök ellen, mely igy szól : „Tekintetbe 
véve, hogy a királyné több alattvalói egy ugy nevezett tar-
tományról érseki vagy püspöki czimet és székhelyet vettek 
az egyesült országban, s ezt úgynevezett felhatalmazás kö-
vetkeztében, mely nekik a romai apostoli széktől bizonyos, 
1850 sept. 20-áról Romában keltezett breve vagy apostoli 
leiratban megadatott ; 2) tekintetbe véve, hogy IV. György 
országlásának második évében (7. fejezet) rendelte, misze-
rint ha valaki valamely püspöki megyéről püspöki, vagy 
valamely tartományról érseki czimet vesz fel vagy használ, 
100 font sterlinget tizet büntetésül; 3) tekintetbe véve, 
hogy a romai szék által, vagy bárki más által felállított 
székhelyek és tartományok, vagy főesperestségek kitűzése 
törvénytelen és semmis ; 4) szükség levén megakadályozni, 
hogy ily czimeket senki se vegyen fel az egyesült ország-
ban, kinyilatkoztattatik : hogy a brevék, leiratok, ugy apos-
toli levelek, ugyszinte az általok adományozott jogható-
ság, tekintély, előjog, czim, stb. törvényteleneknek, semmi-
seknek fognak tekintetni ; 5) tehát mindenki, aki ily czime-
ket felvesz, velők él, 100 font sterlingben fog büntettetni." 

Ezen fölül semmisnek nyilvánittatik minden végren-
deleti alapitványozás, vagy hagyomány az ily törvényelle-
nes kath. érseki vagy püspöki czimek viselőinek javára. 

Mit tehettek a katholikusok ily lelketlen törvényho-
zás ellen mást, mint erélyesen tiltakozni ? A katholikusok, 
kivált Irlandban, népgyüléseket tartottak, tiltakoztak, külö-
nösen a dublini kijelentette : „mink ezen bilit a czimekröl 
a vallásszabadság legdurvább s legtürelmetlenebb megsér-
tése gyanánt veszszük." 

Ilyenek történtek a törvényhozó-teremben ; mik tör-
ténhettek az alatt az utczán ? könnyű sejteni. Sok szalmabáb, 
mely a pápát ábrázolta, az utczákon hordoztatott, szidalma-
zások között megégettetett, vagy a Temzébe dobatott. Több 
lord gazdag ajándékot tűzött ki annak, aki Wisemanra első 
fog követ dobni. Ezen pénzadók a prot. napisajtóban dicsér-
tettek. Maga az érsek árulási perrel fenyegettetett. Miért ? 
Mert cantorbéryi sz. Tamást egyházának védszentjéül vá-
lasztá, ez pedig, mondák az anglikánok, pártütő volt 

Mindezen tényeket feledik azok, kik az angol vallás-
szabadságot dicsérik, vagy épen minta gyanánt felállítani 
törekednek. 

A kath.-ellenes hangulatnak jellemzésére elég megem-
líteni a házassági elvállásról szóló bilit, mely a katholiku-
sokra is kiterjesztetett. A kath. nortfolki herczeg tiltakozott 
ellene, hogy az a kath. dogmát a házasság felbomolhatatlan-
ságáról sérti, a bili mégis megszavaztatott: Irlandban állami 
népiskolák vannak, melyekben prot. hitelemzök tanítanak ; 
eddig a prot. hitelemzés alatt szabad volt a kath. gyerme-
keknek ezen óra alatt játszani menni ; 1857-ben megsza-
vaztatott egy bili, mely e szabadságot a kath. gyermekektől 

elveszi, tehát a prot. hitelemző oktatásának hallgatására 
kényszeríti. 

1857-ben egy bili tárgyaltatott a kolduló gyermekekről, 
azon értelemben, hogy ezek elfogatva ipariskolába zárassa-
nak. E gyermekek legnagyobbrészt szegény irlandiak gyer-
mekei ; evvel tehát évenkint néhány százezer prot. vallásra 
kényszeríttetett volna. Bovier, a kath. képviselő, lelkesen 
szónokolt a bili ellen, de többet nem vívhatott ki, minthogy 
a tárgyalás elnapoltatott. 

Ismert dolog, hogy az irlandi maynoothi papnevelde a 
kormánytól évenkint 750,000 frankot kap. Ez a katholiku-
soktól elrabolt jószágok kamatainak kamataiból egy tizeze-
redik csekély része lehetne. Az államvallás Irlandból húz 
17 millió frankot, azon fölül még pótlékokat is. Mégis mily 
lárma van évenkint a törvényhozótestületben ezen 750,000 
frank megtagadásáról ? Az üldözés a parlementben van ; 
úgyhogy minden becsületes lélek csak borzadálylyal köze-
líthet ezen palotához, honnan őseinek legyilkolására, javai-
nak elkobzására, szabadságainak végeltiprására adattak ki 
a parancsok. 

A kath. egyház tehát az anglicán államvallás által egé-
szen el van nyomva. A jó kath. nép fizeti az anglikán pap-
ságnak a nagy tizedet a föld termékeiből, fizeti a kis tizedet 
iparából, azon fölül még saját kath. egyházi szükségeit is 
kénytelen fedezni. Ezeket önkényt fedezi, az anglikán pap-
ság eltartására pedig az állam csikarja ki tőle véres verité-
kének gyümölcsét. 

Elnyomva levén a katholikusok az állam által, pol-
gári jogokban sem egyelők. Irlandnak két annyi képvise-
lője volna az alsóházban, ha oly népszám szerint választat-
nának, mikint Angolországban. Azon fölül az anglicán püs-
pökök ott ülnek a lordok között, de egy kath. püspök sem 
ül ottan. A kath. laicusok előtt O'Connel betörte az alsóház 
ajtaját, bemehetnek oda, de mily meggyalázó, s lelkismere-
tet ölő esküvel? Esküdni kell a kath. képviselőnek, hogy a 
romai pápának semmi hatalma nincs, s azon lesz, hogy 
semmi ne legyen Britannia fölött. Sokszor akarták ez eskü-
formát megváltoztatni, azonban mai napig is megmaradt. 

Mit szóljunk a szegényházakról? E télen egy merész 
dandy benne átöltözve egy éjt töltött, leirta a világ borzal-
mára, ugy hogy a Times is irta: „a kutyát sem való oda 
ereszteni." 

A házasságot üldözi az elválási törvény ; de üldözi az 
is, hogy az anglicán a polgári hatóság közbelépte nélkül 
házasodhatik, a katholikusnak pedig erre engedelemért kell 
kunyorálni a hatóságoknál. Ha egy angol nő kath. irlandi-
hez megy feleségül, elveszti angol polgári jogait, s ennek 
előnyeit; az anglicán atya szabadon rendelkezhetik végaka-
ratjának okmányában, hogy családja dúsgazdag maradhas-
son, az első szülöttet teszi örökössé : egy kath. irlandi ezt 
nem teheti, neki egész jószágát minden fiai és leányai között 
egyiránt kell elosztani. Ez által akadály van téve, hogy a 
kath. család soha dúsgazdag ne lehessen, sőt kényszeritve 
van három nemzedék ideje alatt végképen elszegényedni. 
I)e, ha az első szülött az ő kath hitétől apostatálna, akkor 
birhat majoratusi jogokkal. Nincs egy kath. ország, hol oly 
körmönfont mesterségekkel a polgári életben üldöztetnék, 
háttérbe szoritatnék a katholikus, mint Angolországban. 
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„Majd nem lehetetlen, irja Wiseman bibornok, hogy 
a kath. katonák gyermekei kath. religioban neveltessenek, 
különösen, ha a csatában elesnek, s gyermekeik árván marad-
nak ; mivel minden katonai neveldék, ápoldák, árvaházak 
prot. intézetek. A katona életét áldozza a királyért, azon tu-
dásban, hogy fiai mind az ö kath. hitének gyűlöletében fog-
nak felneveltetni." 

Igaz, vér nem folyik az üldözésben, a bakó nem lép ki 
a katholikusok ellen az ő bárdjával, mint VIII Henrik és 
Erzsébet alatt ; a nyaktiló, a bárd, az akasztófa katholiku-
sok számára ma a törvényhozó-teremben, a törvények gyűj-
teményeiben lakik, eszközt cserélt, üldözésével fel nem 
hagyott. 

Irland megfosztatott, 11 millió lakosaiból 1841-ben 
volt 8 millió, 1851-ben 6 millió, 1863-ban volt 5 millió. Vic-
toria királysága alatt Irland C3ak 2,410,581 lakót vesztett. 
,,Az üldözés civilizálódott, irja Manning érsek, de meg nem 
szűnt." 

Hogy ily viszonyok között is virágzásnak indul a 
kath. egyház Angolországban, ez az ő benső erejének kö-
szönhető, nem pedig az állami, vagy a polgári jó viszonyok-
nak. Vakok azok, kik ezen virágzásból vallásszabadságra 
tesznek lehozást. Terjedt, virágzásnak indult a kath. egyház 
Decius, Diocletianus alatt is ; ez és nem több Angoloi'-
szágban is. 

VEGYESEK. 
De Andrea bibornok Nápolyban oly lépést tett, melyen 

mindenki elszomorodik. Azon két bibornok után, kik fölött 
VI Pius siránkozott, ő a harmadik, ki fölött hogy mindnyá-
jan no siránkozzunk, az Istenhez imádkozunk. Hosszú böl-
cseimi levelet irt ö legújabban Mattéi bibornok-dekánhoz, 
sok orvosi bizonyítványokat csatolván hozzá, hogy ö beteg, 
hogy ö neki orvosoltatnia kell; tehát Antonelli igazságta-
lan, midőn tőle az asztaljövedelmet megtagadja. Oly kifeje-
zéseket használ e levélben a bibornoki testület és Antonelli-
ről, melyeket tekintve a florenczi Coutemporaneo, és a turini 
Unità cattolica irja : „Hiszszük hogy De Andrea bibornok 
ur beteg; ha más bizonyítvány nem lenne, levele a bibor-
nok betegségéről, és ennek neméről minden kétséget elosz-
lat. Jól idézte : ,ut sit mens sana in corpore sano' és az egy-
ház imáját : „praesta perpetua mentis et corporis sanitate 
gaudere." 

A kegyes-iskola-rend tudós és érdemdús tartományi 
főnöke ft. Purgstaller József ur, elméjére és testére nézve 
súlyosan, a felgyógyulás majdnem minden reménye nélkül 
megbetegedvén, Budán a Schweizerféle kórodábau elhe-
lyeztetett, s minden lehető figyelemmel ápoltatik. A magyar 
bölcsészetnek legelső müvelője levén, melyről a magyar tu-
dós-társaságban oly sok és oly jeles felolvasásokat tartott, a 
bölcsészetet tartományi főnökségének bokros teendői között 
sem hanyagolta el, az iskolák és rendjének igazgatása alatt, 
a sokféle munkát meg nem tört erővel késő éjeiig vitte, reg-
gel jókor ismét íróasztalánál dolgozván. E nehéz és ritka ki-
tartással vitt munkálkodás testi egészségét észrevétlenül alá-
ásta, a megerőtetés agyvelejét megtámadta, aminek gyászos 
következménye a szellemi zavartság lett, mely alatt az ér-
demdús tartományi főnök most, sok tisztelői szomorúságá-
nak kíséretében, oly súlyosan szenved. Az érdemes kegyes-
iskola-rend kormánya legközelébb főnök-helyettest fog vá-

lasztani, jövő évre maradván a tartományi főnöknek rendes 
megválasztatása. 

Suhajda Sándor, kegyestanitórendti tag, Váczott jul. 
22-én, hosszas betegség után, ajtatos halállal mult ki. Lux 
perpetua luceat ei ! 

T. olvasóink a napokban fogják folyó évi tagillet-
ményben kapni a szent-István-társulat által kiadott, s ft. 
Pollák János egyetemi tanártól irt munkát, e czim alatt : 
,Renan és az apostolok.' Ara 20 kr. o. é. Az istentelen 
írónak mind a két munkája dicstelenül nyelvünkre is 
fordittatván, ily czáfolatot szükségessé tett. Ezen czáfo-
lat müveitek számára, de az idézgetések, a szigorú értelem-
ben vett szaktudományi készület külső jelei nélkül íratott ; 
ámbátor mindenki az első tekintetre a czáfolóban szaktudo-
mányi képességet fog felismerni. Renannál a szakképesség-
nek csak külső színe játszik, hogy épen csak avatatlanokat 
csábítson : e czáfolatban pedig a tudomány, az ő külső kész-
leteit félretéve, csak az avatottak előtt nyilik meg, ugy any-
nyira, hogy a nem szakavatottak, de mégis müveitek, kielé-
gíttessenek. ,Bevezetés'-ben Renán itészeti eljárása jellemez-
tetik, ugy hogy a józan ész előtt sem állhat meg. A többi 
fejezetek, Jézus feltámadásától kezdve, az anyaszentegyház 
első és természetfölötti jeleneteire vonatkoznak, épen azon 
sorban, amint azokat Renan eltorzította, természetükből ki-
vetkőztette. Renant, a főtárgyakban, lépésről lépésre követi. 
Bezárja a czáfolatot az egyház térítési munkája, és Renan 
üres hitüségének felmutatása. 

Cs. ap. kir. Fölsége a szent-annai templom felépítésére 
a csanádi megyében a vallásalapból 30,000 ftot, — a pesti 
lipótvárosi basilika építésére pedig 20,000 ftot utalványozni 
legkegyelmesebben méltóztatott. 

Az Isten rögtöni és csudás büntetésének egy példáját 
olvassuk a lapokban. Derendmger orvos, leszállván Bécshez 
közel a vasútról, észreveszi hogy pénztárczája hiányzik. A 
tárczának külső oldala aczéllemez volt, rajta arabeskek, s 
két D. D. jegy. Egy nappal utána hivatott az orvos egy em-
berhez, kit á mennykő agyonütött. Leszedik ennek ruhá-
ját, czombjának bőrén az aczél-lemez külső képét feltalálja 
az orvos, azonnal el is kiáltja magát: „itt egy pénztárczának 
kell lenni." Meg is találták. A villany-folyam végig futván 
a szerencsétlenen, a vasnál megakadt, innen a testbe ment, s 
lefényképezte a tárczát. 

O'Donnel liberális ministeriuma Spanyolországban jul. 
11-én megszűnt; Italia elismertetése, két katonai lázadás, 
majdnem teljes pénzbukás, az alkotmány felfüggesztése, 
dictatura : ezek valának a liberális ministerium ajándékai 
az ország számára, melyet 14 hónapon át kormányzott. — 
A liberális ininisteriumoknak ez még legkisebb hagyatéka. 

Lővenben jul. 18—21-én verseny volt az egyházi ze-
nében. Az 1864-i mechlini kath. egylet 1,000 frank jutalmat 
tűzött ki, s egy arany érmet annak, ki egyházi tekintetből 
legsikerültebb misedallamot készít a kiadott program sze-
rint. A birák minden nemzet zenenevezetességei közöl válasz-
tattak, franczia, belga, holland, angol kath. zenészekből. 

A párisi templomokban 1860-től 1865-ig 1,791,062 
frank péterfillér gyűjtetett. — A szentek esdik ki az áldást 
az Istentöl, ut solem suum oriri faciat super bonos et malos, 
et pluat super justos et injustes. 

Szerkesztői tudósítás. 
I — m. F. L. Üdvözlet az u j pályára ! Épen, mivel felelősségét érzi 

jól is viselheti. Az emiitett tárgyra : minél többször. 
Mecz—f. B. A. Levele dee. 13-áról igy kezdődik : „Itt küldöm 

az évi előfizetést," stb. Salutem ! 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és ICocsi nyomdájában) Halpiacz és alduuasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán- 1 

küldéssel 5 frt . 25 kr., ! 
helyben 4 fr t . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, augustus 4-én. 

I Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Az állam Isten nélkül. — Egyházi tu-
dósítások. — Vegyesek. 

Az állam isten nélkül. 
1864-ik évben, bold. Szűz szeplőtelen foganta-

tása ünnepén, a szentatya körlevelet bocsátott a ka-
tholikus világ minden püspökeihez, és egyúttal 
nyolczvan pontban korunk fötévelyeinek jegyzéke 
tétetett közzé általa, melyek ő szentségének a con-
sistoriumokbani nyilatkozatai, körlevelei, vagy más 
kibocsátványai által 17 év folytán kárhozatosakuak 
nyilváníttattak. Mindkettő a tisztelendő papsággal 
közöltetett. A pápai körirat mást nem tartalmaz, 
mint oly elveknek kijelentését, melyeket az egy-
ház mindig magáéinak vallott, és amelyek mel-
lett IX. Pius minden alkalommal tanúbizonyságot 
tett. Eltekintve a boroszlói érsekhez és a mond ovii 
püspökhöz intézett köriratoktól, az egybeállitott té-
velyek kárhoztatását tartalmazó okmányok a nyil-
vánosságnak már régen átadattak, kinyomattak, és 
amennyire rendeltetésűk megkivánta, a püspökök 
által közzététettek, s a szószékekről kihirdettettek. 
Megjelenésük alkalmával tartalmukkal ugyan nem 
mindannyian értettek egyet, mert sokan sújtva 
érezték magokat; de senki sem talált azokban va-
lami ujat és váratlant, és a piemonti kormány kivé-
telével egy kormány sem hitte, hogy általok valami 
reájok nézve vészthozó jelentetett volna ki ; sőt el-
lenkezőleg többeket e kibocsátványok közöl a meg-
ingatott kötelességérzet erősbitésére alkalmasoknak 
találtak. Midőn azonban a pápai körirat mult de-
cember havában korunk fötévelyeinek elősorolását 
hozta, hangok emelkedtek, melyek csudálkozást és 
megháborodást fejezvén ki, a rég kinyomatott téte-
lekben nem kevesbet véltek feltalálhatni, mind 
harczizenetet az európai társadalom és az államélet 
fenálló intézvényei ellen. És vannak kormányok, 
melyek e nézetet osztani látszanak. 

A csudálkozás kifejezése bizonyosan nem lehet 

komolyan értve ; mert tudva van, mikint a katho-
lika egyház az ő elveit, mint elhasznált ruhákat, 
nem szokta változtatni ; az egész tehát oda nem irá-
nyul, hogy sokan az igazság ismételt és ünnepélyes 
kijelentése által kellemetlenül érintettek. Azonban 
Péter utóda nemcsak az egyháznak és keresztény 
meggyőződésnek, hanem az észnek ügyét is védte, 
és mely pártnak lehetne ez ellen kifogása? A pápa 
körlevelében a legnagyobb határozottsággal veti el 
azon állítást, hogy az állam érdeke és a társas élet 
java feltétlenül kívánja, mikint a társadalom minden 
tekintet nélkül a vallásra rendeztessék s szabályoz-
tassék. Ezen államban azonban nem magányosan 
álló tévely, hanem következetes eredménye azon 
téveszméknek, melyek ellen a keresztény igazság 
harczol, és melynek kimenetelétől Europa jövője 
függ. Azonfölül, ha az állam ezen irány szabály sze-
rint rendeztetnék, az egyház jogainak számbanem-
vételét és működése akadályoztatását, minőket fél-
revezetett kormányoktól gyakran kellett tapasztal-
nia, a legsúlyosabb módon tűrni kényszeríttetnék, 
és a 80 tételben összeállított tévelyek legtöbbjei 
vagy előfeltételei vagy kikerülhetetlen következmé-
nyei azon világnézetnek, mely szerint az államélet 
észszerű és üdvös alakulása mindaddig lehetetlen, 
mig amellett a vallás tekintetbe vétetik. A szent-
atya pedig azon elveket, melyeknél fogva az állam-
nak a vallástóli elszakittatása követeltetik, nemcsak 
istenteleneknek, hanem észelleneseknek is jelenti ki. 
Az államnak a religiotóli elszakitását ; ennek hord-
ereje teljes tudatában, csak azok követelik, kik az 
embert Isten nélkül, vagy az embert, ki maga isten, 
a mult század nagy vívmányának tar t ják; az Isten 
nélküli embernek Isten nélküli törvényre van szük-
sége. Hogy tehát az elvek, melyek ezen államtanból 
folynak, istentelenek, az magától értetik. Ha egy-
szersmind észelleneseknek is bizonyulnak be, akkor 
a pápa egyúttal az ész ügyét is képviselte, melylyel 
semmi sem fér kevésbé össze, mint az ellenmondás. 
De azok valóbap ilyenek, és a kisérletnél államot 

Isten nélkül alapitani, ez leginkább kiderül, mert 
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nincsen jog kötelesség nélkül, és nincsen kötelesség 
Isten nélkül. 

Vannak meggyőződéseink, melyek az öntudat-
tal együtt adatnak, és azok közössége az, mi az 
emberek közötti érintkezést lehetővé teszi. Lehet 
szóval csak tagadni azokat, de lehet azokat hamisan 
is alkalmazni. A gondolat világábani zavartság, mely 
a társadalom megrázkódtatásaira emeltyűként szol-
gál, az emberi kutatás és törekvésnek ezen feltéte-
leig hatott le. Ha tehát az észre, az ész visszaélései 
ellen akarunk hivatkozni, kényszerülve vagyunk 
oly fejtegetésekbe bocsátkozni, melyek az emberi 
megismerés legmélyebb alapjaig lehatnak. Hogy 
azon tévedéseket, melyek ama meggyőződések tév-
magyarázatából származnak, felderíthessük, éles 
megkülönböztetéseket kell tennünk. Azonban az 
alapelvek, melyekre nézve minden komoly és becsü-
letes gondolkozók egyetértenek, ez ügyben támpon-
tok gyanánt szolgálhatnak. Azok, kik szenvedély, 
pártérdek, vagy félelem által megvakittattak, igen 
nehezen fognak megérteni; de az ész azok számára 
van, akik látnak, nem pedig, akik vakok. 

A jogállam korunkban kedvencz jelszava a 
haladásnak. Államot, mely a jogot tiszteli és védi, 
Isten és az emberek minden barátja óhajt, mert a 
jogrend az embernek földi javait biztositja, és egy-
szersmind nagy jelentőséggel bir erkölcsi fejlődésére 
nézve. De mi a jog ? Semmi sem hatott az erkölcsi 
meggyőződések megzavarására hatalmasabban és szé-
lesebb kiterjedésben, mind a jogfogalom meghami-
sítása. A bölcsészeti kutatás tévutain bevezettetvén, 
fáradhatlan tevékenységgel olyanok által értékesít-
tetett, kik a speculatióval nem törődve, tényleges 
eredményeket óhajtottak. A fáradságra azért való-
ban érdemes, hogy a dolog mélyére tekintsünk. Nem 
minden követelés, melynek erőszakkali érvényesí-
tésére hatalmunk van, alapszik jogon. Ez nyilván-
való, és senkitől sem tagadtatik. Legyen a rablónak 
még oly nagy hatalma is az utast, kinek pénzét köve-
teli, tárczájától, sőt még azonfelül, ruhájától is meg-
fosztani, követelése jogon bizonyosan nem alapszik. 
De ha az utas a rablótól kivánja, hogy engedje bé-
kében tovább haladni, e kivánat ugyan gunynyal 
fog találkozni, de tagadhatatlanul jogos leend. Hon-
nét e különbség? Onnan, mivel az utas nincs köte-
lezve arra, hogy a rablónak pénzét oda adja, de a 
rabló kötelezve van az utast békésen útnak eresz-
teni. Ahol jog létezik valaminek követelésére, köte-
lesség is van a követeltnek teljesítésére, és ez az, 
ami a jognak sajátságosságát adja meg. Mivel tehát 

a jog nevében senkitől sem lehet valamit kivánni, 
aminek teljesitésére nincs kötelezettség, azért min-
denki, ki jogáról meg van győződve, a másiknak 
kötelességére hivatkozik, hogy ezt vagy amazt tel-
jesítse, hogy tenni engedje, és ki az ember jogainak 
elősorolására vállalkozik, ugyanez által az ember 
kötelmeiről is, kell, hogy értekezzék. 

A communismus az embernek nemcsak elvon-
tan a jogszerzés mindennemű tényétől, hanem a bár-
mikép alkotott tények ellenére is, egyforma igényt 
ad a földi javak élvezetére; de épen emiatt hiveit 
arra is tanítja, hogy a gazdagnak kötelessége javát 
vele megosztani. Aki ezt egyszer igaznak és csalha-
tatlannak tartja, egészen máskép fogja magát érezni 
azon emberek irányában, kiknek javait megkivánta, 
mint • azelőtt. Lehet, hogy mielőtt ily meggyőző-
désre jutott, sem tartózkodott mások java utáni nyú-
lástól más okból, mint a közbátorság öreitőli féle-
lemből ; de hogy a lopás lopás, nem tagadhatta. 
Most minden máskint lett. Most ő a meglopatott, 
tulajdonos pedig a tolvaj. Ha valamely tolvajság 
sikerül neki, csak egy részét vette vissza annak, 
ami az övé, sőt még az emberiség képviselőjének 
tekintheti magát, ki tényleg tiltakozik az elnyomás 
ellen, és amennyiben tőle függ, oda működik, hogy 
az önző zsarnokok rablásuknak ne örvendhessenek. 
Látnivaló, mikint minden attól függ, hogy a dolog-
nak az igazi fordulat adassék, és a zsebmetszőből a 
bántalmazott emberiség előharczosa lesz. De nemcsak 
tolvajságok, hanem árulás, hamis eskü és öngyil-
kosság is a jogfogalom meghamisítása által más 
szinben tüntettetnek elő. Olaszhon egységesítése ja-
vára az erénynek és bűnnek helyet kellett cserélni. 
E g y államhivatalnok az összeesküvőkkel szövetke-
zik, urának titkait, ki őt jótéteményekkel elhal-
mozta, elárulja, felhasználja a neki adott hatalmat, 
hogy a lázadás ellen foganatosítandó rendszabályo-
kat meghiúsítsa. 0 nemesszivü barátja hazájának, 
erős, felvilágosodott lélek, ki felülemelkedik a közön-
séges előítéleteken. Egy tábornok működni engedi 
szabadon azon küldönczöket, kik a katonákat hiteha-
gyásra csábitják, sőt titkon elősegiti terveiket, és 
ha minden iparkodásaik a vitézek hűségén hajótö-
rést szenvednek, oly irányban vezeti azokat, hogy 
a lázadók menekülhessenek. Szent kötelességet tel-
jesitett, és Italia köszönetet mond értté. De ő jól 
megfizettette azért magát? Ily kicsinységek nem jö-
hetnek számba oly nemes lelkeknél, kik Italia egy-
ségéért lángolnak. Egy orgyilkos tőrt ránt feje-
delme, vagy ennek hű szolgája ellen. Brutus neve 



mellett fog az övé is a történet lapjain tündökölni. Eléri az 
érdemlett büntetés, dicsőséges vértanúvá lesz, kitől az ut-
czák kölcsönzik neveiket, mig templom fog épülhetni, mely-
ben oltárra fog emeltethetni. Azonban találkozik hivatal-
nok, ki fejedelméhez és a törvényhez hü marad, biró, ki a 
bűnösre kimondja az Ítéletet, tiszt, ki a hütelenségre csábitót 
visszautasítja, helyét megvédi, és az erőszak ellenében fegy-
verét használja. Ezek nyomorult bérenczek, a haza árulói, 
a nép gyilkosai, halálraméltó gonosztevők, és ha gyilok által 
esnek el, az igazságosság szent ténye vitetett véghez. Mindez 
ugy hangzik, mint mese a tébolydából, pedig betüszerint való. 

Az. ki az embernek uj kötelmeket hirdet, a meggyőző-
désekre nézve is uj irányt nyújt, mely által azzal, mi fölötte 
áll, összekötetésbe jön. Midőn valamely embei'i cselekvény 
jónak vagy rosznak, nemesnek vagy gyalázatosnak nevez-
tetik, hivatkozás történik egy világrendre, melynek a súly 
törvényéhez semmi köze. Jó az ember kötelmeinek teljesí-
tése, rosz azok megszegése által. A kötelesség pedig megerő-
sítését az erkölcsi érzetben leli, mely nélkül az akarat elha-
tározására nem képes hatni. A kötelesség parancsa hasonlit 
a süketnek fülét megütő hanghoz, ha a lelkismeretben visz-
hangra nem talál, és a lelkismeret azon ítélet, melyet mi er-
kölcsi érzetünknél fogva cselekedeteink, vágyaink, törek-
véseink felett hozunk. A léleknek egy szabály jelentkezik, 
mely szerint akaratát vagy nemakaratát intézze a kivánsá-
gokrai minden tekintet nélkül. IIa enged valamely gerjede-
lemnek, mely az ellenkező irány felé hajtja, kárhoztatandó-
nak, büntetésre méltónak érzi magát. Az érzelem elvontan 
azon felfogásoktól, melyek azt feltételezik, csak vak erő; 
fénynyé, mely a szellemi élet utait megvilágosítja, csak 
az által lehet, ha kellően méltányolja azon feltevéseket, me-
lyeken alapul. Az ember egy törvénynek érzi magát alávetve, 
melytől a lélek szemeit elfordíthatja, de amelyet meg nem 
változtathat, és ha bármily fogásokkal el is akarná torzí-
tani, a csalás reá bizonyul, midőn kárhozatosnak találja, ha 
az, mit ö követett el mások ellen, rajta követtetik el. Van 
egy hatalom, mely véleménye, akarata, vagy nernakarata 
felett áll. Ez megoldatlan talány marad mindaddig, mig te-
kintetünket felfelé nem irányozzuk. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. l-jén. (Uzsora-törvény.) c) Tizenegyedik 

században az egyház uj nemzeteket, uj államokot, uj társa-
dalmat talált. A földesuraság, a szabadvárosi rendszer helyt 
foglalt, a kereskedés mozgékonyságot nyert. Nem maradt a 
múltból Európában semmi, mint a zsidóság. Luzerne bibor-
nok szakavatottan fejtegeti, mily körülmények szülték, hogy 
a kath. jog- és erkölcstan-tudósok 12 és 13-ik században a 
kamatról, az uzsoráról színleg módositott tanokat kezdtek 
fejtegetni. ') 

A mutuum természete, hogy contractus gratuitus, egé-
szen megmaradt. Eme tudósok egytől egyik a legfőbb tár-
sadalmi erényt, a felebaráti szeretetet, mely az ügyefogyott-
nak segítséget, a munkásnak forgalmi tökét ;tdni parancsol, 
hogy élhessen és szerezhessen, sértetlenül megtartották. A 
dogma változatlan, az erkölcsi örök törvényt értelmezések-

>) Oeuvr. compl. T. 3. p. 1245. ed Paris . 1855. 

kel megrontani nem szabad. Azonban, ha a kölcsönhöz, 
mely szeretetből adatik, oly körülmények járulnak, melyek 
a jog terén a kölcsönzőnek nyereményre czimet adnak, ezen 
czimen, nem pedig kölcsönből, a hitelező követelhet nyere-
ményt. Nem kölcsön fejében, hanem a kölcsönhez járult kö-
rülmények nevében fog a kölcsönző a tőke fölött nyereményt 
követelhetni.Eme körülmények tehát a kölcsönnél esetlegesek, 
mivel nem minden kölcsönnél találtatnak, mikint az iskola 
mondja : tituli a mutuo alieni. Hol tehát ily körülmények a 
kölcsönnél nincsenek, a tőkén kivül most sem szabad többet 
követelni. S e körül, ezen körülmények megállapítása és 
igazolása körül forog a kath. iskola 12 ik század óta, úgy-
hogy, mikint a szentatyák buzgólkodtak az uzsora kiirtá-
sán, ugy a középkori és a mai iskola buzgó a nyereményre 
jogosító czimek megállapításában. A szentatyák kétségki-
vülivé tették, hogy az uzsora bün : az iskola kétségkivülivé 
tenni iparkodott, mily czim lehet jogos, s mily körülmény 
adhat a kölcsön mellett jogos czimet nyereményre ? A szent-
atyák tana — — doctrina peccati, a scolasticusok tana — 
— doctrina honesti lucri. Ez a tan törvényszerű fejlesztése, 
ez a tan haladása, mikor megtartatik, mit századok kie-
meltek, kiemeltetik, mit századok még ki nem emelhettek. 

Lombardus, 2) (iuillelmus Parisiensis, 3) Halesi Sán-
dor 4) megállapítják, hogy az uzsora csak a mutuumnál le-
hető. „Non committi dicitur usura, nisi in his rebus, circa 
quas contingít fieri mutuum ; scilicet quae consistunt in nu-
mero, pondere et, mensura : numero, ut quaelibet monetae, 
quae proprie dicitur pecunia numerata ; pondéré, ut aere, ar-
gento, auro etc. quae appenduntur ; mensura, ut frumento, 
vino, oleo, pannis etc." J) Aquinói sz. Tamás : „lile, qui mu-
tuum dat, potest absque peccato in pactum deducere cum 
eo, qui mutuum accipit, recompensationem damni, per quod 
subtrahitur sibi aliquid, quod debet habere. Hoc enim non 
est vendere usuin pecuniae, sed damnum vitare. Et potest 
esse, quod accipiens mutuum majus damnum evitet, quam 
dans incurrat. Unde accipiens mutuum, cum sua utilitate, 
damnum alterius recompenset." ü) Valóban, ha engemet ér-
dekel felebarátom sorsa, felebarátomat is kötelezi, hogy őt 
az én sorsom érdekelje, mivel a ker. szeretet kölcsönös, vi-
szonylagos. Ha tehát nekem gondom van, hogy pénzemmel 
öt a károktól megmentsem : ő is köteles gondoskodni, hogy 
kölcsönöm által én kárt ne szenvedjek. En adok neki köl-
csönt, mivel érdekeltetem sorsa iránt, ö kárpótol engemet, 
mivel viszont érdekeltetik az én sorsom felől. E kölcsönös 
érdeklés oly szép értelmet ad a latin barbár szónak ,interesse/ 
E czimek, melyek nyereményre jogot adnak, a középkori 
iskolában azonnal szokásos versekbe foglaltattak, nem mint 
ha mindenik czim mindnyájoktól jogosnak ismertetett volna 
el, hanem mivel a viták tárgya épen azon czirn volt : 

Feuda, fidejussor, pro dote, stipendia cleri, 
Venditio fructus, cui velles jure nocere. 

*) Libr. 8. (list. 37. fol. 282. ed. Lugd. 1694. 
3) Supplem. tract, novi de poen. c. 24. Op. T. 2. parte 2. pag. 244. 

ed. Par is 1674. 
4) Summa theol. V. parte 3. 9. 59. membro 4. T. r. p. 439 ed. Co-

lon. Aggr. 1622. 
5) Alex. Hales. 1. e. pag. 440. 
8) 2. 2. q. 78. a r t . 2. ad 1-iira. 
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Vendens sub dubio, pretium post tempóra solvens. 
Poena ne in fraudem legis commissoria gratis. 
Dans sociis pompam, plus forte modis datur istis. 

Az idő többet eltemetett e czimek közöl, megtartván 
a lucrum cessans, damnum emergens czimet, uj czimeket 
hozott be : legis civilis, és contractus germanicus. 

Hogy érdemlegesen méltányolhassuk az egyház törek-
véseit a társadalmi bajok orvoslásában, és az uzsorának egy-
háztanilagos fontosságát, elég ha megemlékezünk, hogy a 
canones apostoliéi után (can. 44.) negyedik században az 
elvirai, arlesi, niceai, laodiceai, carthagói, hippoi, 3. és 4-ik 
carthagói zsinat határozott e tárgyban; 5-ik században 
6-ik carthagói (c. 5. 17.) ') arlesi (c. 14), ö) toursi (c. 13.) ;9) 
6-ik századból agdei (c. 69), 10) tarragoni (c. 3.), 1]) orléansi 
(c. 27.) " ) 7-ik századból trulloi (c. 10.) 13) toledoi;14) 8-ik 
századból northumberlandi (c. 17.), 15) acheni (c. 5.) 16) 9-ik 
századból moguncziai (c. 10.), 17) reimsi (c. 32.) 1S) saonnei 
(c. 5.) 19) acheni (c. 40.) í 0) párisi (c. 53.) 21) acheni (cap. 1. 
c. 5.)22) meauxi (c. 45.)23) paviai (c. 21.)24) valencei (c. 10.)25) 
wormsi (c. 69.) 20) Lotharius, 27) Ayton, 28) Benedicti Le-
vitae,2!)) Hérard capitulares, 30) 10-ik századból csak Ra-
thérius zsinati levele ; 31) 11-ik századból reimsi (c. 7.) 32) 
gironei (c. 10.) 33) poitiersi zsinat (c. 10.) 34) III. Eduard an-
gol király törvényei;35) 12-ik századból a londoni (c. 14.)30) 
II laterani (c. 13.)3?) toursi (c. 2.)38) III. laterani (c. 25.)39) 
montpellieri (cap. un.) 40) zsinat; 13-ik századból namuri,41) 

' ) Labb. tom. 2. p. 1598. 
8) Labb. tom. 4. p. 1013. 
») Labb. t. 4. p. 1052. 
10) Labb. t. 4. p. 1394. 
>') Labb. t. 4. p. 1563. 
,2) Labb. t. 5. p. 302. 
ÎS) L . t. 6. p. 1145. 
" ) L . t. 6. p. 1330. 1374. 
" ) L. t. 6. p. 1870. 
.") L. t . 7. p. 970. 
,7) L. t. 7. p. 1244. 
, s) L . t. 7. p, 1257. 
'») L . t. 7. p. 1273. 
» ) L . t. 7. p. 1356. 1359. 
2 I ) L. t . 7. p. 1 6 3 2 - 1 6 3 5 . 
« ) L. t. 7. p. 1705. 1712. 

L . t. 7. p. 1836. 
» ) L. t. 8. p. 69. 
« ) L . t. 8. p. 140. 

L . t. 8. p. 957. 
Cap. reg. Fr . t. 2. p. 323. 
Hard. t. 4. p. 1243. 

« ) Cap. r. F r . t. 1. p. 833. 1038. 
30) Labb. t. 8. p. 628. 
31) L . t. 9. p. 1272. 
3!) L. t. 9. p. 1042. 
33) Hard. t. 11. p. 1673. 1676. 
34) Labb. t. 10. p. 368. 
35) L. t, 9. p. 1024. 
3B) L. t. 10. p. 916. 996. 
31) L. 1.10. p. 1005. 
3S) L . t. 10. p. 1418. 
30) L . t. 10. p. 1521. 
M) L. t . 10. p. 1798. 
" ) Thes. nov. anecd. t. 1. p. 776. 

avignoni (c. 3.) « ) parisi (c. 7.) " ) IV. laterani (c. 67.) 4<i( 
narbonnei (c. 2.) 4ä) gonthiersi (c. 30.) 46) arlesi (c. 15.) 47) 
I. lyoni (c. 13.) 48) albyi (c. 62. 63.) 49) beziersi (art. 23.) i f l) 
nicosiai (const. 29.) 51) II lyoni (c. 26.) 42) és még más 37 
zsinat, 53) határozott. Az egyház az egész ker. társadalom 
keresztjét magára vette, küzdött az e korban újra diadal-
mas uzsora ellen, mely 13-ik században oly széles fekélyt 
öntött Európára, mint egykoron a romai pogány világra. A 
pogány világból a ker. társadalomban csak a zsidó faj ma-
radott fön ; ezen faj által űzött uzsoráskodás Europa egész 
pénzkészletét a zsidók kezébe vezette. Nem lehetett másutt 
kapni pénzt, mint a zsidónál ; országokat, fejedelmeket füg-
gésben, söt szolgaságban tartotta a zsidóság. A ker. világ 
minden keresetét Izrael lábaihoz öntötte, mivel a kötött 
szerződés követelte igy. Egyetlen volt a kath. egyház, a 
püspökség, mely a ker. világ elnyomott lelkét felébresz-
tette, kormányokat, hogy a bajon segitsenek, mielőtt a 
nép kétségbeesése merényekre vetemül. „Quanto amplius 
christiana religio ab exactione compescitur usurarum, igy 
szól a IV. laterani zsinat 67-ik canonja, tanto gravius super 
his judaeorum perfidia molescit, ita quod brevi christianorum 
exhauriant facultates. Volentes igitur in hac parte prospi-
cere christianis, ne a judaeis immaniter aggraventur, syno-
dali decreto statuimus, ut si de cetero quocumque praetextu 
judaei christianis graves et immoderatas usuras extorserint, 
christianorum eis participium subtrahatur,donee de immodera-
te gravamine satisfecerint competenter. Christiani quoque, si 
opus fuerit,per censuram ecclesiasticam,appellatione postposita, 
compellantur ab eorum commerciis abstinere. Principibus 
autem injungimus, ut propter hoc non sint christianis infesti, 
sed potius a tanto gravamine judaeos studeant cohibere." 54) 
„Quia judaei usurariis exactionibus, igy szól a narbonnei 
zsinat (1227.) 2-ik canonja, plurimum opprimunt christianos, 
synodali concilio prohibemus, ne judaei a christianis immode-
ratas usuras accipiant." „Nullus clericus fidejubeat judaeo, 
vel feneratori," mondja a meauxi zsinat. (1245.) art. 37. 5<i) 
7,Christianos ad solvendum usuras judaeis vel aliquibus 
aliis, 57) usuras aliquas nullus judex ecclesiasticus vel etiam 
saecularis compellat. Statuimus et mandamus, in his aut quae 
deinceps mutuaverint judaei christianis, christianorum stetur 
juramento, an quidquam usurarium sit in eis."5S) „Ceterum 
judaeorum avaritiam exitialem, quantum cum justitia possu-

« ) Labb. t. 11. p. 43. 
43) L. t . 11. p. 65. 
41) L . t. 11. p. 220. 
>s) L. t . 11. p. 305. 
48) L. t . 11. p. 443. 

L. t. 11. p. 2343. 
48) L . t. 11. p. 648. 
49) L. t. 11. p. 737. 
50) L. 1.11. p. 758. 
51) L . t , 11. p. 2383. 
5 Î ) L. t. 11. p. 991. 
M) Luzerne t. 3. p. 1 3 6 1 - 1 3 7 7 . 
5 t) Labb. tom. 11. p. 220. 
55) Labb. t. 11. p. 305. 
5®) Thesaurus nov. auecd. T. 4. p. 898. 
5T) „Lombardis, vulgariter eaorciniis." Cone. EccI Meaux e. 103. 

Thes. t . 4. p. 908. 
58) Labb. t. 11. p. 737. 



mus, refrenantes, statuimus, ut nullus de cetero judaeum ali-
quem contra christianum super exactione debitorum audiat/ 
rendeli a montpellieri zsinat (1258.) 5-ik canonja. 59) „Cete-
rum cum fere omnes judaei in civitate et dioecesi Pictavi-
ensi usuras utriusque Testamenti pagina detestatas non ve-
reantur publice exercere : nos considérantes, quod eo magis 
adimetur judaeis libertás fenebrem pecuniam exercendi, cum 
minor fuerit commoditas fenerandi, districtius inhibemus, ne 
decani rurales super contractibus judaeorum literas sigillare, 
vel eas scribere vel auctoritatem impertiri praesumant." 60) 

14-ik században 24; 15-ik században 6; 16-ik szá-
zadban 16; 17-ik században 8 zsinat küzdött a gonosz-
ság ellen. 

A pápák közöl i n . Sándor (1159.), III. Urban (1185), 
III. Incze (1199.), IX. Gergely, V. Marton (1417.) tiltották, 
s határozatjaik a canoni törvénykönyvbe is felvétettek. Ezek 
után III. Eugenius (1145.) IV. Kelemen (1265.), V. Caelestin 
(1294), V. Miklós (1447), VI. Adorján (1522.) III. Pál (1542), 
V. Pius (1566.) V. Sixtus (1586,) végre XIV. Benedek 
1745 óta. 

A tárgy nagy, az egyházi határozatok iránya a gyen-
gét a hatalmas ellen védeni, czélja a bünt megszüntetni, a 
társadalmi fekélyt kinyomni, a sebet orvosolni. „Cum mode-
ramine pietatis justitia," mivel ami jogtalan, az eltiltatott, 
ami igazságos szerzemény, az ajánltatott. Az egyház tana 
kezdettől mai napig ugyanaz : az uzsora bün, lehet sok üz-
letből becsületes nyereményeket szedni, söt a kölcsön mel-
lett, habár nem magából a kölcsönből, ha a kölcsön mellett 
oly esetleges körülmények vannak, melyek becsületes szer-
zeményre jogot adnak. 

Volt uzsora mindig, lesz is, mig a világ fön fog állani. 
A törvényhozó törekvései meg nem szüntetik soha a bünt, 
jó, ha korlátozzák, ha, nehogy köznyomort szüljön, akadá-
lyozzák. Ma az állami törvényhozások iránya mindenkit ma-
gára hagyni, a gyengét az erős ellen nem védeni, azért az 
uzsora-törvényeket is sokan megszüntetni akarják. Ez le-
mondás a bün ellen vitt küzdelemről, ez kétségbeesés az or-
vosolhatatlan gonosz felől; a vész nagy, a hajó ropog, a 
kormányzó elhagyja a kormányrudat, a hajót sorsának 
ereszti. Ez az uzsora-törvények eltörlesztésének értelme. 

Szóltunk mint hittanárok, szóljunk állami, társadalmi 
szempontból. (Folyt.) 

PEST, julius 27-én. Nagyszerűek azon összegek, me-
lyeket a protestánsok évenkint missiókra forditanak, igy 
egy, Jeruzsálemről szóló iró 60,000 ezer forintot emlit, mely 
ott e czélra kiadatik ; hát még a biblia-társulatok ! ott csak-
ugyan annyi a pénz, mint a polyva, s e bibliákkal az egész 
világ elárasztatik, s mi történik ezen bibliákkal ? Olvastat-
nak-e ? alig hiszem, s nem sokára talán legalább itt nálunk 
a piaczon s boltokban boríték-papirnak fogják használni. 
A protestánsok nagyon haragszanak a „proselitenmache-
rei"-ra, hát ez nem „proselytenmacherei", — midőn uton út-
félén ily bibliák osztogattatnak ? Ez nem túlzás, mit most 
emiitettem, ez tény. E napokban történt, hogy, midőn egy-
nehány pap a sebesültek látogatására mentek volna a Lu-
doviceum-ba, ezek által ily czimü bibliákkal kináltattak 

59) Labb. t. 11. p. 781. 
co) Labb. t. 11. p. 1140. 

meg : „Das Neue Testament unseres Herrn und Hedandes 
Jesu Christi, nach Dr. M. Luthers Uebersetzung. Berlin, 
1865, Verlag der britischen und ausländischen Bibelgesell-
schaft. Depot : Wilhelmstrasse 84." azon megjegyzéssel, 
hogy adjanak helyette olvasót. A kath. sebesültek nem bib-
liát, hanem olvasót kérnek, ez legjobb jutalma az ily prot. 
biblia-házalónak. Ez ugyan nem gondol avval, mi történik 
a bibliával, elég, ha ő Londonba, Berlinbe Írhatja : „Pesten, 
a sebesültek között 2000 bibliát osztottam el", s igy gon-
dolja, megérdemli a házalónak szánt 800 ft. évi dijt. Itt 
eszünkbe jutott M. Crowford anglicán missionárius esete. 
Ez ugyanis 1853-i martiusban a jeruzsálemi zsidó synagoga 
előtt egy beszédet tartott, mely nagyon is ki volt tüzegetve 
a Talmud elleni invectivákkal, mire egyik a jelenlevők 
közöl egy macskának hulláját dobá szemei közé. — Mind 
hiába, megtörténik néha, hogy a szappanbuborék, bár mily 
szép szineket játszék is, ha elpattan, az ember szemének 
fájdalmat okoz, ha a szappanyos csép oda talál hullani. De 
megjegyzendő továobá, hogy nálunk tudtunkkal ilyféle 
„biblia-társulat" nincsen approbálva, tehát nincs privilégiu-
mok ily könyveket osztogathatni, annál kevésbé katonai 
kórházakban ; de továbbá mi czélt akarnak elérni evvel ? 
hisz azon uraknak lehetne már egy kis tapasztalásuk, tud-
ják, hogy e biblia-papirral a chinaiak lakásaikat szokták ki-
ragasztani, tudhatnák, hogy kimerült beteg ily apró nyomta-
tást nem igen olvashat, s midőn a czimlapon a „Luther" 
nevét olvassa,*) hogy a katholikus nem fogja olvasni, vagy 
legalább nem hisz neki : de mivel talán többen a czimlap 
nagy betűit olvassák csak, s azután mennek a szövegre, nem 
vévén észre a forditó nevét azért : Fratres vigilate — quia 
adversarius vester diabolus, tamquam leo rugiens, circuit, 
quaerens quem devoret, cui resistite fortes in fide. 

Avispa. 
MISSIÓI TUDOSITÁSOK. Mu-Lu-Se (kerítés nél-

küli város.) jul. 26. Ügyeink mindikább jobbra fordulnak. 
Mu-Lu-Se legtekintélyesb lakosai három mértföldre jöttek 
elémbe, zászlókkal, zeneszóval, lovagolva, sok puskaport 
ellődöztek, ami különben itt nem sokba kerül, a város előtt 
a keresztények térdelve, keresztet vetve várták áldásomat, 
hátunk mögött pogányok állottak, mindezek élén a manda-
rin volt tisztjeivel, a városházat ajánlotta fel lakásul, de én 
megköszöntem, és tehetősb keresztényeink egyikének ven-
dégszeretetét vettem igénybe, egy kápolna szomszédságá-
ban, mely egy régi házból készült, de híveinket mind befo-
gadni nem képes. Eljövetelem után mindjárt 12 pogány csa-
lád jelentette megtérési szándékát. Csak 15 mértföldnyire 
vagyunk a forradalmároktól. Békeküldöttséget menesztettem 
hozzájok, de itt vannak a császáriak is, és mindkét rész 
fegyverben. Megkértem a katonai parancsnokot az ellensé-
geskedések felfüggesztésére. 

Jul. 27-én. Egész nap esik az eső, küldötteim nem me-
hetnek át a folyamon. Este rosz hír érkezett, a yun-nincseui 
mandarin Ouang parancsot adott a katonai mandarinnak 

*) Evvel a colporteur nem gondol, ö hivatását bevégezte, ha a se-
besült katonának kezébe egy bibliát nyomott. Különben mennyire megve-
tik kath. katonáink az ily ingyen bibliát, abból is látszik, hogy nálunk 
már 2 példány vau letéve,anélkül hogy kértük volna a sebesültektől, — ők 
dobják el. Mily lárma volna, ha mink olvasókat osztogatnánk a prot. be-
tegeknek a közkórházban ? ha ezt az irgalmas-néne tenné ? Szerk. 
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átmenni a folyón, ami küzdelem nélkül alig fog megtörtén-
hetni, és miután a katonáknak nincs eleségök, el akarja 
őket küldeni rablásra. — Jul. 28-án. A mu-lu-sei mandarin 
80 taelt (körül belül 600 frank) hozott nekem azon pénzbír-
ság fejében, melyet az általam Gan-Csuenben a tömlöczböl ki-
szabadított Sié nevü nemzetőrségi tisztnek kellett fizetni; —én 
nem fogadtam el az összeget,hanem azt kívántam, hogy Sié hi-
báját jóvá teendő, a helység közepén felállítandó kőasztalról 
a keresztény vallás dicséreteit hirdesse. Sié megtette amit 
kívántam, és azon felül visszaküldte a 80 taelt, melyen én 
azután a csapatok számára rizst vásároltattam. Azt akarom 
ugyanis, hogy a gyanúnak még csak árnyéka is távol le-
gyen, mintha mi pénzt akarnánk gyűjteni. Igy kettőt nyer-
tem, a katonáknak eleségök levén, várhatnak, az én küldöt-
teim pedig a folyón átmehetnek. Sié azt izentette, hogy ő 
ugyan először nem meggyőződésből, hanem csak hálából 
irántam lett kereszténynyé, mivel életét mentém meg, hanem 
most a tanítás után erősen hiszen, és áldja Istent, mivel az 
ő bűne alkalom volt a megtérésre. Ezen ember nem maga 
az, ki ily különös uton jött a megtérés útjára. Két család 
Mu-Ju-Se-ból halálos gyűlölettel voltak egymás ellen, úgy-
hogy gyilkossági kísérletek is történtek, a Ly család Ou 
ellen súlyos vádat akart intézni, és csapást mérni, hogy kön-
nyebben sikerüljön ez, kereszténynek nyilatkoztatta magát, 
reményelvén ez által a püspök támogatását kinyerhetni. Az 
Ou család a veszélyt látván, hasonló szándékból ugyanazt 
tette, a két családfő egymást küliinösen bevádolá nálam. 
Miután néhány napot kértem volna az ügy tanulmányozá-
sára, elkülönítve hitünk igazságaira taníttattam őket, külö-
nösen a szeretet és békülékenység erényeire ; azután felszó-
lítottam őket, hogy barátságosan intézzék el ügyeiket, meg 
is ígérte mind a kettő, hogy nem fogják törvényszék elé 
vinni ügyöket, letérdeltek egyik a másik előtt, Istent hiván 
őszinte akaratuk tanuságaul, és a kiegyezésről szóló ok-
mányt kezeimbe tették le. Megvallották, hogy megtérési 
szándékukat nyilvánítván, azt nemtelen czélból tették, ha-
nem, hogy most lelkük üdvére hiven szándékoznak követni 
vallásunk parancsait. 

Ma délután küldöttség érkezett a Lan-Pa völgyéből, 
mely ide csak 1 mf. távolságnyira van. A háromszáz sze-
mélyt számító völgy, egy család kivételével egészen meg-
tért, az uj „imádók" kértek, hogy pagodájukat változtassam 
át ker. templommá. Van eme pogány imolában vagy 12 bál-
vány, melyeket mind egy negyed óra alatt kipusztítottunk 
ugy, hogy udvarban hevertek darabjaik, néhányban pat-
kányfészkek fedeztettek fel, ami nagy mulatságra szolgált. 
A gyermekek, kik még reggel remegtek a szörnyek előtt, 
most felmásztak hátaikra, orraikat, füleiket letördelvén. A 
fát a konyhában majd elhasználják. Amin leginkább csudál-
koztam, az öreg pogány papnő, ki 20 év óta őrzi a pagodát,nem 
sirt, hanem akaratát nyilvánitá a megtérésre. Elénekeltük az 
„Angelus Domini" és azután itt ebédeltünk a templom előtt, 
mely egy dombon fák között igen szépen fekszik. Nem 
messze a völgytől ólombányák vannak, hanem ugy látszik, 
nem igen bőven nyújtja már az ólmot. Az emberek külön-
ben itt nem egészségtelenek. Lan-Pa-ban különös áruczikket 
találtam, nagy és szép redőket, darabját 79 sapekért (30 cen-
times) kaphatni, melyek egy fa héjából készülnek, ugy hi-

szem japani szederfából, mely a füvésztanban ,brussonetia 
papyrifera' néven ismeretes. Vettem egész kiséretem szá-
mára ily redőket. 

Augustus 4-én. A niu-ju-sei neophyták két pagodából 
seperték ki a bálványokat. Ezek csak egy kert által vannak 
elválasztva, a kisebbikből tanodát csinálunk leányok szá-
mára, hol egy szerzetesnőt fogok alkalmazni, a másikból 
pedig templomot. — A közepén a fiuk számára lesz iskola. 
Ezen helyiségek a város központján, a föutczán vannak, hol 
már csak néhány pogány család van. — Aug. 7-én. (Vasár-
nap.) Ma reggel a pagoda megáldatása történt. Ou, megtért 
mandarin fiával, és 3 unokájával vett részt az ünnepélyen. 
Templombavonulásomkor az ágyú háromszor, urfelmutatás-
kor kilenczszer szólalt meg. A harang, mely eddig az ördög 
ünnepeit jelezte, most az igaz Isten tiszteletére hivott, és 
hangját keresztényeink soha csengőbbnek nem találták. En 
infulával miséztem, füstölőnk csak egy van, a központban, 
ezt tehát itt nem lehetett használni. Ezen alkalomra szép 
beszédet készítettem, de hallgatóim felé fordulva, és látván 
az épületen még régi rendeltetése némi maradványait, elfe-
lejtettem, hanem egy más allocutio elmondására ihletve va-
lók, melynek lényege im ez. Első pont : a nyilvános pago-
dák átalakítása templomokká ; második pont : a magán-
pagodáknak is Isten szentélyeivé való átváltoztatása. 1-sö 
pont, Istent egyedül illeti meg az imádás, a teremtmények-
nek pedig Isten tiszteletére kell közreműködni. Következ-
tetés : ti tehát helyesen és Istennek tetszeleg cselekedtetek, 
midőn, ledöntve a bálványokat, neki szentélyt emeltetek. 
2-ik pont. Kinek-kinek közöletek magánpagodája is van, 
és ebben bálványok, ezeket is le kell dönteni, mert enélkül 
nem lesztek igaz keresztények. Ezen magánpagoda lelke-
tek, ebben pedig a bűnök a bálványok ; ezeket is tehát ki 
kell seperni, ez mindenkinek magándolga. Siessetek javulni, 
eddig kevélyek voltatok, most alázatosak legyetek, stb. 
Conclusio. Amint eme pagoda kitisztittatott, én eljöttem azt 
felszentelni, és néhány perez múlván Isten fia fog az oltárra 
leszállani. Ha lelketek is el leend készítve, ha rosz szoká-
saitokat kiküszöbölitek, lia a kátét és imádságokat tudni fog-
játok , én a keresztség által meg foglak szentelni. Ezen 
szentség által az eredendő és minden egyéb bűnök bocsána-
tát nyereuditek, lelketek fehér lesz mint a hó, fénylő mint 
az arany, Isten fog lakni benne. Ekkor lelketek pagodája 
Isten szentélyévé változik, és ti az ég utjain fogtok haladni, 
melyben, reménylem, örök dicsőségben egyesülendünk. 

Sokszor emlitém az előbbiekben az „imádás" szertar-
tását, meg akarom tehát magyarázni, miből áll, és mily 
fokokon mennek át keresztényeink a keresztség felvétele 
előtt. Ha valamely pogány meghallgatva Isten igéjét, kije-
lenti, hogy Istenbe hinni és megtérni akar, először is a ke-
reszt-vetésre tanittatik. Ha ezt megtanulta, az oltáron két 
gyertya gyujtatik meg, és letérdeltetik, kezébe vesz egy 
nyomatott ivet, amelyen a mondandók fel vaunak jegyezve ; 
melléje térdel egy régibb keresztény, hogy öt igazgassa. 
Megkezdi tehát a keresztvetést, mire öt prostratio követke-
zik : 1) hiszek Istenben, és ezelőtti tévelyeimről lemondok ; 
2-or) reménylek Istenben, ki véghetetlen irgalma szerint 
megbocsátandja bűneimet ; 3-or. a magasságbeli és legjobb 
Istenemet mindenek fölött szeretem ; 4-er) egész szivemből 



utálom előbbi éltem vétkeit, és erősen fogadom, hogy azokat 
többé el nem követem ; 5-ör) kérem a bold. Szüzet, édes 
anyámat, hogy Istentől számomra az állhatatosság malaszt-
ját nyerje ki. Azután elmondja az apostoli hitvallást, ,Mi-
atyánkot', ,Üdvözletet', ,Tiz parancsolatot', és következőket: 
„Isten parancsolatjai, melyeket ime elmondtam, e két pont-
ban foglalhatók össze : Istent mindenek felett, és embertár-
sunkat mint önnönmagunkat szeretni. Ezen 10 parancsolat 
Isten által adatott, hogy minden nemzetek teljesítsék azo-
kat, kik megtartják, Isten örök dicsőséggel jutalmazandja, 
a meg nem tartókat örök kárhozattal büntetendi. Végre kö-
vetkeznek 5 hálaadások : 1) hálákat adok Istenem, hogy 
teremtettél, tápláltál, fentartottál ; 2) hálákat adok Istenem, 
hogy engem megváltottál ; 3) hálát adok Istenem, hogy 
bűneimet megbocsátottad ; 4) h. a. I. hogy szent vallásodra 
vezettél, mely az örök élet ut ja; 5) h. a. I. mindazon jók-
ért, melyekkel születésem óta megáldottál. Ezek végeztével 
az uj imádó üdvözli keresztény társait, ezek viszont őtet, 
kívánván neki kitartást. Ettől a percztől az imádó keresz-
ténynek tekinti magát, jelen vau a misén, és megtartja az 
egyház parancsait A megpróbáltatás egy évig tart rende-
sen, melynek lefolyása után, ha jól tudja az imádságokat, és 
ker. tanokat, a tulajdonképeni catechumenatusba bocsátta-
tik, az exorcisinus elmondatik fölötte, és a felnőttek kereszt-
ségében szokásos szertartások végeztetnek egész az „eíFe-
táig." Most ismét egy próbáltatási év következik, és csak 
ennek elteltével bocsáttatik keresztségrc. Ezen fokozatok 
szükségesek, részint, hogy az állhatatosságnál biztosak le • 
hessünk, részint, hogy serkentsük hitünk tanainak megta-
nulására. 

Y u n - N i n - C s u aug. 8. Yuu-Ninba indulok, a manda-
rin ötven főnyi katonai kíséretet küldött ; én ugyan nem 
akartam elfogadni, de a mandarin elöljárói parancsára hi-
vatkozott. Nem hiában tartottam eme kísérettől, mert az 
első megállapodási helyen megszöktek, hogy a vidéken a 
szegény falubelieket fosztogassák ; midőn ismét összejöt-
tünk, már csak néhány mértföldnyire voltunk Tung-Kua-
Lin-tól, hol épen vásár tartatott, miután tehát nem akartam 
rablófőnöknek tekintetni, megtiltottam a katonáknak a vá-
rosbai menetelt, hanem csak kettőt küldöttem eleség vá-
sárlására ; erre néhányan lándzsáikkal a földet verve kiál-
tották : ,menjünk rabolni a vásárra,' végre mégis lecsititot-
tam őket, mire visszatértek. A városbeli nemzetőrség feje 
további kíséretül 12 embert rendelt. Utunk másik része aka-
dálytalanul folyt. A vidék Mu-ju-se és Yun-Nin között sze-
gény, rizst nem igen láthatni, csak török búzát. A yun-nini 
mandarin fényesen fogadott és a városházán adott kkást , 
mivel, mint mondá, a városban nincs alkalmas szállás. A 
város hegyek között magaslaton fekszik. Nincs itt keresz-
tény, mégis néhány gonosz alsóbb hivatalnok az én nevem-
mel, mint állítólagos keresztények, pénz zsarolására vissza-
éltek. A pogányok állítják, hogy ha ezek megbüntettetné-
nek, megtéréseket lehetne reményleni, hanem jövetelem 
hírére a ficzkók elillantak. 

Aug. 15. Mária menybemenetele napját fényesen meg-
ünnepeltem a környékbeli keresztényekkel, kik nagy szám-
mal sereglettek ide. A mandarin egy, művészileg készült, 

ezüst edényt kölcsönzött, melyet füstölő :"gyanánt hasz-
náltunk. 

Aug. 16. A mandarin a fővárosból levelet kapott, 
melyben az alkirály a többi között ezt írja : „hallom, hogy 
a püspök a te kerüledben levén, te külsőleg jól bánol ; ha-
nem kéz alatt a prédikáczio elé akadályokat gördítesz, ugy, 
hogy senki sem akar kereszténynyé lenni." Lehet hogy az 
alkirálynak igaza van, mert még eddig a városban senkit 
sem téritettünk meg. Majd eme közbejött eseményt ipar-
kodni fogunk vallásunk érdekében felhasználni. 

Aug. 17. Nagy dolog történt! A mandarin egyik titoknoka 
elég szemtelen volt néhány barátja előtt dicsekedni, hogy 
a kay-csu-i öt vértanúnak, többi között Luczia sziiz halálá-
nak is okozója volt lázitása által. Luczia testvére Y orvos, 
ki velem van, most már azt vélte, legjobb lesz megfélemlítés 
által a titoknokot megtéríteni, én lebeszéltem öt, mondván, 
hogy ez ellenkezik a lelkismeret szabadságával ; de ő azért 
elment a titoknokhoz, s fenyegette, hogy feladja az alkirály-
nál. A mandarin erről értesülvén és félvén, nehogy ő is mint 
bűntárs az ügybe bekevertessék, még jobban megijedt alá-
rendeltjénél. Egész éjjel tanakodtak arról, mint lehetne a 
doctor ur haragját lecsillapítani. Három nap múlván nálam 
kihallgatást kérnek; a mandarin sir, jajgat, könyörög, hogy 
magamat közbevessem. Erre hallgatást parancsoltam, és kö-
veteltem, hogy döntő Ítéletet mondhassak, amiben a doctor 
és ellenei megegyeztek, mire igy szólottam : „megkértem az 
orvost, hogy bocsásson meg egyszerűen, de ö máskint csele-
kedett, nem ugyan boszulási szándékból, hanem hogy ellen-
ségének lelkét nyerje meg, alkalmat adván a megtérésre. 
Azonban a lelkismeret szabadsága eröszakot nem tűrvén, 
én követelem, hogy az orvos feltétlenül bocsásson meg. A 
bűnöst illetőleg ez leend poenitentiája : nyolcz napon által 
tanyulmányozza hitünk könyveit, és azután szabadságában 
álland, meg akar-e térni vagy nem" ? Mindannyian tapsol-
tak emez Ítéletnek, a titoknok és orvos lábaimhoz borultak, 
megnyugvásukat jelentendők, azután üdvözölték egymást 
és kibékültek. A bűnös azt mondá, hogy az én Íté-
letem fényes tanúbizonyság szent hitünk mellett, azonnal 
imádásra akart bocsáttatni, mert mint mondá, nincs szük-
sége többé írott bizonyítékokra ; azonban én ítéletem szi-
gorú keresztül-vitelét kívántam. ,Királyi szó' — kiálta fel 
arra a mandarin örömteljesen — ,nem szabad rajta változ-
tatni.' Szegény ember ! eddig félelem miatt nem tudott 
aludni, most könnyítettem terhén. Este felé egy mandarina-
lis pagodát vett szemlére, hogy meggyőződjék, váljon alkal-
mas leend-e ker. templomnak, hogy nekünk adja. (A nem 
mandarinalis pagodák a nép birtoka, melyről a hivatalnok 
jogsértés nélkül nem rendelkezhetik.) 

Aug. 19. Itt tartózkodásomat meghosszabitottam, hogy 
bevárjam a forradalmárokhozi küldöttségem eredményét. 
Nehezemre esik semmit sem tenni. Keveset prédikálunk, és 
csak azoknak, kik hozzánk jönnek. Hogy hiában ne töltsem 
az időt, kirándulást teendek a pé kui völgybe, mely ide 3 
mértföldnyire fekszik, és hol néhány hívünk van, hogy a 
nyájat öregbitsük. 30° centigrad hőmérsékletünk van, a 
tenyészet előrehaladottabb, mint Yun-nin-ben, sok a gyü-
mölcs, különösen körte. (Vége köv.) 
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VEGYESEK. 
A magyar királyi kath. egyetemnek jövő iskolai évre 

megválasztott igazgató hivatalszemélyzete kővetkező : nagy-
ságos rector Rupp János, kir. tanácsos, prorector lesz Wen-
zel Gusztáv lelépő rector ; hittani kar dékánja Dulánszky 
Nándor, prodecán lesz Szamassa József lelépő dekán ; jogi 
kar dékánja Cherny József, prodekán lesz Pauler Tivadar 
lelépő dekán ; az orvosi karban dekán zombori Lippay Gás-
pár ; a bölcsészeti kar dékánja Than Károly, prodekán lesz 
Margó Tivadar lelépő dekán. 

Székesfehérvárról egy levelet kaptunk, melynek irója 
egy oly szépirodalmi közlönyt óhajtana a müveit női világ 
számára, melylyel a vallásosság és erkölcsösség ápoltatnék, 
vagy legalább nem sértetnék. Az iró sajnálatát is fejezi ki 
a ,Fővárosi lapok'-on tapasztalt csalódásán, mely lapot ő, 
más jobbnak hiányában, egy családnak ajánlott, s ime a lap 
Renant ajánlja, dicséri, különösen az utolsó munkáját „a ke-
reszténység első megragadó és tiszta történetének" nyilat-
koztatja ; egy embert, mivel ifjúkori kihágásai után, érett 
korában megtért, bolondnak nyilatkoztat, stb. — Az iró 
óhajtását mink is osztanók , lia a már létező lapokat 
is tudnók föntartani ; de azért a nők számára sem va-
gyunk egészen irodalom nélkül, kivált a német és franczia 
irodalom bő választást nyújt. Csakhogy ezeknek könyvé-
szete nálunk egy lapban sem hozatik közismeretre. Közöl-
nök a levelet, de álnév alatt küldetvén be, anélkül hogy az 
iró az ő valóságos nevét velünk megismertette volna, nem 
közölhetjük. Veszélyes útra kelne a szerkesztőség, ha a név-
telen vagy az álnevű iratokat közölni akarná. 

Mihalik Pál, kegyestanitórendi atya, hittudor, a kecs-
keméti házban lelkiatya, élte 75-ik évében jul. 27-én az Ur-
ban elszenderült. 

Kaptuk t. Ivánovich orvostudornak a pécsi növendék-
papokhoz intézett fölszólalását a medicina pastoralis nyilvá-
nos próbatétén, ugyszinte zárszavát latin nyelven. Tár-
gya mindkettőnek a lelkipásztori orvostan, melynek főtételei 
is közöltetnek. Pécsett ugyanis a papnövendékek e tantár-
gyat rendkívüli órákban hallgatják a fentnevezett tudor és 
tanár úrtól. 

A bécsi érsek és bibornok egyházi beszédje, melyet 
Bécsben a mariahilfi templomban az ajtatos körmenet alkal-
mával tartott, nyomtatásban megjelent Sartori Károly könyv-
kiadónál. A tiszta jövedelem a sebesültek ápolására van 
szánva. — Ezen körmenet Austriának egy sajongó sebét 
mutatta fel. A porosz felfalási politikának 16-ik században 
Austria volt az akadálya. Amit akkor kezdtek, most bevé-
geztek. A mai háború 16-ik századi mozgalomnak a gyer-
meke, melynek később vagy hamarább meg kellett születni. 
Austria a conservativ elemeknek fentartója volt s ezen ele-
mek elhagyták ötet, hogy a porosz birvágytól elnyelessenek. 
Sokat regéltek az ujságlapok, ezen napi kiáltók, minek tu-
lajdonithatni a mai verességet ; afflicto afflictionem dede-
runt, arai épen nem legnemesebb cselekedet. Crelicalis Aus-
triát kiabáltak; o ha az lett volna! más erő lépne ma a csata-
sikra. A porosz tudott prot. vallásos szint adni a háborúnak, 
becsülte a vallásos elemet, Austria megvetette. Azon austriai 
férfiak, kik a concordatumot paralysálták, kik Németország 
miatt Tirolra a prot. vallást kényszeritették, kik a katonai 
neveidében, mint például egy bécsi levelező szerint a Monde-
ban, a bécsuj városi ban tiszta atheismust tanitani megenged-
tek, kik mindig a németországi protestánsok kegyeit vadász-
ták, s azért a kath. papság és szerzetesek ellen sok nemte-
len koholmányokat iratni engedtek, azok az ős kath. Aus-
triát az ő élet-gyökerétől elszakították, s igy élettelenné tet-

ték. Szép a türelem, Frank, Gyulay, Degenfeld, Gablencz, 
Benedek protestánsok ; lehetnek, s ő Fölsége valóban libe-
beralis indulatból, s érdemeik szerint emelte fel ezeket ; de 
váljon lefegyverezte-e ez által a német protestánsokat ? 
Hol szabadabbak a protestánsok a világon, mint Austriá-
ban? Az egyház elleni szellem mégis széles tért nyert, 
amit a protestánsok iránti kedvezések épen nem követeltek ; 
s mikor az érsek processiót rendez a hadseregek győzelme-
ért, ott volt, s gyalog járt főherczeg Ferencz és Sófia, ö Föl-
sége szüléi, habár az eső sürüen esett ; de amint a tudósítá-
sok mondják, egy katona tiszt sem vett részt benne a bécsi 
laktanyákból, a városi hatóság is gyéren volt képviselve. 
Sok indítványokat hoznak a lapok napfényre, emlegetnek 
rendszerváltoztatást : mink a vallásos közönyösség kiirtását 
szeretnők vagy egyik újság által inditványoztatni. 

Uj-Zélandban egy főnök jelentkezett a kath. hitküldér-
nél keresztségre. A hitküldér kérdezte, hány felesége van ? 
Csak tizenkettő, válaszolá a népfönök. En meg nem keresz-
telhetem addig, mig 11 nem szűnik meg felesége lenni, 
mondá a hitküldér. A népfönök szomorúan távozik. Két 
hónap múlva visszatér a népfönök, mondván : kereszteljen 
meg atyám ! Hová lett a l l feleség? Megettem őket, vala 
a válasz. — Ily jeleneteknek is ki vannak téve a jó küldérek. 

Baselben a protestánsok „Isten községe" nevezettel 
élnek. Néhány év óta, különösen a biblia és az ismert érte-
kezletkék házalói voltak legbuzgóbb propagandisták. Igy, 
került egy kath. árva szolgáló leány is ezeknek hálójába, s 
Isten községének tagja lett. De lelkismerete csak hamar 
felébredt, s az összejövetelektől visszatartotta magát. Az 
Isten községének elnöke figyelmeztette, intette, feddte ezen 
elmaradás miatt, végre a község tanácsától az árva leányra 
nézve következő kiközösitési Ítéletet hozta : „Isten községe 
véneinek parancsából Baselben : tekintetbe véve, hogy te 
testvéri meghívásunkra sem jelentél meg a gyülekezetben ; 
hogy eme viseleted engedetlenség és lázadás is egyszers-
mind, az Urnák és az ö testének megvetése : az urnák ne-
vében te ki vagy zárva egészen az Isten községéből. Ezen 
kizárásnak következése, hogy teveled minden polgári köz-
lekedés megszakad, s veled egy asztalhoz sem fog ülni az 
Isten községéből egy tag sem. E. W." Ez történt Baselben, 
342 évvel, amióta Basel a pápai járom alól felszabadult, 
vagyis 1866 maj. 1-én. Az árva leány Elsassba volt kényte-
len menni, mivel szolgálatot, sőt a vendéglőben ételt, szobát 
sem kapott, s a kath. egyházba visszatér. 

De Andrea bibornok erőszakkal akar beszéltetni ma-
gáról. Többször hivatott Romába, nem ment, a bíbornoki 
testület becsületét, különösen némelyeknek ezen testületből, 
nyilvánosan, és pedig egyházellenes lapokban közzétett le-
velekben sértegette. Végre a szentatya mint engedetlent, 
mint olyant, aki megyéjéből törvénytelenül távol van, jun. 
12-én kelt brevével a sabinoi püspökség és a sabiacoi apát-
ság igazgatóságától megfosztotta. De Andrea jun. 28-án írott 
levélben a pápai breve és a szentatya intézkedése ellen til-
takozik, s ezen tiltakozó levelét az^egyházellenes lapoknak 
azonnal megküldi. Szeret lármát. O a pápai brevét semmis-
nek nyilatkoztatja, a papa male informato ad papam melius 
informatum appellál, s ígéri, hogy legközelébb levelet fog 
írni IX. Piusnak, bebizonyítandó, mily canonellenes azon 
jun. 12-i breve, mily igazságtalan. — A jólelkek azt taná-
csolnák, hogy levél helyett, boruljon ő maga IX. Pius lábai-
hoz, s ott kérjen az atyától, és az egész kath. világtól bocsá-
natot, miután mindkettőt oly keserű fájdalommal és szomo-
rúsággal töltötte el már két év óta. De a bibornok körül jó-
lélek nincs, az ő környezete Times, Débats tudósítói, s az 
olasz forradalmárok. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM : Az állam Isten nélkül. — A szentatya 
levele Magyarország herczegprimásához.— Egyházi tudó-
sítások. — Vegyesek. 

Az állam isten nélkül. 
Isten nemcsak a menny és földnek mindenható 

teremtője, hanem a szellemi létnek és működésnek 
legmagasb, végtelen tökéletessége is. Az érzéki vilá-
gon dicsőségének fénysugara ragyog ; de csak azon 
lénynek lesz érthető, mely Isten sejtelmét keblében 
hordja. Mint a fénysugár, mely a mező virágán meg-
törve, ezt szemünknek láthatóvá teszi, fel egész a 
napig terjed, épen ugy a jónak, a magasztosnak, a 
szépnek kijelentése, habár a legváltozóbb közveti-
téseken át egész az örökkévalóig emelkedik fel, ki a 
cherubinok fölött trónol. Valami megközelithetlen, 
mely a térleges- és időlegesben kifejezést nem talál-
hat, vet világot az igaz művész belsejébe, és alkot-
mányainak előképévé lesz. De az alkotmány legna-
gyobb, legnemesbikét magán létesiteni van az ember 
hivatva. Lelkünkben egy előkép nyilatkozik, mely 
után kivánságait, vágyait szabályoznia kell, és a 
hűség által, melylyel eme feladást teljesiti, lesz jóvá, 
szentté, becsülésre, tetszésre méltóvá. Az akarat csak 
arra határoztatja el magát, ami neki, mint jó jelent-
kezik; ha a gerjedelmek ereje által meg nem tánto-
rítva a valódi jó előtt hajólt meg, akkor a neki 
adott szabadság előjogát érvényesiti. Mivel czéljaink 
vannak, azért van valami, melyre nem azért törek-
szünk, hogy általa más valamit elérjünk, azaz, mely 
nem eszköz a czélra, hanem a czél maga. És mert 
végczélunk van, azért létezik oly jó is, melyet min-
den más fölé helyezünk, és minden másnak árán 
elérni törekszünk. Az ember nem alkotta önmagát, 
természete, és rendeltetése által legfőbb java vissza-
vonhatatlanul ki van jelölve. Nem is panaszolkod-
hatik, hogy szabad működésének jelentéktelen czél, 
szeretetének nem méltó tárgy adatott: mert Isten 
legfőbb java. Ezen igazság középpontja a kereszté-
nyelemnek, és aki azt teljes jelentőségében fel nem 

fogta, annak még igazi történelmi ismerete sem lehet 
a keresztényelemről. Az égi testek változatlanul fut-
ják meg a nekik kiszabott pályakört. Az emberhez 
igy szól az ur : .fiam ! add nekem szivedet.' Vála-
szolhat tagadólag is, tényleg állithatja, hogy van 
nagyobb jó is, mint méltónak találtatni Isten tet-
szésére, és elfoglalni azon helyet, mely a világrend-
ben neki kijelöltetett. De ezáltal természetének leg-
bensőbb, legszentebb szükségleteivel ellenmondásba 
jön. Az ember az ő szellemét meg nem ölheti, ha 
tetszenék is neki az állatokkal enni a föld gyümöl-
cseit. Az ember hivatásáról: ,Istent szeretni', lenem 
mondhat, ha kényelmesebbnek találná is, hogy bál-
ványokat készitsen magának. 

Az erkölcsi érzet megértése a keresztényelem 
által nyilt meg. Igaz ugyan, hogy az az összefüggés-
nek — melyhez tartozik — belátása nélkül is többé 
kevésbé tevékeny. Az ember mindig ember marad, 
és oly ember, kinél a kötelesség érzete egészen elve-
szett volna, nem létezik: azonban csak az érzékekrei 
behatás történik szükségességgel, az érzelem maga 
függő azon felfogásoktól, melyeknek hódolunk. A 
húron nem ismert nagyobb becsületet, mint a le-
győzött ellenségek fejbőreivel dicsekedhetni, és meg-
elégedéssel mutatta ujjongó törzstársainak az utá-
latos hadi zsákmányt. Nemcsak a keresztény utasi-
taná vissza az ily hős tettrei felhivást, a romai és a 
görög is visszautasította volna. Ámbár tehát nem 
lehet komolyan tagadni a kötelmek létezését, mégis 
az erkölcsi érzet nemcsak eltompitathatik, hanem 
meg is hamisítható. Eltompittatik azáltal, ha a kö-
telességgel ellenkező vágyak kielégítésének valaki 
olyannyira odaadja magát, hogy végre a nélkülöz-
hetetlennek- benyomását gyakorolja. A lelkismeret 
ekkor hasonlít a lázas beteghez, kit nehéz álom 
nyom, néha fel-felzörren, de ismét visszaesik előbbi 
állapotába. Meghamisittatik az Istennek a világ és 
az emberhezi viszonyának tagadása által. A lelkis-
meret az embernek azért adatott, hogy az igazság 
szentélye és menhelye legyen, és aki annak kijelen-
téseivel visszaél, hogy a kötelesség lánczait széttépő 
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rosz vágyakat az igazoltság látszatával bátoritsa, 
bünt követ el az emberi-nemen, vétkezik maga az 
ész ellen is, melyre hivatkozik, és ellenmondásról 
ellenmondásra hajtatik. 

Ha az ember nincs másra rendeletve, minthogy 
itt a földön boldog legyen, akkor képtelenség szent-
ről, vagy nem szentről szólani. Ha ezen túl tesz-
szük magunkat , akkor egészen következetes azt 
állítani, hogy az ember kivánságai szentek, és 
azok kielégitése legfőbb joga, és legfőbb jó. De ez 
egyenesen harczra vezet, és az erősbek uralmára, 
mely ellen még ellenvetés sem tétethetik ; mert 
nyilvánvaló, hogy az erősbik sem teend többet, 
mintsem szent kívánságainak kielégitésére szüksé-
ges, többet Neró sem tőn. A rosz kívánságok kielé-
gitésére való jogtól egész azon állitásig haladtak, 
hogy Isten maga a rosz és evvel sem mondatott 
egyéb, mintsem az előzményekből következtethetett. 
Ameddig sejtelem és lelkismeret létezik, az ok és 
okozat közötti összefüggés tudata érvényesiti ma-
gát, az ember egy természetfölötti hatalom tevé-
kenységét érezi, és el nem titkolhatja, hogy ez 
észt és akaraterőt nálánál magasabb fokban bír. 
Ezért a vallás oly általános jelenség, mint a lelkis-
meret. Minden vallás pedig korlátokat szab a kíván-
ságoknak. A görög isteneit oly kényelmesen alakí-
totta maga számára, hogy a Hegeltől Feuerbachig 
terjedő átmeneti időben mondani szokták: ha nem 
kellene minden vallásnak véget vetni, akkor a hel-
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leneké még legtürhetőbb volna. Es mégis az Eume-
nidák óriási nagyságban, setét lepelben, borzasztó 
pillantásokkal léptek a bűnös elé, neki békét és nyu-
galmat nem engedve. Zeus, a megsértett vendégsze-
retet boszulója volt ; Olympus lakói is reszkettek 
a hamis eskü büntetésétől, és az istenek szigorúan 
jártak el a kevélyekkel, kik hozzájok hasonlitani 
merték magokat. A keresztényelem azonban az idő 
és örökség közötti összefüggést tökéletesen lelep-
lezte. Fölöttünk az örökkévaló, kinek dicsősége a 
szentségben ugy, mint a mindenhatóságban, az igaz-
ságosságban ugy, mikint a szeretetben nyilvánul, 
hasonlólag a világossághoz, mely a szinek játékában 
feloszlik, ő szavakat és cselekedeteket, gondolatokat 
és szándékot egyiránt fog megítélni. Egy vallás sem 
egyeztethető azért meg a rosz gerjedelmek féktelen-
ségével, legkevésbé pedig a keresztény hit ; és ha 
az embernek küldetése és joga volna egyedül kiván-
ságai kielégítésének élni : akkor az Istenrei emléke-
zés reája nézve rosz lenne. Azonban Isten csak azért 
neveztetik rosznak, mert vagy az ő uralkodásáróli 

meggyőződésnek kiirtatni, vagy a socialismus leg-
főbb javának feláldoztatni kell. Ha tehát társadal-
mat lehetne alakitani, melynek legfőbb törvénye a 
a kívánságok kielégitése lenne, akkor az istentaga-
dás annak államvallása volna. 

A képmutató emberszeretet, mely a világ bol-
dogitását vérözönnel kezdette meg, és minden lépten 
az átok és vész nyomait hagyta, most a nemzetiség 
bálványimádásába ment át, és valamint ezelőtt min-
den, ami az emberiség üdvére szükségesnek monda-
tott, ugy most minden, ami a faj és nyelv dicsőitését 
előmozdíthatja, jónak és igaznak, szentnek és dicsé-
retre méltónak állíttatik. A guillotine ugyan nem 
használtatik, de helyébe az orgyilkosság lépett, 
melylyel a veressapkások nem foglalkoztak. Emez 
uj pogányság a vallássali szövetségtől nem irtózott 
volna. Ha a szószékekről a templomokban hirdet-
nék, hogy az egyház szolgálatában templomrablás, 
gyilkosság és árulás istenfélő cselekvények, és hogy 
az, ki Olaszhon ellenségei ellen intézett gyilkossági 
merényben elesik, mint vértanú vonul be a mennyei 
Jeruzsálembe, akkor a mazzinisták egyidőre leg-
alább az egyházakat szorgalmatosan látogatnák, sőt 
a körmeneteknél égő gyertyákkal kezeikben han-
goztatnák az alleluját. Volt idő, midőn az uj Itália 
hasonlót reményleni mert; de a keresztényelem nem 
azért döntötte meg a capitolium isteneit, hogy Olasz-
hon egységét állítsa helyeikbe. Azért szövetkeztek 
azon párttal, mely a világot az Istentőli elszakadás 
által akarja boldogítani, és az Isten nélküli állam 
jelszava lőn a piemonti Itáliának.*) 

Ha Isten nekünk létet és életet adott, ha hi-
vatva vagyunk őt mindenek felett, és képe s ha-
sonlatosságára teremtett lényeket mint önnönma-
gunkat szeretni ; ha e múlékony élet tartama alatt 
el kell határoznunk magunkat , hogy Istennel 
vagy nála nélkül akarunk lenni, és mi a nekünk 
adott természetet meg nem változtathatjuk, és igy 
nem is lehet, hogy Istentől elszakadva a nyomorú-
ság csillagtalan éjeiébe ne jussunk : akkor egy ke-
resztény nép törvényhozója, ki a kölcsönös jogok és 
kötelezettségek meghatározásánál az isteni törvényre 
tekintettel nem lenne, bünt követne el Isten és az 
emberek ellen, és azonkivül oktalanságot is. De ta-
lán elhatározta magát, hogy Istenbe nem hiszen? 
Tegyük fel, hogy igy van ; de ekkor is meg kell 
gondolnia, hogy ő nemcsak maga, és bizonyos szá-
mú elvtársai részére, hanem a keresztény nép szá-

*) Vajha csak egyedül Itáliának ! De ez mástól köl-
csönözte ezt, s követik őt mások is. Szerk. 



mára készíti a törvényt. Vagy arra érzi magát hivatva, 
hogy az ész örök törvényének szerezzen érvényt ? A tör-
vényhozás tiszteletnek tartsa intézkedései által a népet arra 
birni, hogy Isten és országáróli álomképről lemondjon. Ez 
ép oly oktalan, mint szentségtörő eljárás volna, mert mielőtt 
még a nép harmadrésze az isten rőli meggyőződést háttérbe 
szorítaná olyannyira, hogy az cselekedeteire többé be nem 
folyna, a jogrend már lehetlenné válandott. De lépjünk csak 
küzelébb emez észhez, mely Istent és országát mesének 
nyilatkoztatja ki. (Folyt.) 

A szentatya levele Magyarország herezegprimásához. 
„Pius PP. IX. 

Dilecte üli Noster salutem et paternam benedictionem. 
Tuas officii ac benevolentiae plenas nuper accepimus litte-
ras, die 14-a proxime mensis maji datas, quibus gravissimas 
Nostras amaritudines summopere lenire et consolari studes. 
Ac per te ipse dilecte fill Noster, vei facile intelligere potes, 
quam grati hujusmodi tui erga Nos amoris et oJsequii sen-
sus exstiterint. — Eisdem autem litteris significas, istius tuae 
dioecesis fideles, vehementer cupientes maximis Nostris et 
hujus sanctae Sedis angustiis opitulari, Nobis denuo mittere 
summám quindecim mille libellarum ab eisdem fidelibus, te 
duce collectam. Itaque haud possumus, quin tibi, ac tuo isti 
clero populoque fideli débitas iterum agamus gratias, dum a 
Deo humiliter exposcimus, ut te eosdemque tuae dioecesis 
fideles uberrimis divinae suae gratiae donis remunerare velit. 
Ne desinas ferventissimas miserationum Domino sine inter-
mission© adhibere preces, ut omnipotenti sua virtute Eccle-
siam suam sanctam a tantis, quibus ubique divexatur, cala-
mitatibus eripiat, et civili ipsi societati, tot periculis ac da-
mnis afflictae succurrat. Tibi vero persuade, praecipuam esse 
Nostri in te benevolentiam. Cujus quoque certissimum pignus 
esse volumus apostolicam benedictionem, quam intimo cordis 
affectu tibi ipsi, dilecte fili Noster et gregi tuae curae com-
misso peramanter impertimus. Datum Romae apud s. Petrum 
die 12-a julii Anno 1866. Pontificatus Nostri vigesimo primo. 
PIUS PP. IX." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, aug. o-én. Egy oldaltámadás ! s még több igér-

tetik. Szeretjük, azért mondjuk ,igértetik', ha nem szeret-
nők, ,fenyegettetünk' szóval élnénk. A mostanira átmenő-
iéiben válaszolunk, a jövőt várva várjuk. Kitérni, hacsak a 
hallgatás aranynyá nem válik, nem volt szokásunk. 

A vitatárgy 1848-nak vallási intézkedései. Szeretjük 
ha komoly, szeretjük ha tudományos, szeretjük ha gyakor-
lati az értekezés. Ezen kivül e tárgynál minden szóváltás 
fölösleges. Sirás-rivás, gyermekes vádaskodás, fenyegetőd-
zés, panaszolkodás, vagy másképen denunciálgatás 1848-nak 
törvényszéke elé, személyes apostrophék, — nem a férfiak 
foglalatoskodása. 1848 nincs a törvényszéken, hanem a tör-
vényszék előtt, a denunciálgatást, tekintve irói hivatásunkra, 
gyermekes fogásnak tartjuk,— 1848 nem itél, hanem Ítéltetik. 
Vagy lia tetszik, a vallási intézkedések azok, mik fölött 
itélni, annyi mint azokat elitélni, hacsak általok kath. szent 
ügyünket tönkre Ítéltetni nem engedjük, felelőssök marad-

ván lelkünkkel az Isten előtt, nevünkkel unokáink előtt. 
Ezek feljegyzik kik éltünk, mint Ítéltünk, mit szóltunk, mit 
tettünk Istenért, egyházért, s érettök. Mikor az Isten régen 
elitélt, unokáink korrul korra itélni, itéletöket egyenkint 
nevünkhöz kötni fogják, áldva, vagy Igy álljunk, igy 
dolgozzunk mainap. 

Akit soraink illetnek, tudhatja, hogy lelkismerettel, 
elmélkedő elmével van itt dolga. 

Kovács Albert a,Prot. egyh. s isk. lap' 30-ik számában 
,fékvesztett ultramontanismus'-ról czikket irt. Az ultramon-
tanismus a magyar kath, püspökség volna, mellettök sze-
gény csekélységünk, felemeltetve azon szándékkal, hogy 
velők lesujtassunk. Velők szenvedni nekünk öröm lesz min-
dig ; fiu vagyunk, atyáink szenvedéseiből nem fogunk soha 
kimaradni. ,Fékvesztett'; nem tudjuk iskolából vagy istáló-
ból, Pestről vagy pedig alföldi pusztáról jön e hang, e szó-
lam ; a szó a szólót ismerteti, nem pedig a megszólitottat. 
Loquere ut te noscam; ,fék', — már elég; legyen biztos, hogy 
a szabadelvűnek, mikor ,fék'-ről beszél, mindig igazsággal 
mondjuk : mikor a szabadságot emlited, gúnyolod, — mikor 
dicséred, taposod, — te szinleled nem pedig birod a szabad-
ságot. Ez minden szabadelvű egytől egyig. A'német sajtó-
hatóság előtt megállhattunk, a magyar szabadelvű előtt nem 
állhatunk meg, ez fék után kiált, felejtvén, hogy a fék leg-
fölebb csak ő reá való. Igy beszélnek, mikor 1848 csi.k va-
lószínű, mikor a poroszok csak Posony liatáraig jöttek : 
mint szólnának, ha a porosz Komáromig pusztít, vagy ha 
1848 valóság lenne ? 

Óhajtanok, kivánnók, ha a t. prot. irók azon helyze-
tet, melyet reánk nézve 1848 méhében hord, vennék tollúk 
alá, nem pedig requisitoriumot a kétszáz éves helyzetek el-
len. Mi van ma ? mi kívánatos ? mi érhető el, hogy vallás-
közi béke legyen ? Ezeket pedig, miután katholikusok és 
protestánsok közötti békéről van szó, a két egyházi feleke-
zet természetét szem előtt tartva, kiinduló pontul választva 
tennék : akkor látnók, hogy itt nem megsemmisitésünkröl, 
hanem kiegyezkedésünkről van a szó, s azonnal megértenök 
egymást. Eme t. irók ezt nem teszik, hanem Bocskay, Rá-
kóczy korszakáról academicus értekezleteket irnak, mikor 
elvről, s ennek gyakorlati alkalmazásáról forog a kérdés. E 
korszakokból meritett vádakra a szabadelvüség birói széke 
előtt büszkék lehetünk kath. őseinkre, kik sem titkos köve 
teket nem küldözgettek svéd, vagy franczia királyhoz, sem 
idegen fejedelmet, például a török sultánt, a hazába meg 
nem hívtak ; ha kath. őseink közöl valaki tette, azt soha nem 
dicsértük, dicsérni sem fogjuk, valamint ma azon katholiku-
sokat sem dicsérhetjük, kik 1848-nak vallási intézkedései 
mellett szavazva, vallásos és hazafiúi kötelességüket félreis-
merik. A prot. irók pedig mind ezeket látszanak dicsérni, t. 
K. A. ur is talál nem ultramontanus papokat a magyar ha-
zában, kiket dicsérni akar, . . . . ha egyházárulók lesznek. 
A kérdés ma ez : elfogadhatja-e a kath. egyház 1848-nak 
vallási intézkedéseit, anélkül hogy elpusztuljon e hazában '? 
Elfogadhatjuk-e mink, kiknek ősei az államtól független 
egyházat hagyományoztak, mink pedig létjogától megfosztva 
hagynók azt unokáinknak ? 1848 nem egyes vallásközi po-
litialis intézkedéseket tesz, mivel 1848 nem törvény, hanem 
alkotmány, elv, helyzet, egyház és állam közötti viszony 



Ezt 1848 decretálja. Mink az államtól az egyházra semmi 
törvényt el nem fogadunk, el nem fogadhatunk, mivel az 
egyház önmagában tökéletes, független társadalom, neki az 
állam törvényt nem szab, neki Nero, Decius akart törvényt 
szabni, s nem szabhatott. Az állam csak az államra szabhat 
törvényt, a vegyes tárgyaknál az egyházi törvényhozást 
tartozik megkérdezni, vele együtt rendelkezni : lia nem te-
szi, jele, hogy üldözni akar, nem pedig polgári törvényeket 
hozni. Lenne legkedvezőbb ezen, az államtól decretált egy-
házállami viszony, mi magunktól el nem fogadhatjuk, nem-
csak mivel ha ma kedvezőt decretál, holnap kedvezőtlent 
decretálhat, hanem azért is, mivel részletes egyház levén a 
világegyházban, mi magunktól ebben semmit sem tehetünk, 
mi csak tiltakozhatunk, ameddig élünk, passiv tétlenségben 
maradván az üldözők irányában. Abban volt ízig-vérig pro-
testáns az 1848-i alkotmányozás, abban ízig-vérig protestáns 
az 1866-i törvényhozás, hogy önmagától a kath. egyháznak 
törvényt akart hozni, egyházállami helyzetet decretálni. 
Erre nincs hatalma, nincs hatósága ; ha mondja hogy van, 
üldöz, nem pedig törvényt hoz. 1848 ismerte a kath. egyhá-
zat, de létjogát kitagadta : 1866* is ismeri, de mikint látni, 
létjogait rombolja. Vegye mindenki a kath. egyházat ennek 
természete szerint, nem pedig saját nézetei szerint. Mi a 
prot. vallásos felekezetet ennek dogmaticus állapotjából 
veszszük fel : az eddigi prot. írók, a kath egyházról szólva, 
e viszonlagosság tárgyában saját prot. körükből ki nem lép-
nek. Ha nem akarják a kath. egyházat az ö természete sze-
rint venni, jele, hogy romlására törnek a törvényhozásban, 
nem pedig vallásos békére. Ha igy, sz. Péter szavaira hivat-
kozunk : ,obediro oportet Deo magis quam hominibus/ vagy, 
mit a Prot, lap által idézett szavainkkal mondtunk : „lehet-
nek törvénykezési végzések, melyeknek nem engedelmes-
kedni első lelkismereti kötelesség, első férfias erény." A tör-
vényhozó ilyenkor a lelkismeret tapodását követeli, törvény-
szinezetü rendeleteinek csak akkor engedelmeskedhetnénk, 
ha lelkismeretünket, egyházi dogmánkat, hogy az egyház 
az állami hatalomtól független, önmagában tökéletes társa-
dalom, kitagadnék. A lelkismereti törvény, Istennek a tör-
vénye, bent van a lelkismeretben ; a polgári törvény előbb 
csak nyilást keres a lelkismerethez, semmiképen sem lehet-
vén törvény, szavazza meg bár tizszer a parlementi többség, 
mig a lelkismeret szentélyébe akadály nélkül be nem jut. 
Ez a fordulati pont a katholikusok és a protestánsok között 
1848 vallási intézkedéseire, nézve ; a protestánsoknak a haza 
szent békéje érdekében kötelessége volna kimutatni, hogy 
1848-nak gyakorlati alkalmazásaiban a kath. egyház lét-
joga, a kath. lelkismeret nincs érintve, nincs sértve. 

Ok pedig, e locis communibus szónokolva, e fordulati 
pontból disciplinam arcani csinálnak : mit következtessünk 
e hallgatásból ? 

Tiszt. Kovács Albert ur 1848-ról akar szólani, mégis 
Bocskay, Rákóczy hős csatáiról szól, hogy „Bethlen Gábor 
vérrel irta a német hadak (a törvényes király hadainak) 
homlokára a nikolsburgi békekötés pontjait," csak az kár, 
hogy akkor ir igy, mikor a porosz fohadi szállás épen Ni-
kolsburgban van, bünül róvja fel pedig a kath. clerusnak, 
hogy 1851—1860-ig nem irta vérrel ilynemű német hadak 
homlokára a hazai szabadság pontjait, mikor csak az 1857-i 

petitio átnyujtásánál is sem K. Albert ur, sein egy superin-
tended, sem a pesti prot. egyetem tanári testülete, sem egy 
protestáns gondnok, curator sem volt jelen, sem aláirva nem 
volt, hanem a magyar clerus első főpapja, a kalocsai érsek-
kel, a veszprémi püspökkel aláirva, nyújtotta át azt ő Föl-
ségének. Mikor a porosz hadak határon kivül voltak, t. K. 
A. ur nem szólt a törvényes király hadainak homlokára vér-
rel irott békepontokról : mikor a porosz hadak Nikoisburg 
alatt táboroznak, akkor bátran ir ilyenféléket. Olcsó bá-
torság. Különös találkozása a véletlennek ! 

Tiszt. K. A. ur lapunk f. évi számaiban közlött tétele-
inkről akar szólani ; mégis csak csekélységünkről szól, hogy 
mi merünk a polgári törvényrhozás fölött isteni és természeti 
törvényt ismerni, mely már a lelkismeretben van, mikor a 
polgári törvényhozás végzése a lelkismeret ajtaja előtt je-
lentkezik ; azért is csak akkor bocsáttatik be a lelkisme-
retbe, ha a lelkismeretben már létező isteni és természeti 
törvénynyel nem ellenkezik, — ellenkező esetben a polgári 
törvényhozás végzése a lelkismeret ajtajától elutasittatik. 

Ez ultramontanismus, crimen laesae potestatis populi. 
Hát Luther Márton, mikor a wormsi gyűlés előtt állott, 

nem isteni, nem lelkismeretének törvényére hivatkozott, 
mondván : ,másképen nem tehetek ?' A wormsi gyűlés biro-
dalmi törvényhozó testület volt, alkotmányos joghatósággal 
felruházva a törvényhozásra ; Luther Márton mégis fölsöbb 
törvényhozót, fölsöbb törvényt keresett, melyre támaszkodva 
a földi iegitimus törvényhozó (szerinte illegitim) parancsának 
ellenmondott. Igy tettek azon protestánsok, kik a nantesi 
edictum után Francziaországból kivándoroltak, engedelmes-
kedni akarván a lelkismereti törvénynek, megvetették az or-
szágos törvényhozói intézkedést. Ezek többre becsülték az 
égi hazát a földi hazánál, azért hagyták oda a földi hazát. 
K. A. ur pedig bünül akarja nekünk felróvni, hogy irtuk : 
„Szeretjük földi hazánkat, de inkább égi hazánkat, hova 
minket az egyház, s ebben a romai pápa vezet. " Feledi t. 
K. A. ur saját őseit, s ezeknek cselekedeteit. Ezek itélni mer-
tek a törvény fölött, elítélni merték a hozott törvényt, he-
lyesen-e vagy nem ? arról itt nincs szó ; de elég arra, hogy 
mikor csekélységünket ultramontán lázadónak mutat be 
1848-nak törvényszéke előtt, mink prot. őseinek példájára 
hivatkozunk. Ismerni kell előbb saját történetét, hogy min-
denütt a fönálló törvény ellen, a fonálló törvény megszegé-
sével foglalt helyt a protestantismus Európában, s akkor 
beszélni csekélységünk ultramontanismusáról, kik a polgári 
törvényben csak akkor ismerünk el féket, ha ez az isteni és 
természeti törvénynyel nem ellenkezik, anélkül, hogy ezen 
lelkismereti tér határait túllépnök, valamely törvényes ki-
rály hadainak homlokára vérrel irni a béke pontjait. Mink 
senkinek homlokára sem szoktunk vérrel irni békepontokat, 
hanem lelkismeretünk szavával a törvényhozó lelkismere-
tére isteni kézzel irott természeti és isteni törvényekre mu-
tatunk. Tovább nem megyünk : ha kétséges az ügy, az is-
teni és természeti törvény csalhatatlan értelmezőjére figye-
lünk, hogy a kétségben ö döntsön, ki a lelkeken uralkodik. 

Épen ez uj ultramontanismus. Valóban, dogmaticus 
értelemben ultramontanismus nincsen, mivel az absolut fe-
jedelmek udvari canonistái is azt hitték, azt vallották dogma-
tice, amit a pápa ultra montes hitt, vallott, és tanított. De 
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van politicus ultramontanismus, valamint servilismus is. Az 
udvari canonisták lázadóknak kiáltották azon kath. tudó-
sokat, kik a lelkeket nem akarták az absolut fejedelemnek 
lábai alá fektetni, mondván : a lelkeken a pápa uralkodik. E 
kath. jogtudósok ultramontanisták névvel jeleztettek, mivel 
a lelkek országára nézve, a pápára, ultra montes hivatkoz-
tak. Az ultramontanisták a fejedelem mindenhatóságát ta-
gadták, a kath. lélek függetlenségét a lelkismereti dolgok-
ban a fejedelmi hatalom kívülinek állították. Ez volt az 
egyedüli függetlenség, szabadság az absolut fejedelmek 
alatt. Eme függetlenség, szabadság lázadás volt a szolgalelkii 
udvaronczok előtt, mivel az ultramontánok mondani mer-
ték : ,fejedelem ! bár mily absolutnak mondassék is hatal-
mad, korlátolva vagy az isteni és természeti törvény által, 
Isten van fölötted, a pápa és a katholikusok lelkismereti 
tere kivüled, te nem tehetsz mindent, nem rendelkezhetel 
mindenről.' Tibi palatia, nobis ecclesiae, mondták az egy-
házi atyák egykoron. 

Az emberiség nemességének mentői az ultramontánok 
valának, a király mindenható ministerei s ezek mindenha-
tóságának mindent alávetni akaró udvari jogtudósok elle-
nében. Büszkén vehetjük át tehát az ultramontán nevet a 
mai szabadelvűek szájából, mikint antiocliiai őseink a ke -
resztény' nevet, mivel a lelkiszabadság, a korlátlannak mon-
dottrfejedelmi hatalom korlátoltságát, a mindenféle szabad-
ságok hajótörésében kath. őseink által megőrzött lelkisza-
badságot jelenti. Üdvözöljük t. Kovács Albert urat, bizonyo-
san szabadelvűt, hogy a szolgalelkek utjain, ösvényein talál-
juk. Más utakon egy szabadelvű sem járt ; csakhogy az 
akkori absolut fejedelem helyett ma absolut parlementi 
kormány , az ö szótöbbségével dicsértetik ; mintha nem 
egy volna szolgának lenni a fejedelem házában, vagy 
a parlementi gyüldében. Az absolut hatalom, a sza-
badságok ölője , maradott , csak birtokosa változott. 
Mit az absolut fejedelmek tettek , tiz annyit tesz a 
parlementi többségre támaszkodó minister; az absolut feje-
delmek vesszővel ostoroztak minket, a parlementi ministe-
rek skorpiókkal, a nép semmit sem vesztett, csak atyát, 
mivel az absolut fejedelmek között legjobb atya is találtatott. 
Üdvözöljük t. Kovács Albert urat, a szolgalelkek tani utód-
ját, azok az absolut fejedelem udvarában, ezek a szavazati 
többség clubbjaiban élősködnek ; azok a fejedelem, ezek a 
parlement lábaihoz teritik a testeket, a lelkeket. De vala-
mint őseink az absolut fejedelemnek kimutatták a ,non plus 
ultra' : ugy mink is kimutatjuk az absolut kamaráknak a 
,non plus ultra'-t. Ahol az állami hatalom végződik, ottan a 
személyes szabadság kezdődik : ultramontán őseink egyedül 
a szabadság bajnokai voltak, mink is mainap a korlátlan 
államhatalom ellenében, védve a lelkismeretet. S ha ide tör 
az államhatalom, ha oly végzéseket hoz, melyeknek csak 
ugy engedelmeskedhetünk, ha lelkismeretünket, ha egyhá-
zunk létjogát, hogy független, hogy neki az állam nem hoz-
hat törvényt, kitagadjuk, akkor, de csak akkor ily végzések-
nek nem engedelmeskedni első lelkismereti kötelesség, első 
férfias erény. Ha a polgári törvény és a lelkismeret között 
az ellentét nem bizonyos, hanem csak valószinü, nem raga-
dunk fegyvert, nem seregelünk Bocskay, Bethlen, Rákóczy 
zászlói alá, hogy a törvényes király hadainak véres betűk-

kel homlokára irjuk az állam és a lelkismeret közötti béke-
pontokat, hanem a romai pápánál efelöl kérdést teszünk, s 
Roma locuta causa finita. Az ultramontánok csak szóval 
mondták : eddig, és ne tovább ; kik őket ultramontanoknak 
csúfolták, a polgári hatalom imádói, mondták : fegyvert ra-
gadj, trónokat dönts, a fönálló hatalmat porba tipord. A tör-
ténet hangosan beszél. Püspökeink elvérzettek Mohács 
alatt, de nem hódologtak Soliman sátora előtt. Elmélkedjék 
t. K. Albert ur, nincs mindig a porosz Nikolsburgban, hogy 
bizonyos hadak homlokára vérrel irott békepontokról lehes-
sen szólani. 

Hogy t. K. A. ur háromszázadosnak mondja az ultra-
montanismust, a tanulmányozás fölületességének, az irói 
,féktelen' rohamnak kell felróvnunk, s tovább mennünk. 

Vádat emel e ,féktelen' irói rohamban t. K. A. ur a 
magyar püspökség ellen, mivel a bécsi, a linczi békekötések 
becodificatiója, az 1791 törvények szentesitése ellen szavukat 
emelték, pedig ők csak nemzetünk kath. múltjának eltiprása 
ellen tiltakoztak. „Protestáltak, izgattak az ultramontánok a 
a nemzet által megállapitott törvényes viszonyok ellen, — 
vájjon tiltakoztak-e valaha a Básta és Mihály Vajda dúlásai 
ellen ?" Nem tiltakoztak, mivel Basta és Mihály Vajda dúlá-
sai azon dúlások ellenében, mik Bethlen, Bocskay, Rákóczy, 
Tökölyi kuruezai, talpasai,palotásai által kath. templomokon, 
zárdákon, papokon, szerzetesnőken elkövettettek,csak „szelid 
jelenségek voltak," s a püspökök nem szoktak bizonyos ha-
dak homlokára vérrel békepontokat irni. „Hallotta-e valaki, 
hogy a lefolyt 17 év alatt az ultramontánok szót emeltek 
volna a nemzet védelmére? Szövetkeztek Bachchal, Pius-
sal." Emeltek-e szót a protestáns consistoriumok ? Piussal 
szövetkeztek, szövetségben is maradnak mindig, az apostoli 
király kezéből a püspökséget elfogadták, de Bachchal csak 
azok szövetkeztek, kik a patentalis prot. egyházra a tervet 
Bécsben megcsinálták, és azon protestánsok, kik Bachnak 
szolgálatába lépni elsők szorgoskodtak. 

Különben, mind az, mit t. K. A. ur a magyar kath. 
püspökség 300 százados múltjáról ir, csak kis mutatvány 
egy prot. tanodai előadásból a történeti téren. Tényeket, 
szavakat hord fel, anélkül, hogy történelmi okmányból 
idézné, tényeket, szavakat tulajdonit másnak, anélkül, hogy 
bebizonyítaná, például Kolonics érseknek tólja fel a szava-
kat: „faciam Hungáriám captivam, postea mendicam, deinde 
catholicam," talán ismét csak II. Rákóczy színdarabot bír-
ván forrásul. Ezerszeres mértékkel visszanozhatnók t. K. A. 
urnák történeti alap nélkül szerkesztett tanodai előadási 
példányát ; de ha neki tetszik criminatiokkal izgatni, ne-
künk a hazai béke kedveért nem tetszik reeriminatiokat 
történelmi kútfők után irni. Ezekben épen az vészit, aki 
igazat mond, mivel legmélyebbre hat, — az nyer, aki hallgat. 
K. A. urnák előadási mutatványát ártalmatlannak találjuk, 
azért magára hagyjuk. A kath. püspökséget háromszázados 
hazaárulásról vádolni, a nemzet ellenségének nevezni oly 
merény, mely nevetségességével önmagát rontja el; mivel 
az utolsó 17 év alatt is többet áldozott ezen püspökség a 
közjóra e hazában, mint a más felekezetűek leggazdagabbjai 
300 év alatt. Epen Bársony György váradi püspök élete, kit 
felemlít, szolgálna elég adatot, ahány perez vonult el fölötte, 
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annyi halálveszély bői szabadult meg. S miért? Mert Bársony 
püspök a paeifieatio végrehajtásával volt megbízva. 

Ami 1848-at illeti, ismét, és bátran kimondjuk : hogy 
a társadalmi 1848-at helyeseljük, a politikai 1848-at lapunk-
ban nem taglaljuk, a vallási 1848-at utáljuk, gyűlöljük, át-
kozzuk, mivel egy századra nyúló belzavaroknak lesz a 
szülője. Ezen zavarok csak akkor szűnnének meg, ha hi-
tünkön, egyházunkon árulást követnénk el, vagyr ha egészen 
tönkro tétetünk. Talán ez a rejtély kulcsa, miért ragaszkod-
nak némelyek annyira 1848-hoz, mivel benne a kath. egy-
ház halálát látják Magyarországon. Ha a katholikusok közöl 
védik a vallási 1848-at, tévedésnek veszszük, s felvilágosítást 
adni iparkodunk ; ha, mint K. A. ur mondja, a kath. papok 
is védik, . . . erről hallgatunk, Istenre mutatunk ; de saját 
részünkről, t. K. A. ur által bűntény gyanánt idézett nyilat-
kozatunkat ismételjük : „ha 1848-tól nem szabadulhatok, 
eltűrni mindent köteles vagyok, az Isten is tűr sok gonoszt 
e világon; de hogy 1848-at, levonva a társadalmi változá-
sokat, elvonva a tisztán állami intézkedéseitől, tekintve 
csak a kath. egyháznak általa hozott helyzetét, dicsérjem, 
hogy mellette buzgólkodjam, egészséges eszemről, melylyel 
az Isten megáldott, vagy papi becsületességemről, melyre az 
Isten malasztja felsegített, először le kellett mondanom." 

KALOCSA, jul. 26-án. Szerencsésen bevégeztük az 
iskolai esztendőt. Papnövendékeink a hittani tárgyakból e 
hó 9. 10. 13. 14-kén végezték próbatéteiket. Most van az 
ordinatio. Nagyon kívánatos, hogy a felszentelt uj papok 
buzgó munkások legyenek, mert csak ez évben is hét mun-
kás pásztor s ezek közt a felojthetlen főpásztor is átköltö-
zött a jutalom országába. —-At. jezsuita atyáknál a rögtön 
megszakított iskolai év miatt elmaradtak ez évben az élve-
zetes és épületes nyilvános próbatétek. Az érettségi vizsgák 
a kiküldött ft. biztos előtt szerencsésen és jó előmenetellel 
végződtek. — A miasszonyunkról nevezett t. iskola-nénék 
külső iskoláiban jul. 19-én a vallástanból, 20 és következő 
napokon egyéb tantárgyakból folyt le a vizsgálat a szülők 
nagy örömére. Julius 24-én az intézeti belnövendékek tet-
ték le a vizsgát a vallástanból, szertartástanból, és egyházi 
történelemből —- mihez járult a magyar és német olvasás, 
mondatok fejtegetése, beszédrészek elemezése, és tábla-irás. 
Másnap pedig ugyanazon növendékek elsőben is a számtan-
ból, továbbá az átalános és honi földleírásból, nem különben 
az átalános és hazai történelemből, természetrajz és termé-
szettanból tették le a vizsgát, többnyire mind a két nyelven. 
Azután következett a franczia nyelvtan, melyben szinte 
szép előmenetel mutatkozott. Átalában a feleletek szabato-
sak és értelmesek voltak, és nagy szorgalmat tanúsítottak 
mind a tanítók mind a tanulók részéről. Az egyik teremben 
pedig ki voltak rakva azon különbféle kézi munkák, me-
lyeket nagy részben a belnövendékek készítettek, mint ol-
tárvánkosok, varrott képek, öltöny-részek, fehér ruhane-
müek és a mindennapi élet egyéb szükségletei. Szinte itt 
voltak a rajzdolgozatok láthatók, melyek egyátalában sike-
rülteknek mondhatók. Délután az előbb emiitett napon nagy 
diszes vendégkoszoru jelenlétében tartatott a zenepróba, 
közbevetett szavallatokkal, melyek magyar, német és fran-
czia nyelven voltak szerkesztve. Ügyesen volt elhelyezve a 
nagyterem, az egyenruhás növendékek foglalták el a terem 

elöoldalait, a középen a zongorák állottak, szemközt a ven-
dégekkel csinos virág-csoportozat fölött függött boldogult 
nagy érsekünk az intézet alapitójának arany-keretes, jól ta-
lált arczképe. Számra tizenöten a növendékek közöl szebb-
nél szebb darabokat adtak elő, majd magok, majd négy 
kézre, tanítónőiktől segittetve. Az előadások köztetszést 
nyertek, valamint a közbeeső szavallatkák is. Zárszóul nyolcz 
kis leány, az intézetnek idősebb tagjai egy elbeszélő előa-
dásban álliták elő a sok jótéteményt, melyeket az intézet a 
boldogult érsektől vett, ki még az iskolai év elején az inté-
zetet meglátogatta, és atyai jóakaratával folyton boldogította. 
Amit a boldogult érsek a nevelés dolgában Isten szent dicső-
ségére ez intézetben tett, az avégre beszéltetett el a koro-
sabb társak által a kisebb növendékeknek, hogy a nagy 
alapitó-érsek emlékét nemzedékről nemzedéknek adják át. 
A szülők, kik a boldogultra nagyon is emlékeznek, é3 azt 
mit a gyermekek elmondtak, nagyon jól tudják és érzik, 
megindulással osztották a jó gyermekek érzelmeit. Végül 
egy alkalmas, szinte a boldogult iránti kegyelet kinyomását 
tárgyazó ének csinosan elénekoltetett. Mire ő méltósága, a 
felszentelt püspök ur, megerősítette atyai szavakban a gyer-
mekeket a boldogult érsek iránt táplált érzelmökben s buz-
ditá őket, hogy példás és munkás életökben gyakorolják, 
mire az intézetben taníttatnak, s valamint nekik, ugy az in-
tézeti elöljárónőnek és egész testületnek ajánlá, hogy ebbeli 
hálás érzelmöket és buzgó imádságaikat a boldogult alapító 
nagy érsekért folytassák. Mire a jelen volt vendégek diszes 
sora lassankint távozott. Másnap vagyis jul. 26-án a hálaadó 
szentmisén nemcsak a külgyermekek és belnövendékek, ha-
nem a szülők is nagy számmal jelentek meg, Istennek hálát 
adván azon számos jókért, melyeket ez iskolai évben ő tőle 
vettek. Valóban nagy áldása Istennek az ily nevelő-intézet, 
és iskola. Ezen év folytán is a próbatétek alkalmakor is ész-
re lehetett venni, hogy az intézet, alapitójának szellemében 
halad. Gyermekded ragaszkodás és tisztelet a boldogult ér-
sek iránt nemcsak az ő emlékéhez, hanem erényeihez és kí-
vánságának teljesítéséhez is köti az intézet minden tagjait, 
kik a boldogultnak magas szándékát szerény körük és fel-
adatuk szerint valósítani fő kötelességüknek ismerik. To-
vábbá elismerést kíván a jó szülőknek nemes részvéte, kik 
gyakran távolabbi vidékekről is ide helyezik gyermekeiket, 
és megelégedéssel látják a haladást, melyet jó gyermekeik 
tesznek. A szerénység tiltja e helyen neveket említeni. Ugy-
szinte a szorgalom mind a tanítónők, mind a gyermekek ré-
széről. Hasonlókép elősegíti a czélt a ft. iskolai igazgatónak 
szelid és avatott bánásmódja, a t. katechitáknak önzetlen 
szorgalma. Csudálatos egyszersmind, hogy oly különbféle 
tárgyak, mint természettan, természetrajz, történet, nyelv-
isme, földrajz mellett még oly szép számú jeles kézi dol-
gozatokra is reá érnek a gyermekek, annál inkább, mert 
ezen tárgyak több évekre vannak előszabva, és egypár évre 
alig szoríthatók. Természetes, hogy fődolog az alapos vallá-
sos nevelés és vallásos tanítás marad, mely ugyan itt az ál-
tal van elősegitve, hogy az élet a tanítást magyarázza, és a 
katechismusnak kijár a főideje és főtekintélye. Az alaptalan 
igazságok nélkül, a hitnélkül megdől a világ és a nevelés 
meg nem áll. Az alapot kell jól megfektetni, akkor állhat 
az épület. Igy itt is igen helyesen történik, hogy a hittanítás 
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fökép és keresztülhatókép mindenkor gyakoroltatik s ez ha 
mély gyökeret ver a szívben, benne örökre megmarad. Isten 
tartsa meg az intézetet is szent kedvében, és örökös jó haj-
landóságában, s igy maradandó lesz benne s általa az áldás, 
s igy az folyton egy nemes visszhangja marad a nagy érsek 
magas törekvésű életének, kit müveiben maradandó időkig 
áldani fog minden nemzedék. 

MISSIÓI TUDÓSÍTÁSOK, aug. 20-án. Ma reggel 
zaj ébresztett fel : a forradalmárok ! a forradalmárok ! át-
jöttek a folyamon és már Mu-ju-Seig haladtak. Ezen hirt 3 
futár hozta, mire a vészágyu megdördült, az egész népség 
egybegyűlt és tanácskozott. En figyelmeztettem arra, hogy 
az ellenség még 6 — 7 mértföldnyire van, és legjobb lesz 
néhány embert elküldeni, hogy nézzenek körül, ami el is fo-
gadtatott. A veszély idején a szegény chinaiak fejüket vesz-
tik, és rendesen ellenkezőjét teszik annak, aminek történnie 
kellene. ,Rendezzétek magatokat, készitsétek el fegyverei-
teket, s várjátok be a tudósitást ; ha a forradalmárok csak-
ugyan jönnek, menjetek elébök és ütközzetek meg, hisz 
családaitokat, házaitokat kell menteni/ Délután küldötte-
ink megérkeztek, jelentve, miszerint a vész hire alaptalan? 
és nekem is tudtomra adatott hogy az általam már előbb a 
forradalmiakhoz küldött embereim útban vannak visszafelé 
a musulmannok válaszával. — Ma-Ho-Tu, az insurgensek 
feje, az apostoli helyettnök küldöttét ugyan tiszteletteljesen 
fogadta, hanem feltételeit nem akarta elfogadni, mert a köl-
csönös gyűlölet, mint mondá kiirthatatlan, mivel régi, meg-
rögzött. Biztositatta egyébiránt a püspököt jóakaratáról, 
jelentvén, ha közöttünk prédikálni kiván, azt egész bizton-
ságban tehetendi. A felkelést illetőleg, ennek ügyét igazsá-
gosnak tekinti, magát pedig a Gondviselés tervei végre-
hajtójának. Nem akarjuk, úgymond, a cliinai birodalom 
trónját bitorolni, csak ezen régi átkozott fajt akarjuk kiir-
tani, mely zsarolja a népet. Bárki leend az, aki az uralkodó 
családot kiirtandja, azt elismerendjük urunknak. A Tsing 
uralkodó család napjai megszámlálvák. (Egy jóslat szerint 
1644-ben trónra jutott mandzsu család két századon általi 
uralkodása után el fog veszni.) Ezen Ma-Ho-Tu egykor 
kereskedő volt, és azért állott a forradalom élére, hogy egy 
mandarin zsarolásaitól megszabaduljon. Azonban fötábor-
noki rangja daczára, mégis nem ő feje a mozgalomnak, ha-
nem Kin-A-Hung, a chinai musulmannok patriarchája. A 
császári kormány őt küldötte Yun-Nanba, hogy liitsorsosait 
alávetésre birja ; hanem ő épen ellenkezőt cselekedett és 
a felkelők élére állott. Lakik Sin-Csenben, és ide hozta kül-
döttünk Faurie vicarius izenetét, de tőle sem kaptunk ked-
vezőbb választ, mint Ma-Ho-Tu-tól. Harczosaik között leg-
vadabbak a Hé-Miao-iak vagy a fekete Miao-csé-k, kik ir-
galom nélkül gyilkolják meg a nőket és gyermekeket is. Az 
eredmény nélkül lett lépések után Faurie a főváros felé 
vette útját. Mu-Iu-Se-n átmenve — irja a helyettnök — lát-
tam a nőket fehér ruhát mosni, növényfélével, mely ép oly 
fehér habot ád mint az eme tartományban ismeretlen szap-
pan. Hozattam magamnak belőle, és lychnis-félének ta-
láltam. Ezen növény gyökere a napon vagy tűznél megszá-
rítva és porrá törve ugyanazon szolgálatot teszi mint a szap-
pan. — Cseu-Nin-C su-ban a mandarin 380 taëlt adott át 
(körülbelül 3000 frank) ezen összeg a keresztények üldöző-

ire rótt pénzbirságból került, de én azt elfogadni vonakod-
tam ; mivel azonban a város keresztény és pogány előke-
lőbbjei követelték, hogy a pénzen kápolna és gyógyszertár 
állitassék, engedtem a kérelemnek. 

September 1-én. Akadtunk forradalmiakra, kikkel in-
kább lehetett alkudozni, mint a muhamedán forradalmárok-
kal, ezek a Csung-Kia-Csé törzsből valók, kik a chinaiak 
részéről tapasztalt rósz bánásmód miatt szegődtek a császár 
ellenségeihez. Ha valamelyiknek közölök panasza Folt egy 
chinai ellen jogsérelem miatt, bizonyos lehetett, hogy ügyét 
elveszti, sőt az okmányokat, melyekkel teszem birtoklási jo-
gát kimutathatta, elsikkasztották, úgyhogy nem is felleb-
bezhetett. 10 —15 év lefolyása alatt egy helységben, hová 
néhány chinai család jött, mely semmivel sem birt, a föld 
fele ezek birtokába jutott. A mandarinok kedveztek ezen 
bitorlásoknak, mivel Ítéleteiket gazdagon megjutalmazták, 
mintegy titkos terv látszott létezni a benszülöttek kiirtá-
sára. Amint tehát a kuj-csui forradalom kitört, ezek azon-
nal hozzá állottak, és viszont zsaroltak. Ezen év kezdetén 
néhány keresztelőt szívesen fogadtak a törzsbeliek, és mi-
dőn hallottak a kuj-csui püspökről, kivánságuk nagy volt 
vele érintkezni, általa tartós békét reményelvén kieszkö-
zöltetni. Izenetet is küldöttek hozzám, tömeges megtérést 
Ígérvén. Már is harmincz helység lakói léptek az imádók 
sorába, és függeszték ki a keresztény táblákat. Elindulásom 
előtt tanácskoztam a csen-nin-csui mandarinnal, ki mint em-
lítem, a legjobbak közé tartozik. Ez a kormánytól már ré-
gen rendeletet vett, hogy a törzs vezetőit hatalmába ke-
rítse és ölesse meg ; de ő ezt eddig meg sem kisértette. 
Most arra kért, legyek segélyére, hogy legalább egyet el-
foghasson, hanem én mást ajánlottam. ,Csinálok — mon-
dám — belőlök becsületes embereket, és ha ez sikerül, ak-
kor az alkirálytól bűnbocsánatot eszközlendünk ki szá-
mukra'. Tervemet helyeselte a mandarin. (Folyt, köv.) 

CALCUTTA, maj. 10. A fömissioi állomásokon be-
látták, hogy homokra építenének, ha elhanyagolnák a kö-
zéposztálya ifjúság neveltetését, de ezen ügy nem jár ne-
hézségek nélkül. Elhagyni hazáját, hogy a hitetleneknek 
az evangéliumot hirdessük, nem érdem-nélküli, búcsút mon-
dani mindazoknak, kiket szeretünk, hogy a forró égöv alatt 
angol, franczia, olasz, latin, görög nyelveket, mathematikát 
tanítsunk, még kevésbé kecsegtetőbb, a jelen helyzet nagy 
ismerete szükséges arra, hogy belássuk, miszerint a fiatalság-
oktatása Indiában most kiválóan apostoli műnek tekintendő. 
Az apostoli helyettnökök megértették ennek igazságát. Az 
intézetekben oktató szerzetesnek irhoniak és francziak, és 
kimondhatatlanul sok jót eszközölnek. Tápintézeteikben 
nemcsak katholikus, hanem sok protestáns növendékek is 
vannak. A calcuttai anglicán püspök utolsó köriratában he-
vesen kikel a protestáns szülők ezen eljárása ellen, hogy 
gyermekeik oktatását katholikus szerzetesnőkre bízzák. 
Eröködtek ezért, hogy protestáns tápintézetek is emeltesse-
nek a leányok számára, hanem nem sokra mentek. Calcut-
tában a belga kath. áklozárok által vezetett és Xaveri sz. 
Ferencz védnöksége alatt álló finevelő intézet néhány év 
alatt szép virágzásnak indult, és a legjobb hirnek örvend. A 
folyó évben a ház orvosa nyilvános levélben kijelentvén, mi-
szerint az intézet helyiségei most már szűkek, s egészségte-



lenek, — aláírás nyittatott az épület tágitása czéljából, és 
ez első aláírásnál katholikusok és protestánsok egyiránt ado-
mányoztak, s begyült 60,000 frank. Ezen összeg kimerittet-
vén, uj aláírás nyittatott, és a protestánsok ismét hozzá já-
rultak. Ellenben a két prot. íitanintézet az utolsó vizsgák 
kevésbé fényes sikere után egygyé olvadt. Azt hiszik, hogy 
az igy egyesitett erőkkel könnyebben fognak versenyezhetni 
sz. Ferencz collegiumával. Mult januar havában a dekkani 
kath. missionáriusok Hyderabd-ban a sz. Ferencz collegiu-
mához hasonló intézetet nyitottak. A ház főnöke Caprotte, 
genuai születésii áldozár, tanártársai irhoni és olasz áldozá-
rok. A delhii újság, melynek szerkesztői protestánsok, a ne-
vezett intézetről és annak vezetőiről már is dicsérőleg nyi-
latkozott. Bombayban hasonló történt, sőt India minden fő-
pontjain erre kell törekedni, hacsak azt nem akarjuk, hogy 
a középosztály heterodox neveltetése következtében, szá-
munkra elveszszen. Ez ugyan roppant sok pénzbe, és em-
berbe kerül, de szükséges. Szerencsére, India katholikusai 
felfogják, miszerint vallásuk érdekében áldozatokat kell 
hozni. Nehéz volna megmondani, mennyire rúgnak az ön-
kénytes adományaik csak Calcuttában. Az „Indo-European-
Correspondance" czimü lap hetenkint hozza azok hosszú 
névsorát, kik különösen az árvaházakra adakoztak, az e 
czélra húsvét vasárnapján történt gyűjtés alkalmával csak 
sz. Tamás templomában közel 2000 frank gyűlt be. Ez sok, 
tekintve azokat, kik adták, de kevés, ha a szükségeket vesz-
szük számba. Paulai sz. Vincze egyesülete mindinkább ter-
jed, és már négy osztályra kellett szétvállani. Utolsó müve 
egy intézet elhagyatott nők számára, és e czélra már 6000 
frankot szedett. Habár a boldogult Van-Heule püspök csak 
néhány hónapot töltött közöttünk, neve itt mégis áldásban 
van. Elég ha tudatik, miszerint ő valamit indítványozott 
még életében, hogy arra tömegesen adakozzanak, katholi-
kusok, protestánsok, európaiak és benszülöttek. Jelentik a 
Nemours herczeg fiának az Alençoni herczegnek közelebb 
idejövetelét, szintúgy a Condé herczegét. Hozzon jelenlétök 
itt a kath. névnek annyi becsületet, mint évek előtt a bra-
banti herczeg ittléte. 

VEGYESEK. 
Megjelent a ,Kath. Lelkipásztor' sept.-octoberi füzete, 

pünköst utáni 15—23-ik vasárnapi időre szolgáló prédicatiók-
kal. A füzet elején két lelkipásztori értekezés van : ,a népies 
egyházi beszédekről' Rosztóczky I. kaáli plébánostól, a má-
sik : ,a lelkipásztor magatartása a nyilvános botrányokkal 
szemközt', névtelenül. A 15—23-i vasárnapok közé eső ünne-
pekre, u. m. Kisasszonynapjára, Mária nevenapjára, őran-
gyalok, sz. Móricz, sz. olvasó, sz. Vendel napjára más és más 
magyar szónoktól készített sz.-beszédek is e füzetben vannak, 
melyet ft. Kollár Jánostól készitett gyászbeszéd bezár. A 
boríték könyvlajstromot hoz az egyházi szónoklatra : azon 
fölül következő nyilatkozatot a szerkesztőségtől : „A Katho-
likus Lelkipásztor tisztelt előfizető-közönséghez. A Ka-
holikus Lelkipásztor első évi folyama, mint prograrn-
munkban ígértük, hat füzet 72 ívben a jelen füzettel be 
volna fejezve. Minthogy azonban számos oldalról azon 
figyelmeztetés érkezett hozzánk, hogy miután e vállalatnál 
az előfizetési idő nem mint más lapoknál és folyóiratoknál, 

újévkor, hanem october második felében van, s emiatt sok 
helyütt nem tudják, mikor fizessenek elő, — arra határoz-
tuk el magunkat, hogy az első évfolyamot még egy füzettel 
megtoldjuk oly formán, hogy 72 ív helyett 84 ívet adunk, a 
második évfolyamot pedig megkezdjük a jövő évi januárral. 
Távol van azonban tőlünk, hogy a legközelebbi (nov. de-
cemberi) füzetet valakire ráerőszakolni akarjuk. Azon t. elő-
fizetőink, kik a további pártolástól elállanak, szíveskedjenek 
bennünket augustus 15-ig erről értesíteni; akiktől ily le-
velet nem veszünk, azoknak a hetedik füzet meg fog kül-
detni. A hetedik füzet ára 1 forint, mely a jövő évi előfize-
téssel küldhető be. Ekként t. előfizetőink semmitsem káro-
sulnak, semmi alkalmatlanságot nem szenvednek, a vállalat 
pedig az előfizetési időre nézve is rendes kerékvágásba emel-
kedik. Az előfizetési ivet a jövő (nov. dec.) füzettel kiildend-
jük szét." 

Mit nem talál fel a szeretet ? Francziaországban a pa-
pok között egy egylet van keletkezőben, melynek minden 
tagja kötelezi magát, hogy minden hónapon a legjobb stipen-
diumot a szentatyának fogja adni péterfillérben. Az egylet 
toursi megyében vette kezdetét, s mi történik ? A hívek 
tudván ezt, vetélkedve sietnek nagy stipendiumokat adni, 
hogy az ö adományuk jutthasson el péterfillér gyanánt a 
szentatyához. 

Az olasz szabadság alatt két bibornok, 18 érsek, püs-
pök számkivetésbe küldetett ; azon fölül öt püspök Marseil-
leben tartózkodik, több Genuába, Turinba, Comoba beleb-
beztetett. Ez történt maj. 15-étől jun. 15-éig. Ki számítaná 
meg a sok kanonokat, hittanárt, plébánost, káplánt, s a be-
csületes polgárok ezreit, kik hasonlóan messzire internál-
tattak ? Az olasz szabadság alatt annak van jó dolga, ki-
vel a becsületnek, az erkölcsnek vau legroszabb dolga. 

Az egyptomi coptok eddig Bicha'ís Agapios, apostoli 
praefectus kormányzása alatt állottak A Bichaïst a szent-
atya püspöknek kinevezte, kinek felszenteltetése april 15-én 
történt Kairóban. Vuicsics Pascal latin püspök volt a fel-
szentelő, Ambrosios melchitáknak, Paulo az örményeknek 
püspöke volt a segédkező. A különféle nemzetiségek papsága 
több tagok által voltak képviselve, igy Venantius atya, ap. 
praefectus felső Egyiptomból, Benedetto atya a kairói sz.-fe-
renczi zárdából, Germanus maronita. A felszentelés a feren-
czielc zárdatemplomában ment véghez, hová a nép minden-
féle nemzetiségből, reggeltől óta összesereglett. — A szent-
földi katholikusok örömmel fogadták a hírt, hogy a szent-
atya Bacco, beitjallai papnevelde igazgatóját, Valerga pat-
riarchának, segédpüspökül adta. 

T. Surjics Angelus, bozniai felszentelt pap, aki megyéje 
szükségleteire az austriai birodalomban és Bajorországban 
kegyadományokat szedett, Kalocsáról irott levelében ekép 
szól : „Ingratitudo peccaturn grave est ; ego autem gratus 
esse debeo nationi Hungaricae. Anno j>raeterito fui in ar-
chi-dioecesi Colocensi, hoc anno in archi-dioecesi Agriensi 
collector elemosinarum pro nosocomio Constantinopolitano, 
quod ad provinciám Bosniae Argentiuae pertinet. His annis 
summa miseria fuit in archi-dioecesibus/ et tamen natio 
Hungarica exhibuit caritatem christianam erga christianös 
in Turcia degentes. Generosiorem nationem non vidi sicut 
est Hungarica. Opto et toto corde desidero, ut rex regum et 
Dominus dominantium nationem Huugaricam liberet a malis 
omnibus ; ego gratus ero ei usque ad mortem, et orabo Deum 
ut in optimum statum revehat regnum Hungáriáé." 

Szerkesztői tudósítás. 
Egy testvérnek. — Migne gyűjteményéből nincs szándékunk meg-

rendeléseket tenni. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTEY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM: Az állam Isten nélkül. — Egyházi 
tudósítások. — Vegyesek. 

Az állani Isten nélkül. 
A német protestantismus bölcsészete pályáját 

egy férfiúval kezdette meg, ki az utána buzgólkodó-
kat tehetségre nézve messze tiilszárnyalta az éles-
eszü, de igen egyoldalú Kanttal. A königsbergi böl-
csész a keresztényelem elvetésére nem saját kutatá-
sainak tévedései által jutott. 0 az úgynevezett deis-
mus világnézetét tartotta azon álláspontnak, melyet 
minden műveltebbnek elfogadnia kell , és azt, mint 
magától érthetó't alapul vette. A bölcseség könyve, 
melynek nem istentagadókkal, hanem pogányokkal 
volt dolga, azt mondja : „ha ezen tárgyakat istenek-
nek tartották, mivel azok szépsége hatott reájok, 
mégis be kelle vala látni, mennyivel szebb alkotó-
juk, mert aki a szépséget hozta létre, teremtette 
mindezeket. Ha azok ereje és működése bámulatra 
ragadta őket, abból azt kellett volna következtetniök, 
hogy Az, ki azokat teremté, még erősebb, mert a 
teremtés szépségéből és nagyságából a teremtőt le-
het megismerni." — A pogány Cicero pedig meg-
jegyzi, hogy ép oly badar állítani, mikint a szép, 
és mesterségesen rendezett világ az ős anyagok eset-
leges összetalálkozása által jött létre, mint mondani, 
hogy a betűk egy összegének földre hányása által 
Ennias évkönyvei alakultak. Kant azonban mindent, 
mi az ősidőtől fogva egész Wolfig Isten létezésének 
bevitatására mondatott, bizonyító erő nélkülinek ál-
lított. Nem akarta ő Isten létét tagadni, sőt ellenke-
zőleg azon hiedelemben élt, hogy a gyakorlati ész 
postulatuma által Isten léte ellenmondhatatlanul 
bebizonyítható. De ami ebben uj volt, oda ment ki : 
kell Istennek lennie, mert nekem szükségem van 
Istenre; de csakhamar találkozott valaki, ki ily 
szükséget nem érezett; Fichte állitá. hogy egy er-
kölcsi világrend tökéletesen elégséges. Azután Schel-
ling, Spinoza utain haladva, az eszményi és valónak 

azonositásávali szellemdús játéka által bámulóinak 
gondolatait kihozta az egyensúlyból. Most Hegel 
ideje elérkezett, a mester megjelent és hirdette: a 
személytelen, végtelen, feltétlen gondolkozás a ter-
mészetben maga magának lesz tárgyává, és a szel-
lemben a máskint-lételből (Andersseyn) önnönma-
gához tér vissza. Ezen fejlődési menetnek nincs 
kezdete, nincsen vége, és kívüle semmi sincsen. Sza-
bad ugyan a személytelen gondolkozást, az absolut 
eszmét Istennek nevezni ; de ez üres szó, melyet arra 
használtak, hogy az együgyüebbek megnyugtattas-
nak,mert az absolut eszme csak az emberi lélekben jön 
öntudatra. Hegel istene nem szellem (Greist) és Hegel 
szelleme csak hab a létnek végtelen tengerén, mely 
felmerül, és ismét eltűnik. A halhatatlanságról tehát 
szó sem lehet, ugy az akarat szabadságáról sem, 
mert az önmegtagadás magasztos tette, és a bün 
gyalázatos merénye egyiránt szükséges mozzanat a 
világszellem fejlődésének menetében. És váljon mit 
mondjunk a tudományosságról, melyet az u j titán 
felhalmoz, hogy az eget ostromolja ? Kézzelfog-
ható ellenmondás képezi alapját. Eme rendszer 
ugyanis egy személytelen gondolkozás feltevésén 
nyugszik, tehát gondolaton gondolkozó nélkül. De 
gondolat gondolkozó nélkül nemcsak lehetetlen, de 
nem is képzelhető. Épen annyi ez, mintha állitani 
akarnók, hogy van látás látó, futás futó nélkül. Az 
eljárás sajátságosságát, melyet mi a futás nevezeté-
vel illetünk, e vagy ama futótól elvontan is képzel-
hető; de ahol szaladás van, ott kell lenni valami-
nek, ami szalad, és épenugy ahol gondoltatik, ott 
gondolkozónak is kell lenni. Egyébiránt Hegel az 
ellenmondásokkal nem törődött. Ha a gondolkozás 
törvényeit álliták elébe, a logikát gúnyolta mint 
alanti rég túlszárnyalt álláspontot. Odáig kelle jutni 
az ész megtagadásával, hogy Isten tudalmát, és a 
szellem sajátságosságát megzavarni, elhomályosítani 
lehessen. És a képtelenségnek vitt eme hódolatot 
tudománynak nevezék, amely bölcseségnek aszta-
láról aláhullott kenyérmorzsalékokkal még most is 
táplálkoznak a tudomány férfiai ! ! 
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Hegel már az értelem követelményének jelenté 
ki, az egyedül üdvözitő földön túlra a tekintetet 
soha sem irányozni, sőt még a tapintható is, ameny-
nyiben földünk gőzkörén túl esett, mostoha bánás-
módban részesült. A csillagok — mond a mester — 
a világosság kütegei, s ép oly kevéssé bámulatra 
méltók, mint az ember testén jelenkező kütegek. 
Sok viszontagság után végre iskolája oda jutott el, 
hogy a felvilágosodás bűvszavát bátran kimondja. 
Csak az érzékiség igaz, lényeg és valóság. A nyers, 
a vastag materialismus volt tehát a czél, melyhez 
a szelle\n állitólagos bölcselme végre eljutott. Ha-
bár ez nem is volt Hegel szándékában, mégis meg-
felelt azon iránynak, melyet ő a kutató gondolatnak 
adott. 0 Istent, halhatatlanságot és az erkölcsi tör-
vényt elvetette, az ellenmondást dicsó'itette : ez által 
tanítványainak az ellenmondások legvastagabbiká-
nak, a materialismusnak útját mutatta. 

Az ész nevében megkísérték a szellemet létezés 
teréről elűzni; megtörtént azonban, hogy ugyanazon 
ész nevében a testtel, a térlegessel hasonlót tettek. 
A valóságot az emberi szellem kizárólagos tulajdo-
nává tették, minden egyébről azt mondák,hogy aman-
nak téteményei. Minden, mit az emberek térben lé-
tezőknek, tárgyaknak lenni állitottak, csalódás volt. 
De hisz igy csak őrült szólhat? Fichtét meglehet 
őrültségről is vádolták volna, ha az érzéki világgal 
együtt az Istent is nem tagadja. Pedig igazságtala-
nul cselekedtek volna. Ha ő mindazt, amit állitott, 
igaznak is tartotta volna, akkor természetesen az 
őrültek közé leendett sorolandó. De ettől távol volt. 
rr 
Őrizkedett attól, hogy álkövetkeztetéseivel öszhang-
zólag a tanszéken kifejtett világfelfogásoknak té-
nyek által is tanúbizonyságot adjon. Ő a térben 
jelentkezőkkel mindig ugy bánt, mint valóban léte-
zővel, és hatalmasan tiltakozott volna, ha valaki 
egyszerű ebédjétől őt megfosztva, azt mondta volna : 
,ez ugy sem egyéb, mint saját énednek téteménye, tégy 
magadnak helyébe hat vagy több tálból álló ebédet 
drága borokkal együtt. ' 

Nem különben van azon emberekkel, kik hir-
detik, hogy a térben létezőkön kivül nincs egyéb, 
és hogy a gondolat az agyvelő secretioja. Ha állítá-
saikat egészen komolyan igaznak tartanák, őrizet alá 
kellene helyezni őket, mert nem lennének kepesitve 
mint emberek emberekkel közlekedni. De bármily 
büszkén nézzenek is le azokra, kik azon ismeretre 
fel nem emelkedhettek, és tegyenek bár sok tekin-
tetben ugy, mintha a testek világán túl valóban 
semmi sem léteznék, végre is magok sem hiszik ezt, 

miről legjobban meggyőződhetnek, ha önnön gondo-
lataik és Ítéleteikre figyelnek. Ha a farkas az öz-
vegy egyetlen bárányát felfalja, az ugyan sajná-
latra méltó, de a farkas utálatos cselekedetéről 
szólani nevetséges volna, és pedig azért, mert ezen 
állatnak nincsenek kötelmei, ezek pedig nincsenek, 
mert nincs semmi, aminek amaz állat végoka lehetne. 
Az embernek kötelmei vannak, mert akarata elhatá-
rozásának és az ettől függőknek ő végoka. Midőn 
valamely cselekmény jónak, vagy rosznak monda-
tik, az oly mérték szerint vétetik, mely nem is lé-
teznék, ha önelhatározási szabadság nem volna; 
mert akkor nem lenne beszámítás, felelősség, sem 
érdem vagy érdemtelenség. Ami egy elkerülhetetlen 
szükségességnek eredménye, az ép ugy nem neveztet-
hetik jónak, nemesnek, vagy gyalázatosnak, mint a 
tavasz lágy fuvalma, mely a rózsabimbót kifejti, 
vagy a hideg éjszaki szél, mely a szőlőtő virágjait 
leperzseli. Aki tehát komolyan meggyőződhetnék 
arról, hogy csak a térleges valóban létező, az nem 
mondhatna semmit jónak, vagy rosznak. De ez egy-
átalában nincsen ugy a materialismus védőinél, sőt 
sokan közitlök nagyon is könnyen hajlandók máso-
kat elitélni, és az ész és szabadság elleni merények-
ről szólani. Ezáltal csalhatatlan bizonyítványát ad-
ják annak, hogy ők az akaratelhatározást azon el-
döntés végokának tekintik, melyből az ember er-
kölcsi becse függ, és igy koránt sincsenek az álta-
lok hirdetett elvekről meggyőződve. Az elismeré-
sekhez, melyek nélkül emberi gondolkozás és 
törekvés lehetetlen, a szabadakaraté is tartozik. Ha-
mis következtetések által az ember oda juthat, hogy 
ezen elismeréseket tagadja. De ezáltal erőszak kö-
vettetik el az észen, mely mindazon dolgokban, hol 
a reá nézve idegenszerű befolyásoktól ment, a meg-
tagadott meggyőződéseket veszi zsinórmértékül. I ly 
uton az ember önnönmagával jut ellenmondásba, és 
ezen ellenmondások az őket előidéző felfogások té-
ves voltát bizonyitják. 

Hogy jogok léteznek, oly állitás, mely miatt 
most kevésbé, mint valaha lehet félni ellenmondás-
tól ; hisz az emberek népek, fajok, nyelvek jogainak 
hirdetése az, mi nyolczvan év óta a polgári társa-
dalmakat megrázkódtatja. Hogy minden joggal 
megfelelő kötelesség áll szemben, senki, ki tudja 
mit beszél, tagadni nem fogja. A kötelesség paran-
csában törvény nyilatkozik, mely az emberi akarat, 
és vélemény fölött áll, és melynek tudata által az 
örök törvényhozó jelenti ki nekünk magát. Aki Is-
tent, és a szellemi világot tagadni akarja, annak 



vagy be kell érnie értelem-nélküli szavakkal, vagy azt fo-
gadni el, hogy a térlegesen kiviil semmi sincs. Bármily 
buzgón hirdessék is a materialismus tanát, azért mégsem 
szűnnek meg az emberi elhatározásokat és cselekvényeket a 
jó és rosz mértéke szerint megitélni. Jó és rosz pedig nincs 
ott, hol a vak kényszerűség uralkodik, az ember tehát a 
mindent anyagiasitás tana által önmagával jut folytonos 
ellenkezésbe. Azok, kik e tekintetben leginkább szánandók, 
ugy járnak, mint az indus, ki a reá bizott lovak megszámi-
tásánál nem jöhetett tisztába, mivel azt, melyen ö ült, számba 
nem vette. Ha tehát a szentatya azon alapelveket, melyek-
nél fogva az Isten nélküli államot követelik, mint észelle-
neseket megbélyegezte, valóban nem nagyítva szólott. 

De ezáltal az újkor egész polgáriasodása kárhoztatik, 
és követeltetik, hogy a világtörténet két századra visszate-
reltessék '? Polgáriasodásunk tehát attól tételeztetik fel, hogy 
az ember az akarat és törekvés oly irányát válaszsza, mely-
ről magának sem adhat számot anélkül, hogy az azt felté-
telező ellenmondást észre ne vegye ? Hisz akkor gyerme-
keinek a bizonyos kérdések feletti következetes gondolko-
zást egészen meg kellene tiltani ? Ezen kényszereszköz a 
felvilágosultság országában uj épen nem volna; már Kant 
is alkalmazta, habár igen loyalis czélra. Állitá, hogy az 
állam jogosultsága csak az egyesülési szerződés folytán gon-
dolható ; félt azonban, nehogy valaki a valóban megkötött 
szerződésről bizonyítványokat kívánjon, eltiltá tehát az 
ekörüli kutatásokat. „Az alattvaló — igy szól — ekörül 
tekintettel a köteles engedelmességre, ne okoskodjék." Ha 
pedig a vallás tagadása vagy meg nem becsülése korunk 
lényeges jellegekint tüntettetik fel, ez inkább nem épen aj-
tatos kívánság, melyet mint már beteljesedettet akarnak 
tekintetni, hogy teljesedése annál inkább előmozdittathassék. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 8-án. Szóvesztegetésnek vehetnénk minden 

értekezést mainap, miután az elme kétségtelen igazságot, az 
akarat sértetlen törvényt nem ismer. A politikai rendszerek 
sorban váltják fel egymást, és épen emiatt. Gondolnók, hogy 
a vallási téren legalább válthatunk néhány jó szót. Igen, ha 
nem-egyesültekkel, vagy az ó testamentomhoz liiven ragasz-
kodó zsidókkal volna dolgunk. E tárgyban előhozná min-
denki a maga credóját, mit parancsol mindegyik, mit enged 
meg egyik is másik is, a eredőből kiolvasván, könnyen ta-
lálhatnék meg a középutat, melyen a polgári életben járva, 
egymással vagy épen nem, vagy csak gyengéden érintkez-
hetnénk. 

De a zsidók, a protestánsok egyik része kezd semmi 
credót sem tartani, a régi credót ellökik, ujat, legfölebb csak 
mára készítenek ; ezekkel szót váltani csak annyi, mint meg-
ismerni, hogy semmi szót sem válthatunk gyakorlati haszon-
nal. Hol nincs biztos kiindulási pont, gyakorlati czél sincs, 
mivel az elme mindent tagad, az akarat semmi törvényt 
nem tür. 

Ha magyar protestánsaink jelesebbjei, kik az irodal-
mi téren megjelennek, a prot. credót vallanák, amint ez a 

világ előtt feltárva fekszik, valamint mink katholikusok 
credónkat valljuk, fegyelmünket tiszteljük, az eligazodás ne-
hézségei egy századik részre olvadnának le. De épen hic 
Rodus, hic salta : a zsidók egyik része mást akar, mintsem 
Mózes akart, a protestáns írók is a eredőn túl és kivül jár-
nak ; valahányszor a vallási viszonyok rendezéséről szólni 
szándékozunk, a két főfogalom, a „kell" és a „lehet" kisi-
kamlik kezünkből, eliramlik előlünk, nem tudjuk, hol kezd-
jük, annál kevésbé, hol végzendjük, mivel nem mással talál-
kozunk, semmint „azt akarom" nyilatkozattal. Ez ellen pedig 
érveket felhozni valóságos szóvesztegetés. 

Ez az oka, hogy hazánkban épen a felekezetek közötti 
viszonyok rendezése a legbonyolodottabb. A törvényhozó-
nak biztos alapra van szüksége, melyre támaszkodjék, biz-
tos czélra, hova törekedjék, biztos szabályra, mely szerint 
intézkedéseit vezérelje, s kivéve a kath. egyházat, más fele-
kezetekre nézve mindezekkel nem bir. Hova induljon tehát? 
mit tegyen ? Ha lelkismeretes, félvén az ismeretlen jövőtől, 
semmit sem fog tenni ; ha lelkismeretlen, nem a helyzetek 
igényeiből, hanem saját nézeteiből fog indulni, és segíteni 
akarván a bajon, nagyobb bajt fog okozni. 

Nincs veszélyesebb a lelkismeretlenségnél, nincs bizon-
talanabb az ,ugy akarom'-nál. Ez incselkedik pedig a ma-
gyar törvényhozó körül. 

Kath. szempontból véve ezen elméleti tohu—bohut, 
mikor e tárgyról szólunk, kevés kivétellel, csak az igazság-
nak akarunk tanúságot, a jognak kifejezést adni, kételkedve 
azon, fog-e szavunk kedvező fülekre, fognak-e érveink ko-
moly elmére találni. Legszomoritóbb tisztség az értekezle-
tekben azon körülmény, melyet sz. Bernard e szavakkal 
emlit : „quod si non surrexerit adversarius de faece iniquita-
tis, gaudeat adminus fidelis testimonio veritatis." 

Példa erre a Prot, eg y. s isk. lap 31-ik száma aug. 5-
ről. Ebben tek. Tanárky Gedeon ur, kit t. olvasóink követ-
választási programmjáról ismerni fognak, és t. Kovács Al-
bert urnák értekezéseivel találkozunk. Tiszt. K. A. ur, Jézus 
istenségét tagadva, őt rendkívüli, s a történelemben egyedül 
álló egyéniségnek nyilatkoztatja, ki az Isten képére terem-
tett emberek között Istenhez leghasonlóbb volt ; t. T. Ge-
deon ur pedig a vallásfelekezeti viszonyokról szólva, akarja, 
hogy az állam minél kevesebbet foglalkozzék vallási ügyek-
kel ; a protestánsokra „szabad egyházat akar a szabad ál-
lamban," a katholikusokra pedig állami gyámkodást, állami 
ellenőrködést a placetumokkal, mivel a kath. egyház közép-
pontja az országon kivül van. ítéljünk azután, miképen jutha-
tunk valami biztos expediensre a polgári életben, mikor az 
elsőnek átalános tagadása, a másiknak önmagával ellenmon-
dása az utat az első lépésnél elrekeszti. 

Különös iróniája a történelmi eseményeknek eme pla-
cetum a királyi jogok, vagy állami rendszerek védelmére a 
romai pápa vagy a kath. püspökök ellen ! A kath. egyház-
nak középpontja külföldön van, de azért a kath. püspökök 
300 év óta sem Solimánhoz, sem Gustav Adolfhoz, sem a 
franczia vagy pedig lengyel királyhoz nem menesztettek 
küldöttségeket, hogy a hazában viszályokat gyújtva, ezt, bár 
mily képzelt jogok ürügye alatt, rombolják, pusztítsák, pol-
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gárait öldököljék. ') Nincs breve, nincs bulla, mely a törvé-
nyes király, vagy a hazai intézmények ellen fegyverre szó-
litaná a katholikusokat, nekik pénzt, katonát küldene, vagy 
pedig valami hadsereg berontásával segedelmet igért volna. 
Küldözgetett egykor a pápa bullákat, de azért, hogy a feje-
delmeket segítségünkre buzditsa a török ellen ; küldöttek 
egykoron a pápák pénzt, katonát, de azért, hogy hadsora-
inkat a törökök ellen támogassák; küldöttek megrovó bullá-
kat is, de azért, hogy Kun László kicsapongásait, önkény-
kedéseit megszüntessék, hogy a nemzet fiainak alkotmányos 
szabadságát a hatalom ellen megvédjék. Gryanus szolgák 
voltak mindig a királyok udvarában, kik a királynak pla-
cetumot tanácsoltak pápai, püspöki támadások ellen, s nem 
sok idő kellett ahoz, hogy a királyok az ily placetisták hű-
ségét megismerjék. A királyok hamar felismerték, hogy 
jobb barátjok nincsen a pápánál és a kath. püspököknél: pe-
dig ép ezek valánalc, kik ellen magokat a királyok körül-
sánczolni igyekeztek. Mikor a pápa az egész világon uralko-
dott, mikor a püspököknek bandériumaik valának, még 
csak megértenők valahogy az ellonörködés szükségességé-
nek külső szinét ; de mikor a pápának, a püspöknek pász-
torboton és kereszten kivül nincsen más fegyvere, a szabad-
sajtó, a távirati közlekedés minden szót előre meghoz ; miért 
kellene a határon a pápai bullák ellen, vagy a püspöki iro-
dába csendőrt állitani, okát csak abban találjuk, hogy sza-
badelvűek levén, a szabadságot nem ismerjük, nem tisztel-
jük. Placetumot, ha már a királyi tekintélyt és a polgári bé-
két szeretjük, azon tanelőadásokra kellene a közjó tekinte-
téből behozni, hol t. Kovács Albert ur igy ir : „a protestán-
sok harczai hazánkban nemzeti küzdelmek is voltak egy-
szersmind, s épen azért protestantismus és a magyar nemze-
tiség ellenségei (a katholikusok, vagy legalább a kath. püs-
pökség és a törvényes király az Austriai házból) egymással 
szövetkezve igyekeztek kiirtani" . . . (a protestantismust Ma-
gyarországból) betöltve a jelekkel megszakasztott 

mondatot. 
Jó lesz feljegyezni, hogy t. K. Albert urnák vallomása 

szerint a Bocskay, Bethlen, Rákóczy polgári háborúknak 
jellege protestáns volt. 2) Ezt a szükség idején fel lehet hasz-

' ) Lásd „Aktenstücke zur Geschichte Franz Rákóczy, und seiner 
Verbindungen mit dem Auslande, — aus den Papieren Johann Klement 
seines Agenten in Preussen, England, Holland, und bei dem Utrechter 
Congresse 1708—1715. Von Jos. Fiedler . Wien 1858. 2. Bänder. 

2) „Le prince (Rákóczy Ferencz) est des plus zélés catholiqucs )  

mais presque tous les officiers de sa maison, comme aussi les conseillers 
d 'état professent les deux autres religions." E t a t des affaires des mécon-
tents de Hongrie en 1705. Actenstücke, 2. B. p. 456. — 1707 oct. 13-án 
Ungvárról adott utasí tásában Vetéshez, a bajor választó fejedelemnél mű-
ködő ügynökéhez, Magyarországot a bajor fejedelemnek felajánlja, de ugy, 
hogy Erdélyt maga számára megtarthassa, irván : „XXI. Nous continue-
rons des mesme des armes pour le bien de ses interets, et nous ne deman-
dons que de retenir ce, qui Dieu nous a donné, en demeurant pacifique 
possesseur de la principauté de Transylvanie ; à la quelle si après son 

evonement à la couronne les otats cousent de joindre le deux comités Zat t -

már et Szabolcs en foin que le tibisque soit te borne de nos estas, nous 

prions Mr. l 'Electeur de le confirmer." Actenstücke 1 B. p. 302. — 

Jablonskihez, a porosz király udvari prédikátorához 1709 oct. 18-áról 

igy ir Rákóczy : „Fateor vir clarissime, magnam me in Serenissimo rege 

Borussiae a tempore primae expeditionis egregii de Rada locasse spem, 

tamquam in principe religionis suae (lutheránus) amantissimo ; sed vix 

sperare potui tantum me benignitatis ejus potuisse mereri affectum, quan-

tum nunc per commissionem tabellario meo datam experior : ac. proinde 

nálni, unokáinknak egykoron jól lehetend érvényesíteni. Mi 
nem mertük volna kimondani ; de ha önvallomás tétetik, azt 
fájó szívvel fel akarjuk jegyezni. „Fájó szívvel", mert hazánk 
szenvedéseinek korszaka volt azon idő, melyre komoly el-
mélkedéssel vissza-visszatérhetünk, de lapokban ily szin 
alatt nem hirdetjük. A kath. püspökség védte a hazát, anél-
kül hogy törvényes királya ellen felkelne ; védte a hazát, 
hű maradván ennek fönálló intézményeihez ; védte a hazát, 
mert a hazának egyik főeleme levén, védte önmagát ; védte 
a hazát, mikint Battyányi herczegprimás II. József ellen, 
védte, mint Nyitra vármegye, melynek főispánja püspök 
volt, megyegyülései pedig a püspöki lakban tartattak, s 
hogy hivatalai is a püspöki lakban lehessenek, a megye a 
püspöki várlakon még második emeletet épittetett. 

A hazai béke, a felebaráti szeretet érdekében kérjük 
prot. rokonainkat, hagyjanak fel öndicséreteikkel, mintha 
ők egyedül a hazát védték volna azon gyászos viszályokban: 
az ily viszályok csak a kormányzó hatalom szigorát vonták 
magok után ; kérjük, hagyjanak fel a kath. papság és püs-
pökség ellen liazaárulási vádjaikkal azon korból, — ez czélra 
nem vezet, a közjónak nem használ, ez csak régen behegedt 
sebekot szaggat fel. Ami a történeté, elmondhatják : nekünk 
protestánsoknak Magyarország alkotmányában helyünk 
nem volt, mivel azon alkotmány kath. hitre volt alapitva, a 
kath. egyházzal ízig-vérig összenőve; de fegyvert ragad-
tunk, s a törvényes király hadai ellen harczolva, a magyar 
alkotmányban helyt foglaltunk, míg 1848-ban sikerült az 
egész alkotmányt kiemelni, kath. alapjaitól elvonni, helyette, 
e diametro ellenkezőt, mivel kath.-ellenest egy éjen át, Pa-
risban egy lakoma alkalmából, felállítani, úgyhogy mink ma 
szabad egyház vagyunk az államtól, a kath. egyház az ő jo-
gait, előnyeit veszítve, csak a terheket tartotta meg, melyek, 
ha sikerül a vallásos 1848-at correctio nclkül életbe léptetni, 
a kath. egyházra szolgaságot, elnyomást, végpusztulást fog-
nak hozni ; mivel ha kath. lesz a minister, nem fog nevezni 
prot. superintendenst, sem zsidó rabbit ; de ha protestáns 
vagy zsidó lesz a minister, ő fogja a kath. püspököt, kano-
nokot, tehát a kath. egyház kormányzóját, és kormányzási 
tanácsát a kinevezésre kijelelni, s kinek kinevezését a prot. 
vagy zsidó minister ellenjegyezni nem akarja, az nem lesz 
püspök, nem lesz kanonok. Ez és nem több a történet. 

Méltó figyelemre veszszülc tek. Tanárky G-edeon ur 
javaslatait. Saját személyében szól, s tiszteljük, megelége-
déssel fogadjuk nemcsak a higgadt nyugottságot, moly egész 
értekezésén végig uralkodik, s t. K. Albert úrral oly ellen-

occasionem lubenter amplector me ejus aeviternis dedicare studiis, cau-
samque gentis et principatus mei ita manibus ejus tradere, ut futuris quo-
que temporibus me ei cuncta debere gloriari possim, taliterque domui suae 
rogiae aeterna grati tudine domus moa devincta sit et promovendae suae 
gloriae studiosissima." — Miután a mai forradalmárok szótárából merített 
szavakkal lefestette volna az austriai ház, a pápa, a püspökség, a jezsui-
ták zsarnoki hatalmát, i r ja : „tandemque perpetuis pactis firmetur inter 
reges Hungáriáé , Sveciae et Borussiae tain firma unio, quae suo tempore 
Anglia et Hollandia aucta évadat in bilancem Europae. — Nonnisi volun-
tas Smi regis Borussiae et alliatarum Angliáé et Hollandiae requiritur ad 
ingens hoc, Deoque gratum opus perficiendum, et servandam in hoc regno 
religionum protostantium basim." — Actenstücke, 1 B. p. 16—19. — Ele-
get mentegetődzött Rákóczy az ő kath. hite miatt, eleget nyilatkozott a 
pápa, a püspökök, és a jezsuiták ellon: hitelre nem talált, abba hagyatott , 
mivel katholikus volt, s megérdemolto. 
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tétet képez, hanem némely jogainknak is elismerését, s mel-
lettök nyilván letett szavazatát is. 

Eszmét állit ö fel a vallásfelekezeti állami viszonyokra, 
s ez „szabad egyház a szabad államban"; de ide törvényho-
zási rögtönzésekkel törni nem akar, mivel „az egyházat az 
államtól teljesen vagy csak kellő mértékig is elválasztani, 
— s az oly nyomatékos s gyakran véres betűkkel beirt la-
pokat egy vonással letisztázni, s a fehér lapot elméleti elvek-
kel betölteni nem lehet. A külön felekezeteknek államhozi 
viszonya és életmüves fejlődése és állapodottsága nem az el-
méletnek, hanem hosszú idők történelmi munkásságának 
szüleménye." 

Ezen eszmény tehát jó ideig még valósithatatlan le-
vén, javaslatokat tesz egyes pontokról. Tek. Tanárky Ge-
deon ur az egyház és állam elszakitásáról való rosz elvet 
megtartva, a gyakorlati kényszerűségnek enged 
egy időre, és a kath. egyház reglementirozására. 

T—y G. ur eszményét csak azért hiszi kivihetetlen-
nek, mivel eszmény, mink pedig azért, mert dogmánkkal 
ellenkezik, hogy az állami hatalom ne imádjon Istent, vagy 
pedig másképen imádjon, semmint a kath. hitben és egy-
házban ; azért mig T. G. ur egyes kivihető pontokban felé 
törekszik, mink katholikusok mindig ellene fogunk töre-
kedni. Elválasztás Magyarországon ugy is csak a kath. re-
ligiora nézve vétethetnék foganatba, mivel hazánkban a 
prot. vallás soha nem volt kapocsban az állammal. Nem liisz-
szük, hogy a szabad egyház a szabad államban valaha való-
sulna, mivel soha sehol sem valósult, s a benne rejlő absur-
dum miatt nem valósulhat soha. Elszakadhat az állam az 
egyháztól, ez közjogi apostasia lesz, mely épen azért mivel 
apostasia, az apostasiának gyűlöletét is viselni fogja mindig 
a kath. egyház ellen. A kath. egyház elleni gyűlölet s a 
kath. néptöbbség mellett szabad állam sem lesz, annál ke-
vésbé szabad egyház : lesz üldözött, elnyomott egyház a 
zsarnok kormány alatt. ,Zsarnok kormány alatt', mivel ha 
a vallásos lelkismereteken akar uralkodni, ennek szabadsá-
gait elnyomva, nincs polgári jog, mely ellene biztos ma-
radhatna. 

A protestánsok valóban birják nálunk a szabad egy-
házat az államtól. Egykoron a földesúr zavarhatta jogaikat, 
biztositást kaptak a törvényben ; zavarhatta királyi biztos, 
a kox-mány, a kath. király, stb., mindezek ellen megvédi 
őket 1791. Valóban szabadegyház, melynek körében, elemi, 
közép, felső-iskoláiban, belkormányzatában, tankönyveik-
ben az állami hatóságnak semmi beleszólása nincs, hacsak 
nem külső politialis szükségből a közbéke érdekében. De 
ez csak Austriában vagyon, kath. fejedelem alatt, kath. nép-
többség mellett : nincs sehol, sehol, sehol prot. országban. 
Méltán Írhatta nem régen Szeberényi, méltán idézhetjük 
mink is a Kölnische Zeitung után : „Was woll't ihr Pro-
testanten Oesterreichs ? Eine freie, selbstständige, autonome 
Kirchenverfassung V Wo in Europa hab't ihr freier und au-
tonomer, etwa die Schottlands presbyterialkirchc ausgenom-
men ? Ich frage wo ? In Sachsen ? in Preussen ? in Frank-
reich ? in England ? Schweden, Schweiz ? Nirgends. Wass 
woll't ihr noch? Schutz und gleiche Betheiligung am Staats-
gute ? Wo in Europa hab't ihr einen kath. Staat, der einen 
so verschwindenden Bruchtheil seiner Bevölkerung, wie die 

kaum etwas über ein Achtel einer million zählenden Prote-
stanten der deutsch-slavischen Provinzen sind, soviel Wohl-
wollen, Schutz und Betheiligung am Staatsgute zu Theil 
werden liesse, wie dieses verschriene Concordats-Oesterreich ? 
Auch das wollte ich nicht hoch anschlagen, dass dieser kath. 
Staat binnen drei Jahren in Wien, Prag, Lemberg, Verona, 
und Venedig ev. Garnisonskirchen mit einem Kostenauf-
wande von 80,000 fl. Ö. W. ohne auch nur ein Wort der 
Bitte oder des Dankes von der Kirche erhalten zu haben, 
herstellen liess." 3) 

Igen, ezt tette a felséges uralkodó az ő kormánya ál-
tal ottan, hol korlátlanul uralkodott. Szabad egyházat, jóté-
teményekkel halmozott egyházat ismert el a protestánsoknál 
az állam irányában, anélkül, hogy mindezekért jogokat kért 
volna. De mig az állam, kivált hazánkban, ki nem mondja 
az apostasiát, addig az egyház el nem váll az államtól. Ha-
zánkban a ministerium ellen ő Fölsége apostoli királysága 
által fogja magát védeni, hogy e jogok ő Fölsége személyé-
nél maradjanak, mivel nem állami jogok, hanem a pápától 
adományozott egyházi előjogok ; de épen ezek által lesz az 
állam főurában az állammal összeköttetésben még a legro-
szabb esetben is. 

Azonban t. T. Gedeon ur sem akarja az elválást a 
kath. egyházra nézve. Mink sem, de más indokból, más 
czélra, más jelleg alatt. Tek. Tanárky ur nem akarja az el-
válást, hogy az állam nyomja a kath. egyházat, mig a többi 
cultus mind szabad lesz, azért ellenőrködést, piacetet köve-
tel a püspökségre. 

Akarná t. T. Gedeon ur, hogy vallástárgy soha ne jött 
volna, soha ne jönne a törvényhozásba. Mink nem vittük 
oda, s kívánjuk, hogy soha se tárgyaltassék, mivel egy-
házi dogmánkkal, fegyelmünkkel ellenkezik a vallás dolgá-
ban törvényt fogadni, s gróf Cziráky János ő nagyméltósá-
gának szavait hangoztatjuk, amiket t. T. G. ur is idézett : 
mi csak romai pápánktól, püspökeinktől fogadunk törvényt 
a religio dolgában. 

Nem akarja, hogy az állam fedezze a vallási szüksé-
geket, mivel ezáltal jogok engedtetnek az államnak vallási 
ügyekbe, — mivel e czélra vagy az egyházi, iskolai alapot 
államjavaknak nyilatkoztatni, ami a tulajdonjogot sértené, 
vagy pedig ezen javak kezelésébe beavatkozni kell, ami a kor-
mánygépezctet fölötte bonyolodottá tenné, vagy ha csak 
azt akarná, hogy pótolja az állam, amit a vallásfelekeze-
tek önmagoktól el nem birnak, de ekkor az önsegélyezéstől 
venné el az ösztönt. Mink ezen politikai és közjogi érveken 
fölül, még az igazság érdekében sem kivánnók, hogy az állam 
járuljon a cultusszükségletek fedezéséhez ; mivel az állam 
csak adóból adhat pénzsegélyt, igazságtalan pedig, hogy 
valaki oly cultusra adózzék, melynek nem hive. „Ami vi-
szonyaink közt legkívánatosabb, írja t. T. Gedeon ur, hogy 
mindegyik vallásfelekezet maga fedezze cultusszükségei t 
szabad mozgással bírjon ön körében, s az állam csupán ál-
lamérdekek szempontjából, és nem felekezeti érdekben gya-
korolja a felügyeletet." — Ez tökéletes elválás az egyház-
tól, lia csak saját érdekeit keresi az állam, valahányszor 
cultusról szól ; az elválást pedig T. G. ur nem akarja. Ez 
ellenmondás; hogy pedig az államnak jogai legyenek az 

3) Vaterland 142. sz. 23. jun. 1866. 



> 94 w— 

egyházban kötelesség nélkül, az nemcsak ellenmondás, ha-
nem önmagában képtelenség. Az elválást nem akarja, sőt 
az egyenlőségről is irja : „Egyenlőség, viszonyosság, — szép 
szavak a papiron; de az életben, a törvény rendelete da-
czára is, nagyon devalváltatik értékök. Igy pl. legünnepé-
lyesebb alkotmányos intézményünk, a király megkoroná-
zása, — kath. főpap által, kath. szertartással teljesíttetik. 
Alig lenne kívánatos, ha e részben a felekezetek viszonyos-
ságot követelnének." 

Kívánságait a vallásiakra ezekben pontozza : 1) a pa-
tronatusi terhek a jószággal ne szálljanak át más felekeze-
tiire. 2) Az átmenet egyik felekezetből a másikba minden 
bejelentés nélkül történjék ; 3) a vegyes házasságok a nő 
lelkésze által adassanak össze, de ha a felek megegyezőleg 
mást akarnak, ezt is tehessék, „azt azonban, hogy a kath. 
pap a vegyes házasokra egyházi áldást adjon, követelni nem 
lehet, mert a hitágazatok vagy meggyőződések szabályozása 
vagy erőtetése nem világi törvényhozás tárgya" ; 4) a gyer-
mekek az atya vallásában neveltessenek, „de a szülőknek 
közös megegyezés folytán joguk legyen mind a keresztelte-
tést, mind a nevelést szabad akaratjuk szerint intézni, mert a 
szülőkjoga gyermekeik neveltetését illetőleg megelőzi az állam 
e részbeni jogát Ezen elv alkalmazása elejti a téritvények fon-
tosságát; mert ha viszonyosán adhat kath. férj prot. vagy más 
felekezetű nőnek (pl. zsidónak) téritvényt, hogy a prot. 
leánygyermekeit az anya vallásában fogja nevelni, ez eset-
ben a téritvény egyszerű házassági szerződéssé fog alakulni." 
5) Akar ellenőrzést a kath. püspökség ellen, és a kinevezé-
seket, nem az apostoli jogból, hanem az állam önjogából, ami 
ismét ellenmondás, s oly elv, melyet mig egyetlen egy ka-
tholikus fog élni, tagadni is fog. 

Elismerjük, hogy szabadelvű javaslatok, nem azért, 
mintha méltányosak vagy igazságosak, avagy czélszerüek 
volnának, hanem mivel a kath. egyház kárára lennének : 
a szabadelvüség pedig ebben tűnik ki mindenütt. Mily visz-
szaélésekre, mily zavarokra fogna vezetni, ha mindenki 
legkisebb bejelentés nélkül léphetne át más vallásra ? Az 
átmenet nemcsak magánügy, hanem titkos is lenne, úgyhogy 
valahányszor valamely vallás hívének kötelességet kellene 
teljesíteni, pl. lecticalét fizetni, azonnal mondhatná : hiszen 
én régen protestáns vagyok ; ennek papja előtt pedig : én 
régen lutheránus vagyok ; ennek ismét : éti egy óra előtt 
épen zsidó lettem. Állithatjuk, hogy az államnak nincs joga 
őrködni a polgárok vallásos meggyőződése fölött : de van 
joga a közrendet, melyet a többféle felekezetek léte szül, 
föntartani. T. G. ur javaslata nem zavart szüntetne, hanem 
végnélküli bajt szülne. A vegyes házasságokra nézve örü-
lünk, hogy t. T. Gedeon az 1839 —1844-i magyar törvény-
hozókat kitagadja, kik a kath. papot kényszeríteni akar-
ták, hogy lelkismerete, papi kötelessége ellen áldja meg a 
vegyes házasságokat. Ez nagy haladás prot. rokonainknál. 
Ugyszinte a reversalis ügye is, nem volt ez 1843 óta más, 
mint magánjogi kötelezettség, ezt pedig az államnak tisz-
telni kell, ha tiszteli a polgárok szabadságát. 

Azonban nem hiszszük, hogy a protestánsok, kik szinte 
szabadelvűeknek akarnak tartatni, mint tek. T—y Gedeon 
ur, vele egyetértenének. Ép ez a szabadelvüség nyomora, 
hogy törvényt nem ismerve, per Ausoniae fines sine lege 

vagatur, beszél, ami neki tetszik, s ez a baj a vallásközi dol-
gokban. 

Szól tek. Tanárky G. ur az iskoláról is. Mink is az 
iskolát vallásügyi tárgynak valljuk. Amely vallásfelekezet-
nek nem szabad iskolát nyitni, vagy amelytől a már fönálló 
iskolát elveszik, s felekezetnélküli iskolává alakítják, azon 
vallás üldözésben van, és pedig az ő létgyökerére nézve. 

E tárgyra tek. T. G. urnák ez a véleménye : marad-
jon az elemi és a középtanoda felekezeti nevelőintézet, szük-
ségből ; de az egyetem, különösen a szaktanodák legyenek 
felekezet nélküli iskolák. Nem tudjuk minek e különbség, 
melyben következést nem látunk. Mert ha a tulajdonjogot 
tekintjük, amily erőszak volna a protestánsoktól a pataki 
vagy debreczeni iskolát elvenni : ép oly erőszak volna a 
katholikusoktól az akadémiákat és a pesti egyetemet elra-
bolni. Ha társadalmi szempontból veszsziik : amint tiltatik 
az államhatalom a középtanodák ifjúságának vallásos nevel-
tetését akadályozni, ugy tiltatik ezt az egyetemnél, a szak-
iskoláknál is megtenni. A szülök joga, hogy fiaik vallásos 
nevelést kapjanak, mindenütt ugyanaz. Politikai szempont-
ból régi már azon állítás, hogy vallástalan polgárok mellett 
nem lehet boldog a haza ; a felekezetesség nélküli iskola 
pedig csak vallástalan nemzedéket képes adni a hazának. 
Ha a protestánsok igazán buzgólkodnak vallásuk mellett, 
akkor ne azt követeljék, hogy a kath. iskolában semmi val-
lástan ne tanittassék, hanem azt, hogy az itt járó prot. ifjúság 
vallástani oktatásáról is kellő gondosság történjék : külön-
ben nem a kath. hit, hanem miden hit ellen protestálni 
fognak. 

Ami az egyetemet illeti, a pesti egyetem katholikus ; 
ilyennek alapította Pázmán érsek, ilyennek erősitette meg 
Maria Terézia is, ki az egyetem emelésére nem az adópénz-
tárból, hanem kath. apátságokból rendelt jövedelmet. T. 
Halász Boldizsár urnák sophismája egy grammaticalis gyer-
mektől is megczáfoltatik, mintha a pesti egyetem azért nem 
volna katholikus, mivel hazai törvény által megerősíttetett, 
miután aprót, vallás jogai is 1791-ben hazai törvények által 
erősíttettek meg, mégis azért specifice prot. jogok. Nem 
mind felekezetesség nélküli, azért mivel hazai : különben 
a protestantismus is, mivel hazai, felekezetesség nélkülivé 
válnék. Az sem szünteti meg a pesti egyetemet katholi-
kussá lenni, mivel „pro emolumento patriae" alapittatott ; 
mivel lia kath. intézet, miután a hazában katholikusok is 
vannak, valóban a haza javára van. Müveihetik itt magokat 
a prot. szülök fiai is. Különben furcsa okoskodással bir né-
mely protestáns hazafi, midőn igy szól : protestantismus = 
haza ; tehát ami országos = protestáns ; atqui a pesti 
egyetem = országos, tehát r= protestáns. 

Nem tudjuk, hova tette t. Halász B. ur a kath. többsé-
get a hazából; ő a katholikusoktól el szeretné lopni a hazát, 
és a hazából kiutasitani a katholikusokat. 

Egy tételét valljuk tek. T. Gedeon urnák : „tanítson 
a jezsuita saját, a protestáns vagy keleti egyház is saját 
rendszere szerint ; és győzzön ami jobb." 

EGER, augustus 3-án. Sebes szárnyakon futotta be 
Eger város minden utczáit, s bánattal tölté meg lakóinak 
keblét, a mult hó 30-án reggeli óráiban azon gyászhir, hogy 
az egri főkáptalannak egyik tiszteletre méltó tagja, főt. Stipula 
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József apát, főesperes, és kanonok ur élete 82 ik évében — 
a haldoklók szentségének buzgó felvétele után — mint az 
érseki főmegye egyházi nestora, végelgyengülés következ-
tében jobblétre szenderült. — Földi maradványai augustus 
hó 1-én reggeli 10 órakor, az előlegesen megtartott engesz-
telő szentmise áldozat után, kegyelmes érsekünk által be-
szenteltetvén, a főkáptalan tagjainak, a helybeli és közelebb 
lakó egyháziaknak, és nagyszámú néptömegnek jelenlété-
ben és kíséretében, a főegyházi sirbolt káptalani tagok — 
elhunytak osztályában tétettek le nyugalomra, a feltámadás 
nagy napjáig. Addig is háboritlan béke viraszszon állandóan, 
a boldogultnak sírja felett. — Most pedig legyen szabad 
még földi pályája kitűnőbb mozzanataira röviden kiterjesz-
kednem. 

Az egyházi pályán, melyre ifjúsága 23-ik évében szen-
teltetvén fel, 1808-ban lépett ki a nép közé, mint áldozár, 
szellemi orvos, és tanitó, és 1851-ig működvén több helyen, 
a lelkipásztorkodás körében oly kedves volt mindenkor és 
mindenek előtt, hogy egyházias magaviseletére nézve min-
den társasságban köztiszteletet, — nyájassága által köz-
szeretetet •— és ártatlan enyelgései által bizalmat vivott ki 
magának, — de hírneves volt ő egyházi szónoklatai által is, 
melyeket a nép szükségleteihez tudván alkalmazni, azok-
ban oly járatos volt, hogy mint egri kanonok is többször, a 
szónokok rögtöni akadályozása alkalmával, nehogy a nép 
szellemi vigasz nélkül az egyházból távozni kénytelenittessék, 
a szószékre lépett és hatalmas tanításaival szintén a könye-
kig elérzékenyitette hallgatóit. — Ezen szép tulajdonai, és 
buzgósága miatt ő. es. kir. apostoli Felsége mint jász-beré-
nyi plébánost, és kerületi esperest, szent György vitéz és 
vértanúról czimzett szerencsi apáttá, 1851-ik évben pedig, 
az egri főegyházi káptalan tagjává legkegyelmesebben ki-
nevezni méltóztatott ; mely helyzetében egyházi kötelmei-
nek, és a káptalan közügyeinek rendezésében tágitlanul 
résztvevén, a helyest, jót és szépet előmozdítani, s megálla-
pitni mindvégig törekedett. 

Pártolója volt ő minden, főleg az egyházi irodalomnak, 
s annak példányait megszerezni el nem mulasztotta. A jó 
erkölcsű és szorgalmas iskolai tanulókat bőven jutalmazta, 
és ösztön-dijakkal lelkesítette — A szűkölködőket gyámo-
lította és segítette ; amiért halála hírére sok keserű könyek 
nedvositék sokaknak bánatos arczát, és áldásban marad 
emléke még igen sokáig. 

Vezerle Gáspár 
MISSIÓI TUDÓSÍTÁSOK,sept. 3-án.(Vége.) Indulok.A 

főnök a város határáig kisér.Szerencsés utat kívánván mondá : 
,figyelmeztetem, hogy több zene és ágyú lövés leend tisztele-
tére, mint az alkirálynak'. Alig tettem egy pár száz lépést 
embereimmel, midőn kíséretre akadtunk, mely hajnal óta 
várt. Az egész ut hosszában a küldötségek vártak, s csak 
ugyan volt lövés, zene sok is. Ezeren mentek előttem, utánam 
gyalog és lovon. Két hosszú kötél van jármüvemhez kötve, 
és 20 fiatal ember csak ugy ragad. A tömeg tolakodik rend 
nélkül, melyet a lovasoknak nem sikerül fentartani. Az 
ágyúsok alig tettek egy lövést, készülnek a másikra ; azon-
ban az arczokon sugárzó öröm a rendetlenséget is kedvessé 
teszi. Tin-Csi-Pu fallal keritett és jobbára chinaiak által la-
kott városon keresztül menvén egy kis időre megállottunk, 

azután utunkat folytatván, egy, a nevezett törzsbeliek által 
lakott népes helységbe értünk, hol a nemzetőrség egy tisztje 
imígy fogadott : ,tegnap értesülvén arról, hogy nagyságod 
erre jövend, egyik katechistáját megkértük, hogy tanítson 
meg bennünket a koresztvetésre, kitisztítottuk házainkat 
a bálványoktól; az egész falu keresztény, tehát kéri, hogy 
áldjon meg.' Epen vásár volt,és én bementem a főnök házához, 
melynek emelvénye a nagy térre szolgál. Felemeltem keze-
imet, hogy az áldást megadjam; de ekkor észreveszem, hogy 
a tömeg nem ért, elkezdtem tehát a keresztet vetni, és amint 
kezemet homlokomra teszem, az egész nép térdre borul, kö-
vet engem és méltóságteljesen egyhangú szóval ismétli: ,Az 
Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen Hagy-
tam itt egy katechistát, és hálásra indultunk Lao-Ly-Hóba, 
hol 62 család van, és ezek mindannyian megtértek. Küldöt-
ségek érkeznek minden oldalról, de hogyan tanítsunk annyi 
embert ? Egy pár értelmesb fiatal embert fogunk kiválasz-
tani, iskoláinkban tanitatni, hogy visszatérve ők oktathas-
sanak. Oh ! ha elég küldéreink lennének, eme tájékon egy 
év alatt 20,000 keresztényt számithatnánk és két év alatt 
háromszor annyit A fényes fogadtatások minden nap is-
métlődnek. Eljövetelemkor leölnek egy disznót, és lakoma 
készül. En mindig magam eszem, az előkelőbbek szolgál-
nak, azalatt kint a zene szól. Láthatni ebből, hogy a china-
iak által barbároknak nevezettek értenek az étiquette-hez. 
Midőn én elvégeztem ebédemet, következik a második tá-
lalás kiséretem, néhány előbbkelő és a zenészek számára. 
Rendesen 10—15 asztal van, mindegyike 8 teritékkel. 
A vacsora után beszéd és katecliesis van, azután esti zene 
egész 11 óráig. — Körutam 5 — 6 napig fog tartani, 
minden nap 4 — 5 helységet látogatok meg, azután visz-
szatérek a fővárosba, hogy az alkirálytól nekik bocsá-
natot eszközöljek ki a múltra, és biztosítást a jövendő zsa-
rolások ellen. Még csak néhány szót eme vidékről és lakói-
nak szokásairól. A fennebb emiitett csúcsos hegyeken, mint 
mondám, a lakosok erődöket építettek, hová támadás eseté-
ben vonulnak. Ide szűk nyílásokon át a sziklák közt jut-
hatni. Bizonyos távolságnyira egymástól erősítések vannak 
oly módon alkalmazva, hogy egy ember egész csapatot fel-
tartóztathat. l enn a csúcsokon a házak egymás körül van-
nak elhelyezve, itt vannak a csűrök, istállók is. Vannak e 
magaslatokon kutak is, ami e helyek tarthatóságát nagyban 
elősegíti. A tsung-kia-csé-iek házai rendesen dombok, he-
gyek oldalain vannak, a földszint kőből van építve és itt 
ember, ló, tehén, szárnyas állat vegyesen lakik ; az emelet, 
mely szintén csak egy helyiséget képez, fából készül. A tűz-
hely a közepén van, és a füst ott megy ki, ahol épen nyí-
lásra talál. A férfiak már hosszabb idő óta chinai öltözetet 
viselnek, a nők az eredeti ruhát megtartották, t. i. egy 
felső, a testhez alkalmazott mellényféle, és redős viganó, a 
gazdagabb nők selyem és arany himzetü ily ruhákat visel-
nek, egyébkint mezítláb járnak, nem is szorítják tehát 
chinai nők módjára lábaikat össze. Nyelvök hasonló a siam-
nyelvhez, írást nem tudnak, és hagyományaik messze nem 
terjednek. A férfiak rendesen értik a chinai nyelvet, a nők 
csak nemzeti nyelvüket. Pagódáik, bálványaik nincsenek, 
félnek az ördögtől és ennek megkérlelésében áll vallásgya-
korlatuk. Ha betegek, orvosságokat nem igen használnak 
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hanem amuletumokat. Jóst hivatnak, ki kutyát áldozván az 
ördögnek, ezt azután kiséretével együtt megeszi. A kutya-
hus itt legfinomabb eledelnek tartatik és én is sokszor Ízlel-
tem belőle. Némely helységekben a keresztet tisztelik, sőt 
ruháikon is a kereszt jele itt-ott hímezve látható. Nem tud-
tam még eddig eme hagyomány eredetét kipuhatolni, de nem 
kétlem, hogy keresztény eredetű. — A föváros'ja Gan-Csuen-
Fu-n keresztül fogok menni. A mandarin a város legnagyobb 
pagódájában készitett lakást, mivel gyógytárunk befogadá-
sunkra szűk. A pagóda jól van épitve, az oszlopok mind 
kőből. Egy nagy termet kápolnává alakítottam. A bonzok, 
számszeriut húszan, békés embereknek látszanak, hanem 
fegyelmetlenek, mivel hust eszűek, ami nem szabad, má-
konyt színak és az ima terhét a gyermekek vállára rakják. 
Ezen pagóda még 17-ik századból való, és egy gazdag csa-
lád által alapittatott, melynek örököse, a bonzok mostani 
főnöke, birja azt, kitől megvehetnek, a többi bonzok szíve-
sen térnének meg. 8—10,000 frankkal a kuj-csui missió részé-
re állithatnánk templomot, püspöki lakot, tanodákat, gyógy-
szertárt, és oly birtokot, mely maga megér 50,000 frankot. 

Sept. 30. A fővárosba érkeztein. Sietek az alkirálynak 
a Thuug-Kia-Tsé törzsbeliek hódolatát megvinni. Kérése-
met azonnal teljesítette. ,No, mondám, ugy-e mi néhány hét 
alatt többet tettünk, mint mandarinjai 10 év alatt ?',Mondja 
inkább, felelt az alkirály, hogy néhány hét alatt jóvá tették 
a mandarinok által 10 éven át eszközölt roszat.' — Eddig 
Faurie levele. A legújabb tudósítások ugyanezen főpaptól 
mult év oct. 10-éu keltek, és semmi lényeges változást a 
dologban nem jeleznek, a reményeket megerősitik. Ideigle-
nes és helyi megpróbáltatások természetesen nem hiányoz-
nak, hanem az igazság diadala csak akkor tartós, ha meg-
támadtatva küzdelmek által erősbödött. „Szomorú nyarunk 
volt — igy ir Fauriè — háború, döghalál, éhség Isten ezen 
ostorai egyszerre értek, éjjel-nappal a botegek körül foglal-
koztunk, és szerencsések voltunk a cholera által látogatot-
taknak a halotti szentségeket kiszolgáltatni. — A háború 
nagy károkat okozott nekünk, 100,000 imádó kilencztized-
része kényszerült fegyverhez nyúlni és házaikat újra épí-
teni, részint a forradalmárok beütése miatt, részint egy álnok 
összeesküvés következtében, melynek egy egész keresztény 
helység lett áldozatává. Legtávolabb fekvő községeink közöl 
néhányan szintén fellázadtak, és ezeket kitörültük soraink-
ból, hogy kiki tudja, miszerint mi semmi áron nem akarunk 
részt venni a forradalomban. — Ha több áldozárunk volna, 
a vicariatus keleti tartományában tartósan megtelepedhet-
nénk, mert a nekünk különben kedvező musulmannok kivé-
telével a szivek el vaunak készülve az evangeliumi mag 
befogadására. A fővárosban Hin-Ny-Fubau az alkirály már 
is ajánlott palotát, hol templomot, zárdát, árvaházat, tanodá-
kat lehetne alapítani. Segítsenek imával és alamizsnával, s 
Kuj csu helyettuökségébeu uj korszak fog nyílni." 

VEGYESEK. 
Kaptuk a szepesváraljai püspöki megyének egyházi 

név- s hely tárát. Eszerint a megyében van 163 plébánia, 481 

fiókegyház, plébános 112, plebános-helyettes 46, kinevezett 
plébános 2, káplán 40, üres káplánság 17 ; a papság 233, 
papnövendék 49, négyféle szerzetes rend, 7 házzal, 35 szer-
zetes taggal, kik között 18 felszentelt pap vagyon. Paro-
chiai templom van 163, fiókegyházi templom 94, kápolna 
108. A lakosság száma 296,059 — ezek közöl 205,481 
kath. 11,722 g kath., 68,596 ág. vall., 10,260 zsidó; az ág. 
vállásuaknak van 66 imaháza, a zsidóknak 8. 

„Miután az ó testamentomi és más történetekkel elő-
készítettük a tanitványt Jézusnak és tudományának felfo-
gására, Jézus történetét ismertetjük meg vele. Ugy tüntet-
jük őt fel, mint egy rendkívüli, a történelemben egyedül 
álló egyéniséget, ki az Isten képére teremtett emberek között 
Istenhez leghasonlóbb volt. — Végre halálát tanítjuk el." 
— Ezen szavakkal adja elő t. Kovács Albert ur a prot. isko-
lákban vezetendő vallásoktatást. — „Azután bővebben ki-
terjeszkedhetünk a magyar prot. egyház történetére. A pro-
testánsok harczai hazánkban magyar nemzeti küzdelmek 
voltak egyszersmind, épen azért a protestantismus és magyar 
nemzetiség ellenségei egymással szövetkezve igyekeztek kiir-
tani." Hogy igy tanítják a magyar történetet, a polgári élet-
ben is érezzük; s ennek tulajdonítandó, hogy némely prot. iiju 
némi bosszú érzelemmel léphet ki az iskolából a katholikusok 
ellen. Igy tanította t. Ivánka ur Sáros-Patakon a cantust, 
hogy a ,Dicsértessék a Jézus Krisztus' emlékéhez a párisi 
Bertalan-éj gyűlöletes emlékét csatolta. Es ha még történet 
volna, mit t. K. A. ur igy tanitandónak tervez, nem pedig 
torzítás ; a történet az emlittetekben csak ez : a kath. 
püspökség és főnemesség a törvényes királyhoz hü maradt, 
esküjét meg nem szegte : tehát a lázadások és belviszályok-
ban a törvényes király zászlói alatt harczolt békeért, király-
ért, hazáért, a haza ős intézményeiért ; nem volt ellensége a 
protestánsoknak, hanem csak a lázadásnak. Ez a történeti 
pragmatica. Iskoláinkban, a gyenge elméknek nem regéljük 
a mészárlásokat, a felperzseléseket, mivel a fiút hazafiúi 
erényre neveljük. Ki a békeszerető a hazában ? ebből is ki-
tűnik. 

Egy könyvecske küldetett be hozzánk, melynek sze-
rény czimét a tartalom gazdagsága, s kedvessége jóval fölül-
haladja. Ismert tárgyakat fog benne találni a nyájas olvasó, 
de gondos összeállításban, lehető rövidségben, s a hosszabb 
évek viszontagságai között tisztára érett elmének jeles észre-
vételeivel kisérve. A szorgos észlelés, az ügyszeretet, a bokros 
tapasztalás, a csalódásoktól sem ment élet,de emellett a nyugodt; 
erős akarat alkot magának mindig világot, nyit szellemi utat, 
s kedves marad mindenkor ily szellemnek éleményeivel meg-
ismerkedni. A könyvecske czime: „Mi az oka: hogy nem va-
gyunk ott és ugy, ahol és mikép lenni ohajtanók ? Bön-
gészte Grózony György" zsámbéki plébános s alesperes. Jö-
vedelme a sebesült harczosok javára ; 40 kr. o. é., megren-
delhető Szammer fehérvári nyomdásznál. Miért nem vagyunk 
ott és ugy"? erre következő 10 értekezletekben válaszol: 1) 
az emberi nem gyengéje, a tilosra törekvő hajlam ; 2) az 
alaptörvények erőszakos változtatása; 3) a népvélemény 
ingatagsága ; 4) a főhatalom nehézsége ; 5) valláskülönbség 
9) nemzetiségi harcz ; 7) bekekötések mulékonysága ; 8) 
sajtó ferde iránya, 9) tanoda szervezetek ; 10) testvériség, 
szabadság, egyenlőség csábhangjai. — Mind eme tárgyakat 
a régi és legújabb történeti adatokból, jelesebbek nyilatko-
zataiból, és saját éleményeiből okadatolja. A magyar alkot-
mány és törvényhozás rövid átnézetét adja ; a 3-ik értekez-
letben pedig mindenkinek, aki közpályán működik, meg-
nyugtató, vigasztaló olvasmányt nyújt a felhozott példákban. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko e s i Sándor által (Érkffvy, Galgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiac/, és aldnnasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Catholicismus és Ultramontanismus, 
vagy ellenséges cselfogás. — Szent széki határozat. — - Egy-
házi tudósítások. — Vegyesek. 

Catholicismus és Ultramontanismus 
vagy 

e l l e n s é g e s c s e l f o g á s . 
Attendite a f ermento pharisaeorum, quod 
est liypocrisis. Christus. Luk . XII . 1. 

Ujabb időben a katholika vallás ellenségei az 
ultramontán és ultramontanismus kifejezéseit gon-
dolták ki. Ugyanis azt mondják: nem a katholika 
vallást és katholicismust ostromoljuk, hanem az 
ultramontanokat és az ultramontanismust. Hogy 
miben rejlik valójában az ultramontanismus, és ki 
legyen valósággal ultramontan? azt eddigelé soha 
senki világosan és határozottan ki nem mondta. De 
annyit mégis adnak értésünkre, hogy az ultramon-
tanok a katholika egyháznak csak egy bizonyos 
pártját, a felekezetnek egy nemét, nem pedig magát 
a kath. egyházat képezik. 

Egyházunk ellenségei, a divide et vinces-féle 
elvet követve, ezen megkülönböztetés által némely 
előnyöket óhajtanak elérni. Mindenekelőtt 1-ör ez-
által a katholika vallás iránti türelmetlen ellenséges 
indulatjokat óhajtják palástolni ; midőn t. i. azt 
mondják, hogy nem ez ellen, hanem csak az ultra-
montanismus ellen vannak támadásaik irányozva ; 
2-or ugyanez által pedig a tudatlan és együgyü ka-
tholikusokat kivánják elaltatni és megnyugtatni. 
Legyetek békével — ugyszólnak liozzájok — és 
távolról se higyjétek, mintha mi ellenetek vagy val-
lástok ellen forralnánk valamit; tiszteljük és szeret-
jük vallástokat és titeket is, nekünk csak az ultra-
montanokkal van dolgunk, és csak azért alkotunk 
törvényeket, hogy az ultramontanoknak államve-
szélyeztető merészleteit megsemmisítsük ; — és 
ugyanezaltal pedig 3-or oda törekednek, hogy a 
kath. egyház és az ő szabadsága és jogainak minden 
hű párthivét és erélyes védelmezőjét gyanúsíthas-

sák, őt elszigetelhessék és gyűlöletessé tehessék. — 
Ha p. o. valamelyik püspök kötelességszeriileg az 
egyház jogait védi, ez eo ipso ultramontan ; — ha 
valamely pap hivatalának, kötelmeinek lelkismere-
tes teljesítésében buzgó, eo ipso ultramontan ; — ha 
valamely országos vagy községi képviselő a kath. 
egyház jogait oltalmazandó lép a sorompó közé, eo 
ipso ultramontan; — ha valamely író a katholika 
vallást védelmezi, eo ipso ultramontan ; — ha va-
lamely napilap a katholikus érdekeket pártolja, eo 
ipso ultramontan; — ha valamely katholikus czél-
nak elérése végett egylet alakittatik, ez azonnal 
ultramontan egyletnek kereszteltetik; — szóval 
mindaz, ami a magán és nyilvános közéletben a ka-
tholikus érdekek és jogok megvédésére történik, 
mindez ultramontan ármány- és fondorkodásnak 
neveztetik. Sőt már annyira megy a dolog, hogy 
mindenki, ki nem ellenséges indulatu, hanem mél-
tányos és jóakaratú a kath. egyház irányában, az 
ultramontánok közé soroztatik. Es igy minekutána 
mindazt, ami mesterkéletlen és egyszerűen katholi-
kus, ultramontánnak keresztelt volna el az ellenfél, 
ennek alapján minden szidalom, megvetés, gyanúsít-
gatás, rágalom és gyűlöletre hiszi magát i rányában 
feljogositva. 

r 
Es ha mindézekután talán valamely katholikus 

föllépne és ellenét kérdőre vonná, egy kis gúnynyal 
csak ezen választ nyerné : mit akar ön ? hisz nem 
értettük mi a kath. vallást es a katholikusokat, ha-
nem csak az ultramontanokat. Ha aztán véletlenül 
azt feleli a katholikus: igen, de én is ultramontán 
vagyok, add okát állításaidnak, egy kis Flankenbe-
vegunggal még is kicsuszszan ravasz ellenfele ; oh ! 
úgymond, önt nem számítom az ultramontánokhoz. 
Es ezen rugékony eljárás által az ellenség szép mód-
dal kikerül mindenkor minden kellemetlenséget, és 
az ultramontanismus gyűlöletes czége alatt szaba-
don és büntetlenül gyalázhat és lábbal tiporhat min-
denkor mindent — ami katholikus !*) 

A katholikusokat pártnévvel illetni, ez egy 
*) Igy tiszt. Kovács Albert. Szerk. 
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igen régi cselfogás. Az arianusok, azon ravasz hit-
felekezet, mely Krisztus istenségét tagadva, mégis 
azon külszint őrizte meg, mintha Krisztust istenileg 
tisztelné, már a negyedik században a katholikuso-
kat nem saját nevökön, hanem az athanazianusok 
pártnevén hivták, sz. Athanáz a kath. hitnek dicső 
védője után. A pápisták elnevezése alatt Angolhon-
ban századokig üldöztettek erkölcsileg és véresen 
a katholikusok. — Hasonlólag áll a dolog az ultra-
montan elnevezéssel is. — Kezdetben egy párt, mely 
a katholikusokat a pápától szerette volna elválasz-
tani és nemzeti egyházakat alapítani, vagy legalább 
a pápa hatalmát és tekintélyét a lehetőségig leszál-
lítani, azon katholikusokat, kik az egyháznak iste-
nileg rendelt központjához tántorithatlanul ragasz-
kodtak, ultramontánoknak nevezte, mivelhogy a pápa 
Romában, tehát ultra montes, az alpeseken túl székel. 

1837-ik esztendőben, midőn a dicső emlékű 
kölni nagy érsek Droste Kelemen Ágoston az egy-
ház jogainak állhatatos védelmeért fogságba liurczol-
tatnék, néhány protestáns iró újból felélesztette ezen 
elnevezést, ezáltal az egyházhoz hű rajnavidéki ka-
katholikusokat akarván jelezni. Napjainkban azon-
ban ezen név teljes átalánosságban használtatik, és 
a katholikusoknak egy bizonyos osztálya is elfo-
gadta azt, azon véleményben, hogy ezáltal kivált-
ságot szereznek magoknak arra, hogy a kath. ke-
reszténynek minden kötelességeit lábbal tiporhas-
sák, és a katholika egyházat nyiltan megtámadhas-
sák, és mindemellett mégis — katholikusok marad-
hatnak. 

De lássuk már, nincsen-e talán mégis valami 
különbség ultramontan és nem-ultramontan papok, 
ultramontan és nem-ultramontan katholikusok kö-
zött? Erre röviden azt felelem, hogy nincs — és igen 
csekély fáradságomba kerülend ezen tagadó válasz-
nak érvekkeli bebizonyitása. — Ki tudott valamit 
ezen különbségről, minekelőtte ez az egyház ellensé-
geitől kigondoltatott volna? Ha e tekintetben vala-
mely különbség léteznék az egyházban, ugy hiszem 
nekünk katholikusoknak legelsőbben kellene arról 
tudomással birnunk. Hanem elődeink mit sem tud-
tak erről, és mai napig sem tud róla semmit sem a 
kath. egyház, sem a kath. nép, valamint átalán véve 
a kath. egyházban a vallást illetőleg semmiféle pár-
tok vagy felekezetek nem léteznek, de nem is létez-
hetnek, minthogy az, ki nem hiszi mindazt, amit az 
egyház vall és tanit, ki vonakodik az egyháznak 
alkotmányát elismerni, ki az egyházi elöljáróknak 
a törvényszerű engedelmességet megtagadja, már 

mindezeknélfogva nem katholikus — habár annak 
nevét bitorolja is ; — és nem a hit- és kötelességhű 
katholikusok képeznek ő ellenében pártot vagy 
felekezetet. 

Nincsen tehát különbség a kath. egyházban 
ultramontan és nem-ultramontan katholikusok kö-
zött. Hanem vagyon csakugyan egy más különbség, 
tudnillik valóságos és hithű katholikusok között, 
kik egyházukat és annak szabadságát őszintén sze-
retik, — és névszerinti katholikusok között, kik kath. 
szülőktől származnak, katholikusoknak neveztetnek 
kik szivökben az atyai hitnek talán még néhány 
maradékát és romját meg is őrzik és néhány kath. 
szertartást is gyakorolnak; tettleg azonban és való-
jában távol vannak attól, hogy teljes szivökbőlhigy-
jék mindazt, amit az egyház tanit; — kik az egy-
ház rendeletein büszkén túlteszik magokat; — kik 
mit sem tudnak az egyház és annak szabadsága 
iránti szeretetről ; — kik az egyházat inkább meg-
vetik; ellenben pedig határtalan tisztelettel visel-
tetnek a csalfa és múlékony korszellem irányában, 
szóval : igen is vagyon különbség hitetlen vagy 
amint magokat inkább nevezni szeretik, felvilágoso-
dott és hithű,— hasonlóan tudatlan és jártas,— gyáva, 
ingadozó és meggyőződés hű és határozott katholi-
kusok között ; — és voltak minden időben egyes 
papok is, kiket daczára annak, hogy papok, a rosz 
katholikusokhoz kell számitani. De mily égbekiáltó 
merészlet fekszik abban, hogy a katholikusoknak 
ezen szánandó osztálya előítéletekkel telt nem ka-
tholikusokkal és nemkeresztényekkel egyesülten a 
jó és hű katholikusokat, mint az egyháznak vala-
mely felekezetét vagy pártját, az ultramontan névvel 
akarja bélyegezni ! 

Azt mondtam „előítéletekkel telt nemkatholi-
kusokkal" : mert minden józan, előítéletektől el nem 
fogúit és a körülményekkel és tényekkel nem töké-
letesen ismeretlen ember egy perczig sem fogja ma-
gát afelett ámítani, hogy a kath. egyházban, azon 
értelemben, amelyben elleneink e szavat használják, 
épen mindaz ultramontan, ki hitével fel nem ha-
gyott, vagy pedig azt meg nem tagadta. — Vagy 
van-e a föld kerekségén egyetlenegy püspök, ki el-
leneink értelmében ultramontan nem volna? vagy 
talán azt hiszi valaki, hogy a kath. egyház papjai 
között vannak olyanok, kik ezen értelemben nem 
ultramontanok ? Meglehet, hogy itt- ott találkozik 
egy, az elpártolásra érett egyéniség, mely kész az egy-
ház ellenségeihez szegődni ; de a jó és becsületes 
papok között, kik bírják a népnek bizalmát és sze-
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retetét, hasztalan fognak keresni csak egyet is, ki ultamon-
tan nem volna és a püspökökkel minden alapelvekben egyet 
nem értene. Azért soha sem kell afelett csudálkoznunk, hogy 
épen a kötelességhü és tiszta jellemű papok tiszteltetnek 
meg leggyakrabban ultramontan névvel. 

Vagy talán a kath. hittudósok, irók és egyéb tudósok 
között találhatni olyakat, kik elleneink értelmében nem ul-
tramontanok ? Én meg vagyok arról győződve, hogy min-
den jelenleg élő tekintélyes kath. tudós között egyet sem 
fogunk találni. És minden tudományos és népies kath. fo-
lyóiratok, melyekben a hivő katholikusok érzelmei nyernek 
kifejezést, elleneink értelmében mind ultramontanok. — Es 
jelen korunk a kath. világiak között is számtalan hithű férfi-
akat számit, jogászokat, államférfiakat, népképviselőket, mű-
vészeket, Írókat, nyilvános jellemeket, és ezek az ellenfél 
értelmében mind ultramontanok. O'Connel, az irek nagy 
népembere, ultramontan volt ; Görres József, a rajnavi-
déknek egy század óta legelső lángesze és legnagyobb 
hazafia, ultramontan volt ; a szabadelvű és szellemdús Mon-
talembert gróf szinte ultramontan, és ultramontanok ha-
zánkban és a külföldön a kath. jognak minden bátor és 
lelkes védői. Igen, mindenki a katholikusok közöl — és ezen 
tény megérdemelné mindenkinek mélyebb és behatóbb 
figyelmét — kiben az őszinte hit szellemmel és jellemmel 
párosul, ultramontan ; és csak is a tudatlanság, hitetlenség 
és jellemtelenség a katholikusokból nem ultramontán. 

Tudom ugyan, hogy ezen állításomat sokan igen ke-
ménynek és merésznek fogják tartani, és hogy azok, kik 
általa érintve érzik magokat, hatalmas s ünnepélyes óvást 
fognak ellene emelni ; mindazonáltal ezen állítás nem egyéb 
a mesterkéletlen és egyszerű igazságnál, melyen ennek el-
árulása nélkül legcsekélyebbet sem lehet változtatni. — Ul-
tramontan nem jelent épen egyebet, mint egy tökéletes és 
határozott katholikust. A hit, szellem és jellem nem fér meg 
semmiféle félszegséggel és határozatlansággal. Berzenked-
jünk tehát bár mennyit és bár meddig is, végre még is el 
keilend ismernünk, hogy ultramontan nem jelent egyebet, 
mint mesterkéletlen egyszerű katholikust. 

Volt ugyan idő, midőn a fölvilágosodás ragálya Fran-
cziaországban a gallicanismus vagy jansenismus; Német-
honban a febronianismus vagy josephinismus alakjában sok 
katholikust és papot is megrontott ; de ezen idő hála az ég-
nek ! örökre elmúlt, és ha némelyek ezen szép időnek, mely-
nek a Mindenható egyszer mindenkorra véget vetett, vissza-
tértéről álmodoznak, ezáltal csak annyit bizonyítanak, hogy 
minden fényes haladásuk daczára mégis saját koruk mögött 
egy egész századdal késnek. 

És mit mondjak végre még kath. népünkről ? Sokan 
közőle az ultramontan nevet még nem is hallották és bámul-
nának, ha valaki kérdezné őket : váljon ultramontánok vol-
nának-e ők is ? Ha pedig a névnek értelme megmagyaráz-
tatnék nekik, szemébe nevetnének a kérdezőnek és azt mon-
danák : eszerint tehát az ultramontanismus nem egyéb a mi 
ősrégi katholikus vallásunknál, minélfogva kérjük is ma-
gunkat az uj elnevezéstől megkíméltetni. 

T—i. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, aug. 9-én. (Uzsora-törvény.) d) Az egész poli-

tikának kivonatja a decalogus ; a ker. hittan legjobb társa-
dalmi tan. Amit tehát az Isten megtilt, amit a ker. hittan 
kárhoztat, előre mondhatjuk arról, hogy mind az egyes em-
bernek, mind az emberek összegének, vagyis a társadalom-
nak javára teszi. Ez áll az uzsoráról is : kárhoztatja az egy-
ház, tehát az uzsora társadalom-ellenes cselekedet. A törté-
net bizonyitja az állítást. A széltében vitt uzsoráskodás 
tönkre juttatja az egész nemzetet. 

Ma azonban Bentham angol nemzetgazdász vezérlete 
alatt, mint a szabad kereskedés, ugy a szabad kölcsön-adás-
vevés elve vitattatik. Mondhatnók, hogy sem szabad keres-
kedés nincs, tehát szabad kölcsön sem lehet. És ismét : a 
zabad kereskedés az angol uraknak hasznos, a többi nem-
zeteknek káros. Ha a többi országok is oly magas mérvben 
sbirnák a gyáripart és a kereskedési üzletet, a vámok meg-
szűnhetnének mindenütt. De most, a nagyobb gyáripari erő 
nem hogy vetélkedésre buzdítaná, hanem elöli a kisebb gyár-
ipari erőt. Aesopus meséje az ökör- és békáról a természet 
rendjét tünteti elő. Ismét, ha a többi országok is oly szomorú 
társadalmi helyzettel bírnának, hogy nem volna más mint 
milliomos és koldus, mikint ez Angolországban van, a tőkék 
nem kerestetnének, mivel mindenkinek van elég tökepénze, 
s örülhetne a tőkés, ha 3 száztólit kapna, mikint ez Angol-
országban meg is van. De Europa nem olyan mint Angolor-
szág. Európában a tőke el van osztva, kivéve a börzetözsé-
reket, kik csak államoknak kölcsönözni, vagy százmilliomos 
vállalatokra szoktak pénzt adni, nincsen összesítve. Itt tehát a 
tőkére nagy a szükség, s ha nincs, mi a szükséget védje, ne-
hogy a tőkés által elnyomassék, a kölcsön biztos bukásra 
viendi a munkást, s fog szülni oly állapotot, melyet fehér 
rabszolgaságnak nevezhetnénk. 

Tekintsük a tökét és a munkát, s mindkettőnek vi-
szonyát. 

A töke önmagában halott, de termő erővel bír, ha mun-
kába vétetik. A tőke és a munka együttvéve termeszt. Sem 
a tőke munka nélkül, sem a munka töke nélkül nem hoz 
semmit. Akinek tökéje van, s ha ezt maga veszi munkába, 
az egész keresetet magáénak vallhatja. De ha a tőketulaj-
donos nem munkás, ha a munkás nem töketulajdonos, s 
mindketten keresetet óhajtanak, kölcsön által némileg tár-
saságba állanak, egyik ad tökét, másik fog adni munkát, s 
igy lehetséges lesz valami nyeremény. A tőke lehetővé teszi 
a munkát, a munka gyümölcsözővé teendi a tökét. Nem 
mondjuk, mintha minden kölcsön nyíltan kötött társaság 
volna a hitelező és az adós között ; de a polgári törvény, 
mely minden kölcsön után ötös vagy hatos kamatra a hite-
lezőnek jogot ad, s mely törvényt a romai szentszék, habár 
többször volt megkérdezve, nem kárhoztatta, — eme pol-
gári törvény ily közös társaságnak tekinti a kölcsönt a jövő 
nyereségre. E nyereségre tehát joga van mindkettőnek, 
amint közreműködött. Joga van e nyereségre a hitelezőnek, 
mert tökét adott, joga van az adósnak, mivel munkálkodott. 
A főkérdés, mily arányban vegyen részt a nyereségből a 
tőke, s milyenben a munka ? mert, mikint igazságos, hogy 
mindketten részesek legyenek a munkába vett töke gyű-

13* 
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mölcsében : oly igazságtalanság volna, ha az egész nyeresé-
get a tőke nyelné el. Ily esetben az adós csak másra dolgoz-
nék; a tőkés csak a nyeremény lehetőségét adta, mégis min-
den nyereményt elvisz ; a munkás a nyeremény valóságát, 
vagyis a nyereményt valóban előállitotta, mégsem vesz sem-
mit a nyereményből. Ki merné tagadni, hogy itt az igazság 
meg nem sértetett ? Mivé lesz igy a munkás ? Rabszolgája 
a tőkebirtokosnak, mivel saját szorgalmának gyümölcsét 
egészen átadni tartozott. S miből élt a munkás azalatt, míg 
dolgozott, ha ezen munkájának gyümölcséből nem élhetett ? 
Kétségkivül sajátjából, vagy is előbbi munkájának gyümöl-
cséből. A régi rabszolgákat uraik tartották, az adós mun-
kást a hitelező nem látja el szükségesekkel az életre a munka 
ideje alatt ; tehát a munkás sorsa még szomoruabb, mint a régi 
rabszolgáké. Ha ez igy megy tovább, a munkás nemcsak hogy 
tőkét magának soha nem takarithat meg, hanem azt is fel-
emészti amije ezelőtt volt, azaz tökéletesen pőrére jut. Tör-
ténjék meg ez tizzel, százzal, ezerrel, három év múlva két 
osztályra szakad a társadalom, lesz milliomos, lesz koldus, a 
tőke a munkának minden gyümölcsét felemészti, a munka 
elveszti erkölcsi becsét, lesz becstelen foglalkozás, mikint a 
görögöknél és a romaiaknál volt. Ezt nevezzük mink elpo-
gányosodásnak a társadalmi gazdászatban, midőn a munká-
nak erkölcsi becse és gyümölcsössége a munkásra nézve el-
vész, s csupa teherré válik. A ker. hit nemessé tette a mun-
kát, az Isten kötelességül mondta ki, de egyszersmind áldást 
igért reája ; az uzsoráskodás kifosztja a munkát nemes jel-
legéből, meghazudtolja az Isten igéretét felőle, mivel a mun-
kás nem élhet saját munkájából. Amit a religio tilt, a józan 
nemzetgazdászat azt károsnak bizonyitja. Miseros facit po-
pulos peccatum. 

Igy tekintsük azon nemzetgazdászati elméleteket, me-
lyek az uzsorát teljesen szabadnak, igazságosnak, azon tör-
vényeket pedig, melyek az uzsorának korlátot szabnak, 
igazságtalanoknak, s nemzetgazdászatilag károsoknak mond-
ják. Van joga a tőkésnek a nyeremény egy részére, de nincs 
joga az egész nyereményre. 

De mily arányban ? E kérdést a nyeremények közép-
száma határozza meg. 

Az üzlet lielyenkint, időnkint, tárgyankint kisebb na-
gyobb nyereményt nyújt. Az iparos, az üzér szorgalma, 
ébersége, ügyessége vagy henyesége, hanyagsága, ügyetlen-
sége szinte befoly a nyerendő mennyiségre. Tekintve az üz-
let esélyeit, a statistikai adatok középszámmal 10 száztóli 
nyereményt mutatnak a szorgalmas, az éber, az ügyes ke-
reskedőnél. „Harmincz éve már, hogy hazámban az ipart 
vizsgálom, irja Thiers Adolf „La propriété" (a birtok) czimü 
munkájában. Vizsgáltam mint államférfi, kötelességből, mint 
magán ember, tudvágyból. Ismerem az ipar személyzetét, s 
állitom, hogy a balesélyek benne sokkal számosabbak, mint 
a siker ; és ha számosak iparuk által középszerű vagyonhoz 
jutottak, igen csekély azoknak száma, kik tetemesen meg-
gazdagodtak, s még kevesebb számúak azok, kik egy erős 
válságon át bukás nélkül áteshetnének. Gyakori a bukás a 
kisebb üzletekben, gyakoriabb még a nagyobb vállalatok-
nál, mint a vasutak, bányák, csatornyák. Akik meggazda-
godtak, csak ugy gazdagodtak meg, hogy magok mellett 
három négy iparost, vagy iparegyleteket tönkre tettek. Aki 

tagadná, adatokkal czáfolnám." — „Átalában, igy szól Ro-
scher, 100 iparvállalatból 20 megbukik, mielőtt megszilár-
dulna, 50—60 alig lézeng, s a legkisebb válságra megdűl, 
marad 10, mely virágzik, — — — meddig V Igen rövid 
ideig." 

Ily észlelések alapján van megállapitva, hogy az üz-
letek nyereménye középszámmal 10 száztólira vétethetik. 
Egyik üzlet több, másik kevesebb nyereményt hoz, azért 10 
a középszám. IIa tehát a tőkebirtokos 10 száztólit vesz, hol 
van a munkásnak része? Ha 15 száztólit vesz, honnan 
fizesse az adós ? Előbbi munkájának gyümölcséből. Igy 
emészti fel az iparos, ki nagy kamatra vett fel pénzt, saját 
tökéjét, s két három év múlva vagyontalanná lesz. Lehet, 
hogy a túlcsigázott kamatú kölcsön egykét hónapon át fön-
tartja az iparost; igen, föntartja, hogy mélyebbre sújtsa. Nem 
az iparos üzlete folyik tovább, hanem a mélység nagyobbo-
dik előtte. Az uzsorás nem tett vele jótéteményt, de sze-
génységét zsákmányolta ki az iparosnak, hogy mélyebbre 
sújtsa. J) Az uzsorás tudott magának biztosságot keresni az 
ily ingó helyzetű iparos irányában ; mindenki vészit, csak 
az uzsorás marad fedezve. Száz uzsorás közöl egy van, ki 
tökéjét egészen elveszti. „Az uzsora, mondja Troplong, az 
uzsorás bűnös, mivel nincs szive, nincs érzelme. Sem az er-
kölcstanárok, sem a jogászok nem festették eléggé az uzso-
rás undokságát, hogy egyetemes megvetés legyen bére." J) 

Elég legyen mostanra, — az uzsora társadalmi bűn,rágó 
féreg a társadalom bensejébeu; a munka becstelen, a mun-
kás rabszolga lesz, a henyeség szedni fogja a munkának 
bérét csak azért, mivel ő pénzes henyeség. Ha társadalmi 
bün az uzsora, ha veszélyes a közvagyonra, ha, midőn egyet 
gazdagít, ezeret koldusbotra vet, a társadalomnak joga van, 
hogy ellene magát felfegyverezze. Ez az uzsora-törvények 
jogossága. De, midőn joga van megbüntetni, van-e egyszers-
mind kötelessége is ? (Folyt.) 

PEST, aug 7-én. A „Religio" második félév 10-ik sz. 
„Avispa" alatt adatott czikk, mely a ki.tonák közt Luther 
bibliának kiosztogatását tartalmazza, egy esetre emlékeztet, 
mely eléggé mutatja, mily káros következményeket vonhat 
maga után egy ilyen könyv. — Körülbelül 9 éve lehet, hogy 
Egerhez közellévő K. . . 1. faluban egy földmivelő visszajő-
vén a fogságból, és egy nem approbált bibliát hozott magá-
val, melyet bizonyos napokon az összehivott szomszédjai és 
ismerőseinek alattomban olvasgatott és magyarázgatott, igy 
egy uj hitet terjesztett, pedig oly jó sikerrel, hogy az ottani 
plébános szive legnagyobb fájdalmára tapasztalta, mikint 
számos hivei, a közös isteni-szolgálatból hiányzanak, s meg-
tudván, hogy egy más szobában vagy borházban egy, a bör-
tönben kiképzett és magát a sz. Lélektől képzelve ihlett ál-
apostol által oktattatnak. Eleinte az illető plébános szelid 

') „Haec dico ut ostendam omnia tibi tolerabiliora esse, quam ar-
gentum fenore sumeré. Sicut ii, qui cholera laborant, id semper quod ante 
sumtum est, ejiciunt, et quemadmodum si ante integram purgationem ci-
bum alterum eapiant, hunc rursus cum dolore et nervorum convulsione 
evomunt : ita et hi fenus fenore commutantes, demum rei etiam familiá-
ris jacturam lugent. Atqui, inquis, multi etiam cum fenore facti sunt di-
vites. — Tu ditatos rospicis, strangulatos vero non numeras." S. Basil, in 
partem psalmi XIV. ed. Par is . T. 1. p. 107. . . . 

v) „Feuus et usuram ex impietate oriri, et oinnem pejlorc liumani-
tatem." Procop. Gaz. in cap. 25 Levit . ed. Tigur. 1555. p. 377. 
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hangon törekedett eltévedt juhait a jó útra visszahívni ; de 
hasztalan volt fáradozása, a világi hatóságnak kellett a gyül-
déknek véget vetni. Ez egy bibliának és egy eltévedtnek 
munkája ; mennyire terjedtek még káros következményei, 
nem tudom, de hogy ártalmas maradványai lesznek, két-
ségbe sem lehet vonni. Elég ahoz, ha egy könyv ily sok ro-
szat okoz, mennyit okozhat, ha ilyen könyvek a katonák 
között az egész országban elterjesztetnek, és a konkoly min-
denfelé elszóratik ? Hozzá járulnak még a különbféle ferde 
nézetek, hamis alapszabályok, tudatlanság, vallás-közönyös-
ség. Hiszem, hogy némelyek oda adták egy olvasóért a bib-
liát, de azért nagyszáma örömmel fogadja; miért? azért, 
mert a birvágy a köznépnél is feltaláltatik, és látván oly 
csinos könyvet, vágyik utána, mert sok, éltében sem birt 
oly szép könyvet, nem birt, mivel szegénységénél fogva nem 
vehet, mert még fővárosunkban is e tekintetben igen kevés 
történik, annál kevesebb falun; hozzá járul a kíváncsiság 
is, hogy mit tartalmaz a sz.-irás, s örül annak, hogy a kis 
olvasási tudományát gyakorolhatja; ami még érdekesebbé te-
szi előtte a könyvet az, hogy sokat talál benne, mit már hal-
lott: de miután előismeretei hiányzanak, nem foghatja fel 
igaz értelmét, mással magyaráztatja, ki szinte nem érti, vagy 
ferdén adja elé. Igy levén a dolog, mindenesetre rosz követ-
kezése van ezen biblia-elterjesztésnek a katholikus hívek 
közt ; de mit tegyünk ? csak nézzük a protestáns propa-
ganda működéseit hittársaink közt ? nézzük, hogy a szegény 
katona, ki távol övéitől, látja a birodalom szomorú állapo-
tát, érzi sebeinek fájdalmait, vigasztalást sehol nem talál, 
mint fosztatik meg a legbecsesebb kincsétől, hitétől? nem 
illik majd reánk kegyes Üdvözitőnknek eme mondata : „cum 
autem dormirent homines, venit inimicus, et superseminavit 
zizania in medio tritici ?" Ha találtatnak, kik az anyagira 
nézve fáradoznak, a szellemire ne találkoznának olyanok, 
kik áldozatot birnának hozni ? lia a testi egészség helyreál-
lítására és gyámolitására nemes szivü férfiakból egy bizott-
mány létre jött, nem lehetne a katholikusok közt néhány 
forintot összeszedni, és -azon katonai ima-könyveket, olvasó-
kat szerezni, és ezek kiosztogatása által a lélek betegségétől 
szegény hitsorsosinkat megóvni ? — Midőn a protestánsok 
ezreket áldoznak, hogy vallásukat terjeszszék, mi miért nem 
törekszünk arra, hogy legalább azok, kik az Isten legbecse-
sebb ajándékát, az igaz hitet bírják, azt megtartsák és benne 
erősödjenek ? Csekély véleményem szerint lehetne talán 
egész Magyarországban 5000 katholikust találni, kik éven-
kint 1 frtot áldoznának olvasókra, jó ima-könyvekre, me-
lyek csak a szegény köznép számára három nyelven lenné-
nek szerkesztve, és azokból évenkint 20,000 példányt ka-
tonák, városi és falusi iskolás gyermekek közt kiosztani, 
váljon elhibázná-e hatását e működés?1) nem hiszem; de 
erről másnak engedem át a bővebb értekezést, én csak bá-
tor voltam nézetemet közleni, talán talál viszhangra — Is-
ten adná ! 2) S. 

r ' 
PARIS, jul. 25-én. (Pusey tudor nyilatkozata a fran-

czia hittudósok állítólagos véleményéről az egyesülés ügyé-
') A szent-István-társulat 6 czélra már megvan, ha tudományos 

könyvek helyett, melyekre hivatva nincsen, népkönyveket kiad. Szerk. 
*) Ha a t. szerkesztőség aláirást nyit : a katonaság közt kiosz-

tandó könyvek- és olvasóra egy szerzetes ad 5 ftot. 

ben.) Angol és pedig katholikus és protestáns lapok egyiránt 
közlik azon jelentést, melyet az „angol egyház uniója" ne-
vét viselő társulat gyűlésében Pusey tudor tartott, s mely-
ben a franczia hittudorok, valóban különös nyilatkozatait 
emliti fel. Miután tulajdonnevet nem emiitett, ezen állitások 
névszerint senkit sem compromittálnak, hanem mégis illetik 
az egész testületet, oly eltéréseket sejditetvén, melyek bizo-
nyosan nem léteznek. Nem akarjuk Pusey tudor őszintesé-
gét kétségbe vonni. Most is, mint más alkalmakkor, azt ál-
litá csak, mit ő igaznak vélt. Az történt vele a franczia hit-
tudósokkali társalgásakor, ami történt az általa „Eirenicon"-
jában idézett szentatyák és irók értelmezésében, — előítélettel 
hallgatta őket. Ily lélek állapotban az ember igen közel áll 
ahoz, hogy dolgokat lásson és halljon, melyek az igazságtól 
távol állanak. Attól is tartunk, hogy mindazok, kikkel Pu-
sey a keresztény egyházak egyesülését tárgyalta, nem eléggé 
fogták fel azon különszerü állást, melyet ő elfoglal. Wise-
man bibornok bevallotta, hogy nem minden nehézség nél-
kül jutott a polémia azon utjának kipuhatolására, melyet a 
katholikus hittudománynak a puseysta rendszer ellen kö-
vetni kell. A boldogult Spencer Ignácz atya életéből legú-
jabban tudomásra jutott egy adat tanúsítja, mennyire nehéz 
és kényes dolog az ez iskolabeli tudorokkal valamit tár-
gyalni. O is convertita levén, és a barátság lánczával fűzve 
több anglikán áldozárhoz, azon helyzetben látszott lenni, 
hogy másoknál jobban ismerhesse és czáfolhassa védveiket. 
Óhajtván néhányat közölök a kath. egységre vezetni, Ox-
fordba jött és ott a hires Palmer Vilmossal és 7 barátjával 
vitatkozásba bocsátkozott. Alig kezdődött a vita, Spencer 
szemben látta magát egy általa nem is gyanított elmélettel ; 
melyről azt vélte, hogy tagadtatni fog, s megengedtetett, és 
megfordítva, minek zavar lőn következménye és visszavo-
nulás. Szerencsére csak ő és nem az igazság lőn legyőzve, 
Palmer Vilmos néhány év múlván megtérése által igazsá-
got szolgáltatott azon ügynek, melynek védőjét elnémítania 
sikerült. — Franczia hittudósaink nem némittattak el Pusey 
tudor által, hanem ha mind az igaz, mit rólok Pusey mond, 
még nagyobb vereséget szenvedtek, oly engedményeket 
téve, melyek az orthodoxiával ki nem egyeztethetők. Hozzá-
jok tartozik már most a franczia hittudomány becsületét 
visszaállítani, a tényeket felderíteni, és megmutatni, misze-
rint hivek maradtak az elvekhez, melyek elárulásáról vá-
doltatnak. — A dolgok könnyebb érthetősége miatt itt kö-
zöljük Pusey egyesülési tervét, amint az az „Eirenicon"-ban 
lényegileg tartalmaztatik. 1-ör A külső egyesülése a keresz-
ténység különböző részeinek, vagyis ezek intercommunioja 
kivánatos, habár nem szükséges is arra, hogy az anglikán 
és görög egyház a katholikus egységhez, vagyis Jézus Krisz-
tus igaz egyházához tartozónak tekintessék. 2-or A főaka-
dályok, melyek elhárítása nélkül ama egység nem létesít-
hető, a) a katholikusok által a hold. Szűznek nyújtott tisz-
telet, s különösen a szeplőtelenül fogantatás dogmája ; b) a 
pápai tekintély tulsága (excès), mely különösen a nevezett 
dogma kimondása által minden korláton túl ment. 3) Semmi 
sem akadályozza, hogy a tridenti zsinat határozatai az an-
glikán egyház 39 czikkelyeivel egybehangzólag magyaráz-
tassanak. De ezen egyesség elérése előtt szükséges, hogy a 
katholikusok elismerjék, miszerint a trienti zsinatnak ma-
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gában véve nincs tekintélye, mivel nem az egész egyház-
nak, hanem csak egy résznek közege. Csalhatatlan tekin-
télye csak az egyesitett három egyháznak együtt leend." 
Ime ez Pusey egyesítési terve, melylyel ö Francziaországba 
jött, hogy efölött püspökökkel és hittudósokkal tanakodjék. 
Itt ama tervet váljon oly tisztán adta-e elö, mint az feljebb 
emiitők ? Kételkedünk rajta. Ha tette volna, nincs egy sem 
a közbeszólók közöl, ki be nem látná, hogy vele ugy mint 
más protestánsokkal a kérdés föbbike : az egység és tekin-
tély középpontja, sz. Péter utóda. Ez az, mit Manning eme 
tárgyra vonatkozó körlevelében határozottan bebizonyított. 
A többi kérdés evvel szemben másodrendű. Ha a pápa, és a 
vele közösségbon levő püspökök Jézus Krisztustól hatalmat 
nyertek az ö tanát csalhatatlanul magyarázni, szükséges, 
hogy az anglikánok, ha katholikusok akarnak lenni, velünk 
együtt higyjék Mária szeplő nélküli fogantatását ; ha a pápa 
és püspökök nem birnak ily hatalommal, akkor a katholi-
kusoknak kellene protestánsokká lenni, de ekkor valódi 
egység nem léteznék többé, mert nem volna többé központ, 
hová a schisma idején a hivek forduljanak, nem volna leg-
főbb törvényszék, mely a különféle vélemények özönében 
az igazságot hirdetné. Az egység, melyet Pusey ajánl, torz-
kép, azaz ,igen' és ,nem', a világosság és setétség szövetsége 
volna. Ez a megdönthetlen következtetés, mely az Eireni-
con által keltett vitatkozásból kiderült. Ha a hittudósok, 
kikre Pusey hivatkozott, eme pontot jobban tartják szem 
előtt, még ürügyöt sem nyert volna P. a dicsekedésre. Felö-
lök P. imigy nyilatkozik emiitett jelentésében : „Több hit-
tudóssal voltak értekezleteim, melyek, szerencsére, a hírla-
pok figyelmét kikerülték. Kimeritöen festettem elöttök hely-
zetünket, nehézségeinket, a módot, mely által ezek megold-
hatók volnának. Erősítem, miszerint rendkivülileg bámul-
nának Angliában, ha megmutathatnám — amit reménylek 
— miszerint Angliában igen sokat hisznek a katholikusok 
hitéhez tartozónak, ami nem tekintetik olyannak. (Tapsok.) 
Csak egy példával szolgálok. Láttam egyet a legkitűnőbb 
hittudósok közöl. Két óráig beszélgettünk a tridenti zsinat-
ról, és hitünkről, amint ez kifejezést nyer azok által, kiket 
az anglikán egyház legnemesebb fiainak elismerünk. Az 
eredmény az volt, hogy pontról pontra kielégíttettem őt, és 
értekezletünk végén felkiáltott : én mint testvéremet iidvöz-
lendem! (Kitörő tapsok.) Ami a suprematiát illeti, mondá 
nekem : nem tudom, hol lehetne találni azt, amiben a supre-
matia áll (en quoi la suprématio consiste.) Ami a pápáhozi 
apellatiokat illeti, mely oly nagy szerepet játszott a vallási 
panaszok között a reformatio idején, ma erről alig van em-
lítés. Allitá, miszerint az anglikán egyház által a pápától 
megtagadott előjogok, nem képezik a suprematia lényegét. 
Hozzá tehetem ehez, hogy egy kitűnő franczia hittudós 
mondá, miszerint ha a többi kérdésre nézve megegyezen-
dünk, ez nem fog nehézséget képezni. Emiitvén, hogy mi 
nem vagyunk a suprematia ellen magában (en elle-même), 
hanem csak a belőle vonni szokott következtetések ellen, 
azt mondá : ha a többin túlestünk, ezen kérdés concor-
datum által szabályoztathatik. Püspökeinkre vonatkozó-
lag mondá, hogy azok akár a (prot.) királyné által is 
neveztethetnének; pedig aki igy beszélt, nagy tekintélyű 
férfiú. (Roppant lelkesedés). — Hihető volna-e, hogy 

találkozott Francziaországban két kitűnő theologus, kik 
állithatni vélték, miszerint a pápa primatusa, és az evvel 
egybefüggő kérdések nem érintik lelkismeretünket, s egy 
concordatum tárgyát képezhetik '? hogy az anglikán egy-
ház által a pápától megtagadott jogok nem lényegesek ? 
Megvalljuk, ezt nem hihetjük, Pusey bizonyosan a békülé-
keny nyilatkozatokat félreértette. Hadd oszlassuk szét illu-
sióikat, — az ő érdekükben is. Lehet talán közöttünk még 
helye a pápa személyes csalhatatlanságának elméleti kér-
dése körül, de az, aki felsőbbségének isteni jogáról, vagy 
arról kételkednék, hogy aki katholikus akar lenni, annak 
vele egyesülni szükséges — az nem volna többé katholikus. 
Ha tehát Puseynek sikerült volna, néhány kath. hittudósok-
tól ily engedményeket nyerni, azokat elvonta volna az 
egységtől, de az egyesség ügyét korántsem mozditotta volna 
elő. A kibékítés igeu szép dolog, de az, mely csak elvek fel-
áldozása árán volna létesíthető, ép oly veszélyes lenne az 
engedményeket tevőkre, mint haszontalan az elfogadókra 
nézve. Az előbbiek mindent veszítenének, az utóbbiak sem-
mit sem nyernének. Forrón óhajtjuk az egyességet, de nem 
vehetjük meg azt az egység vesztesége árán. — A puseys-
ták irányában azt tartjuk, amit a velők szelideu bánni szo-
kott Wiseman mondott : őrizkednünk kell komolyan egy 
veszélytől, a tévelynek nem kell tenni semmiféle enged-
ményt, mint a jó szándék elismerését. Megengedni azt, mint 
ha az anglikanismus csak egy elemét is birná a catholicis-
musnak, az apostoli successionak, szentségosztási hatalom-
nak — ez a tévely helyeslése volna. Ez annyi lenne, mint 
növeszteni azok illusióját, kik másként csendesen élhetnének 
az igaz egyház kebelében. Az, ki a tévelygők igaz barátja 
óhajt lenni, arra határozza el magát, hogy egy ideig lega-
lább ugy tűnjék előttök, mint kérlelhetlen ellenesök. Pusey 
tudor, mialatt az előbbi sorok Írattak, jónak találta állitásai 
közöl némelyeket módositaui, illetőleg visszavonni. Ugyanis 
a „The Grvardian" czimü prot. laphoz intézett levélben igy 
ir : „Habár lehetlen megismerni azou hittudóst, kinek nyi-
latkozatait idéztem ; mégis meg kell vallani az igazság érde-
kében, hogy az, mit én a nevezett körülmények között a 
pápa suprematiájára vonatkozólag mondottam, nem az ö, 
hanem az én szavaim voltak. Tulajdonkép igen is keveset 
beszéltünk eme suprematiáról, mert lehetlen volt megtud-
nom, erre vonatkozólag mi tekintetik a hithez tartozónak V 
A római egyházban, miután a florenczi zsinat határozatának 
— melyre utalnak — értelme egy varianstól függ. Rövid 
nyilatkozatban úgyis lehetlen e tárgyat kimeriteni. Azonban 
ismétlem, igen kitűnő franczia theologus volt, k i , mi-
dőn a suprematiára vonatkozó nehézségeinket előadtam, azt 
mondá, „hogy ha a többi kérdésekben megegyeztünk, ez kön-
nyen intézhető el concordatum utján." (Nem azt tehát, hogy 
ez nem érinti lelkismeretünket.) Igy nyilatkozik Pusey. Fo-
galmunk lehet tehát ama zavarról, melybo jut a legtehetsé-
gesebb ember, ha rosz ügynek védelmére kel. Ime egy ko-
moly tudós visszatér útjáról, melynek czélja volt Franczia-
országban helyeslést keresni ama egyesitési tervre, melynek 
kivihetlenségét neki otthon már kimondották. Hazatérve 
hirdeti, hogy rendkívüli felfedezésekot tett, és valóban bá-
mulandó dolgokat fog rá hittudósainkra. Egyesületének hi-
székeny emberei roppantul tapsoltak neki, és ime nyolcz 
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nappal későbben ugyanazon tudor kényszerül, hogy ama 
szavak, melyek oly kellemesen lepték meg hallgatóit, 
nem franczia hittudósokéi, hanem övéi valának. De van P. 
nyilatkozatában még más figyelemreméltó valami. Azt 
mondja ugyanis, hogy lehetlen levén a suprematiára vonat-
kozó katholikus dogmát tökéletesen megtudni, ezt mentségül 
hozza fel arra nézve, hogy a „kitűnő theologussal" erről igen 
keveset értekezett. íme, ő Francziaországba jön, hogy felvi-
lágosittassék a katholikusok hitéről. Van egy főkérdés, mely 
körül forog a többi, és erre vonatkozólag kijelenti, hogy 
nem tudja, quid sit de fide, mert nem kért határozott felvilá-
gosítást ! Váljon ez-e eljárása annak, ki épen az eszmék 
tisztázása végett jött ? Inkább azt mutatja, hogy csak egy 
szándéka volt, a többit a maga véleményének meghóditani. 
Egyébiránt örvendünk, hogy P. az igazság, és hittudoraink 
becsülete mellett tanúskodott. De itt meg nem állapodhatunk-
Van még egy más állítás is, melyet lelkismeretben köte-
lezve leend visszavonni. Azt mondatja ugyan a „kitűnő hit-
tudóssal," hogy az anglikán egyház által a pápától megta-
gadott előjogok nem tartoznak a primátus lényegéhez. Ily 
szavakat, sem kitűnő, sem nem kitűnő, sem ultramontan, sem 
gallican hittudós nem mondhatott. Aki igy beszélt volna, 
megtagadta kath. hitét. Ha e szavak mondattak, P. csak azt 
bizonyitja, hogy tévedésből nem gallican hittudóshoz folya-
modott, hanem egy Francziaországban lakó anglikánhoz. Az 
ő, és az általa tanácsolt honfiai becsülete érdekében óhaj-
tandó tehát, hogy kijelentse, hogy itt is a nála könnyen 
megmagyarázható acusticai csalódás folytán a maga szavait 
azokéinak vette. 

Szentszéki határozat. 
PIUS PP. IX. 

A d p e r p e t u a m r e i m e m ó r i á m . 
Inter praeclara christianae religionis monumenta, ac 

veluti trophaea quae in hac urbe reliquit b. Petrus apostolo-
rum princeps, postquam ibi catedram pro se primo in terris 
Jesu Christi vicario suisque successoribus divinitus constituit, 
ferreae catenae sunt recensendae, quibus idem Hierosolymis 
et Romae fuit constrictus. Siquidem magnus iis catenis vel 
ab ecclesiae Romanae exordio a fidelibus honor fuit praesti-
tus, qui major quoque evasit, cum in eadem urbe nomine s. 
Pe t ' i ad vincula ecclesia titulo Eudoxiae dedicata est in 
Exquiliis. Nec vero in sequenti obsequium erga ea sacra 
vincula fuit diminutum, immo in pluribus fidelibus magis, 
magisque postremis liisce annis fuit auctum, ut ii in confra-
ternitatem sub titulo vinculorum s. Petri coire exoptaverint. 
Quae cum jam anno, ut Nobis relatum est, in dicta ecclesia 
canonice erecta fuerit, ab ejus sodalibus enixae, humilesque 
preces Nobis admotae sunt, ut coelestium munerum thesau-
ros de benignitate apostolica reserare dignaremur. Nos quo 
hujusmodi confraternitas majora in dies suscipiat incrementa, 
de omnipotentis Dei misericordia, ac bb. Petri et Pauli apo-
stolorum ejus auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus 
christifidelibus, qui dictam confraternitatem in posterum 
ingredientur, die primo eox-um ingressus, si vere poenitentes 
et confessi Sanctissimum Eucharistiae sacramentum sum-
pserint, plenariam ; ac tarn descriptis, quam pro tempore 
describendis in dicta confraternitate confratribus et consoro-

ribus, in cujuslibet eorum mortis articulo, si vere quoque 
poenitentes et confessi ac sacra communione refecti, vel quate-
nus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Jesu ore, 
si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, etiam 
plenariam; nec non iisdem nunc et tempore existentibus dictae 
confraternitatis confratribus et consororibus etiam vere poe-
nentibus et confessis, ac sacra communione refectis, qui prae-
fatam ecclesiam sancti Petri ad vincula die vigesimonono 
mensis junii, qui dies festus est s. Petri apostolorum princi-
pis, et die festo catedrae, qua primum idem Romae sedit a 
primis vesperis usque ad occasum solis dierum hujusmodi ; 
nec non die festo principali dictae confraternitatis per eos-
dem confratres semel tantum eligendo, et a dilecto filio 
Nostro in eadem urbe vicario in spiritualibus generali ap-
probando, vel uno ex Septem diebus continuis immediate 
subsequentibus cujusque confratris arbitrio sibi eligendo 
singulis annis devote visitavorint, et ibi pro christianorum 
principum concordia, haeresum exstirpatione, ac sanctae 
matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, 
quo die praefatorum id egerint, plenariam similiter omnium 
peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericor-
diter in Domino concedimus. Insuper dictis confratribus, 
et consororibus, saltem corde contritis, qui memoratam eccle-
siam in quatuor anni feriatis vel non feriatis seu dominicis die-
bus per memoratos confratres semel tantum etiam eligendis et 
ab eodem ordinario approbandis, ut supra, visitantibus et ibi-
dem orantibus, quo die praedictorum id egerint, Septem an-
nos, et totidem quadragenas ; quoties vero missis, et aliis di-
vinis officiis in ecclesia hujusmodi pro tempore celebrandis, 
et recitandis interfuerint, aut quascumque processiones de 
licentia ordinarii faciendas Sanctissimumque Eucharistiae 
sacramentum tarn in processionibus, quam cum ad infirmos, 
aut alias quocumque et quandocumque pro tempore defere-
tur, comitati fuerint vel si impediti, campanae ad id signo 
dato, semel orationem dominicam, et salutationem angelicam 
dixerint, aut etiam quinquies orationem et salutationem eas-
dem pro animabus defunctorum confratrum et consororum 
hujusmodi recitaverint, aut aliud pietatis et caritatis opüs 
exercuerint, toties pro quolibet praedictorum operum exer-
citio sexaginta dies de injunctis eis, seu alias quomodolibet 
debitis poenitentiis in forma ecclesiae consueta relaxamus. 
Quas omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones, 
ac poenitentiarum relaxationes etiam animabus christifide-
lium, quae Deo in caritate conjunctae ab hac luce migrave-
rint, per modum suffragii applicari posse etiam in Domino 
indulgemus. Cum vero omnium sodalium e dicta confrater-
nitate spirituali bono ac consolationi, quantum in Domino 
possumus, consulero velimus, eis ex confratribus et consoro-
ribus eidem confraternitati jam descriptis, vel pro tempore 
describendis, qui extra urbem degentes praefatam ecclesiam 
pro indulgentiis consequendis adire nequeant, ut in loco ubi 
morantur, aliquam ecclesiam, seu oratorium publicum sub 
titulo sancti Petri apostoli, si adsit, secus respectivam eccle-
siam parochialem visitantes, omnes et singulas indulgentias 
supra memoratas libéré ac licite consequi possint, et valeant, 
dummodo cetera pietatis opera, quae injuncta sint, praesti-
terint, concedimus, et impartimur. In contrarium facientibus 
non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futu-
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ris temporibus valituris. Volumus autem, ut si alias dictis con-
fratribus et consororibus praemissa peragentibus aliqua alia 
indulgentia, similis perpetuo, vel ad tempus nondum elapsum 
duratura concessa fuerit, illa revocata sit, prout per prae-
sentes apostolica auctoritate revocamus : atque si dicta con-
fraternitas alicui archiconfraternitati aggregata jam sit, vei 
in posterum aggregetur, aut qua via alia ratione uniatur, vel 
etiam quomodolibet instituatur, priores, et quaevis aliae 
litterae apostolicae illis nullatenus suffragentur, sed ex tunc 
eo ipso pariter nullae sint. Datum Romae apud sanctum 
Petrum sub annulo piscatoris die XIV. áprilisM.DCCC.LXVI. 
Pontificatus Nostri anno vigesimo. 

Pius PP. IX. 
Locus + Sigilii 

N. Card. Paracciani-Glarelli. 
Constantinus M. D. eps. Portuen. et S. Rufinae. S. R. 

E. Card. Patrizi, sacrosanctae patriarcbalis basilicae Liberi-
anae archipresb. Sanctissimi Domini Nostri Pii Papae IX. 
vicarius generalis etc. Publicetur in consueta Ecclesiae 
forma. Dies vero a nobis admittendos statuimus eos qui 
sequuntur videlicet : 

Festum principale sodalitatis sit ipsum s. Petri in vin-
culis festum, quod prima augusti die recurrit : deinde, quoad 
dies visitationis pro indulgentiarum lucro adimplendae, sint 
feria quinta et dominica infra octavas ss. Petri et Pauli, et 
Romanae cathedrae s. Petri. 

Datum ex aedibus vicariatus die 8 maii 1866. 
L. f S. 

C. Card. Vicarius. 
Vincentius Can. Martini Secret. 

VEGYESEK. 
Megjelent a ,Magyar Sion' juliusi füzete, folytatván az 

előbbi történelmi értekezéseket, u. m. Balbi Jeromos életrajza, 
Csejte emlékei,Illavát érdeklő okmányok, levelestár, s posonyi 
káptalan kéziratai. A tárcza egy hittani értekezést és költe-
ményi itészetet hoz. 

,Kalauz' pécsi lapban különös önkénykedési esetet ol-
vasunk. A szentesi egyházi tanács folyamodott az ottani 
kath. plébános-apáthoz, kérve, hogy az ünnepek törültes-
senek el. Különös canonjogi tudomány. Ezt az ottani iskola-
tanitó Honthy László a Kalauzba megirta, s szerencsétlen-
ségére a kath. papságot meg is dicsérte. Mit tesz a szentesi 
tanács ? Canonjogi tudományát magyar közjogi tudomány-
nyal tetézi, a tanitót emiatt elmozdítja, helyette mást nevez, 
hozzá még a Kalauz azon számát, melyben Honthy tudósí-
tása volt, elkobozta. 

Hogy magyar tekintélyes jog-, és egyéb tudósaink, 
kik nemcsak a rideg jogfolytonosság királyi utján haladnak 
mindenkor, hanem ha a körülmények azt tanácsolják, az 
opportunitas ösvényét is igénybe veszik, — olykor-olykor 
nagyokat füllentenek, ezt megszoktuk már ; de hogy közö-
lök valaki oly tárgyról, melynek tekintetében semmi leg-
csekélyebb tájékozással sem bir, mégis elbizakodó önteltség-
gel ítéljen, sőt efelett, ily tökéletes ignorantia mellett, még 
pálczát is törjön : ezt eddig legalább még nem tapasztaltuk. 
— Tek. Halász Boldizsár ur a„Hon"-ban a magyar tudomány-
egyetem jellegéről értekezik, anélkül azonban, hogy ezen 
egyetemnek akár történelméről, akár jelenlegi viszonyairól 
csak legcsekélyebb fogalommal is bírna. De természetesen 

ez nem is szükséges mainap, mert homokot szórva a publi-
cum szeme közé, készül ma a közvélemény. — Az említett 
értekezést illetőleg, bátrak vagyunk t. H. B. urat arra 
figyelmeztetni, hogy a vallás és tudományok alapján kivül 
van még Magyarországban egy harmadik alap is, s ez az 
egyetemi alap; erről kellett volna tehát a tudós értekező 
urnák szólani, és ennek természetéből kellett volna az egye-
tem jellegét kifejteni; de ugy látszik t. H. B. ur ennek léte-
zéséről még nem is álmodott, — a tudományok alapjával 
(fundus studiorum) pedig a magyar egyetemnek semmi köze. 
E tekintetben tehát tökéletesen ráillik a tudós értekezőre 
az ismeretes : ,si tacuisses philosophus mansisses.' — A sza-
vak, azaz : azok természetes értelmének elferdítése korá-
ban élve, nem ütköztünk meg t. H. B-nak azon naiv nyilat-
kozatán, hogy az ő szótárában, ha ő ezt ugy kívánja, 
„királyi" és „országos egyet jelent. — Gyalázatos insi-
nuatioját, mintha a tudományi-alap csak congeries lapidum 
(protestanticorum) volna, multis congesta rapinis, feleletre 
sem tartjuk érdemesnek, annál kevesbé, minekutána ez 
semmivel sem bizonyittatik, legalább az idézett törvény-
czikkekkel ez soha sem eszközölhető, miről minden ép sze-
mű, ép eszii és jólelkű olvasó könnyen meggyőződhetik. 
— A magyar törvénytárból összeszedett idézeteire nézve 
pedig röviden csak azt jegyezzük meg, hogy az idézetek 
részben nem hivek, részben csűrés-csavarás által elferdittet-
nek, és mind épen ellenkezőjét bizonyitják annak, mit t. H. B. 
vitat, egyátalában pedig egyikben sem érintetik közvetlenül 
az egyetem. — Ami a tényekből merített okoskodását illeti, 
legyen szabad mint magyaroknak, egy argumento ad homi-
nem élnünk. Tény, hogy az értekező által szabadelvűnek ma-
gasztalt József császár a magyar alkotmányt felfüggesz-
tette ; (talán e tekintetben is szabadelvű volt ? miután H. 
B. ur dicsérte,) tény, hogy 18 év óta a magyar alkotmány 
fel vagyon függesztve. Mit mondana már most H. B. ur, ha, 
az ö éles logicáját követve, ezen tényekből azt következtet-
nek, hogy Magyarország ezen tények által minden jogát el-
veszítette ? — Egyébiránt e szempontból megnyugtatjuk ér-
tekező urat, biztosítván őt, hogy egyetemünknek jellegét il-
letőleg, annak történetéből, és jelenlegi életéből tényekkel 
fogunk szolgálni, és pedig nem koholtakkal, hanem hitele-
sekkel ; melyek közlése után igen fogunk örvendeni, ha 
Halász B. urnák tudós és ügyes tollával ismét fogunk talál-
kozhatni. — 

Tischendorf f. é. februarban Romába jött, kérve a 
szentatyától, hogy a vaticani codexet fac-simile nyomatban 
kiadhassa. Ezt már Mai bibornok tette, de, mint a sinai co-
dex kiadója mondá, Mai kiadásában már eddig is hibák fe-
deztettek fel, melyek az eredeti codexben nincsenek, a tu-
dósok tehát minden nehéz helyen hibát sejtenek, emiatt Mai 
kiadása a szükséges tekintélyből igen sokat vesztett. A szent-
atya ráállott, de ugy hogy a kiadás a szentatya pártfogása 
alatt történjék, ezt a dicsőséget senkinek sem engedhetvén át. 
Erre a czélra Vercellone atya következő phaleuciumot csinált: 

Cum multos veterum libros recondat 
Et scripta aurea maxime, sed uno 
Gaudet bibliotheca Vaticana 
Graeco codice foederis, quod aiunt 
Utriusque. Brevi hunc videre nobis 
Excussum arte nova, simillimisque 
Typis, autographo ut nihil vei hilum 
Exemplaria différant ab ipso. 
Romae scilicet addit hunc honorem 
Patrónus Pius artium bonarum 
Quo clarus memori coletur orbi 
Orbis delicium usquedum decusque 
Vetustas fuerit, sacerque codex. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM: Az állam Isten nélkül. — Egyházi 
tudósitások. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Az állam Isten nélkül. 
Az európai államélet u j fejlődési folyamatban 

van. Ahol a hubérviszony tökéletes kifejlődésre ju-
tott, ott ez az államhatalom fogalmát, mely még 
Nagy-Károly korában fénylő volt, elhomályositotta. 
Az országok kisebb nagyobb kerületekre oszlottak, 
s hová a fejedelem karja le nem hatott, ő a vazallok 
jóakaratától tétetett függővé. Mindenütt ellenhatás 
állott be, az államhatalom lassankint ismét érvénye-
sítette magát. Némethonban a kisebb vagy nagyobb 
hűbérek egy része önálló fejedelemségekké lett, a 
többiek egyesittettek. Ezen átalakulás Angliában 
talán legkevesebbet változtatott meg, mert itt az ál-
lamhatalom gyakorlatát soha sem adák hűbérbe, és 
a király állandóan birája maradt a legalacsonyabb 
sorsuaknak u g y , mikint a hatalmasoknak. Ama 
fejlődés még befejezésig sem jutott, már a megerős-
bödött államhatalom működési körét terjeszteni 
kezdé. Nem szorítkozott arra, hogy a személy- és 
vagyonbiztosság, és a szerződések megtartása fölött 
őrködjék, hanem az ország közjólétének növesztésé-
ről is gondoskodott. Anglia és Németalföldet ipar és 
kereskedelem által felvirágzani látták,mások iparkod-
tak hasonló előnyökben részesülni. Richelieu kezde-
ményezett Francziaországban, ő volt a terv készi-
tője, és midőn a bel- és külbéke helyreállott, 14-ik 
Lajos a kivitelhez fogott; és valóban uralkodásának 
első 20 éveiben Francziaország jóléte oly arányban 
növekedett, hogy még a későbbi hóditási harezokra 
is eszközöket szolgáltatott. Ezen példa utánzásra 
inditott, és a tényeket az elmélet követte : a közjólét 
az állam czéljának nyilatkoztattatott ki. Bizonyos 
határok között eme gondolat nemcsak helyes, hanem 
keresztényi is. Jó szándékot feltételezve, bizonyosan 
helyesnek mondható és istenfélő műnek, ha segé-
lyére sietünk annak, kinek élete vagy vagyona jog-
talan erőszak által veszélyeztetik; de nem kevésbé 

az is, ha a szűkölködőnek a megélhetésre eszközö-
ket nyujtunk. Azoknak,kik Isten rendeléséből ugyan-
azon állam polgárai, kölcsönös kötelmeik vannak, 
és joggal lehet tőlök követelni, hogy mindannyian 
egyért, és egy mindannyiokért helyt álljanak, hogy 
a személy, birtok, vagy szerződések bárminemű 
megsértése megakadályoztassák. Az sem méltányta-
lan, ha a közjó előmozdítására bizonyos határok kö-
zött áldozatok követeltetnek tőlök. Azonban a nyil-
vános jólét tág fogalom, melynek zászlója alatt oly 
zsarnokság is gyakoroltathatik, minőt Caligula sem 
gyakorlott. És ez talán keresztényszerü ? Bizonyára 
nem; és épen azért nem észszerű, nem is üdvös, — 
és lia a keresztényelem befolyása ily kihágásokat 
lehetetlenit, köszönettel tartoznak az emberiség ba-
rátai. Azok, kiknek önkényökés kivánságaik ily mó-
don korlátoztatnak, természetesen más nézeten van-
nak ; és mindig is voltak. 

Mennél határozottabban terjeszti ki működését 
az államhatalom minden irányban, annál több üd-
vöt, de annál több bajt is okozhat. Ha azt, ami bi-
zonyos feltételek alatt kivánatos, mint feltétlenül 
elérendőt tűzi ki, — ha inkább egyoldalú elméle-
tek által vezéreltetik, és nincs tekintettel az élő va-
lóságra; — ha számításaiban az embereket nem 
ugy, amint azok valóban élnek és alkotva vannak, 
vagy a viszonyokat nem ugy tekinti, amint ezek a 
dolgok menetében alakultak, vagy az egyesek szen-
vedélyeinek és nézeteiknek határozott befolyást 
enged: akkor ezt a haza minden őszinte barát ja 
roszalni fogja; mindazonáltal ebből oly kérdések 
támadhatnak, melyekre nézve igaz keresztényér-
zelmü emberek is eltérő nézetben lehetnek. Aki az 
emberiség legfőbb javait őszintén szivén hordja, az 
ugyan a napi vélemények ingadozásai ellenében 
erős támponttal bir ; de evvel még nincs kimondva, 
hogy azok hatásaitól egészen ment, és azon biztos 
tekintettel bir, melyet az egymást szeldelő viszo-
nyok tisztázása nem ritkán igényel. Ott, hol arról 
van szó, hogy a legszentebb a pillanat előnyénének 
áldoztassék fel, v agya vallás zárattass ék ki az élet-
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bői ; ott mindannyian, kik a keresztény meggyőző-
dést komolyan veszik, össze fognak tartani, legalább 
akkor, ha belátásuk, és határozottságuk érzelmük-
nek megfelel ; de csak oly eszközökkel, melyeket 
az állam törvénye megenged, fognak harczolni, és 
engedelmeskedni mindaddig, mig Isten és az egyház 
parancsainak megszegésére nem hivatnak fel, mert 
ekkor Péterrel és Jánossal kell válaszolniok, „Ítél-
jetek magatok, ha igazságos-e inkább nektek, mint 
Istennek engedelmeskedni." 

De az államhatalom kiterjedt feladásai az 
ujabbkori polgáriasodásra nézve csak annyiban bir-
nak becscsel, amennyiban a szabadság értelmében 
oldatnak meg ? A szabadság nem uj, hanem régi 
szó. Ezelőtt a német szabadság annyit jelentett, 
hogy a császár és a birodalom egy fejedelmet sem 
háboríthattak abban, hogy zsoldért franczia hadi 
szolgálatba léphessen, vagy alattvalóit az angolok-
nak eladhassa. Azok szájában, kik most leginkább 
hivatkoznak reája, oly értelme van, mely szerint 
fejedelem és császár fölöslegesekké válnak. Hogy e 
szó több legyen, mint fegyver a politikai szónokok 
és napilapok kezében, oly álláspontot kell keres-
nünk, mely független a vélemények apályától, és 
dagályától. I t t sem kerülhetjük el, hogy Kantra 
vissza ne térjünk, mert az ő állításai kézről kézre 
jutván, még mindig sokakra befolyást gyakorolnak, 
k ik pedig jogtanát soha sem olvasták. Minden em-
bernek — úgymond — joga van külső szabadságra. 
Az. ki mástól külső tevékenységének szabályozá-
sára törvényt elfogadni kényszerül, nem szabad : 
azért a jogtörvény csak a nép egyesült és összhangzó 
akaratától indulhat ki. A jogtörvénynek ugy kell 
alkotva lenni, hogy senki igazságtalanságot ne szen-
vedjen, de ez csak akkor lehet, ha mindenkire nézve 
csak az bir érvénynyel, amit kiki maga fölött hatá-
roz, mert senki sem okozhat önmagának igazságta-
lanságot. Ez ellen nem lehetne kifogás, ha ama fel-
tevés, melytől függ, helyes volna; de hamis volta 
ki tűnik abból, hogy igy a törvény jogérvényessége 
feltételeül valami lehetetlen állíttatik fel. Csak né-
h á n y száz főből álló gyülekezetnél sem létesithető 
az egyértelműség. A képviselet önmagától megdől, 
ha minden egyesnek személyes nézete érvényesítést 
követel. Szükséges volna tehát, hogy minden alko-
tandó törvényre nézve a nép fejenkint megkérdez-
tessék, hogy a hozandó határozat horderejét kiki 
belássa; mert enélkül végre is az egyesre nézve 
nem az volna érvényes, amit magára nézve meg-
szabni akart. Mindig lenne tehát legalább egy ki-

sebbség, mely eszerint nem volna szabad, mert külső 
tevékenységének szabályozására mástól volna kény-
telen törvényt elfogadni. Tagadhatatlan, hogy Kant 
az általa a tudományosság köntösébe burkolt tannak 
szellemét jól felfogta : mert annak, mit hatvan évvel 
előbb egy német tanár hirdetett, legkisebb tudomása 
nélkül a franczia socialisták végre a kisebbség jo-
gának tanát vallák, mely fölött a többség zsarnoki 
módon uralkodik. Sőt egy közölök az államjogi el-
méletek feletti kétségbeesését nyiltan bevallotta, 
amiért is a politikai zűrzavarban a jog és szabad-
ság egyetlen biztositékát ismerte fel. Oly emberek, 
kiknek a mennyben nincs mit reményleniök, és a 
földön semmi veszteni valójok, a politikai chaost ke-
csegtetőnek találhatják. Mások ovakodjanak az utat, 
mely ily czélhoz vezet, a haladás egyetlen pályája 
gyanánt magasztalni. 

Az állam nem valami önkényszerü; nem oly 
egyesület, mint p. o. a tűzkármentő társulatok, 
melybe belépni vagy be nem lépni tetszésünktől 
függ ; mert az emberinem fennállására és szellemi 
fejlődésére nélkülözhetetlen. A szellemi élet még 
csak azon alsó fokára sem juthatnánk, melyen az 
ujhollandi törzsök állanak, az államhoz hasonló 
egyesülés nélkül, és a magasabb műveltség kezdete 
sem lehetséges, mig a tulajdon és a szerződés biz-
tonsága bizonyos fokig nem haladt. Az ember köte-
lezve van tevékenységét ugy intézni, hogy az emberi 
élet és működés lehetséges legyen; az állam irá-
nyában, melyhez tartozik, kötelezettségei vannak, 
amelyek nem függnek attól, ha váljon egyetért-e 
annak intézményeivel és törvényeivel? A jogrend-
ből kétségenkivül külső tevékenységének némi meg-
szorításai folynak, de ezeket tűrnie a többi állam-
polgárok irányábani kötelmei parancsolják. A jog-
renddel sokszor nem máskint vagyunk, mint az 
egészséggel. Ki soha sem volt beteg, az egészséget 
sokszor, nem eléggé becsüli meg, és aki a jogrend 
hathatós védelme alatt nevekedett fel, odáig juthat, 
hogy közömbös lesz irányában. Az egyik a beteg-
ség , a másik a társadalmi rend megrázkódtatása 
által taníttatik jobbra. 

Vaunak államok igen tökéletlen itézmények-
kel, és törvényekkel, és nincs állam, melynek tör-
vényei és intézményei nem javíttathatnának. A tö-
kéletes után törekedni mindig dicsérendő, különösen 
oly dolgokban, melyek ezerszer ezerek jólétére vo-
natkoznak. De az kérdés, mi szorul javításra, és 
hogy létesithető-e az igaz javítás? Ha a nagyobb 
jó a kisebbnek feláldoztatnék, vagy a kisebb rosz 



elhárítására nagyobb idéztetnék fel, ez nem volna tökélete-
sítés. A vad ember nem fizet adót, és ha ennivalót talál, en-
gedelem nélkül elveszi. Az állampolgárnak adót, vámot kell 
fizetni, és szomszédja szőlőjében nem szüretelhet, ha az övét 
a jég egészen elverte volna is. Ha a korlátozások, és adózá-
sok, melyek nélkül a dolgok rendje nem állhat meg, né-
melykor nyomasztó bajkint tűnnek fel, nem tagadható, és 
ki nem kerülhető, de ily benyomások nem alkalmasak arra, 
hogy az államélet tökéletesítésénél mértékül szolgáljanak. 
Kinek Ítélete legyen tehát irányadó a fennállónak megtar-
tása, vagy változtatása körül ? A válasz az alkotmányok 
különfélesége szerint különböző leend, és ebből következik, 
mennyiben folyhat be az ember arra, hogy az állam intéz-
ményei az ő meggyőződései és kivánságai szerint megváltoz-
tassanak. Ezen befolyásban pedig politikai szabadsága rejlik. 

Az egyház az évezredeken általi menetében minden 
képzelhető államalkotmányokat megélt. A romai birodalom-
ban az imperátor korlátlan hatalommal uralkodott, mig egy 
vetélytársa a seregnél felülkerekedett. Velenczében a poli-
tikai szabadság néhány ezer nemesre szorítkozott, kiknek 
életök és vagyonuk a tizek tanácsától függött, mialatt a 
három államinquisitor mindannyiok fölött állott. Grenuában 
a polgárságnak, egész a nép legalsóbb osztályáig, a politi-
kai szabadságbani részvétel bőven kijutott, és egyik párt a 
másikát szorította le a térről, folytonos zavar-, és az állam-
intézmények gyors változtatásával. Az egyház pedig a né-
peket az emberi, és keresztényi kötelmekre tanitá, anélkül, 
hogy alkotmányaikkal törődött volna, és mennél mélyebbre 
hatott szava a szivekbe, annál hatályosabban mérsékelte a 
határtalan önkényt épen ugy, mint a politikai szabadsággali 
visszaélést. Hozzon tehát az uj kor az államhatalombani 
részvételre nézve bármit, ezáltal semmit sem fog hozhatni, 
mit az egyház még nem látott volna, semmit, ami a keresz-
tény élet törvényeivel szükségkép ellenkeznék. Minden 
nagykorúnak az államhatalomra azon befolyást megadni, 
melyet az Uri canton földmivese birt egész a szövetségta-
nács felállításáig, ez nem valami feltétlenül elvetendő, mert 
máskép Uri, Schvytz és Untervaldenben is el kellett volna 
vetni ; hanem lehetetlen ott, hol más viszonyok uralkodnak. 
Az államintézvények rendezése legyen egyébkint akár egy-
nek, akár néhánynak, akár végre soknak kezeiben, senki-
nek sem lehet emellett joga magát Istentől, és a szellem 
természetétől függetlennek kijelenteni, és a szabad tevé-
kenység legfőbb törvényét kénye kedve szerint változtatni. 
Ezt az egyháznak hirdetnie kell ; királyok vagy elnökök, 
kamarák és népképviseleteknek egyiránt, mert ez hivatása. 

Egy férfiú, ki a divatos műveltség ellenségének bizo-
nyosan nem tekinthető, azt mondá : „mit ezen urak a kor 
szellemének neveznek, az az ö szellemök." Tudvalevőleg a 
mult században egy párt alakult, mely nyíltan vallotta, hogy 
a kereszténységet kiirtani törekszik, ugyanily szellemű utó-
daik eme czélt szintén az előrehaladott kor követelményé-
nek mondják. Hogy az oltárral a trónoknak is meg kell 
dűlni, magától értetődik : oly sokszor hirdettetett ez, hogy 
senki, ha csak rendkívül gyenge emlékezettel nem bir, ál-
tala meg nem lepethetik. Egyelőre megelégednek azzal, ha 
a valódi kormányhatalom a második kamara, és a tőle függő 
ministeriumra ruháztatik; a többi magától fog jönni, mi-

helyt a keresztényelem megszűnt a népek életében tényező 
lenni. Ezen czélnak szolgálnak az államintézmények, melyek 
felől el akarnák hihetni, hogy velők együtt a polgáriasodás 
is kárhoztatik. — Az alap, melyre az úgynevezett jogálla-
mot fektetni akarnák, következőben fejezhető ki : amit az 
ember akar, azt neki tenni szabad, mert a nép akarata a 
legfőbb törvény, és minden hatalom innét származik. De ez 
nem egyéb elméleti feltevésnél, melynek segélyével a jog 
igazi természetérőli tudatot, a párt czéljaival összhang-
zásba hozni iparkodtak. Ugyanis a jog és kötelem együvé-
tartozása, habár a gondolat világossága nélkül, érvényesí-
tette magát. Azt mondani : ,mert én akarom, neked tenned 
kell', nem merték ; azt mondák tehát: .mert mindannyian 
akarják, neked ezt meg kell tenned ;' ez jobban hangzott, 
és látszólagos összeköttetésben volt azon kitöríilhetlen meg-
győződéssel, hogy az ember egy magasabb rend előtt hódol-
jon. Evvel azonban az elmélet megtette szolgálatát, a gya-
korlati életbe lelépve az irányadó gondolatok mások, és 
szavakkal kifejezve imigy hangzanak : amennyiben az 
államhatalom az általunk értelmezett közjólétnél magasabb 
zsinórmértéket nem ismer, ez leend a legfőbb törvényhozó, 
és uralkodó, és belőle egyedül folynak minden jogok. Ezek 
megállapításánál azonban a vallásrai minden tekintetektől 
ovakodnia kell, mert evvel azt bizonyítaná, hogy a közjólét-
nél magasabb irányszabályt ismer el. Mindenekelőtt oda 
kell működni, hogy legfőbb javát ismerni tanulja. A tanin-
tézetek az egyetemtől kezdve a falusi iskoláig, a torna, és 
dalegyletek, a röpiratok és napilapok oda irányuljanak, 
hogy a vakbuzgóságot mihamarébb kiirtsák. A néppel tehát 
mint egy kiskorú uralkodóval bánnak, mely helyett egy 
ideig a kormányt viszik, ameddig képesítve leend saját java, 
vagy bajai fölött helyes ítéletet hozni. Ha azonban nevére 
van szükség, előtérbe helyeztetik, és a piemonti kormány 
nem is szégyenli a nép akaratából meríteni jogát Italiára. 

Ide járul még az értelem különfélesége mely e szóval : 
;,nép" összeköthető. Jelenti az állampolgárok összességét, de 
az alsóbb osztályokat is a felsőbbekkel szemben. Altalános 
elvek felállításánál az első értelemben veszik, az alkalma-
zásnál szükség szerint a második nyomul előtérbe. Midőn 
Párisban két-háromszáz ember nadrág nélkül, és részeg ha-
lászasszonyok a papok és főnemesek halálát, és a királyi 
veto eltörlését kívánták, azt mondák: a nép szólott. Ez nem 
oly valami, ami éles észt követelne, de használhatóságát 
sokkal inkább bebizonyította, semmint hogy könnyen felej-
tethetnék. Azonban az alsó népréteg részesítését előnyben 
nem oly komolyan veszik ; az uralomra hivatott nép azok-
ból áll, kik az Isten és király nélküli állam létesítésére esz-
közül odaadják magokat, a többiek mind, alacsony vagy 
magassorsuak, szegények vagy gazdagok az emberi-nem 
jóléte tekintetéből az uralkodó népből kizáratnak. Ez ellen-
mondhatatlanul igaz, mert nagyon is sokszor, és szembetü-
nöleg nyilvánult. Minek ismételjük tehát ? Azért, mert a 
csalhatatlan tapasztalás mutatja, hogy a régi fogások még 
mindig használhatók. Büvészeti mesterségek ezek a gondo-
lat terén, és ha az eljárás fejtegetésével a csalódást nem oly 
könnyen lehet felderíteni és elmozditani, mint a bűvészek 
mesterségeinél, ezt részben a divatos nevelés árnyoldalai 
okozzák. (Folyt.) 

14* 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
BUDA, aug. 14-én. A ,Hon' 161 számában t. Halász 

Boldizsár képviselő úrtól ily ezimü czikket hozott : ,a pesti 
királyi egyetem és a folekezetesség.' 

Ebben a czikkben minden ,kímélettel' ugyan, de mégis 
abjudicálja tőlünk katholikusoktól a pesti egyetemet, állít-
ván, hogy ez országos intézet. — Megvallom, azon épületes 
jelenet után, melyben ön t. szerk. ur májusi czikkem miatt 
részesült, minden kedvemet elveszitettem irodalommal foglal-
kozni. Az ököljoghoz nem értek, azt gondoltam, ez csak az 
úgynevezett sötét (!) középkorban divott. Csalódtam. A felvi-
lágosodott 19-ik század második felében is még nagyon ott-
honos az, bizonyos uraknál. 

Ezen eset után meggyőződtem, hogy" a katliolikumok 
mellett felszólalni, erős elhatározást kiván. 

Nemcsak dicsőséget nem arat vele az ember ; de gya-
lázatot, sőt még nyilvános megtámadásoknak is vagyon ki-
téve. Czáfolat helyett megtámadás, érv helyett piszkolódás 
a bére. 

Azonban, mert nem a dicsőségért küzdünk, hanem az 
igazságért ; mert erős meggyőződésünk tettre sarkal ; mert 
a t. Halász B. úrtól oda vetett kesztyűt eddig senki sem 
vette fel; végre mert H. ur kimondta: hogy ő az eszméket 
tisztázni, a lehető tévedésekre figyelmeztetni, de kiméletlen 
lenni nem akart : az eszméket tisztázandók, a lehető tévedé-
sekre figyelmeztetendők, elhatároztuk mi is a kimély alapján, 
ujolag megkísérteni gyenge tollúnkat, és t. H. B. úrral a 
felvetett kérdés felett lándzsát törni. 

Bárcsak mindig ezen az alapon maradnánk meg, mit 
a keresztény szellem, hazánk boldogsága, és az annyira 
megrongált társadalmi rend okvetetlen elvárna tőlünk. Bár 
csak, nem egyedül a kimélet, de mindig a jog terén marad-
nánk mog : akkor sokkal többre mennénk. Utoljára is czé-
lunk nem a pártoskodás : de az igazság, az igazság napja 
pedig a szenvedélyeskedés felhőin nem sugározhat ki. 

És azért jelen válaszomban tisztán az objectivitas te-
rén fogok tartózkodni, érv ellen érvvel, szinlelt igazság ellen 
való igazságot fogok felhozni; de ha néha az igazság ereje 
kissé sújtani fog, azt ne nekem, de az igazságnak kérem 
felróni. 

Tek. Halász ur czikkében ahelyett, hogy tüstént bele-
bocsátkozott volna a dolog velejébe és felhozta volna érveit, 
hogy a pesti egyetem nem specifice katholikus, jónak látta 
egy hasábos bevezetést előre bocsátani. Hogy valakinek 
hosszadalmas bevezetésekben kedve telik, ez az ő dolga ; 
de ha valaki a bevezetést csak arra használja fel, hogy a do-
loghoz nem tartozó és még hozzá igaztalan oldalvágásokat 
tegyen : ez bizonyára már nem szép dolog és legkevésbé kí-
méletes. Persze avval az egynehány álérvvel, mely állításá-
nak bebizonyításában szolgálatjára állott, csakhamar véget 
érendett, és egy két hasábu dicsőség helyett alig egyhasá-
bossal kellett volna beelégedni. 

Már kérdem t. H. urat, kimélet-e az, midőn az összes 
kath. sajtót — habár túlbuzgósággal vagy szándéktalanság-
gal mentegette is azt, — arról gyanusitja, hogy az a német 
centralistákkal egy czélra dolgozik, t. i. Magyarországnak 
a birodalmi tanácsbai terelésre ? 

Mellőzve a többit, mi különösen a ,Religio' álláspont-
jára szorítkozunk. 

A .Religio' tisztán kath. ismereteket terjesztő és vallá-
sos érdekeket védő lap. 0 a politikát mellékesen, nem mint 
czélt, de mint eszközt a keresztény társadalmi czélok eléré-
sére felsőbb nézpontból bírálja csak. 

O politikát nem teremt, hanem a létező felett mondja 
ki ítéletét. 

Megegyez-e az a kereszténység örök elvével Nem 
fenyegeti-e az a kereszténység által csak százados forradal-
mak között létrehozni sikerült biztos társadalmi alapot 
és rendet ? r 

Es végre nem ellenséges-e az, a többségnek örvendő 
kath. magyar egyház jólétének és jogainak ? 

Es csak ezen esetekben avatkozik a ,Religio' a politi-
kába, mert ekkor joga van ezt tennie, sőt kötelessége, s mi-
dőn ezt teszi, teszi mindig függetlenül. 

A magyar ,Religio' nem szövetkezett semmi idegen 
elemmel, még csak meg sem kisérletto azt, mint azt már az 
úgynevezett liberálisok megkisérlették, lajtán-túli elvroko-
naikkal ; ő nem küldötte fel iróit Bécsbe, hogy a Concor-
dia-bálon szövetséget tánczoljanak és bruderschaftozzanak 
a magyarfaló írókkal. 

És mégis a ,Religio' insinualtatik, holmi öt nem illető 
tendentiákkal. Hogyan és mikép tette ezt ? H. ur talán, erre 
azt fogja viszonozni : hogy a ,Religio' a katholikum-ok mel-
lett erélyesben felszólalván, megrontotta a mostani viszo-
nyokban a haza fiai között annyira szükséges összhangza-
tot és összetartást, és evvel a ,divide et vinces' veszélyes 
elv malmára hajtotta a vizet. 

Ezt mi bizony nem tagadjuk, hogy a ,Religio' a katho-
likumok mellett és pedig hébekorba erélyesben felszólal ; de 
ezt csak annyiszor tette, amennyiszer a katholikusok érde-
kei előbb megtámadtattak, és tenni fogja mindig, valahány-
szor érdekei meg fognak támadtatni. 

A vád tehát visszaesik a támadókra. 
Mert mi bizony nem zavarjuk senki vizét, de a mién-

ket sem engedjük zavartatni. 
Appellálok a protestáns lapokra, melyeknek, a mos-

tani válságos időkben, — ahelyett hogy az egység föntartó, 
,uti possidetis' alapon megmaradnának, — mindenféle ujabb 
foglalásokat teendők, nincsen egyéb czéljok, mint folytonos 
tervelgetések,és gyanúsítások által olvasóikat tüzelni, jogaink 
ellen harczot fújni. 

Már most lia egy nagytürelmü katholikus türelmét 
vesztve, elhatározza magát a vádakra felelni, tüstént nagy a 
lárma : íme az egyességbontó ! vallásizgató ! éa tudom én, 
mily égbekiáltó büuös ! 

Ha önök valamelyik túlbuzgó hitsorsosának kedve jön 
a korhadt multat felpiszkálni, és annak minden szemetjét a 
katholikusokra szórni, nem találkozik önök közöl egy sem, 
kinek eszébe jutna, hallgatást parancsolva mondani : hall-
gass, ne rontsd az egyességet, a testvérséget, hagyjuk a 
multat, mely talán nem is egészen ugy történt, ahogy föl-
hoztuk. 

A protestáns lapoknak szabad tehát érdekükben min-
dent fölhordani, a katholikusokénak pedig védelmükre va-
lamit fölhozni bün. — Igazság-e ez ? 
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A protestáns lapok különben is előnyben vannak fe-
lettünk, amennyiben a protestáns lapokat többnyire vilá-
giak olvassák, a ,Religiot' ellenben csak egyházi férfiak, 
kik a mi szerény szavaink nélkül is tudnak buzgólkodni 
egyházuk ügyei mellett. Ha tehát az ily súrlódásokban va-
lami háborító vagyon, mely a közéletbe is átmegyen, azt a 
protestáns lapok idézik elö, nem a ,Religio.' 

On, t Halász Boldizsár ur, egy lap azon idézetéért, 
,hogy a magyarországi protestánsok annyi kiváltságos jog-
gal vannak körülbástyázva, hogy valóságos statust in statu 
képeznek,' ön erre azt feleli : „Szerencsére a r. katholikus 
nép nem oly tudatlan és vakbuzgó, hogy ily vakmerő ráfo-
gással (még ha papja mondja is) félre vezettethessék any-
nyira, hogy a vele nem egy hitfelekezethez tartozó polgár-
társait gyűlölje. (Mennyi kimélet csak e pár sorban! —) 
Hiszen a magyar protestánsok előjogokat soha, csak egyen-
jogúságot követeltek. Mi bár az 1848. XX. t. cz. által ki 
van mondva, de hogy valósággal — az csak irott malaszt, 
azt a szomorú tapasztalás igazolja." 

Ami az idézett helyet illeti, ha talán ez szóról szóra 
nincs is igy, de hogy a protestánsok egyenjogúsága oly szo-
morú lábon állana, ezt a gyakorlat, ezt az élet hazudtol-
ja meg. 

Hazánkban nincsen egy, a legfőbb nádori hivatalt sem 
véve ki, melyből a protestáns ki lenne zárva ; egyházi és is-
kolai ügyeiket függetlenül kezelik ; befolyások a megyék-
ben tekintélyes ; az országgyűlésben többséggel bir, Pestme-
gyében, kivéve a Bach-rendszert, körülbelül harmincz év 
óta túlsulylyal birnak ; 1861 annyi figyelemmel nem voltak, 
hogy a többségben levő katholikusoknak csak egy katholi-
kus főszolgabírót is választottak volna meg, holott az alig 
figyelemre méltó szerb töredéknek egy külön főszolgabírói 
járást tudtak kikerekíteni ; Pest valamennyi országos inté-
zeteiben, megye, akadémia, biztosító, hitelintézet stb. a leg-
javadalmasb állomásokat protestánsok birják ; kezökben 
van az egész sajtó . . . és mégis t. H. ur azt mondja, hogy 
az 1848-ki XX. t. cz. az egyenjogúság csak irott malaszt, 
azt a szomorú tapasztalás igazolja! 

Ne nehezteljen meg t. H. B. ur, hogy ezen tényekre, 
és igazságokra, melyekre talán nem is gondolt, ahg fog tudni 
felelni; de hogy ezek napvilágot láttak, ismét nem mi va-
gyunk az oka, hanem t. H. B. ur, ki ha a pesti egyetem bir-
tokában nem háborgat vala. eme sorok bizonyára meg nem 
szülemlettek volna. 

De beszéljünk most kissé komolyan, mint férfiakhoz 
illik, kiknek nem az a czélja, hogy feltűnési viszketegből 
vagy pártoskodásból vitázzanak, de hogy egymást megért 
sék, hogy vált vetve munkálkodjanak az ország békéje és 
boldogsága felvirágzásán. Mert ugy vélem, irogatásom 
czélja ez. 

Mondja meg nekem, t. H. ur, hogy hol bir a protestan-
tismus több szabadsággal V és hol a catholicismus, hol ki-
sebbségben van, annyi joggal, mint öuökV 

Honnét van az, hogy a protestantismus a vele kisebb-
ségben levő catholicismusnak egy országban sem adta meg 
a teljes egyenjogúságot? Lám Angolországban nem egy főbb 
hivatalból nemcsak tényleg, de alkotmányilag is kizárvák a 
katholikusok ? Es még azon hivatalokban is, melyekre az 

emancipatio következtében képesek, hány ministert, hány 
tábornokot stb. fog számítani V Mit mondana a világ, ha va-
lamelyik reformátor képét a romai forumon évenkint nyil-
ván megégetnék, mikint Londonban a pápáét századokon 
át minden jobb érzelmű ember iszonyú botrányára meg-
égetik ? 

Vegyük Poroszországot, hol az utolsó háború előtti 
statisticája szerint 10 millió protestáns áll csak 6 millió ka-
tholikus ellen, hány felsőbb hivatalnokot, tábornokot vagy 
ministert fog tudni nekem felszámlálni a legrégibb időkből ? 
Gróf Stolberg kiszámitá, hogy idejében 1227 hivatalnok kö-
zött 108 katholikus volt. A Rajna mellékén, hol 2 millió ka-
tholikus és 600,000 protest, lakik, a kormány a katholiku-
soknak 9, a protestánsoknak 8 gymnasiumot tart fenn. A 
kőnigsbergi és greifswaldi egyetemek Poroszországban, az 
oxfordi és más egyetemek Angliában és másutt, kizárják a 
katholikus tanárokat, pedig ezek eredetileg katholikus fő-
iskolák valának. Mecklenburgban a földesúr saját lakában 
sem tarthat ministeri engedély nélkül katholikus isteni-szol-
gálatot. Nassauban meg nem engedték, hogy egy katholikus 
mestor-képczdét alakítsanak. Svédországbau, ha egy evan-
gélikus kathol. templomba lép, megbüntettetik, sőt a katho-
likusok alig birnak polgári jogokkal. 

Mind ezen és még számos felhozható tények után kér-
dem, váljon méltányos-e, lia Magyarországban a kisebbség-
ben levő protestánsok bennünket annyira vádolnak az in-
tolerantiáról ? 

Váljon méltányos-e, hogy még azon egyetlen katholi-
kus intézetet is, melyet őseink, és különösen a kath. főpapok 
annyi áldozatokkal hoztak létre, kezeinkből kivenni akar-
nák V Még csak ezen intézet van, hova bejutni, s bejutván 
a kath. apák fiait kiszorítani lehet. 

Mind ezen adatokból elég világosan láthatja t. H. ur, 
hogy a protestánsok magyarországi egyenjogúsága nem oly 
szomorú, összehasonlítva a külföldi katholikusokéval pro-
testáns országokban. Azért több méltánylatot és mérsékle-
tet várnánk el protestáns atyánkfiaitól, netalán még hátra-
levő méltányos igényeik követelésében. 

Ámbár még hosszadalmasbak is lehetnénk azon néze-
tek czáfolásában, melyeket t. H. ur czikkében előrebocsá-
tani jónak látott : de vitatárgyunk érdemleges tárgyalásába 
bocsátkozandó, áttérek tüstént a kérdésre magára : katho-
likus-e a pesti királyi egyetem vagy közös ? Ez a kérdés. 

(Folyt.) 
Gellért. 

SZÉKES-FEJÉR VÁR, aug. 11-én. A katholikus ér-
dekek feletti csatározást, melyet a „Religio" folyó másod-
félévi aug. 8-káról kelt .11 számában, — nevezetesen az 
„Egyházi tudósítások" rovatának, ,Pest aug. 5-kéröl' ada-
tott levelében közöl, lehetetlen egy becsületes katholikus 
kebelnek az öröm és szomorúság egyvelege nélkül olvasni. 

Örül a jó katholikus olvasó nemcsak a villám-szikrák-
nak, — az igazi nyilaló — jaculatorius — eszméknek, me-
lyekkel a kath. érdekek ostroma szétpusztittatik : de egy-
szersmind szomorúság borul lelkére, midőn látja a haladás 
korában a protestáns részről „vérrel irott vallási békepon-
tokat" emlegettetni. Ugyan melyiknek barátja a protestan-
tismus ? Egyszer az eszmék és közerkölcsök haladásának, 
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— máskor a „vérrel iró" fegyvereknek nevében követeli a 
vallási békét és egyenjogúságot ! Ám de az eszméken és a 
morálon a véres fegyver nem uralkodhatik : valamint a vé-
res fegyvert nem mindig a felvilágosodás és erkölcsiség ér-
dekei vezetik. — Ezen ellenkező eszközökhezi kapkodás-
ban is tehát látszik némely prot. irónak lázas rángatódzása ; 
mely bizonyára soha sem szokott az igazságnak és erény-
nek, hanem a kételynek és szenvedélynek kórjele lenni. 

Azonban, mellőzve t. Kovács Albert-nek ugy is eléggé 
jelesen tönkre vert egyéb eszméit, mi csak azon kérdésre 
akarunk szoritkozni, miszerint emiitett ur kérdi : „Hallot-
ta-e valaki, hogy a lefolyt 17 év alatt az ultramontánok szót 
emeltek volna a nemzet védelmére ? Szövetkeztek Bachchal, 
Piussal." ') 

Mi, hogy a „Religio"-nak visszaverő eszméit odább 
fűzhessük, szintén kérdezzük : „Emeltek-e szót a protestáns 
consistoriumok ?" — A nemzetnek első kincse, a nemzeti 
létnek első feltétele az anyanyelv. Ennek első, és leghősiebb 
védőiül tólják fel magokat — magok a protestánsok : azért 
az 1791-ki törvény, melyen főkép épül a protestantismus 
„magnachartá"-ja hazánkban, a 16-ik czikkben rendeli : „ut 
nativa lingua hungarica magis propagetur et expoliatur, in 
gymnasiis, academiis, et uuiversitate hungarica peculiaris 
Professor linguae et styli hungarici coustituatur." Az 1844-i 
2-ik t. c. 4. 5. 6.§§-saiamagyar nyelvet „minden kormány-, 
törvény-, és Ítélőszékek közegévé" teszik, és 8. 9. §-us „a 
közoktatás tárgyává és nyelvévé rendelik." Már pedig kiki 
tudja, miképen voltak ezen törvények a hírneves 17 év — 
a Bach-rendszer alatt elnyomva : váljon emeltek-e csak egy 
szót akár a protestáns consistoriumok, akár más protestáns 
honfiak ezen elnyomás ellen ? Nem emeltek. 

Es mi ugyan nagyon jól tudjuk, miért nem emeltek : 
t. i. mert daczára az 1849-ki martiusi alkotmánynak, mely 
kimondta : „eine jede religiöse Gesellschaft bleibt den allge-
meinen Staatsgesetzen unterworfen," — a Bach-rendszer a 
protestánsok autonómiáját a magyar nyelvre nézve respe-
ctálta, s neki kedvezett : de ha Bach a protestantismus-
nak kedvezett, a catholicismust pedig a magyar nyelvre 
nézve nyomta, akkor hát kik „szövetkeztek Bachchal" ? A 
px-otestansok, vagy a katholikusok ? Minő arczczal vetheti 
tehát t. K. A. ur a maga eljárását a katholikusok szemére?! 

Azonban a nyelv a nemzetnek közkincse : az alkot-
mány, mely azt fentartani parancsolta, minden becsületes 
honpolgár védelmét joggal igényelheti : ha tehát ez veszé-
lyezve volt a katholikusok irányában, nem kellett volna ez 
ellen a protestánsoknak legalább a közkincs, és köztörvény 
érdekében felszólalni? És még sem szólaltak. Megelégedtek 
azzal, hogy nálok ama kincs volt : nem mondjuk a katholi-
kusokkal, de saját nemzeti nyelvök és törvényök elnyomá-
sával a katholikusoknál mitsem törődtek ! Megfordíthatjuk 
tehát méltán a kérdést, és mondhatjuk t. K. A. urnák, és 
akik vele éreznek, fejére : „Hallotta-e valaki, hogy a lefolyt 
17 év alatt a protestánsok szót emeltek volna a nemzet vé-

' ) Ugy gondoljuk, hogy igen sokan a protestánsok közöl á t lá t ják , 
bevallják, és roszalják a Prot , lapnak o tapintatlan s merész lépését. Ak-
kor fogant t K. A. urnák czikkc, mikor gondolták, hogy egy combinait 
támadás Pestről sikeres lehet a nikolsburgi tábor támadásával együtt . 
Mintha Trencsénböl Pes t re — röpülni lehetne ! Szerk. 

delmére ? Nem : hanem szövetkeztek Bachchal , és ez 
velők !" 

Mindazáltal, ha K. A. ur oly merész kihivással meri 
kérdeni a katholikusokat, váljon emeltek-e szót a nemzet 
védelmére ? tehát mi bátran szemébe verjük a feleletet : 
hogy igen is emeltek. 

Ugyanis ott van az 1850-ki püspöki conferentiának 
jegyzökönyve, melyet, ha K. A. ur „az ultramontánok" ellen 
recriminálni akar, becsülettel nem szabadna ignorálni : ott 
megtalálhatja a 26. lapon, hogy az általa nevezett „ultra-
montánok" egy felterjesztésben egészen szabadon kimond-
ták : „Ipsam etiam determinare linguam, qua scientiae in his 
(scolis) tradantur, ad communem docendi libertatem referuut 
catholici" : és keserűen panaszolták fel ő Felségének a Bach-
kormány ellen, hogy „Protestantibus gratissima offertur oc-
casio sc.holas suas nationales — in specie hungaricas — com-
pellandi, — confessionom suam lmngaricam esse (magyar 
hit) persuadendi : cum e contrario in scholis catholicorum 
invitis etiam urbium ac vicinarum regionum incolis, judicio 
quorumdain status officialium peregrina idiomata inducun-
tur." És ez volt a legégbekiáltóbb vétke a Bach-rendszer-
nek a catholicismus ellen, hogy a magyar püspöki karnak, 
az iskolai hatóságoknak kezét a magyar nyelvre nézve meg-
kötötte : a protestánsokat szabadon bocsátotta, mint a püs-
pökök magokat kifejezték : „in protestantium scholis inta-
ctam manere institutionis linguam : catholica vero instituta 
in aliarum linguarum scholas converti" : hogy igy a prote-
stánsok iskolái egyedül maradjanak és virágozzanak mint 
nemzetiek : a katholikusokéi pedig elnyomva, elsatnyulva, 
gyanusitva, a nemzet bizodalmatlansága és átka alatt el-
nyomorodjanak ! 

Hallotta-e valaki, hogy a lefolyt 17 év alatt, a pro-
testáns honfiak, a consistoriumok, nem a katholikus roko-
naik, polgártársaik ; — de a nemzet közkincsének, és al-
kotmányának védelmére szót emeltek volna ? Nem emeltek: 
hanem szövetkeztek Bachchal a katholikusok ellen. 

[gen, — a katholikus püspökök szót emeltek : és pedig 
szót emeltek mindazon sérelmek érdekében, melyeket most 
a 48-iki törvény ellen felpanaszolnak : szót emeltek nem-
csak i.z iskolák rendezése, a magyar nyelv kiszorítása 
ellen ; hanem szót emeltek a vallás- és tanalapuak elidege-
nítése ellen ; sőt szót emeltek a halálra itélt szegény szám-
űzöttek megkegyelmezése mellett. Hallotta-e valaki, hogy 
egy protestáns csak mozzanni is mert volna ama válságos 
időkben ily vészteljes ügy mellett ? Melyik curator, vagy 
superintendens mert egy ily szerencsétlen hitrokona mellett 
szót ejteni ? 

Azt mondják : „a bécsi pátensnek ellene szegültek." 
Nem csuda, mivel vallásuk sz erkezete, nem pedig a haza 
volt kérdésben. De hányan ? „Kari nantes in gurgite vasto." 
— Azonban ám legyen : dicsekedje nek bár prot. atyánkfiai 
az ö néhány napi börtön-vértanuikkal ; kérdjük : érdekelte-e 
ezen ügy egyenesen a katholikusokat ? Nem. És mégis nem 
tudja-e az egész világ, minő solidaris részvétet, minő átalá-
nos indignatiot gerjesztett ezen kormányeljárás a katholi-
kusokban? Nem tudják-e prot. atyánkfiai, hogy „az ultra-
montanok szót emeltek," és ama megbántott közérzületnek 
illető magas helyen kifejezést is adtak, csupán az 1791-iki 
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törvény alapján, melyet amaz eljárás által megsértettnek 
nyilatkoztattak ? Ez a katholikusokat közvetlenül nem ér-
deklette, és mégis a törvény védelmére szót emeltek : de 
„hallotta-e" valaki, hogy a Bach általi germanisatio alkal-
mával a kath. iskolákban megsértett annyi törvénynek, a 
nemzeti kincsnek védelmére csak egy protestáns is szót 
emelt volna? Senki sem hallotta. Mikor a protestánsok nyo-
mattak, a katholikusok felszólaltak, mikor a katholikusok 
nyomatnak, a protestánsok veszteg maradnak. 

Ne beszéljenek tehát nekünk a prot. atyafiak haza-
szeretetről : sok protestánsnak hazaszeretete önző : a ha-
zában is magát keresi. Ezeknek hazaszeretete a szabad-
ság ürügye alatt felidézheti ugyan a veszélyt : de azután 
mint a házába visszavonult csiga, teljes biztonságban nézi, 
mikép küzdenek mások a veszélylyel : avagy nézzük a for-
radalmakat, nézzük a 48-iki catastrofát, nem a katholiku-
sok itták-e meg többnyire a levét ?2) Tiszt. K. A. ur és né-
melyek hazaszeretete csak akkor bátor, mikor egy Fridrik, 
egy Solimán, egy Vilmos áll háta mögött : akkor szereti „a 
békepontokat vérbetükkel irni a bizonyos hadak homlo-
kára :" de mutassanak csak egy Moore Tamást, egy Féné-
lont, egy Szelepcsényi Györgyöt, vagy Pálfy Tamást, aki 
hatalom ellenében csupán a jog és törvény paizsára támasz-
kodva, bátorkodott az elnyomás ellen felszólalni. 

Ne beszéljenek nekünk a protestáns atyafiak honsze-
retetröl : mert ezen szeretet a közös anyának sok ezer ke-
serű könyeibe került. A hazának szive sokszor vérzett az 
idegen hadaktól tépetve, kiket a prot. honszeretet vezetett 
ide. Vészteljes dolog, akár a hazának, akár egy hazai párt-
nak sorsát a külföld kacsingatásaihoz kötni. Poroszország 
most Nikolsburgban dictálja a béke pontjait, és lázadásra 
szerette volna indítani a magyar haza és Austria fiait : de 
elfeledte, hogy 60 év előtt a jenai, eylani és friedlandi vere-
ség után egy nálánál na gyobb dictator előtt térdelt országá-
ért koldulva: elfeledte amit akkori királynéja Louiza I. 
Napoléonnak mondott, valóban a jelen porosz király által 
is megszívlelendőt : „A fejedelmeknek — úgymond — egy-
más iránt tisztelettel kell viseltetniük, hogy azt népeik se 
veszitsék el soha irántuk : a fejedelmeknek egymást támo-
gatniok kell amaz eszmék ellen, melyek Lajos királynak és 
Maria Antonia királynénak fejét a vérpadra dobták. Felség, 
minden fejedelemnek feje halandó, azért egyességre van 
szükség. Ámde másnak koronáját elhomályosítani, nem any-
nyit tesz, mint a magáénak fényt kölcsönözni." Elfeledte a 
mostani porosz király amit akkori elődje felelt legyőzőjének, 
ki ötet örökölt országaitól megfosztván, mint ő most Ausz-
triát délfelé, ugy Napoléon ötet éjszakfelé idegen tartomá-
nyokkali kárpótlásra utasitotta : „Felséged — mondá Frid-
rik komolyan Napoléonnak — Felséged nekem egy rabló-
rendszert ajánl, — melybe én soha sem egyezhetném." 
(Lásd : „Naponléon in Deutschland" II. B. 344. 353. 11.) 

Ne beszéljenek nekünk a prot. atyafiak honszeretről 
A hazában a hazáért szenvedni, és nem kifelé kacsingatni : 
ez a valódi honszeretet. Igy szenvedtek a magyar püspökök 

*) Az Augsb. Alig. Zeitung- pesti levolc talán még feledésbe nem 
ment, melyben az egész magyar forradalom a katholikusoknak, különösen 
a magyar püspöküknek rovatott fel Mimii. — Akkor ily beszéd, ily vád 
volt korszerű ; 1866-ban az 1850-ki beszédnek és vádnak ellenkezője kor-
szerű. Szerk. 

a nehéz 17 év alatt: szenvedtek a honi nyelvért, hivatalkö-
rükért, egyházuk érdekeiért; bizonyára a püspökikar tagjai 
többször kegyelem-vesztettek voltak : a protestánsok pedig 
a ministeri kegyelem birtokában bizton élvezték jogaikat ; 
és mégis ők kérdik : „hallotta-e valaki, hogy az ultramonta-
nok a nemzet védelmére szót emeltek volna ?" Ok vetik 
szemünkre : „Szövetkeztek Bachchal." t. i. 

„Castigant, qui castigari merentur, iidemque emenda-
tores, qui emendandi sunt." B. 

Szentszéki határozat. 
ROMANA seu ALBINGANEN. canonizationis beati 

Leonardi a Portu-Mauritio missionarii apostoliéi Ordinis 
Minorum sancti Francisci strictioris observantiae in sacro 
recessu sancti Bonaventurae urbis. 

S u p e r d u b i o 
An constet de miraculo instantanoae perfectaeque sana-

tions Elisabeth Bouzourö a scirrho glandulae mammariae 
dexterae in occultum cancrum convcrso, cum intégra virium 
reparatione, in casu et ad effectum, de quo agitur ? 

Vir potens in opere et sermone coram Deo et omni 
populo fuit quidem beatus Leonardus a Portu-Mauritio, qui 
pauperrimo Seraphici sancti Francisci habitu spirituque 
indutus, per plures annos ineipiens ab hac alma urbe, circui-
vit civitates et castella praedicans evangelium, et pooniten-
tiam in remissionem peccatorum. Ministerium hujusmodi 
recte inplens errantium corda contrivit ; sedentibus in te-
nebris lumen veritatis admovit : pauperum necessitatibus 
praesto fuit ; aegrotis divinam humanamque attulit opem ; 
afflictis solamen praebuit ; annum Domini aeeeptum, et 
diem retributionis annunciavit. Laboribus deinde fractus, 
operarius inconfusibilis in osculo Domini conquievit. Dei 
autem dextera ad superos exaltatus Leonardus, miraculo-
rum gloria clarescere coepit ; quibus penes sacrorum rituum 
Congregationem, post virtutum examen, rite probatis, a 
sixmmo pontifice PIO VI sa. me. inter beatos adnumeratus 
est. Verum cum ille in terris agens admodum concupiverit, 
ut doctrina de virginis Deiparae immaculato conceptu dog-
matice definiretur, idcirco Dei cuncta suaviter disponens 
sapientia constituit, ut post al tari um honores bcato Leonardo 
tributos, et post optatissimam illam dogmatis definitionem 
novis eumdem refulgenteni prodigiis, praestantiori cultu 
christifideles prosequerentur. Et quam vis ab anno millesimo 
octingentesimo trigesimo nono eadem sacrorum rituum 
Congregatio de duobus miraculis tunc iiropositis examen 
iustituisset, factum tarnen est, ut unum dumtaxat summus 
pontifex Gregorius XVI sa. me. probaverit, ac sexto cleeimo 
kalendas április per decretum edixerit : constare de primo 
ex propositis miraculis in tertio genere, scilicet: subitae 
perfectaeque sanationis Laurae Cardelli virginis ab invete-
rata hoematuria cum pure ex ulcere interno, viribus integre 
restituis. Alterum ergo erat desiderandum miraculum, quo 
ad decretoriam canonizationis sententiam deveniri posset. 
Hoc Deus omnipotens, Leonardo adprecaute, in urbe Con-
stantinopolitaua operatus est, ut in longinquis etiam regioni-
bus, et inter ipsos infideles servi sui sanetimoniam declararet. 
Instructo itaque apostolica auetoritate, confirmatoque pro-
cessu. ter de more apud sacrorum rituum Congregationem 
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ejusmodi prodigiutn ad examen voeatum est: scelicet in 
antepraeparatorio conventu nonis sept, anni MDCGÜLXV in 
aedibus reverendissimi Cardinalis Ludovici Altieri episcopi 
Albanensis causaeque relatoris coacto : mox in praeparatorio 
coetu reverendissimorum Cardinalium sacris tuendis ritibus 
praepositorum in palatio vaticano collecto, quarto idus ápri-
lis vertentis anni ; denique in generalibus eomitiis in eodem 
palatio Vaticano habitis sexto calendas julii ejusdem anni, 
ubi coram Sanctissimo Domino nostro PIO PAPA IX tam 
consultores, quam reverendissimi patres Card inales proprias 
exposuere sententias. Quibus auditis Sanctissimus Dominus 
supremum suum distulit proferre judicium, cunctosque exci-
tavit suffragatores, ut preces secum funderent ad impetran-
dam sibi divini Spiritus illustrationem. 

Tandem hac die, qua christifidele3 anniversarium reco-
lentes dedicationis basilicae s. Mariae angelorum de Porti-
uncula nuncupatae indulgentiam plenariam lucrari soient, 
Sanctitas sua, ut in hac piissima exercitatione ipsis esset 
exemplo fidelibus, postquam Eucharisticum sacrificium in 
privato suo oratorio devote obtulisset, ad hanc eccle-
siam stigmatibus s. Francisci sacram se contulit; ubi 
cum sacro adstitisset, in solio assidens ad se accivit 
reverendissimum Cardinalem Constantium Patrizi episcopum 
Portuensem et s. Rufinae, sacrorumque rituum Congregati-
oni praefectum, simulque reverendissimum Cardinalem Lu-
dovicum Altieri episcopum Albanensem causae relatorem, 
una cum R. P. Petro Minetti sanctae fidei promotore, et me 
infrascripto secretario, quibus adstantibus declaravit : con-
stare de miraculo, beato Leonardo interveniente, a Deo pa-
trato, videlicet instantaneae perfectaeque sanationis Elisa-
beth Bouzourö a scirho glandulae mammariae dexterae, in 
occultum cancrum converso, cum intégra viriuin reparatione. 

Hujusmodi decretum publici juris fieri, et in acta sa-
crorum rituum Congregationis referri mandavit quarto nonas 
augusti anni MDCCCLXVI. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

Loco + signi 
ü. Uartolini S. R. C. secretarim. 

VEGYESEK. 
A pesti kir. kath. főgymnasium ifjúságának érdemso-

rozata és tanári személyzete mult iskolai második félévre 
nyomtatásban megjelent. A tanuló ifjúság száma 448, mely-
ben a héber ifjúság 203 számmal, tehát majdnem felével vesz 
részt. A zsidók mégis legnagyobb bizalommal vannak a 
kath. papság iránt, s tőlünk, a fiusterlingektől kívánnak ki-
müveltetni. A kath. tanoda igazán országos tanoda, de még 
sem az országé. 

„Szentek életé"-ből megjelent egy füzet a május 1 — 15-i 
folyamban a romai martyrologium szerint. Az e szakra tett 
szentek élete középülésre szolgáló adatokkal, könnyen érthető 
irályban vau leirva.Mindenesetre a buzgó ésmunkáslelkiigaz-
gató urnák szorgalmáról ez is egy tanúságot tesz, sőt felőle egy 
századra maradó tanúság maradand. Főt. Zsihovics Ferencz 
ur lelkiigazgatói tiszte mellett a középponti papneveldében 
talál időt, hogy a magyar népnek ezen üdvös olvasmányt 

készitse, — talál időt, hogy az év folytán többször a nép-
nek szónokoljon, — talál időt, hogy az egyetemi szónokot is 
helyettesítse, — talál időt, hogy a fővárosi magányintézetek-
ben elnököljön, — talál időt, hogy még a szomszéd plébáno-
soknak is segítséget tegyen a lelkipásztorkodásban. Ezen 
füzetnél jutottak mindezek tollúnk alá, s örömmel enge-
dünk tollúnknak testvérünk munkásságát regélni, hogy ma-
gunk is erőt kapjunk. Operosa Caritas ! mondaná a szentatya. 

Erkről irják : Ilarsányi József helybeli plébános és 
kerületi alesperes földi maradványait mult hó 29-én kísér-
tük a nyugalom helyére. — A temetési szertartást Vosits 
Frigyes erdőtelki plébános, mint a kerület legidősbje vé-
gezte. — A közkedvességü papnak és honpolgárnak számo-
san siettek a végtiszteletet megadni. A papságon és híveken 
kivül jelen volt b. Orczy Bódog Tarna Eösről. — A boldo-
gult 1803-ban február 12-én Jász-Berényben született. — 
1822-ben az egri papnövendékek közé felvétetvén, 1827-ben 
pappá szenteltetett. — Mint segédlelkész több előkelőbb he-
lyen, úgymint Pásztó-, Kun-Szent Mái'ton- és Gyöngyösön 
működött. — 1838-ban pélyi plébánossá neveztetett. Innét 
1846-ban az erki plébániára mozditatott elő, 1862-ben pe-
dig kerületi alesperessé neveztetett ; mely kettős hivatalá-
ban halála napjáig, folyó évi julius 27-ig buzgón működött. 
Lelkipásztori foglalatosságai mellett különös figyelemmel 
kisérte a magyar irodalmat, miről szép könyvtára tanúsko-
dik, sőt midőn a körülmények kivánták, egyháza és meg-
győződése mellett sajtó utján maga is sikra szállott. Ily tö-
rekvésénekjele az „Észrevételek a Borsodi Levelekre" czimü 
röpirata, mely megjelent 1842-ben. Egy másik munkája, je-
lenleg épen sajtó alatt van, mely a katholika egyház szer-
tartásainak, és ünnepeinek rövid magyarázatát tárgyalja, s 
közelebb az egri érseki nyomdában az egyházmegyei ható-
ság jóváhagyásával fog megjelenni. (E—-r.) 

Szerkesztői tudósítás. 

U. Mit tudnék jobbat mondani a primitiák alkalmával legviszásab-
ban tartatni szokott tánczvigalmakról, semmint ön mondott, mikor a zág-
rábi érsek s bibornok ur körlevelére emlékezett, aki e visszás cselekede-
tet különösen letiltotta ? vagy a müncheni érsek rendeletéről, aki nehogy 
ez történjék, minden felszentelt papja által saját székvárosában parancsolta 
megtartatni az első misét ? Tánczvigalom, átalában, s mindenkorra nem 
papiházba való, annál kevésbé, lia maga a pap tánczol, ami oly sok egye-
temes érvényű canonok által t i l tatik. Különös kezdete a papi pályának 
a canonok mogszegése, különös nyilatkozata a papi szellemnek a táncz, 
különös beköszöntés a néphez, szellemi és anyagi nyomorainak enyhíté-
sére, czigányt hozni elő bőgővel, czimbalommal. Ami a szivet leginkább 
dagasztja, az jön ki legelőször az ajakon : leány, czigány, bor, és táncz 
volna az, ami a papnak ajakán papi pályájának küszöbén először hangza-
nék ? evvel volna tele leginkább a szive ? Hogy tovább folytassuk az 
ellentéteket, tollúnk megtagadja a szolgálatot. Egy szent érsek mondá : 
,qui joeari vult cum diabolo, non poterit gaudere cum Christo' ; mondhat-
nók mink is : tánczczal feljött papi pályának hajnala gyászos estére siet. 
— A papneveidei elöljáróság atyai oktatásai után csak a püspök parancsai 
sogithotnek e bajon — ezek hiányában csak a lelkipásztor szilárd határo-
zata segitend, ha templomát, és saját személyét tagadja meg, ahol félni 
lehetne ily jelenetektől, mig ellenök a primitiázó és ennek szülői által 
nem biztositatik. — Ha mégis a rokonok erőszakkal, a primitiázó tudta 
nélkül, kezdenének tánczot az apai házban : hagyja ott őket, menjen át a 
plébánoshoz s nem lesz benne része. — A böjtről az érintett irányban 
nem Írhatunk, mivel egészen jurisdictionalis tárgy, milyet pedig fiúi hely-
zetünk fejtegetni nem engod. Sokat lehet szóval elmondani, amit nom sza-
bad a világ elé hozni : ha tanácsot akarunk adni, adjunk — de nom a kö-
zönség előtt. — Salutom ! a czikk nem sokáig fog váratni magára. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 18G6. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, augustus 22-én. 15. Ií. Félév. 1866. 

TARTALOM: Az állam Isten nélkül. — Egyházi 
tudósítások. — Szentszéki határozat. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

Az állam Isten nélkül. 

A gőz mozgató erejét megismerték. Most az 
emberi czélok eló'mozditására hasznosították. A ko-
csit a sima vasvonalon, a hajót a tenger hullámai 
között tovább hajtja, mozgásban tartja a gépeket, 
melyek a gyárakban az emberi kezeket helyet-
tesitik. A villám egy vékony vasrúd által sza-
bályoztatja utait, és a távirdán a villanyos folyam 
a szellemi közlekedés közvetítőjévé lesz, mely a tá-
volságokat majdnem a gondolat sebességeivel futja 
meg. Azon irányban, melyben a testek részei, és 
viszonyai megnyílnak, tágul azon feltételek isme-
rete is, melyek alatt bizonyos helyi változások tör-
ténnek, és az eredményeké, melyek igy létesíttetnek. 
Ez által lehetővé lett az érzéki világnak az ember 
szükségleteinek felhasználásában roppant haladá-
sokat tenni, és egy jómódú polgár most bérelt szál-
lásában több kényelmet élvez, mint a mennyi a ró-
mai császárok fénykorában a gazdagok márvány 
palotáiban fellelhető volt. De ez által az újkor fiai 
az emberiségen sem felül nem emelkedtek, sem 
alább nem szállottak, és ép oly kevéssé változott a 
keresztényelemhezi állásuk. 

A kutató, ki az érzékrehatóban az érzékiek 
végokát keresi, hasonlit egy emberhez, ki az eget 
akarja megfogni. Azon hegyekre, mond, ereszkedik 
le nyilván. Útnak indul, felhág a csúcsra, és íme az 
ég onnét is csak oly magas és távol, mint alulról. 
Midőn Newton a testek kölcsönös vonzásának törvé-
nyeit megismertette, a szellemnek nagyszerű bepil-
lantást szerzett a világtér távolságaiba; azonban 
csakis a térleges kölcsönműködésének viszonyait 
derité fel. Miért áll ily viszonyban, azt nem magya-
rázta meg ; csak a tény maga adatott meg. Ugyanez 
áll a tangentialis erőről is. Miután meghatároztuk a 

kúp-metszetet, melyet a bolygó tesz, annak eredet-
leges gyorsaságát kiszámíthatjuk; azonban nincs 
válaszunk arra, mint jutott a bolygó oda, hogy azon 
eredetleges gyorsasággal mozogjon. 

A természettudománynak haladása a keresz-
tény hitre veszélyt nem hoz, és ha ennek megráz-
kódtatására felhasználtatott, ez olyanok részéről tör-
tént, kik a szellemi élet kérdéseiben a tudományról 
lemondtak, és az ellenmondások karjaiba vetették 
magokat. A fogás hamis következtetések által az 
embereket járszalagon vezetni, oly fejlődésre jutott, 
minőre a régi sophisták sem vitték, és jelenleg széles 
körökben is hatni képes. Hogy igen kényelmes avval, 
ami az ember felett van, nem törődni, ez kétségtelen. 
De ez nem uj valami, hanem oly régi mint a rosz 
kívánság, melyre egy, tőle független, zsinórmér-
ték kényelmetlen. Ha az ember az Istent nem akarja, 
bálvány okat kell elfogadnia, ha a lelki világ örök 
törvé nyét lezárni kívánja, torzképnek fog hódolni, 
mely habár sok tekintetben szenvedélyeinek szabad 
menetet enged, mégis áldozatokat kiván, és sokszor 
nehéz ál dozatokat. Mindez szintén nem kizárólagos 
sajátos sága korunknak, hanem oly régi mint a bün 
és tévely. U j csak az, hogy a keresztény gondolatot 
felhasználják az Isten, és általa szivünkbe vésett 
törvénye elleni lázadás bátorítására. Ez legvészesebb 
tévedése nem a tudománynak, hanem a tudomány -
róli lemondásnak, mely tudomány a keresztényelem 
alapos ismerete nélkül meg nem igazitható. Minden 
divatos polgáriasodás ellenére is tehát az egyház 
még mindig azon ellenségekkel áll szemben, melyek 
ellen az apostolok korától fogva küzdött, és ha a 
csábitás eszközei sürüebben használtatnak, annál 
inkább hivatva van, a teljes csonkitatlan igazság 
hirdetésére. 

De az ujabbkori polgáriasodással semmi sincs 
szorosabban összekapcsolva, mint a lelkismeret sza-
badsága, és ezt, mikint az egyház akarja, az állam 
megadhatja-e? Tagadhatatlan, hogy azok, kik az ész 
prophétáinak akarnak tartatni, folyton a lelkisme-
ret szabadságát emlegetik; de a lelkismeret sehol 
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sem volna inkább bilincsekbe verve, mint azon ál-
lamban, melyet ők a jog igaz biztositékának lenni 
állítanak. Micsoda a lelkismeretszabadság ? Talán 
szabadalom mindent tenni, amit valaki parancSolt-
nak vagy legalább megengedettnek tart, vagy an-
nak tartani állit ? Akkor a communistának meg kel-
lene engedni a tulajdonnal oly módon bánni, mintha 
lopott jószág volna : és ha ez megtörténik, alkalma-
sint nagy lesz a communisticus lelkismerettel állí-
tólag- birók száma. Azt tehát, ami által mások jogai 
sértetnek, tenni nem szabad, ha esküvel állíttatnék 
is, hogy erre lelkismeretben feljogosítva érzi magát 
valaki. De jogot arra, hogy cselekedeteinket meg-
győződésünk szerint intézzük, a lelkismeretnek tar-
talmazni kell, mert ha az államhatalom a lelkisme-
ret Ítéletének csak amennyiben külsőleg tényekben 
nem jelentkezik, igémé szabadságot, ez gunyképen 
hangzanék. A súlypont tehát itt is a jogok megha-
tározásában van. Az úgynevezett jogállamban ezek-
nek minden tekintet nélkül a vallásra, és igy tehát 
oly világfelfogás szerint, mely az Istent kizárja, 
kellene meghatároztatniok. Ha Spinozával monda-
nák : ,minden lénynek joga van arra, amire hatalma 
vagyon,' akkor a dolognak némi értelme volna, mert 
az erősebb párt arra taníttatnék, hogy arra nézve a 
kötelesség ép oly érvénytelen, mint a vallás. De 
épen azok, kik a szentről semmit sem akarnak hal-
lani, leghangosabban szólnak szent törvényekről. 
Szent azonban a jog csak a kötelességrei vonatko-
zása által. Midőn 1848-ban az ajtókra írták : .szent 
a tulajdon,1 kijelenteni akarták, hogy a birtok meg-
becsülésének kötelmét elismerik. Midőn egy iró, ki-
nek tolla zavarokat okozott, az igazság szent jogára 
hivatkozik, általa azt állítja, hogy őt működni en-
gedni kötelezve vagyunk. Nem történhetik tehát 
egyébkint, minthogy a korlátlan hatalommal a jo-
gok megállapítására egyúttal a korlátlan hatalom 
a kötelmek megszabására is igénybe vétetik. Az ál-
lamtörvény a lelkismeret és a külső tevékenység 
feletti uralmat magának tulajdonítván, az oltárra 
lép, melyen Urunk Istenünk feleslegessé vált. 

Ezelőtt a lelkismeret szabadsága által értették 
a jogot, azon hitet, melyről meg voltak győződve, 
hogy Isten és akaratja felől igazságot hirdet, hábo-
rítatlanul vallani, parancsai és tilalmai szerint cse-
lekedeteiket irányozni. Ezt most szorosabb értelem-
ben nevezik lelkismeretszabadságnak, és ha nem a 
katholikus egyház javára vétetik igénybe, nagyra 
becsülik. De hogy határai vannak, azok sem tagad-
ják, kik szerint az államtörvény annál tökéletesebb, 

mennél kevésbé van tekintettel a vallásra. A thugok 
kelet-Indiában álliták, hogy Istentől származnak, 
ki nekik az órgyilkosságot életfeladatul jelentette 
ki, ugy azonban, hogy áldozataikat meg ne szúr-
ják, hanem megfojtsák. Hogy az angolok a thugok 
ellenében erőszakot használnak, ezt a felvilágosult-
ság nem kárhoztatja. A mormonok senkinek élete 
után nem leselkednek, mégis nincs kilátásuk a fel-
világosultság országába befogadtatni, mert szégyen-
lik a soknejüséget, mely az „utolsó nap szentei" 
között divik. De oly vallási felekezet haladását sem 
tekintené az Isten nélküli állam egykedvűen, mely 
a hadi szolgálatot tiltja, minta régiebb mennoniták. 
Nemcsak a személy- és vagyon biztonságát, hanem 
az erkölcsiség és polgári erény megóvását is ele-
gendő oknak tekinti arra, hogy a lelkismeret sza-
badságárai hivatkozásnak helyt ne adjon. Ez ellen, 
magában véve, nincs mit ellenvetnünk ; azonban az 
erkölcsiség, és polgári erény az állam jólétével együtt 
tág tért nyitnak az államhatalom intézkedéseinek. 
Ha ebez hozzáteszszük, hogy minden jogoknak és 
törvényeknek ereje a nép akaratától függővé tétetik, 
könnyű belátni, hogy a mintaállamban, melynek 
felállitását czélozzák, minden, a vallást illető, jog 
elvesztené biztositékait, és csak akkor, ha a katho-
likus egyház ellen foganatosittatnék, számolhatna 
kiméletre. Nem igaz ugyanis az, hogy a haladás 
beavatottjai a vallást közömbös dolognak tartják. 
Ilyennek senki sem tarthatja, ki az államélet felett 
gondolkodni képes. 

Az őskortól kezdve egész Rousseauig a religio 
az államra nézve nélkülözhetetlennek tartatott. Az 
atheneiek az istentagadót az állam ellenségének te-
kintették. Rousseau hasonlót tett. U az állam szá-
mára jogot vett igénybe a polgárok vallásának 
meghatározására. Ennek szerinte megcsonkított ke-
resztényelemnek kellett volna lennie, melynek hit-
ágozatai : az Isten léte, gondviselésének uralma, a 
lélek halhatatlansága, a jók megjutalmazása, és a 
gonoszok megbüntetése. Aki ezen vallást elfogadni 
nem akarja , száműzetik az államból , mert az 
igazság és törvény szeretetére, és igy a társas életre 
is képtelen. Aki pedig az államvallást követeli, de 
róla később kiderül, mikint abban nem hisz, az ha-
lállal büntetendő. Igy ir Rousseau, pedig a hires 
„Contract social" czimü könyvében, mely a jako-
binusok kátéjává lőn. Ez az átmeneti korszak rend-
szere volt, melyben még a vallás az államra nézve 
nélkülözhetlennek tartatik, azonban az államjólét 
eszközévé lealacsonyittatik. Egy emberben, kinek 



hatalmas képzelődő ereje határ nélkül bolyongott, mivel 
túlizgatott hiúság és aljas érzékiség miatt magával hason-
lott meg, ily ellenmondásokat nem kell csudálni. De ha eg-J 
államférfiú a vallásnak ezen helyet jelöli ki, az hasonlít a 
mese azon asszonyához, ki a neki mindennap arany tojást 
adó tyúkot leölni jónak tartja. Ezen álláspont volt az, mely-
ből mondatott, hogy közömbös az, mit hisznek az emberek; 

csak adót fizessenek, és katonákat adjanak, amennyit kér-
nek. Itt természetesen csak azon vallásokat vették számba, 
melyekkel tényleg szemben állottak. Csak azt akarák t. i. 
mondani, mivel mindazon vallásfelekezetek, melyekkel köz-
lekedünk, az általunk fontosoknak tartott ügyekben enge-
delmeskednek, nem sokat törődünk egyéb véleményeikkel. 
A mennonitákról — kik a katonáskodást bűnnek tartották 
— nem mondták volna ugyanezt, hanem botot használtak 
volna ellenök. Eme rövidlátó bölcseség azonban csakhamar 
tapasztalta, hogy a polgári engedelmesség nem gyökérnél-
küli plánta, és hogy a kötelességérzet, mely azt biztosítja, 
ha nem alapul megfelelő világnézeten, elveszti erejét. 

Az állam Isten nélkül önmagáról mondana le, ha oly 
vallást, mely az Isten iránti szeretetet legfőbb törvénynek 
tekinti, közömbösnek tartaná; az a keresztényelemmel szük-
ségkép ellentétbelépne, és mindazon követelmények, melyek 
javára az észt és műveltséget hivja segélyül, a keresztény 
meggyőződés erötlenitésére irányulnak. Úttörőinek és ba-
rátainak azért nem tetszik a testté lett Igébeni hit bármily 
nyilatkozása, akár a kath. egyház kebelében, akár ezen 
kivül találkozzék vele. A protestantismus sajátlagos tanai 
és intézményei sem tárgyai különös előszeretetének, és ha 
Istennel egyszersmind az isteni malaszt is meg nem szünte-
tett volna, talán még a katholikus tant Luther és Cálvin 
praedestinátiójánál előbbre becsülnék. Ha mindazok, kik az 
örök kárhozatot említeni merik, az ő eszök átkát már azon-
nal magára nem vonnák, talán elfogadhatónak tartanák azt 
is, hogy mennyországon és poklon kivül még tisztítótűz is 
létezik. A protestantismuson csak azt becsülik, hogy azon 
tanokat, melyeket hitvallásaiban megtartott, többé megvé-
deni nem képes. Jól tudják ugyan, hogy Némethonban még 
sokan vannak a protestánsok közöl, kik Jézus Krisztusba 
szívből hisznek, és érdemeibe reményüket helyezik ; de ke-
veset félnek oly község befolyásától, melynek tűrni kell, 
hogy elöljáróik a Szentháromság és megtestesülés titkait el-
avult szólamoknak bélyegzik, melyek nem akadályozhatják, 
hogy két-három Evangelium nem hitelesnek jelentessék ki, 
a csudák a mythusok országába számüzettessenek, és az 
egész kinyilatkoztatás Hegel vagy Jacobi módjára magya-
ráztassék. — Ezért ama pártnak irányadó elve a katholi-
kusok ellenében a protestánsoknak mindenütt, és minden-
kor kedvezni, nemhogy a protestantismusban is még fen-
maradt keresztény tanokat terjeszsze, hanem inkább, hogy 
a nyilvános életből mennél előbb száműzhesse azokat, ami 
könnyű leendne, mihelyt sikerülne a katholikus egyházat 
megdönteni. 

Ami már a hadjárat tervét illeti, biztosítanak, hogy 
Isten nélküli törvénynyel és ennek megfelelő iskolával meg-
elégednének. Ennek segélyével azután a katholika egyhá-
zat vagyis inkább a keresztényelmet olyanannyira gyengit-
hetni hiszik, hogy a világosság fiai később minden to-

vábbi tekintetekből felmentethetnek. Akkor ideje lesz a 
megkezdettet erőszakkal végrehajtani. Körülbelöl 10 év 
előtt Quinet Edgar nyíltan kimondotta a majdani erőszak 
használatának szükségességét, és a keresztényelem belgiumi 
ellenesei gondoskodnak arról, hogy ezt csak egyes ember 
nyilatkozatának ne tartsák. Szavaik nem kétértelműek és 
legalább azon érdemok van, hogy nyíltan szólanak ; de ha 
óvatosabbak volnának is, könnyen gyaníthatni, mi történ-
nék, ha a keresztényelem oly dühödt ellenesei, minők a so-
lidárisok, jutnának a hatalom kizárólagos birtokába. Nem is 
volna szükséges azonnal üldözési edictumot tenni közzé, 
lehetne felfogadni csőcseléket, mely a körmeneteket szét-
iizné, a templomokba pusztítva rontana, a papokat megtá-
madná. Hol nem találnak Európában ily csőcseléket, ha 
megfizetik ? És ez azután a nép nevezetével megtiszteltetik, 
és evvel igazolva van minden. Ha azonban szigorú törvé-
nyességet akarnának mutatni, a bűnösök közöl néhány az 
esküdtszékek elé állíttatik, és — felmentetnek. Egy pár az 
esküdtek közöl hasonérzelmü, a többi fél. A visszaélések 
mindinkább sokasodnak és gonoszabbakká válnak. Most a 
kormány kijelenti, hogy mindinkább kiderül, mikint az el-
avult vak hit, melyet az állampolgárok egy része még vall, 
a közbékével ki nem egyeztethető ; a nép akarata, és az 
állam üdve követeli, hogy ellene fellépjenek. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
NÓGRÁDBÓL, aug. 10-én. Oly időszakban, midőn a 

közfigyelemnek a minden oldalról fenyegetett egyház és haza 
jövőjére kell irányoztatnia, mindannyiszor megnyugtató és 
szivemelő látvány az igaz hit egy-egy ifjú bajnokának nyil-
vános fölavatása s bevezetése. Ilyenkor titkos boldogság 
érzetével sóhajt föl az egyháza magas érdekeiért lángoló 
kath. kebel : nem féltem az apostolok hajóját, mig azt lá-
tom, hogy életerős ifjak sorakoznak melléje ; nem féltem az 
egyházat, mig lelkes papokban fogyatkozást nem szenved. 
— Nográdvmegye székvárosa Balassa-gyarmat f. hó 5-én 
oly egyházi ünnepélynek volt részvevő tanuja, minők egyes 
helyeken majd soha, majd igen ritkán merülnek föl, — értem 
az ujmiseáldozatot, melyet az egyház által saját czéljaira föl-
szentelt áldozárok először mutatnak be a Mindenhatónak. 
Tantossi Géza esztergom-főmegyei pályavégzett, ki ugyan-
csak nógrádi születésű is egyszersmind, volt ezen jubileumi 
örömnap hőse. Ily rendkívüli ünnep az egyházban, már 
hajdan arra tigyeimezteté az embereket, hogy egymásnak 
szívből megbocsátván, egymásért szívből imádkozzanak, az 
Ur törvénye szerint tevén le az oltár előtt zsenge áldozatai-
kat — tartós illatozásra. Ilyenkor némi erkölcsi tartozások 
is lerovandók levén, a szülőföld — habár utólagosan, de 
mégis méltán követeli azon előjogának elismertetését, hogy 
az ujmisés annak szentélyét tisztelje meg áldozata zsengé-
jével. „Ez a föld, melyen annyiszor — apáid vére folyt, — 
ez melyhez annyi szent nevet — egy ezred év csatolt." Egyéb-
iránt el lehet mondani, hogy mindenkinek két hazája van ; 
mindnyájan két haza született polgárai vagyunk. Szivünk 
egész melegével a földi hazá-é, vágyaink s törekvéseink 
pedig az örökkévalóság határain végződnek. Ezt mutatja 
már elég világosan maga az ember fönséges alkata, melynél-
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fogva lábaink mintegy a földön gyökereznek, de fejünk az 
ég és föld közötti magasban szabadon lebeg. Váljon minden 
czél nélkül-e? Váljon csak azt a helyet mondhatjuk-e sajá-
tunknak , ahol történetesen állunk ? „Quae sursum sunt 
quaerite." A pap ezenkivül és mindenek fölött Isten és em-
berek közé van helyezve, és nagy dolgok végrehajtására 
hivatva. Magnis addictus. Ezek — mint az ujmisés alkalmi 
ifjú szónoka t. Rotter Gyula balassa-gyarmati káplán jellem-
zően mondá — gyémánt-jellem et, s márvány-kebelt kiván-
nak, ugy hogy e teherviselés alatt még az angyalok vállai is 
remegnének. A külvilág ez t nem tudhatja, mert szive tá-
vol van az egyháztól, ignoti autem nulla cupido. Azért lát-
szik az egyház sokaknál megveten dönek, mivel a távolban 
vagy magasban a nagy is kicsinynek tűnik föl. Az egyház 
valóban elefánt-csontból épült torony, melynek ihlett őrei 
a fölszentelt papok. Ez kiváló, nagy érdem. De ezt a világ 
nem méltányolja, mert nincs hozzávaló mérlege. A pap az 
irás szerint in pondere sanctuarii mérlegeltetik. Csakis ezen 
körülménynek lehet tulajdonítani, hogy az ellenkező hatások 
a papság szivét , apostoli erélyét, buzgalmát, hivatása ön-
tudását soha le nem hangolták ; mert a világ összes történe-
tei bizonyitják, miszerint társadalom nem létezik összetartó 
szellemerkölcsi kapcsolat nélkül, ezt pedig a papság képvi-
seli. Jaj a hűtlen képviselőnek. Már Horácz is azt mondá, 
hogy incutiant aliéna tibi peccata pudorem. Tu, dum tua 
navis in alto est — hoc age, ne mutata retrorsum te ferat 
aura. — Inter cuncta leges et percontabere doctos, — ne te 
semper inops agitet, vexetque cupido. Ne pavor et rerum 
mediocriter utilium spes, — virtutem docrina paret. Ha kü-
lönösnek látszanék, az alkalmi szónok intelmeiből, melyeket 
a szentatyák jelmondataival helyesen fűszerezett, épen 
Horácz szavaival tenni emlék- vagy próbakivonatot : hivat-
kozom szent Ágostonra, aki oda utasit, hogy a pogányok 
arany s ezüst-edényeit bátran fordíthatjuk saját hasz-
nálatunkra. 

E vidéki tudósításban, már csak azért is, mivel több 
oldalról vagyok értesülve, hogy a tárgyban világi részről 
nyujtatik be az érsekmegyei hatósághoz fölszólalás, emlí-
tést kell tennem a Nógrádban és különösen a karansághi 
plébánia körében nem rég fölmerült újdonságról is. Egy 
19—20 éves paraszt legény, illetőleg a protest, közbirtokos 
uraságnál gulyás, álomlátás következtében K. Ságh és Ecset 
között egy jelentéktelen domb körül, melynek oldalában 
egy kis lcut van, néhány ember támogatása mellett, búcsu-
meneteket rendez és pénzt gyűjt. Vége-hossza nincs az oda 
való czéltalan járkálásnak, s ami egészen legvisszataszitóbb, 
már bizonyos elvek is határozattak meg az éjjeli gyüle-
kezetekben,melyeket a nép egyes osztályai miheztartás végett 
széthordanak s ugy látszik, az újdonság ragályos természeté-
nél fogva minden tartózkodás nélkül terjesztenek egymás közt, 
—noha még, mint mondják,aug. 15-ig csak alattomban. Tárgy-
és szakavatott fölvilágositásra van szükségünk. Ugyanis a 
képtelenségek korát élvén, ily- erkölcsi mérges gomba csak-
hamar megteheti hatását a szűrös próféta rendreutasitása 
nélkül. Alig néhány év előtt magam is szemtanuja valék ily 
föltünésnek határunkban, hol egy fának „szent" nevet ad-
tak, mint ugyanazon időtájban a hontleszenyei határban is. 
A mulatság azzal végződött, hogy itt nálunk a hamis pró-

féta bevallá álnok czélzatát ; ott pedig a bátyus zsidó szépen 
összeszedegette a „szent" fára aggatott rulianemüeket. Sok-
féle módja van a keresetnek, mióta a munka nehéznek, a 
csalás pedig könnyűnek, a hazugság meg épen szabadalma-
zottnak látszik. Még csak az volna hátra, hogy a közvéle-
mény, mint legnagyobb európai hatalom, a legigazságtala-
nabb megtámadásokat véglegesen szentesitse ! 

Ami azt az ominosus vándorbotot illeti, melylyel hír-
hedt jóságú s türelmű atyánkfiai a kath. papságot kecsegte-
tik, sőt kínálgatják, nem diszitőül, mint a régi botokon volt 
a selyem- vagy aranybojt, hanem akasztóul, ha e végzettel-
jes botot a legújabb események közt kiváló szerepre jutott 
kézzelfogható argumentumok példájára a „corpus delicti" 
sorsa érné, — egy darab szijjat teszek közzé átélt s megbíz-
ható forrásból merített adat alakjában. Egy plébánosnak e 
következő esete volt. Az 1840-ki törv. 22-ik §-a értelmében, 
mely a megyei tisztviselőket oda utasítja, miszerint a plebá-
nosi járandóságokat, lia azok az illetők által megtagadtat-
nak, minden előforduló egyes esetben végrehajtás utján is 
szedjék be : folyamodott a szolgabiróhoz és segédkezet kért 
N. N. izraelita ellen, ki az általa bírt telkektől járó plebá-
nosi illeték lefizetését 1863-ban megtagadta, azelőtt, lia nem 
is rendesen, de mégis szokás szerint megadván köteles tar-
tozását, mint a „visitatio canonica" rendeli. A sz. biró emli-
tett izraelitának e tartozás fejében lefoglaltatta szőllő-ter-
mését, mit azonban, miután a plébános kielégitteték, a 
zsidónak hiány nélkül pár hét múlva visszaszolgáltatott, azon 
körülmény járulván közbe, hogy a hordóról lepattanván az 
abroncs s futni kezdvén a bor, ez más hordóba húzatott le, 
de ugyanazon előbbi hordóban adatott vissza a bíróság ál-
tal, melyben lefoglalva volt. A bor mintegy hét akó lehe-
tett, nyolcz akós hordóban. A dolog feledésnek indult, ha 
még fölemiitjük, hogy a plébános egy izben 35, máskor 
pedig 70 p. frtot engedett el tartozásából a zsidónak, ki is 
csaknem térdein azt ígérte, hogy jótevője nevére még gyer-
mekeit is hálásan megtanítja, mert mint állitá : ilyesmit 
csak egy katholikus pap képes tenni. Azonban még ugyan-
azon 1863-ki decemberben ügyvédje által törvényszék elé 
idézte a plébánost, állítván, hogy N. N. plébános az ő ti-
zenhét akó borát ! ? egy cseppig elsikkasztotta, s en-
nek f. árát, 102 pfrtot követeli. A plébános megjelenni köte-
leztetvén, kérte a biróságot : hadd bizonyítsa be N. N. izrae-
lita, hogy a bor 17 akó volt, s hogy a plébános elsikkasz-
totta. Elmúlt körülbelül félév, a plébános újra idéztetett, 
hogy állítson tanukat, akik bizonyítsák, hogy a bort el nem 
sikkasztotta ! ! ! A tanuk kiállíttattak és megesküdtek. El-
múlt két év, a plébános eközben többször nyugtalanittat-
ván 1866-ki aug. 9-re ismét idéztetett, hogy miután a meg-
esketett tanuk vallomásai a periratokhoz csatolva nem ta-
láltatnak, holott az ö kezeiknél voltak, jelenjék meg N. N. 
tanujával a megliitelesitésre, máskülönben az ügy ö nélküle 
fog elintéztetni ! A tanú, mint községi biró, kinek kezén a 
végrehajtás átesett, újra megesketteték más ülnök által, az 
előbbi esküelfogadó megszűnvén lenni a t. szék tagja. Most 
igy áll a dolog. Három évig tartó zaklatás oly világos ügy-
ben, melynél 1-ör a plébánosnak semmi része ; 2-or ő kielé-
gíttetvén, a végrehajtást szenvedettnek jószága ugyanazon 
bíróság által visszaadatott ; 3-or mindez hiteles tanuk által 
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bizonyítva. Igy fárasztatik a jobb sorsra érdemes törvény-
székek hivatalos figyelme napjainkban. Tudnunk kell még, 
hogy a fö nebbi esetben két terminus helyeztetett kilátásba, 
s még ta;ián pótló eskü is. Mindezekhez nem szükséges más 
commen^ár, csak az, hogy az érintett plébános fizetése évi 
300 frtbíin van megalapítva, s ebből 50 frt az említett izra-
elita által birt telkekre esik, ki már két évről ismét vissza-
tartja ai fizetést. Nemde irigylendő sors ? 

V'-GVEY, jul. 26. C anionjaink majd mindegyikében 
külön protestáns nemzeti egyház van, és habár ezek között 
gyakoipabbak a viszonyok, és pastorok is átmehetnek egyik-
ből a , másikba ; mégis a keresztényelem alapigazságaira 
nézve J is eltérnek egymástól. Igy a genfi egyház a rationa-
lismu^ felé hajol, a neuf-chateli és berni a szigorú orthodoxia 
hazájiának tartatik, mindamellett az utóbb nevezett canto-
noklían is találhatók a prot. lelkészek között, kik a natura-
lismits barátjai, amit legújabban is egy figyelemreméltó ese-
mén - v tanúsított. A prot. iskolamesterek t. i. a münchbuch-
seei; mintafötanodában képeztetnek, hol néhány év óta 
La ' ighaus tudor tartotta a hittani leczkéket. Előadásai oly 
ha tást gyakoroltak hallgatóira, hogy jónak vélte azokat 
u'Jra átvizsgálva kiadni. A mü botrányt okozott sokaknál, 

bivel Jézus istenségét, és több más ker. igazságokat kere-
Iken tagad. Az orthodox igehirdetők tiltakoztak a jövő nem-

sedéket az állam nevében igy oktatni, nevelni, és kívánták, 
hogy a nevezett tanodában a vallásoktatás oly emberre bi-
zassék, kinek hite van. A kivánat eléggé indokolt volt, mégis 
roppant zajt ütött a szabadonczok táborában, úgyhogy a 
kormány kijelenté, miszerint az egyház ezen beavatkozását 
az államoktatásba nem türi. A pastorok testülete, tiltakozá-
sának nagyobb súlyt kölcsönzendő, Nidauban zsinatilag egy-
begyűlt, és innét terjeszté fel a kormánynak indokolt kérel-
mét. Hanem az egybegyűlt 46 igehirdető korántsem volt 
egészen egy véleményen, mert habár a többség Langhaus 
tudor tanai ellen nyilatkozott, ez is talált nem reménylett 
védőkre. Különösen kettő, Bitzius és Hirsbrunnen pastorok 
az evangelium magyarázatának feltétlen szabadságát erősen 
követelték. A többség következőket határozott: Langhaus 
tudor müvének kárhoztatását, erélyes tiltakozást a kormány 
emiitett eljárása ellen, végre atyai felhivást Langhaus tu-
dorhoz, hogy keresztényellenes tanaitól álljon el. Eme hatá-
rozatot, 16 kivételével, a többiek aláírták. A kisebbség két-
ségen kivül tekintélyes volt, és ez többekre megdöbbentöleg 
hatott, mivel félni lehet, hogy a szabadoncz pastorok fogjak 
nem sokára a többséget képezni. Langhaus tanai különösen 
a fiatalabbaknál találtak viszliangra. Mily különbség ezek 
és a fiatal svájczi katholikus áldozárok között, kiket szigorú 
orthodoxia jellemez! A josephinismus nyomai egészen eltűn-
tek, a romai tanítás mindinkább több tért nyer, azon fél 
ragaszkodás a szentszék tantekintélyéhez, mely a mult szá-
zadban meglazitotta akatliolikus hierarchia kötelékeit nálunk, 
és másutt, és melynek befolyása itt-ott még néhány canton 
államférfiaiban, sőt a nép szokásaiban lelhető, egészen eltün-
nik. — Mialatt a berni prot. lelkészek testülete Langhaus 
tudor veszélyes tanai ellen hévvel küzd, azalatt annak ba-
rátjai sem maradnak tétlenül. Különösen az általa képezett 
iskola-mesterek szállanak síkra egykori tanitójok ügyéért. 
A nidaui zsinat befejezése után 3 nappal a Bienne-ben egy-

begyűlt tanitók egyértelmüleg elhatározták Langhaus tu-
dorhoz részvétiratot intézni, melyben fölszólítják, hogy pá-
lyáján bátran haladjon odább,és ne akadályoztattassa magát a 
hivataltársai által ellene támasztott üldözés mellett sem. Igy 
tehát tan tekintetében az egyház és iskola között a szaka-
dás ott megvolna, az utóbbi az államra és a neki kedvező 
költségvetésre támaszkodik, ez pedig a keresztényelem po-
sitiv maradványainak védelmében még csak a falusi nép 
egy jó részére számithat. Ki-é lesz itt a győzelem, belátni 
nem nehéz. —Két évvel ezelőtt Francziaország és Helvetia 
között szerződés köttetett, a czélból, hogy a Dappes völgyé-
ben a határok kikerittessenek, melynek következtében terü-
letcsere történvén, katholikusok kerültek a köztársaságba. 
Ezek reményiették, hogy vallási szükségleteikre tekintet 
lesz, de csalatkoztak. Hogy misét hallgassanak és a szentsé-
gekben részesülhessenek, szükség a határon átmenniök, 
vagy egész Nyon-ig gyalogolniok, mig svajczi kath. papra 
találnak. Azonkívül a házasságügyi törvénykezés is most 
reájuk nézve sokkal hátrányosabb. Törekvéseik egy kath. 
plébánia felállítására vonatkozólag sikeretlenek valának, 
mert a vaudi kormány nem akar e cantonban a katholi-
kusok helyzetén javítani. Azonban eme vallási türelmetlen-
ség politikai tekintetben is megtermendi gyümölcseit, mert 
bizonyára nem fogja e népséget az uj hazához bilincselni. 

KONSTANTINÁPOLY, jul. 22. Szünet nélkül szük-
séges magunkat az egyház megdönthetlen voltával biztatni, 
bátorítani. Igaz ugyan, kezdetétől fogva megvoltak bajai, 
megaláztatásai, sebei, ma is minden oldalról támadtatásnak 
van kitéve, és még nem egy próbát keilend kiállania ; ha-
nem amint eddig diadalmasan harczolt, ugy a jövőben sem 
fog senki által legyőzetietni. A tömlöczben születve, aposto-
lainak vérében megerősödve, martyrjai által mindinkább 
ujabb és ujabb erőre támadt. Mily egészen különböző lát-
ványt nyújtanak a változó, tökéletlen symbolumokkal biró 
felekezetek, noha a politika, az előítéletek, és forradalom 
fegyverei állanak rendelkezésére ! Ismeretes, mily komoly 
crisisen megy át épen jelenleg az angol államegyház, mily 
forrongások mutatkoznak a protestánsok között Franczia-
országban, és mindenütt egész a Rio-Grande folyamig, és a 
keleti egyház, mely annyi jeles férfiúval dicsekedett, mig 
Romától el nem szakadt, mennyire hanyatlott? — Cusa kor-
mánya alatt Romania egyháza a közigazgatás egyik osztá-
lyává, a közbátorság egyik bureaujává lett. A fejedelem 
tökéletesen a maga tekintélye alá hajtotta a papságot, ezt 
kényszeritvén, hogy a patriarchatussal minden viszonyt 
megszakítson. Zsinatot alakított, általa választott tagokkal, 
a zsinat összehivatása, az elébe terjesztendő tárgyak, a ha-
tározatok az oktatásügyi ministertöl függtek, a zsinat önte-
kintélyéből semmit sem tehetett, hacsak fel nem akart osz-
lattatni. Hogy ezen visszaéléseket megszüntesse Sophronius, 
az öreg konstantinápolyi patriarcha, látván, hogy tekinté-
lyével jövedelmei is fogynak, nem tudott jobb eszközt, mint-
hogy feladja Cusát a sz. pétervári cabinetnél az ottani zsinat 
által. A „sanctissimae ecclesiae novae Romae" főpapjának 
innét adott válasz ugy hangzott, hogy a legorthodoxabb 
fejedelem meghagyta követének, hogy a moldva-oláhországi 
kormánynak „jó tanácsot" adjon. „Részünkről — írja a zsi-
nat — hogy az egyházak egységét és egész voltát védjük, 



kijelentjük, hogy az erőszak által a jog fölött kivivott győ-
zelem csak annál feltűnőbbé teszi a moldva-oláhországi feje-
delem által kiadott rendeletek törvénytelenségét. Kijelent-
jük, hogy egy uj, törvényhozó és közigazgatási hatalommal 
ellátott zsinat alakítása túlmegy a fejedelem hatalmán, ily 
rendelet és intézvény csak ugy lehetne törvényes, ha a pa-
triarcha által egybehi/ott és általa megerősitett átalános 
zsinaton hozatik. Canon-, és evangeliumellenesnek nyilatkoz-
tatjuk ki tehát ama rendeletet, mely a rumán metropolitát a 
hospodár nevében parancsolja a zsinaton elnökölni, szintúgy 
mint a püspökök kineveztetését egyedül a fejedelem által." 
Ez mind igen szépen van mondva és helyesen, de a péter-
vári zsinat, mely épen egyszerű ukáz folytán keletkezett, 
mint a bucuresti, megfeledkezett arról, hogy Cusa ellen 
felszólalván, saját alapitóját sujtá. Mindaz, amit az oláh ka-
landor 1865-ben megkísértett, azt l ső Péter már 1721-ben 
véghez vitte, és az általa már behozott német bureauratia 
folytatja. Hogyan kárhoztathatjuk Cusát, kiált fel a moszk-
vai újság, mindazon canonellenes tényeket mi is elkövettük 
és elkövetjük jelenleg is. E vallomása Katkof urnák figye-
lemre méltó, ki igy folytatja : „Vannak különböző vidé-
keken egyházak, melyek keletieknek nevezik magokat, de 
semmiféle kötelékek, viszonyok által nincsenek egybefüzve ; 
nincs meg azon szervezetök, mely egyedül adhatna jogot az 
oecumenicitás czimére. Látunk egymástól elvált egyháza-
kat, melyek fájdalom ! még a leglényegesebb pontokban 
is kezdenek egymástól eltérni, sehol sem látunk tömörült 
egyházat. Ime ez a nagy kérdés, figyelmünket érdemli, ideje, 
hogy egyházunk védői megszűnjenek abban nemzeti intéz-
ményt szemlélni." Igen, de hogy megszűnjék nemzeti lenni, 
szükség, hogy apostoli romai legyen, mert Isten igazságos 
Ítelete által, mindazon egyházrészek, melyek az anyától, a 
törzstől elválnak, nemzetiekké lesznek, azaz intézetté az 
állam szolgálatában, többé kevésbé elnyomva a fejedelem, 
a politikai kormányformák minémiisége szerint. Ez a törté-
net tanúsága szerint mindenütt és mindig igy volt, s nem 
leend máskép. Szolgáljanak az első Dunánál történtek intő 
például a keleti népeknek, — a nyugotiaknak pedig arra,hogy 
annál szilárdabbul ragaszkodjanak egyházukhoz, mely nem 
bántja az állam jogait, de nem is akar az állam által elnye-
letni. 

Szentszéki határozat. 
Compendium facti. Sempronius et Agnes etsi in se-

cundo consanguinitatis gradu conjungerentur, sibi invicem 
nuptiarum promissionem dederant, et supplici libello, impedi-
menti dispensationem a s. Sede postularunt. Cum episcopa-
lis curia, hac super re, litteras ab eadem s. Sede recepisset, 
pontificiam dispositionem in iis contentam, parocho oratorum 
manifestavit, ut eam iisdem patefaceret ; nempe quod „Sancti-
tas Sua adhaeserat precibus eorum, ita tarnen, ut iidem ora-
tores ante bullarum expeditionem remanerent per mensem 
separat!, et bis accederent ad sacramentalem confessionem." 
Patefacta sponsis s. Sedis voluntate, reapse sequenti die, in-
dicta separatio locum habuit. Post paucos tarnen dies, 
Sempronius suam voluntatem immutavisse videbatur, et 
serius ita oamdem retractavit, ut novis inceptis amoribus 
cum alia muliere, promissionis sponsalium et paratae dispen-
sations penitus oblitus videretur. 
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Dum matrimonium cum hac altera muliere conciliare 
studeret, praemissa in parochiali ecclesia prima pu blicatione, 
illico apud curiam obstitit Agnes, sponsalium impe dimentum 
opponens. At Sempronio agente pro hujusmodi impedimenti 
remotione, curia perpendens : „quod juxta saniorein senten-
tiam doctorum et praesertim Card. De Luca dise«ep. 7. de 
matr. n. 4. sponsalia contracta inter impeditos ob consan-
guinitatem vel affinitatem, etiam sub condjtione, si P.apa dis-
pensaverit, sint absolute invalida , ita ut non absolute 
revalidentur, neque post obtentam dispensationem, nisif novus 
consensus intercedat ; quodque in casu dispensatio n<pn fue-
rit obtenta, et ideo neque consensus renovatus;" hancpro-
tulit sententiam : nullum exstare in casu impedimentum'impe-
diens ex praetensis sponsalibus, ideoque revocato inApedi-
mento, praedictum (Sempronium) in omnimoda libertate i esse, 
cum quavis alia matrimonium contrahendi. 

Ab hac sententia ad s. Sedem Agnete appelliante, 
transmissis a curia actis processus, aliisque observatis, ^pro-
positum fuit s. Congregationi concilii dubium sequens : ; 

„An sententia curiae sit confirmanda vel infirmakida 
in casu ?" » 

Resolutio. S. Congregatio concilii, causa discussa, ctie 
22. februarii 1862 confirmavit sententiam curiae respoiJ*-
dendo : affirmative ad primam partem, negative ad secundam 

Unde sequitur: 1. sponsalia contracta inter eos, qui 
gradu prohibito consanguinitatis continentur, etiamsi sub con-
ditione contraxerint „si pontifex dispensaverit" non sustinei i. 
2. Et ea non sustineri etiamsi rata a contrahentibus habe-
antur post annutum Romani pontificis, quo dispensare pro-
miserit, immo etiam post litteras apostolicas signatas, quibus 
delegato committitur dispensatio, 3. Quare ut valida sint, 
necesse est, ut confirmentur a contrahentibus post obtentam 
effective dispensationem, quo actu sublatum fit impedimen-
tum. (Győri körlevelekből.) 

IRODALOM. 
Szent Pál apostol leveleinek értelmezése. A lelkipásztorok 
használatára. Irta Kiss János, egri főmegyei áldozár, bibi. 
tan. ny. r. tanára stb. I. füzet, a romaiakhoz irott levél. Ára 

1 frt. 

A kereszténységnek, mint religionak lelke, hatályos-
sága, abban fenekük, hogy positivitás, isteni tekintély ; 
enélkül a kereszténység legfölebb egy bölcsészeti rendszer 
a számosakból, melyeket az emberi elme kigondolt s összefér-
czélt, legfölebb hiu platonismus, melyben nincs remény. S 
valamint testünk szemei nem nézhetnek a napba: ép oly ke-
véssé hathatnak lelkünk szemei is az isteni titkokba. A re-
ligioi igazságok soha sem haladhatnak előre, sem nem vál-
tozhatnak, sem férfikort nem érhetnek, mert gyermekkoruk 
nem volt, magukhoz teljesen hasonlók maradtak, s teljesen 
magukban s maguk által bevégezvék. Ki egy kinyilatkoz-
tatott vallás alaptanainak tökélyesedéséről beszélhet, az 
végkép eltéveszti a kinyilatkoztatás jellemét. Katholikus 
hittudósaink nem is igénylik embernek e jogot. 

Azonban a kereszténység szent-irata — hit és erkölcs 
tanaink egyik kútfeje, — melyet a századok nem semmisi-
tének meg, kell, hogy minden tekintetben magára vonja a 



müveit ember figyelmét. A magas tudomány, mclylyel telve 
van, a magasztos irmodor, melylyel irva van, állandóbban 
idézték föl a mult idők bámulatát s csudálatát, hogysem 
azok részéről, kik lelkesen kutatják és követik az igazságot, 
komoly és alapos vizsgálatot ne érdemelne. Valóban az össz-
hangzás, melyet a világ keletkezése felőli értesítése, s ép 
ezen események közt észrevenni, oly szembetűnő, hogy majd 
azon gondolatra lehetne jönni, hogy a könyvek legrégibbé-
nek első lapja nem egyéb, a legújabb tudományos vizsgáló-
dások összegénél. A tudomány, mely még csecsemő korában 
egy álbölcsészet következtében fegyvereket keresett, ostrom-
landó, mi az emberek többsége előtt tiszteletben állott, je-
lenleg az eredményeket, melyekre őt a leglelkismeretesb és 
bizonyos észrevételek vezérlik, nyíltan kénytelen megval-
lani. A tudomány eszerint karöltve jár a religioval. S csak 
a legméltóbb nehezteléssel szükség eltelnünk — mond So-
mogyi Károly — amaz úgynevezett tudományosság rosz 
lelkű eljárásának szemléletére, mely a szentiratok hitelessé-
gét majd azon tekintetből tagadja, mert itt úgymond, az ed-
digi tudományos vizsgálatokkal ellenkezőt bizonyitanak, 
(mintha a vizsgálatok már bezárva volnának, s tökéletesebb 
nyomozások által nem tétethetnének pár év múlva is érvény-
telenekké,) majd ismét azért, mivel ott a tudományos vizs-
gálatok eredményei, a történet és földleírás-tannal igen is 
egyezvén, az e nembeli ismeretek oly tökélyét teszik fel a 
szent íróknál, minővel azok állitólag nem bírhattak. 

Nincs súlyosabb harcz, mint az eszméké, mint az igaz-
ság harcza tévely és előítéletek ellen. Megvívni mégis az 
igazság érdekében emberi, keresztényi kötelesség ; mert ha 
egyszer túlnyomakodának a tévely és előítéletek, csak ket-
tős küzdelem döntheti le bitorlott polczukról, csak kettős 
diadal után ültethető helyökbe a szeplőtelen igazság. Leg-
gyakrabban sokakra áll, video meliora proboque, détériora 
sequor. S azért minél fönségesb és üdvárasztóbb a vallás 
czélja, annál mélyebben kell a halandó szivének elszomo-
rodnia, látván, mily messze eltérő, sőt ellenkező utakon is 
törekszenek azt a különféle egyházakba szétszakadozott 
emberek elérni ; pedig irva van a szent könyvek csalhatlan 
lapjain, hogy az ut csak egy, és pedig az, melyet urunk és 
mesterünk, ki maga volt az ut, igazság s élet, jelelt vala ki. 
Botorkál, ki religio dolgában önkényes irányt akar szabni 
magának, s kiszánjjthatlan rosz özönlik azon tárt kapun, 
mely a szentírást kinek-kinek véleményére bízza. Száz 
szinü felekezet tanyája lesz, hasonló oly tölgyhöz, mely da-
rabokra van hasogatva saját törzsökéből vett ékekkel. A 
katholikusok örvendenek s a mennyei gondviselésnek nem 
képesek elegendőkép meghálálni ama végetlen kegyelmet, 
hogy őket a hitnek azon rendületlen kősziklájára helyezé, 
melyből az örök élet forrása tisztán fakadoz, — hogy a 
gyarló emberi ész mennyei erőre támaszkodhatik. Ezek 
előre bocsátása után : 

Ha a theologiai irodalom tágas mezején végig tekin-
tünk, nem lehet észre nem vennünk, mint virágzik az csak-
nem minden ágaiban dúsan ; — jeles könyveket birunk Lo-
novics, Nogáll, Tárkányi, Szabó Imre, Zádori, Márkfi s töb-
bektől — s mint maradt mégis a szent levelek értelmezése 
mindeddig kielégítetlenül. Bármi legyen oka, a nehézségek 
a szent szöveg értcményeire, melyek nem ritkán fordulnak 

elő, a buzgó keresztényeket annak gyakorlatától nem riasz-
ták vissza. Csekélyebbek voltak ugyan az apostoli időben, 
s mely ezt követte ; de a fris hagyomány a szent szövegek 
körülményeiről később az egyházak különféle nyomorai 
közt némely részletekben bizonytalanná vált, például, mely 
renddel és helyen láttak napvilágot az evangéliumok, hová 
küldettek sz. Pál némely levelei, ki értelmezte görögül sz. 
Máté evangéliumát : egyszersmind emlékezzünk meg, hogy 
némely fontosabb kérdésekre régente szükség sem volt, me-
lyeknek t. i. szerzői az utóbbi idők eretnekei voltak. De bár 
18 század multával nem egy homály derittetett föl, nem egy 
darabosság egyengettetett ki, részint nyilváníttatván több 
helyekre az egyház közös értelmezése, részint a tudósok fá-
radalmaival állapíttatván meg szabályok, melyek a sz. szö-
veg jelentésére vezetnek : míg számos helyek fenmaradtak, 
melyek nem elégítik ki az értemény után vágyódók kivá-
natát. Azért, a nyilvános istenitisztelet egyik fontos szüksé-
ges része az ige-hirdetés levén, kik a lelkipásztorok nemes 
hivatásának fontosságát teljesen felfogni és érezni tudják, 
azok velünk együtt méltányolni fogják tudós Kiss tanár 
urnák a honi s egyházi irodalom ama csaknem parlagon he-
vert részének müvelésére fordított fáradságát, miszerint 
szent Pál leveleinek értelmezésén munkálkodik a lelkipász-
torok használatára. Szerző, ki a „Commentarius"-sal érdem-
lett figyelmet gerjesztett, az imint megjelent I. füzet által is je-
lentékeny hézagot fedez,mert e romaiakhoz irt levélből szólván 
a leczke advent, 1, 2-ik, ugy vízkereszt utáni 1, 2, 3, 4-ik 
vasárnapra, továbbá szentháromság ünnepére, pünkösd utáni 
4, 6, 7, 8-ik vasárnapra, sz. András, Ferencz, apostolok osz-
lása, s egyéb szentek ünnepeire, — a nagy apostol élő hité-
nek gazdagságait ömlengeti át kebleinkre. 

Átalán sz. Pál leveleiben megbecsülhetlen kincset bi-
runk ; olyan igazságokat tartalmaznak azok, melyeket Isten 
egyszülött Fia az emberi-nem lelki üdvére kinyilatkoztatott, 
s melyeket a nagy apostol, isteni küldetése szerint a nemze-
tek közt lankadatlan buzgalommal hirdetett. Különösen a 
romaiakhoz irt levél, tekintve tartalma fellengezöségét, az 
oktató könyvek közt első helyen áll. Mert itt sz. Pál a ke-
resztény hit legmagasabb ágazatait, — mint a hitre meghí-
vás, elővégzet, malaszt, megigazulás, eredeti bün, — tár-
gyalja, elég hosszasan, de egyszersmind nehézkes kifejtés-
sel, mintha maga az emberi beszéd ilyszerü tanok megoldá-
sára elégtelen volna. Azért már a sz.-atyák e levél értelme-
zését neheznek ítélték. Igy sz. Jeromos Algasiáshoz írja : 
az egész romaiakhoz küldött levél homályba burkolt, és ha 
mindeneket el akarok mondani, épen nem egy könyvet, ha-
nem nagy és sok kötetet kell irnom. Sz. Ágoston pedig a 
kezdett fejtegetést abban hagyta, a munka nagysága és fá-
radalmától visszarettenvén. Innét tisztelettel hajlunk meg a 
tudós tanár ur előtt, hogy régi szakmányos körének dús ta-
pasztalatait, s mély ismereteinek becses kincseit az egyház 
zsámolyához lerakja; s a kemény igazságokat többnyire oly 
alakban nyújtja, mely az erőteljes magvat éldelhetövé teszi 
simasága miatt ; s amit a nagy apostol tudománya bőségé-
től és szive teljétől ragadtatva, leveléhez hozzá gondolandót 
és érzendőt hagyott, éles pillanatával a homályból egy tár-
latba egyesítve adja. 

Az apostol levele — mint tudjuk — két részből, dog-
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matika- s morálisból áll. Az első kiterjed a 11-ik fejezet vé-
géig; 12—16 a jámbor élet szabályai soroltatnak, végül a 
16-ik fejezetben különféle üdvkivánatokkal végzi be. Mire 
összletesen vonatkozva, a nt. tanár ur müvét, nem mint merő 
irodalmi újdonságot, melynek megjelenési idejéhez kötött 
pillangó élete minden, hanem mint a képzetekettisztázó, az 
eszméket a benfoglalt tanokról rendszeresitö, erkölcsi és val-
lási érzelmeket keltő, s azért maradandó becsre igényletes 
munkát nézzük ; melynek tanulása fölöttébb hasznos leend 
mindazoknak, kik papok, CLZCLZ CLZ emberi-nem tanitói s jóte-
vői, a szegények s ügyefogyottak vigasztalói, az eltévedt 
juhok felkeresői és Istenhez vezérlői lenni akarnak. S bár 
szükség e könyvet egész terjedelmében olvasni, hogy a benne 
rejlő benyomás teljesen éreztessék, a lelki élvezet és a ke-
resztény érzelmek áradata, mely belőle az olvasóra át özön-
lik, gazdagon fizeti meg az időt, mely olvasására forditta-
tik, — engedtessék meg, hogy kedves izlelményül néhány 
sort idézhessünk föl. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
Nyitráról irják : „Ha senki sem jelontette volna eddig, 

ide irom a legújabb szomorú tudósítást megyénkből, hogy 
nagys. főt. Kelecsényi. János nyitrai nagyprépost ur, „vir 
in dioecesi hac, mondja a mélt. püspök ur a gyászjelentésben, 
iusigniter meritus," másfélhavi kinos betegség után jul. 
27-én meghalt. Sok jót tett életében, s végrendelete is leg-
inkább a szegényeknek szól. Emléke e földön még sokáig 
áldásban fog maradni." (Kaptunk tudósítást is.) 

A romai hivatalos lap átalánosan alaptalannak nyilat-
koztatja mindazon híreket, melyek a külföldi, de különösen 
az olasz lapok által terjesztettek, mintha a szentszék a leg-
válságosabb tényekre készülne. A szentszék ma is ép oly 
nyugodt, mint két hónap előtt. — A szentatya aug. 2-án sz. 
Ferencz sebhelyeiről nevezett templomban szentmisét hall-
gatott, hol boldog pont-mauricei Leonhard szentté-avattatása 
ügyében rendeletet hirdettetett. A bibornokok, különösen a 
szertartásról nevezett egyesület tagjai, mind jelen voltak, s 
eziránt ítéleteiket is a szentatya előtt kijelentették. Barto-
lini egyesületi titoknok felolvasta a bibornoki egyesület íté-
letét egy csudagyógyulásról boldog Leonhard esedezése foly-
tán. — A nép rendkívüli buzgalommal látogatta a ferencziek 
templomait, hogy a búcsúkban részt vehessen. Sz. Ferencz 
patriarcha a szegénységet vévén magának és fiainak válasz-
tott arául, ezáltal a szegények szerzetes rendje lett, s a nép 
is mindig ragaszkodik sz. Ferencz fiaihoz, az ő szegénysé-
gének részeseihez, vigasztalójához, nemesitöjéhez. — Istu-
riz, spanyol követ elbúcsúzott. Régi liberális álmaiból agg 
korában megtisztult férfi. A spanyol követek havonkint vál-
toznak, mint a madridi ministerek. — Mullooly, domonko 
sok priorja, sz. Kelemen pápa történetén dolgozik, mult hó-
napon fedezte fel a kis kápolnát, melyet sz. Kelemen saját 
szülőinek házában berendezett. — A romai egyetem tanórái 
jul. 26-án bezárattak, 1000 polgár közöl 155 tudorságot 
nyert, 28 hittanból, 56 jogból, 17 orvostanból, 19 sebészet-
ből, 35 bölcselemböl s természeti tanokból, 170 licentiatus, 
213 baccalaureus lett. 

Győri püspök, pásztori körleveleinek egyikében, Al-
brecht főherczegröl ezen adatot emliti : Belli exitum ancipi-
tem esse, quis ignoret ? In Italia felici armorum successu a 
nostris pugnatum est. Serenissimus archi-dux Albertus, herois 
patris heroica virtute inclitus filius, Pedemontani regis copias 

in primo mox conflictu fudit ac fugavit. Ecce sic benedicitur 
homo, qui timet Dominum.1) Ad pugnam concessit piissimua 
bellidux emundata in poenitentiae sacramento conscientia, et 
pane Angelorum, qui est etiam panis fortium, refectus, qui 
proinde cum regio propheta dicere potuit : „Benedictus Do-
minus Deus meus, qui docet manus meas ad praelium, et di-
gitos meos ad bellum." 2) Quod gloriosae liujus victoriae fru-
ctus carpere non potuerit, immo in medio ad novos triumphos 
cursu gradum sistere debuerit serenissimus, piissimusque 
princeps, ingenti cladi tribuendum, qua exercitum nostrum, 
secus fiorentissimum ac fortissimum, in septemtrione affectum 
lugemus. 

Beküldetett hozzánk „A pestvárosi nyivános főreálta-
noda 12-ik tudósitványa 1865/6-diki tanév végén." Ritka 
czélszerüséggel szerkesztett, az áttekintésre igen alkalmas 
tudositvány. Legelőször is az igazgató ur, Ney Ferencz, a 
vezetése alá bizott intézet jövőjéről meleg keblének érzel-
meivel nyilatkozik, röviden előadja az intézet állapotját, egy 
évi beltörténetét ; látjuk ezután, hogy a mult iskolai évben 
a Scitovsky-alapitvány 117 fr. 25 kr. kamataiból 91 darab 
könyv osztatott ki a tanulók között ; a könyvtár és szertár 
szaporodott ; következik azután a tantárgyak vázlata, ezek-
nek osztályonkinti beosztásaival, a rendkivüli tantárgyak, a 
tanórák száma hetenkint minden tárgyból, a tanárok műkö-
dési köre, ki ? mikor ? melyik osztályban tart tanórát ? az 
537-re menő tanuló ifjúság nemzetiség és vallás szerinti lét-
számát, 491 magyar, 327 kath., 158 héber, 34 ág. 7.helvét-
vallásu, 5 g. keleti ; az érdemsorozat átalában, és osztályon-
kint, mennyi kitűnő, mennyi jeles? a tanári testület személy-
zete, a jutalmazási ügy, s figyelmeztetés jövő évre ; füg-
gelékül áll az ösztöndíjra tett pénzgyüjtés kimutatása, 
mely ma 497 fr. 14 krra megy, s azon tanulók névsora, kik 
a sz.-László-társulat tagjai, mindössze 134. — Adjon az Is-
ten áldást az igazgató ur, Ney Ferencznek jó szándékaira, 
törekvéseire, ebben fogja ő találni vigasztalását fáradalmai-
ban : a jutalom, a nemes lelkek elismerése e földön lesz, a 
többiről az Isten fog gondoskodni. 

Oportet scandala fieri, verum tarnen vae homiui, per 
quem scandalum venit. De Andreanak egyik hosszú emlék-
iratáról tesznek említést a lapok, melyet ö a világ elé bocsá-
tott megfosztatása ügyében a püspökségtől. Az irat tulaj-
donsága a durvaság, azért előbb jelent meg az egyházelle-
nes lapokban, semmint Romába küldetett volna. De Andrea 
megelégedni látszik, ha az egyház ellenségei által ártatlan-
nak fog tartatni. Ezen emlékiratban mondja, hogy ö egészen 
ártatlan, hogy egyedüli bűne a szilárdság, hogy a pápai 
breve áruló, igazságtalan, hogy a bibornokok néma kutyák, 
aljas szineskedők, hogy azon bibornoki gyűlés, melyben ö 
letétetett, latrocinalis volt, hogy ő ennek hatóságát el nem 
ismeri, hogy a szentatya Andreával éften azt tette, amit 
tesz a piemonti kormány az egyházzal, t. i. fosztogatott, 
hogy IX Pius, daczára hogy szelid, kegyetlenebb mint III. 
Napoléon, aki a vörös herczeget ajaccioi beszéde miatt a 
civillistából ki nem törülte, kegyetlenebb mintsem a muszka 
czár, aki a tömlöczbe vetett püspökök asztali jövedelmeit el 
nem kobozta, stb. stb. — Peccator, cum in profuudum vene-
rit, contemnit. 

Aguayo Antal, spanyol áldozárról mink is említet-
tük, mily szomorú szerepet játszott liberalismusával. Julius-
ban azonban elég lelkiereje volt tévedéseit elismerni, iratait 
kitagadni, s a granadai érsek előtt teljes papi engedelmes-
séget újra fogadalmazni. 

' ) Ps. 127. 4. - J) Ps. 143. l . 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Koesi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 frt . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGVHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

r 
Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes -
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, augustus 25-én. 16. II. Félév. 1866. 

TARTALOM: Az állam Isten nélkül. — Egyházi 
tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az állam Isten nélkül. 

Az állam Isten nélkül tehát hatalmát arra hasz-
nálandja, hogy a keresztényelmet a szivek feletti 
uralmától megfoszsza, és mielőtt ez neki bizonyos 
mértékig nem sikerült, nem is juthat teljes fejlődésre. 
Eljárásában az idő körülményeihez fogja tartani 
magát, de az eszközöktől, melyeket czélravezetők-
nek és kivihetőknek talál, nem fog visszarettenni. 
Azon államok azonban, melyek a vallást magas 
és nélkülözhetetlen jónak ismerték el, kötelességök-
nek tartották annak védelmére szükséges eszközök-
höz nyúlni, mely alkalommal nem ritkán a polgári 
élet békéje is megzavartatott. Sőt odáig is mentek, 
ameddig a ,contract social' utasítása szerint a demo-
craticus mintaállamnak mennie kell, — halálos 
büntetést szabtak. Az egyház azon büntető törvé-
nyeket, melyekkel az állam a tévely ellen fellépett, 
nem mindig hagyta jóvá, de ép oly kevéssé roszalta 
mindig, azonban a végső szigor szükségességét foly-
ton fájlalta, és soha sem tűrte, hogy annak alkal-
mazása az ő nevében történjék. Midőn az egyházi 
biró, a javithatlan, és a tévelytől válni nem akaró 
bűnöst, elitélése után a világi hatóságnak átadta, 
azon kérelem mellett tette ezt, hogy a halálos bünte-
téstől, vagy megcsonkitástól megkiméljék. De hiszen 
tudta, mondják, hogy kérelme nem fog meghallgat-
tatni, a dolog tehát merő formaság volt? Lehet, 
hogy az ily közbenjárásra rendszerint tekintet nem 
volt; de ez más ügyeknél is meg szokott történni, 
mig hivatalos eskük letételénél is valami hasonló meg-
történhetik, anélkül, hogy azokat emiatt haszonta-
lansáernak szabadna mondanunk. Az emiitett szí-
goru büntetések alkalmazása baj, melyen az egyház 
sajnálkozik, bizonyos körülmények között az kisebb 
baj lehet, váljon a nevezett esetben is az, az állam-
törvények szerint ítélendő meg. 

A tudomány a tévelynek szemben az igazság-
gal jogot nem adhat. Az egyház sem teheti ezt. De 
a tévelygőknek lehetnek jogaik, melyek figyelmet 
érdemelnek. Midőn Castilia a móroknak adott sza-
vát megszegvén, csak a keresztség felvétele és a 
kivándorlás közötti választást hagyta, a jobb ismé-
retére vezető utat zárta el előlök, és akaratlanul is 
egész seregét teremtette az elkeseredett és megkö-
zelithetlen képmutatóknak, kik nyilvánosan üdvünk 
szent titkaihoz járultak, alattomban pedig az islam 
gyakorlatait folytatták. Az egyház mindig tudta, 
hogy létezik bünnélküli tévely is, és szent Ágoston 
azt akarja, hogy akik nem szenvedélyességgel és 
önteltséggel hódolnak annak, hanem az igazságot 
őszinte szivvel keresik, nem sorolandók igazán a 
tévelygőkhöz, legkevésbé pedig akkor, ha a tévhit-
ben neveltettek. Azon viharos buzgalmat, mely a 
konkolyt irtván, a búzát sem kiméli, Üdvözitőnk 
követésre nem ajánlotta, és a franczia dragonádok 
Xl-ik íncze pápánál tetszésre koránsem találtak. 
Az egyház tehát egy katholikus fejedelmet sem kö-
telez arra, hogy nem katholikus alattvalóitól a sza-
bad vallásgyakorlatot megvonja, vagy ezek polgári 
jogait megszorítsa, és ép oly kevéssé vonja két-
ségbe, hogy a körülmények szerint megengedhető 
a népség nemkatholikus részének az állampolgári 
jogok teljes élvezete, és nyilvános isceni-tisztelet 
tartása ; csak azt követeli minden körülmények kö-
zött, hogy a katholikusok jogai tiszteltessenek, és 
ha ezek körül egyezmény jött volna létre, a szerző-
dés sértetlen megtartását. E követelményéről soha 
le nem mondhat, hanem hivatkozva Isten törvényére, 
és gyermekeinek kötelmére, minden becsületes em-
ber lelkismeretére és az igazságosságra,aztfélelem és 
habozás nélkül védeni fogja. 

Azon állítást, hogy az állam kötelezve van 
minden vallásnak teljes szabadságot, és egyenlő jo-
got adni, az egyháznak el kell vetni, mert ezáltal 
olyvalami követeltetnék, ami az istennélküli állam 
jogosultságával áll, vagy esik. És e követelmény 
azok által is, kiknek világrendjébe illik, nem min-
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den utógondolat nélkül állíttatik : mert a kath. egy-
háznak több szabadságot adni, mint amennyire épen 
kényszeríthetők, eszökbe sem jut. Voltak férfiak, 
kik az egyházat nem megdönteni, hanem inkább 
erősiteni vélvén, amaz állítást többé kevésbé elfogad-
ták. Ha a gondolatzavar oly nagy fokra hágott, hogy 
minden irányban visszahat a dolgokra, akkor nehéz 
az egyensúlyt megtartani. Nem kevesen a katholi-
kusok közöl is a bölcsészeti rendszerek irányában 
Kanttól Hegelig felesleges hódolatot mutattak. A 
vallás ellen irányzott legélesebb részöket módositani 
iparkodtak, a többit a szellem vívmányaiként di-
csérték. Csak igy tartható meg tiszteletben még a 
keresztényelem. Az első alapitmányok, melyek által 
az istennélküli állam életbe lépett, nem ugy vol-
tak alkotva, hogy az utóbbi és a kereszténység kö-
zött kibékülés várható volt volna. Midőn azonban a 
mozgalom kevésbé veszélyes módon visszatért, és 
az ezt kifejező gondolat mint, az európai műveltség 
közös java gyanánt üdvözöltetett, itt-ott katholikus 
körökben is más hangulatok valának észlelhetők, 
és ujabb remények merültek fel. 

Azon forrongás közepette, mely X-ik Károly 
bukását eszközölte, Lamennais az egyháznak az ál-
lamtóli elszakadását, és a lázadás helyeslését merte 
kivánni, azt Ígérvén, hogy az egyház ennek fejében 
a néppel a világ felett fog uralkodni. Ragyogó álom-
képei drágábbak voltak neki, mint a katholikus hit; 
és midőn az egyház vele egyet nem értett, elvált 
tőle. Senki sem követte őt, mégis hason irányban 
mozgó gondolatoknak adott ez által lökést, mely 
ezek fejlődését siettette. Azt állította, hogy az isteni-
tisztelet korlátlan szabadsága, a társadalom termé-
szetszerű állapota, és ennek helyreállítása minden 
kormány kötelessége. Az utóbbi csábító volt sok 
katholikusra nézve is. Hosszabb idő óta már sok 
kormány kiváló bölcseségnek tartotta az egyház 
elévüllietlen jogaiba benyomulni, és működését bi-
zalmatlan gyámkodása által megbénítani. Névlege-
sen Németalföldön gyakorolták eme igazságtalan, 
és rövidlátó politikát. Mennél fájdalmasabban érez-
tetett eme nyomás, annál élénkebb lőn a kívánat 
teljesen szabad mozgás után az egyházi téren, és 
sokan ezt nem túlságosan drágán megvásárolhatónak 
vélték azáltal, ha az államtörvény minden tévelyt, 
még az istentagadást is, a katholikus igázsággal egy 
sorba állította volna. Hízelegtek magoknak, hogy a 
haladás követelményeinek ezen kielégítésével a ka-
tholikus vallást a liivek sziveiben megerősithetik, 
sőt még az ellenségek becsülését is kinyerik. Azon-

ban a keresztényellenes áradattal oly kiegyezkedés, 
mely az igazság javára volna, nem létesíthető. Ve-
zetői ugyanis mindig jól tudják, mit akarnak, és a 
mások számára hitágozatonként felállított szólamok 
által meg nem ingattatnak. Minden áron oly viszo-
nyokat kívánnak létesíteni, melyek között elveik 
diadaláról biztosak lehetnek. Ezen mérték szerint 
méretik ki a vallás szabadsága, melyet ők a körül-
mények szerint nyújtanak, vagy helyeselnek. Ha 
az eredmény azt mutatja, hogy mégis csalódtak, 
akkor nemtelen játékuknak más irányt adnak, és 
ekkor a felvilágosodottságot léptetik a szabadság 
helyébe. 

A vészfelhők, melyek már oly hosszú idő óta 
a szentszék felett tornyosulnak, nem oszlottak még, 
hanem inkább sürüebbek lettek. Szerződés köttetett, 
mely két év alatt Roma kiüríttetését helyezi kilá-
tásba. Feltételek köttettek hozzá, melyek a magya-
rázatra tágas tért nyitnak, és az ország, melynek 
fiai a rablási szomjnak határt szabtak, semmi tekin-
tetben sem kivánhatja, hogy uj Itália a Capitoliu-
mon állítsa fel trónját. Ezen veszély közepette a 
szentatya felemeli szavát azon tévelyek ellen, me-
lyekben az uj Olaszország saját tényeinek és terveinek 
helyeslését, igazolását keresi. Felhasználta a hit és 
lelkismeret ezen meghamisításait czéljaira, de nem 
ő találta fel, uralkodnak ezek az európai társadalom 
felszínén, és a föld hatalmasai mint oly hatalommal 
számolnak velők, melyet nem tanácsos megvetni. 
Nem igy a védtelen pápa, ki Pállal a nemzetek apos-
tolával, kinek dicsőséges sírja fölött romlásnak in-
dult templomát megnyitotta, igy szólhat: „nem 
vonakodtam nektek hirdetni az Isten minden ta-
nácsát." 

Ezáltal nagy intelem adatott nekünk. A tévely-
géseknek, melyek az istennélküli állam által a tár-
sadalmon uralkodni törekednek, vannak közöttünk 
hirnökei és hivei ; de kicsiny azok száma, kiknél 
mélyen gyökeredznének a szivekben. Miért sikerül 
ennek daczára oly feltűnő állást elfoglalniok ? Ho-
gyan lehetséges, hogy az élet erkölcsi javait védő 
intézményeket veszélyeztethetnek, és megháborító 
befolyásukat egész a család kebelébe vihetik? Nem 
erejök az, melynek az eredményeket köszönhetik, 
hanem részben tapasztalatlanságnak, részben azok 
félelmének, kikhez merészen közelitenek tanaikkal. 
Igy, hogy csak egyet említsünk, ki nem akarná kö-
zöttünk, hogy az ifjúság szorgalomra, és erkölcsi jó 
magaviseletre indíttassák, istenfélően és kötelesség-
htíen neveltessék.és megtanulja az élet első korát hasz-
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nosan tölteni ? Ha azonban intézmények, melyek e czélra 
nélkülözhetetlenek, a haladással meg nem férőknek állíttat-
nak, ha engedmények, melyek az ifjúság vesztére szolgál-
nak, a szabadelvüség nevében követeltetnek, váljon hányan 
találkoznak, kik érzelmeiket nyíltan bevallani, és a jóra 
közreműködni mernének ? Ugyanez történik más kérdések-
nél is, melyek a kereszténynek, a polgárnak, az embernek 
érdekeire vonatkoznak. 

A jól értett szabadság az emberek legfőbb előjoga, 
legdrágább kincse. Mivel mi Istenérti Jétre határozhatjuk el 
magunkat, és semmi sem akadályozhat Istennel lenni, azért 
a világtéreken felülemelkedünk, és Isten zsámolyánál leljük 
a nekünk kijelölt helyet. Ezen szabadság erejénél fogva hi-
vatva vagyunk kicsinyben és nagyban azon meggyőződé-
sekért helyt állni, melyek által Istennek és észnek adunk 
tiszteletet. A meggyőződés hűsége ég felé vezet, de ez egy-
szersmind a föld sava, mert nélküle a társadalom megrothad. 
A tévelyek, melyek az istennélküli államkövetelményében 
lelik kifejezésöket, kárhozatosak, és megvetésre méltók, 
mert jellegük a képtelenség, mivel oly állításokra támasz-
kodnak, melyek vagy szavak értelem nélkül, vagy a melye-
ket magasztalóik is tetteik által megtagadnak. Azért bátor-
ság, bizalom ! Megvetik azon harczost, ki futásnak indul, 
midőn az ágyuk halált és vészt szórnak. A szólamok üres 
hangja fogná hát elriaszthatni a férfiút, embert, keresztényt 
attól, hogy meggyőződését nyíltan hirdesse, és tettleg érvé-
nyesítse ? Ami ellenmondást szenved, az porladozó félben 
van. Lehet, hogy a szenvendélylyeli szövetsége által az erő 
látszatát nyújtja, de ha a meggyőződés bátorsága lép fel 
ellene, akkor visszariad. Igen, mi mától kezdve szorosan 
akarunk összetartani. Istenért és az észért. Ezáltal a haza 
ügyét képviseljük és az emberiségét, s méltókká tétetünk 
Az előtt, ki az angyalok előtt csak azokat fogja magáéinak 
vallani, kik az emberek előtt őtet vallották. Ti pedig szere-
tett ügytársaim, tegyetek bizonyságot az igazság mellett, 
mely az égből származik, élő buzgalommal, és kitartó türe-
lemmel, az Isten lelke legyen szavaitokon, hogy az Üdvözítő 
drága vérével megváltott hivek a hit és szeretet erejével ha-
ladjanak az üdvösség utain. (A bécsi érsek föpásztori levele.) 

Laubheimer F. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BUDA, aug. 21-én. (Vége.) Ön azt feleli reá, hogy or-

szágos, azaz közös. Csak 1848 előtt is nem vitáznánk e szó 
felett ,országos'; igen, mert akkor az ország katholikus 
elvekre volt fektetve, az ország törvényeiben az ország és 
intézményeinek catholicitása kétségbe sem hozatott, hanem 
azóta a viszonyok változtak. Az 1848-iki törvények a XX-
t. czikkelyben minden vallások egyenjogúságát kimondván, 
indirecte az országot katholikus jellegétől megfosztotta. 
Minek következtében mi katholikusok, kik eddig érdekeink 
és alapítványaink és intézeteink mellett szivesen eltűrtük 
az országos nevet — most e név iránt méltó tartózkodással 
viseltetünk és intézeteinkre, alapitványainkra méltán köve-
teljük a katholikus nevet. Különben megjegyzendő, hogy 
pesti egyetemünknek nem ,országos', hanem,királyi'a czime. 

Ezt csak ugy futtában megjegyezvén, nézzük azon 
érveket, melyekkel állítását támogatni iparkodik. 

Első érvül egy döntő ok helyett distinctiot hoz fel, a 
fundus religionis és a fundus studiorum között. 

Ebből ugyan a laicus embei még semmi argumen-
tumot sem olvas ki, de ön mégis segit rajta ily forma okos-
kodással : 

a f u n d u s re l ig ionis k a t h . t u 1 a jd o n, elismerem, 
(kérem szerkesztő ur,ezt szórt betűkkel tessék nyomatni, hogy 
suo tempore könnyen rá akadhasson mindenki, hasznát fogjuk 
venni*) de a fundus studioram intézmény : atqui a fundus 
studiorum szinte alapja az egyetem fentartásának ; tehát 
ha az országos, ez is, q. e. d. Ez az ön okoskodásának veleje. 

Atqui a fundus studiorum nem alapja az egyetem fen-
tartásának, melynek külön önálló és átalában kath. egy-
házi vagyonból alakult alapja vagyon; összedűl az egész 
okoskodás, és az egyetem eszerint ismét nem leszen kö-
zös. q. e. (1. 

Második érv a gyakorlat. 1790-ik év óta folytonosan 
voltak és vannak protestáns tanárok. 

Ezen argumentum amily gyönge , ép oly háladatlan 
és tanulságos reánk a jövőre nézve. Mert habár bold. eml. 
Pázmány Péter és kath. királyaink, mikor az egyetemet ala-
pították és gyarapították, különös tekintettel voltak annak 
kath. jellegére : a gyakorlatban mégis nem mentek a szélső 
szigorúságig. 

Az orvosi tudomány, tudjuk, mily jótékony samarita-
nusa az emberi nemnek. Eletet lehelő, fájdalomenyhitö, jaj-
és kesergés szüntető, különös isteni adomány, a gyógytu-
domány. 

A catholicismus bármily következetes és szigorúnak 
látszik is elveiben, gyakorlatában mégis mindig vezércsilla-
gul, cselekvési indokul a keresztény szeretetet követi. A 
keresztény szeretet, ha boldogíthat, nem teszen különbséget 
vallás és vallás között, mivel ily ténynél csak embert tart 
szemei előtt. Igy történt, hogy a pesti katholikus egyetem 
felügyeletével megbizottak, az orvosi tanszékekre kineve-
zendők körül nem jártak el azon következetességgel a val-
lási elvre nézve, mint azt talán az intézet jellege magával 
hozta volna. Az orvosi karnál kivételt engedett meg és át-
nézett a szenvedő emberiségért, melyért kész volt némely 
kitűnő orvosi egyénre nézve a kivételt elszenvedni. De ezt 
csak a kitűnőkre engedte meg, az egyenlő tehetségek megvá-
lasztásában jogához ragaszkodott. 

Es mi távol attól, hogy elődeink és az egyetem ügyeit 
kezelök ezen igazán keresztény nagylelkűségét és fölülemel-
kedettségét roszalnók ; de épen azért annál inkább érezzük 
azon háladatlanságot, hogy épen azon a résen, melyet ke-
resztény szeretetünk a szenvedő emberiség kedveért ma-
gunk törtünk, most erővel akarnak behatolni tulajdonunkba. 

Ne gondolja pedig t. H. ur,-hogy ezen kivétel talán 
azon okból történt, mert az orvosi tudományban legkevesebb 
alkalom nyilik a vallás ellen beszélni ; hiszen kiki ismeri az 
orvosi tudományok természetét, melyek az emberi élet ere-
detét és határát kutatván, nem egyszer nyilik alkalmuk 
olyan észrevételek tételére olyas dolgok körül, melyek a 
lancetta élén túlesvén, a vallás országába tartoznak. De a 

*) Igen, lia egyik protestáns a másikát nem desavouálná, mint t. 
T. Gedeon az 1840—44-i protestánsokat, kik a vegyes házasságokra ál-
dást akartak kicsikarni a kath. paptól. Szerk. 
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catholicismus meggyőződése erejében és tudatában inkább 
eltűrte azon lehetőséget, csakhogy a szenvedő emberiségnek 
keresztény érzületében valamikép kárára ne legyen. 

Hogy ezen nézetek voltak az egyetem ügyeit vezető 
férfiak előtt, leginkább kitetszik onnan ; hogy ily kivéte-
lekre csak az orvosi karban akadunk, mig a többi karoknál, 
legalább tudtommal — a legújabb korig Vámbéryn, Jurá-
nyin kivül — alig történt meg. 

Már most quia ego bouus sum, tu malus es ? 
A jövőre nézve ez talán intésül szolgálna nekünk, hogy 

saját tulajdonunk kezelésében több elővigyázattal és na-
gyobb következetességgel járjunk el, a kivételt csak ott en-
gedvén meg, ahol azt igazán az emberi jólét követeli. Lám 
önök e tekintetben sokkal következetesebben járnak el. 
Meggyőződésem az, hogy legyen valaki bár a világ csuda-
bölcse, mint katholikust, önök tanintézeteikben semminémü 
körülményekben nem alkalmaznák. Pedig a tudomány önök-
nél is számolhatna kivételre. Nem mondom, hogy helytele-
nül járnak el, csak ne vegyék rosz néven, lia mi is hasonló 
eljárást követelünk. 

A 3-ik érvet meriti a Corpus jurisból, különösen az 
1729, 17; 1723, 70; 1741, 43, és 1741, 44. t. czikkelyeket 
illeti, melyekből oly világosan véli bebizonyitandónak a 
pesti egyetem közös voltát. Ezekre nézve következő felvilá-
gosítással szolgálok: 

a) az 1729, 17. t. czikkben az mondatik : 
„Quoad fundationem Hrabovszkyanam et Szirinaya-

nam S. C. ac R. Majestas, partibus eatenus interessatis, ju-
ris viam utique admittet ; ut primum eidem S. M. Sacrat. 
de una et alia, ulterior genuina, et circumstantialis informa-
tio (unde etiam constet, quo nimirum spectet ?) submissa 
exstiterit." 

Ezen articulusban egy szóval sincs több, csak az, hogy 
el fogja dönteni a Fölség, kié legyen a kérdéses fundatio ? 

Már most, mi történt e fundatioval, jelenleg tudomásom 
nincsen ; keresheti t. H. Boldizsár; de Hrabovszky és Szir-
may alapitványát keresni köteleztetvén, ne keresse az egye-
temet. Tegyük, hogy a tanulmányi alaphoz csatoltatott, és 
tegyük fel, hogy talán az önöké : már most mi következik 
ebből ? csak az, hogy önöknek a tanulmányi alapban a neve-
zett alapítványi összeghez joguk van, ha az a király által 
önöknek Ítéltetett, s még ki nem szolgáltatott. De már mon-
dottuk, hogy a tanulmányi alap nem alapja az egyetemnek 
és igy minden következés az egyetemre nézve elesik. De te-
gyük fel azt is, hogy a tanulmányi alap csakugyan segítené 
az egyetemet, ebből épen nem az következnék, hogy önök-
nek is joguk van az egyetemre ; hanem csak az, hogy igé-
nyeiket azon fundatiora nézve érvényesíthetik, ha mégis az 
önök czéljaitól elvonatott. Ezt senki sem fogja rosz néven 
venni. De azért, hogy egy pár száz forintos fundatió esetle-
gesen, vagy más okok miatt az állit óla g közös tanulmányi 
alaphoz csatoltatott, azt állítani, hogy joguk van a többi 
100 ezer ftos kath. alapokhoz, — ezt a logikát valóban nem 
értem. 

Ezenfelül még inkább elesik minden argumentatioja, 
ha a Hrabovszky és Szirmay-féle fundatio netalán ösztön-
dijakra fordíttatott a két nevezett család férfiaira nézve ; 

b) még kevesebbet győzött meg t. H. ur az 1723, 70. 

tcz. rubrumával; ez igy szól : „Filiorum patriae in bonis disci-
plinis educatio et ut fundationes ac pia legata quoquo modo 
neglecta restaurentur," ebből, és az idézett 4. tczböl : 

„Ceterum ut in academiis non tantum philosophicum, 
theologicum, et juridicum Studium — exactius separatim, et 
statutis lioris — sed et alia quaevis in exteris universitati-
bus publice doceri consueta, et statui quoque publico, et mi-
litari deserventia studia tractentur," 

hogy mikint következtetett ezen t. czből a pesti egye-
temre, miután azon tczk. egyedül az országos akadémiákról, 
mint péld. a pozsonyi, kassai stb. szól, nem tudjuk. 

A pesti egyetemről itt egy szó sincs, legkevésbé az, 
hogy nem lenne katholikus. Sőt épen e törvényczikk mu-
tatja az akkori törvényhozók gondosságát az alapítványok 
föntartásában ; s lia a protestánsok akkor vágyakodtak vol-
na az egyetemre, a törvényhozók e czikkben visszautasí-
tották volna. 

c) Az 1741 43. tcz.-ben csak ez van, hogy a Pázmány 
Péter által Nagyszombatban alapított nemesi convictus alap-
jához M. Terézia király 2000 ft. rendelt fizettetni a királyi 
kincstárból. 

Már most mi köze a nagyszombati convictusnak a pesti 
egyetemhez ? Hiszen ott még az a Pázmány-féle fundatio 
fenáll, és stipendiumok adatnak belőle. 

De tegyük fel, hogy 2000 ftot húzott volna is az egye-
tem a kir. kincstárból, mi következik ebből ? Hányszor hú-
zott, vagy kapott valamely prot. templom, vagy iskola se" 
gélyt a kir. kincstárból, váljon azért lehet-e nekünk katho-
likusoknak jogot formálni azon intézetekre? megszünt-e 
azért a prot. templom, vagy iskola protestánsoké lenni ? 

c) Ami végre az 1741, 44. t. czikkre való hivatkozást 
illeti, az épen nevetséges, mert az egri Foglár-féle alapít-
ványnak épen semmi köze a pesti egyetemmel. 

Örömmel megragadom az alkalmat ezen, talán kevéssé 
ismert főpap rövid történetét adni, az egri albumból, nt. 
Zsendovics József érseki levéltárnok ur ékes tolla nyomán. 
Foglár György Csejthén szül. 1670 Nyitra vármegyében. 
Előbb esztergomi, később 1707 egri munkása volt az egy-
háznak. 1710 kanonok levén, belátván — mint alapitó-le-
velében írja — a törvény-tudománynak a magyar nemzet 
fiaira hasznát és szükségét, elhatározá egy jog-iskola felál-
lítását Egerben. 

1740-ben nov. 29-én tartott káptalani tanácskozmány-
ban bemutatá alapító-levelét, mely szerint az állítandó jog-
intézet részére almagyari szőllőjét, és készpénzben 25 ezer 
r. ft. tesz le az egri káptalan kezelése alá, hogy az évi ka-
matokból egy, a hazai jogból előadásokat tartandó tanár 
dijaztassék, s tizenkét nemes, és a hazai jogot tanuló katho-
likus ifjú, a papneveldében lakással és élelemmel ellátassék. 
Későbben tőkéjét 50,000 v. ftg. kiegészité. 

Mig egyrészt az 1741-i országgyűlés, menjen minden 
felekezetességtől, e tényt oly szépnek találá, hogy méltónak 
tartotta arról törvényczikkelyeiben is megemlékezni : más-
részt a kath. alapító főpap szinte nem tartotta veszélyesnek 
alapítványát nemcsak az egri főpásztor és káptalan, de még 
Heves vármegyének felügyelete alá helyezni, daczára, hogy 
tudta, miszerint Heves vármegyében más vallásúak is 
laknak. 
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Tette azt először azért, mert tudta, hogy Heves vár-
megye főispánya a püspök, ki bizonyára megvédendette ala-
pítványát, ha megtámadták volna; de tette azért is, mert 
tudta, hogy a hevesmegyei akatholikusok, távol attól, hogy 
az ellen bármit megkisérlettek volna,sőt azt mintegy nagy or-
szágos és vidéki jótéteményt becsülni fogják, fiaikat is 
elküldik Egerbe a joghallgatásra, amint az a jogi tanfolyam 
rendezésével ugy is történt, ugy hogy most oda kath. és 
nem-kath. egyaránt jár jogot tanulni. 

1754. oct. 12. végezte be ezen Isten dicsőségéért és 
hazája és nemzete felvirágzásáért egyaránt lelkesülő nemes 
pap az ő földi életét. Ezekből láthatjuk, mit ér azon érv, me-
lyet az 1741. 44. tczből meriteni vélt. 

Nemcsak az articulusokat kell citálni, de azok törté-
netét is, és a dolog más szint nyer. — Ezek lennének tehát 
azon érvek, melyekkel eldöntöttnek vélte azon kérdést : 
kath.-e a pesti egyetem vagy vegyes felekezetű ? t. Halász 
ur, miután igy a H. ur által idézett argumentumok egy-
től egyik semmiseknek bizonyultak be — 

mert a fundus studiorum nem alapja a pesti egyetem-
nek ; (nem is emlitve, hogy a fundus studiorum is katho-
likus) 

az 1723. 76-ki tcz. az országos akadémiákról szól; 
az 1741. 43. tczben a nagy-szombati nemesi finevel-

déről van szó, melynek tőkéje még most is ott van ; 
az 1741. 44. tcz. megdicsér egy kath. főpapot, mert 

egy, a pesti egyetemen kivüli jogfolyamot alapit katholikus 
pénzen, és ezt az ország és Hevesmegye oltalmába ajánlja, 
hogy alapitványa a kitett czéltól el ne vonassék. 

A gyakorlati hivatkozás pedig, csak a kivételességre 
való hivatkozás; a kivétel pedig bizonyítja a szabályt — 
méltán kérdem, hogyan írhatta oly fennen : „mennyire alap-
talan állítás az, mintha a pesti egyetem kath. tanintézet 
lenne, következőkkel bizonyítom"? 

Vagy talán azt véli H. ur, hogy mi, ha egy két tcz. és 
§§-t oda ir, mindjárt megijedünk ? vagy talán azt véli, 
nem tudjuk, mi van a mi törvénykönyvünkben megirva ? 

Máskor, ha alaptalan állításokat akar megczáfolni, jó 
leszen több alapossággal bíró érvek után látni, hogy az 
ellenkező ne bizonyuljon be. 

Ezzel befejezhettük volna válaszunkat t. H. ur czik-
kére. De meg nem állhatjuk, hogy t. H. urat a történeti 
igazságról még jobban meggyőzendök, itten néhány törté-
neti adattal is ne szolgáljunk, melyekből világosan ki fog 
tűnni, hogy mi nem akarjuk csak most elsajátítani a pesti 
egyetemet, hanem hogy nekünk ahoz létezése óta jogunk 
volt, és hogy ez soha semmi időben meg sem szűnt, mert 
meg nem szűnhetett, kétségen kivüli tulajdonunk lenni. 

Ugy vélem, a pesti egyetem minémüségét legjobban 
megtudhatjuk az alapító, és annak az alapitó-levélben kife-
jezett szándéka után. 

Az elsőt tudjuk, ki volt, és a másikát birjuk. 
Idővel Pestre áttett magyar egyetem alapitója, a hall-

hatatlan emlékű Pázmány Péter volt. 
Pázmány ! maga e név elegendő lenne-e kérdés eldön-

tésére ! Pázmány Péter ! kinek providentialis feladata volt 
a kath. magyar egyházban, kinek nevéhez annyi dicső em-
lék fűződik az egyházra nézve, bizonyára nem alapított 

volna más, mint kath. egyetemet. Ki is merné csak fel is 
tenni, hogy e nagy érsek a protestánsokká! közös, tehát ve-
lünk együtt a protestánsok javára alapított volna egye-
temet ? 

Szerencsére, hogy e nagyon is könnyű és világos fel-
tevést, az ö világosan kifejezett szándékával a meglevő 
alapitó-levélből is vagyunk képesek kétségen kivül helyezni. 

Az 1635. maj. 12-én Pozsonyban kiállított alapitó-levél-
ben ezeket olvassuk mindjárt az első sorokban: 

„Nos Petrus ett. Saepe nobiscum anxie expendentes, 
qua rationo, et catholicam religionem in Hungaria propa-
gare, et nobilissimae gentis Hungaricae dignitati consulere 
possemus ; inter cetera adjumenta primarium illud occur-
rebat, ut aliqua studiorum universitas erigeretur." 

Es tovább. . . „Cum igitur pro zelo gloriae Dei, ac 
religionis promovendae nostram oblationem nomine socie-
tatis páter generalis acceptant." 

Es a záradékban ugyan eme szándékát fejezi ki, mi-
dőn irja : 

„Quae omnia, ut a nobis pura et sincera intentione 
religionis catholicae promovendae, ac patriae carissimae 
sublevandae fiunt." 

Már most mindezekből világos, minő a pesti egyetem 
jellege s katholikus-e vagy közös a protestánsokkal? 

Ugyan e szándékát fejezi ki a dicső alapitó azon le-
vélben, melyet II. Ferdinand császár és királyhoz 1535. sept. 
27-én intézett az általa alapított egyetlen magyar egyetem 
megerősítése végett : 

„Ad catholicae religionis incrementum, et culturam 
Ungariae maxime opportunum judicavi semper, ut universi-
tas erigeretur . . . Nunc Deo benedicente, aliquibus facultati-
bus, ad fundationem et primae et adhuc unicae in Ungaria 
universitatis instructus, libenter Ecclesiae Dei mea omnia 
accomodavi, ac fundationis universitatis fundamenta jeci." 

Az alapitónak eme szándékához képest erősíti meg az 
egyetemet 1635. oct. 18-án II. Ferdinand császár és magyar 
király ezen szavakkal : Nos Ferdinandus II. sat. 

„Ab eo statim tempore, quo . . . regnorum . . . suscepi-
mus guberm cula, nihil antiquius... umquam habuimus quam 
ut subditorum . . . securitati, ita adjuvante Deo, consulere-
mus, ut in iis consummata quaedam virtutum omnium efflo-
resceret dignitas, et religionis catholicae Veritas," sat. sat. 

Kell-e ehez több commentár? 
De még tovább megyek. II. Ferdinand császár és ki-

rály Bécsből 1676. dec. 2-án kelt határozatában, melyet va-
lamennyi érsek és püspökön kivül, hadai gróf Vesselény 
Ferencz nádor, Nádasdy Ferencz országbíró, gr. Zrínyi 
Miklós Dalmát-, Horváth- és Tótországok bánja, gr. Csáky 
István tárnok, gr. Erdődy György főkamarás, gr. Pálffy 
Miklós főajtónálló, gr. Batthyányi Ádám főétek- s gr. For-
gách Ádám főpinczemesterek aláirtak, és melyben a magyar 
egyetem tanárainak kötelességeivé teszik : 

„Nos Ferdinandus II. etc. 
. . . . expedite judicavimus (quod ab aliis in orbe chri-

stiano erectis Deo et beatissimae Virgini devotis universita-
tibus pie sancteque factitatum accepimus) universitatem 
nostram, paucis abhinc annis in regno nostro Hungáriáé 
fundatam, quam omnes probae sanaeque doctrinae agno-
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scunt, peculiari decreto adstringere, ad asserendam, tuen-
dam propagandamque piam ejus immaculatae conceptions 
sententiam." 

Már kérdem, miképen magyarázza meg nekem t. II. 
B. ur ezen rendeletet, ha a magyar egyetem közösnek alapít-
tatott, mikép lehetséges egy vegyes tanintézet tanárait arra 
kötelezni, hogy egy specifice katholikus, akkoriban csak 
egyetemes véleményű, most már az egyház által is megha-
tározott hitczikkelyt védjen ? 

Kérdem, mint azon fent idézett nagynevű ősök és hő-
sök, kik történetünk lapjait oly méltán díszítik, kinek párt-
ján állanak, az enyimen-e vagy t. H. B. urén? 

Minőnek bizonyítják az egyetlen magyar egyetemet, 
katholikusnak vagy közösnek-e ? Ha pedig jezsuitából lett 
érsek, bibornok által a pesti egyetem katholikusnak alapít-
tatott ; — ha II. Ferdinand király által, ugy amint alapít-
tatott, katholikusnak erősíttetett meg; — mondják meg, 
kik ezen egyetemet a protestánsokkal közösnek akarják, 
mikor, és miképen kezdett ezen egyetem alapittatásától 
elszakittatni ? mikor, miáltal, miképen sziint meg katholikus 
lenni '? mikor kezdett prot. is lenni ? 

Idézhetnék még több okmányt is, melyekből ismét ki-
tűnnék, hogy Lósy, Szelepcsényi és más nagynevű eszter-
gálni érsekek csak kath. egyetemnek hagytak alapítványo-
kat ; idézhetnek Maria Terézia alapitó-levelét, melyből ki-
tűnik, hogy mind azon alapok és források, melyekből az 
egyetem életét meríti, mind kath. javak, u. m. prépostságok, 
apátságok stb. valának; idézhetnénk több helytartósági le-
iratot, melyekben a pesti egyetem catholicitása kétségen 
kivülinek helyeztetik ; de minek ? Aki a már felhozott 
érveknek nem hisz, az a többit is kétségbe fogja vonni, 
olvasó közönségemet pedig, mely mind ezeket jól ismeri, 
csak untatnám vele. 

Tehát, hogy a pesti egyetem kath. jellegű, azt bi-
zonyítja 

a) a történelem ; 
b) a zavartalan birtoklás, vagyis a jogfolytonosság, 

melyet a politikai téren annyira sürgetnek, de a társadalmin 
elismerni vonakodnak ; 

c) azon folytonos veto, melyet nm. püspöki karunk és 
a kath. közönség hallatott, valahányszor az egyetem kath. 
jellege ellen valami megkísértetett ; 

d) bizonyítja maga a kivételesség, mely szerint nem 
kath. tanárok csak sok nehézség és kitűnő hírnév után ne-
veztettek ki rendes tanárul, amiért is mellettünk idézhetjük 
ama régi közmondást: exceptio firmát regulám in casibus 
non exceptis in contrarium. 

Záradékul, midőn mi a pesti egyetem catholicitását 
védjük, azt korán sem teszszük akár gyűlöletből, akár szíík-
keblüségböl protestáns atyánkfiai iránt : hanem teszszük 
azt azért : 

mert a tulajdonjogot védeni kötelesség ; 
mert nem a történeti és tulajdonjog tagadása az ut, 

melyen valami engedményt kisérelhetnek megnyerni egye-
temünkön ; 

mert e tekintetben a protestantismus sehol e világban, 
sem hazánkban sem külföldön nem ment elő példával, hogy 
tanintézeteiben kath. tanárokat alkalmazott volna; 

mert tartunk attól, hogy kétségbevonhatlan jogunk 
önkénytes feladása után maholnap csupa háladatosságból 
megtűrt jövevényekké válnánk tulajdonunkban ; 

mert habár én is osztom, hogy nevetség azt állitani, 
mintha a mértant, gazdászatot, vegyészetet, és csillagászatot 
máskint kell tanítani egy prot. és máskint egy kath. iskolá-
ban ; mindazonáltal nem nevetség azt állitani, hogy egy 
tanárnak, ha akarja, lehetséges magába a mértanba olyas 
tételeket és állításokat becsúsztatni, melyek amint egyrészt 
a protestantismust, ugy másrészt a catholicismust éretlenül 
vagy dicsérhetik vagy gyalázhatják; — nem nevetség azt 
állitani, hogy az iskolában magyarázat közben, vagy azon 
kivül mindenféle érintkezésben elég alkalma nyílik egy hi-
tétől áthatott vagy meggyőződésében túlbuzgó tanárnak oly 
csipős észrevételeket tenni, melyek a kath. érzületet sértik, 
vagy gúnyt űzni olyas tárgyakból, melyek előttünk szentek 
és minden tiszteletünkre érdemesek. Renan nyelvészeti elő-
adásaiban talált módot Jézus istenségét tagadó nem mondom 
tanáról, de káromlásáról több ízben szólhatni ; Ivánka, pa-
taki collegiumi tanár talált módot a cantustanban is nem-
csak a katholikusok, hanem a történet ellen is rágalmakat 
irni a „Dicsértessék"-röl. Olvasóink emlékeznek ezen pataki 
esetről, s mink soha sem fogjuk feledni ; 

mert a protestáns tanároknak erre nincsen szükségük, 
levén nekik elég terük a pesti, debreczeni, sárospataki, 
pápai, nagykőrösi s a többi főiskolákban ismereteiket a ha-
zának hasznossá tenni ; 

mert szabadságukban álland akármelyikét a nevezett 
főiskoláknak egyetemi rangra emelni ; 

végre, mert száz oknak is egy a vége, a pesti 
egyetem a miénk és azt csak amúgy könnyedén minden 
jogszerű védelem nélkül kiadni kötelességsértésnek tar-
tanok. 

Reménylem, hogy a pesti egyetem melletti vádiratom-
ban a közösen kitűzött kimély alapjáról le nem tértem. Meg-
győződésem igazságát megdönthetlen történelmi alapok vé-
dik és én azokat egész tisztelettel t. H. B. ur irányában elő-
adtam : reménylem, hogy t. H. B. ur is azok elolvasása utáű, 
ha meggyőződéséből engedni nem fog is (amit nem hiszek,) 
de legalább ezentúl óvakodni ezen kifejezéstől: „alaptalan 
állitás, hogy a pesti egyetem katholikus." A nemes ellenfe-
lekhez illő nyugodtsággal és nemességgel teszem le tollamat, 
azon forró óhajtással : vajha a béke és egyesség közöttünk 
egymás jogainak kölcsönös tisztelete alapján mentől előbb 
helyreállana ! 

Gellért. 

IRODALOM. 
Az első fejezethez, — melyben a szokásos üdvözlet 

és bevezetés után, azon esztelenséget rajz ólja sz. Pál, melyet 
a pogányok bálványaik imádásában elkövettek, s azon er-
kölcsi romlottságot tünteti olvasói elé, melybe Isten őket 
bűneik büntetéseül siilyedni engedé, mert ámbár a Teremtöt 
teremtményeiből fölismerhették, még sem viseltettek kellő 
tisztelettel iránta — érdekes jegyzeteket csatol a szerző. 
„Mig zsidó vala, Saul nevet viselt, de sz. Lukács apóst. 
Cselek, könyv. 13, 9. már Pál néven is említi, s aztán foly-
vást ugy nevezi. Ezen névcsere okát illetőleg különféle véle-



127 

menyeket találunk. A sz.-Írásban sehol sincs följegyezve, 
hogy Saul Je'zustól uj nevet nyert volna, mikép Simonról 
sz. János evang. 1.42. olvassuk; de ismert dolog, miszerint 
a zsidóknál bevett szokás vala, uj nevet venni föl, midőn 
valaki uj méltóságra emeltetett vagy életének valamely ne-
vezetes eseményét akarta megjelölni. Ezen szokásnál fogva 
tehát Saul is uj nevet vett föl megtérése után, hogy életé-
nek uj korszakát uj név alatt kezdje meg. Ezen nevet hasz-
nálva különösen a pogányok között, kiknek apostoluk vala, 
hogy mikép sz. Ágoston megjegyzi : nevével is legkisebb 
apostolnak vallaná magát szerénységből, (navlog — kicsiny.) 
Sz. Pál szerénysége átalábau minden leveleiből kitűnik, s 
itt is példát találunk rá, midőn Jézus Krisztus szolgájának 
vallja magát. Minden ember Jézus szolgája, s ő mindnyá-
junk ura, mert sz. vérével váltott meg benünket ; de sz. Pál 
más tekintetnél fogva is Jézus szolgájának nevezhette ma-
gát, minthogy rendeltetése vala : különös szolgálatot tenni 
az egyházban," stb. Sz. Pálnak vezéreszméje s a romai hí-
vekhez irt levelének főtárgya, mikép 16 — 17-ik versből 
érthető,azon állításban van kifejezve, hogy az emberek élő hit-
tel nyernek Istentől megigazulási kegyelmot, nem pedig a 
természeti vagy ó szövetségi törvények megtartása, s azok-
hoz mért cselekedeteik által. Állítását indokolandó, világo-
san kimutatja : a pogányok és zsidók egyiránt bűnösök, s 
e szerint kárhozatra méltók valának. A pogányokról azt 
mondja : hogy ők az evangéliumban foglalt kinyilatkozta-
tás szerint Isten haragját vonták magukra, minthogy t. i. 
részint nem iparkodtak kellőleg az igazság ismeretéhez 
eljutni, részint elmulasztották a fölfedezett igazságot nyíl-
tan bevallani és terjeszteni. „Hanem hiúkká lettek gondo-
lataikban és meghomályosodott az ő esztelen szivök, magu-
kat bölcseknek mondván, bolondokká lettek." (21, 22 v.) 
„Divum certe Platonem immerito appellari, cum alia plurima 
tum haec inprimis sententia probat : parentem et opificem 
univeraorum neque invenire facile, neque inventum in vul-
gus promulgare tutum est. Sic Seneca veritatem captivam 
detinuit, cum populo colens falsos deos, tametsi unum verum 
Deum agnosceret. Iste (inquit s. August.) quem philosophia 
quasi liberum fecerat, tarnen quia illustris populi romani 
senator erat, colebat, quod reprehendebat, agebat quod ar-
guebat, quod culpabat adorabat : quia videlicet magnum 
aliquid eum philosophia docuerat, ne superstitiosus esset in 
mundo, sed propter leges civium moresque hominum, non 
quidem ageret fingentem scenicum in theatro, sed imitaretur 
in templo : eo damnabilius, quo ilia quae mendaciter agebat 
sic ageret, ut eum populus veraciter agere existimaret. 
Oenophon et Plato docent Socratem diis graecorum sacri-
ficasse, et inter alia gallum Aesculapio. Sic Plato eosdem co-
lendos censuit, quod lex gentium ita iuberet. Trismegistus 
daemonum simulacra colenda esse docet, ut benefaciant. 
Eadem colenda esse ob metum legum politicarum docuit 
Cicero." (Nat deor. Vide Cornel, a Lapid. in h. 1.) Miután 
az igaz Isten helyett hamis isteneket koholtak, s azon tisz-
telettel, mely a mindenség Alkotóját illeti, gyarló emberek-
nek, esztelen állatoknak, lelketlen dolgoknak, s néma bálvá-
nyoknak adóztak, Isten is elfordult tőlök, és magokra hagyta 
őket. Ennek gyászos eredménye csak hamar mutatkozott 
rajtok. Nemtelen érzéseik dühösen törtek ki, vétkes szenve-

délyeiknek rabjaik lettek. „Feminae cum virorum licentiam 
aequaverint, corporum quoque viril ium vitia aequaverunt; 
non minus pervigilant, non minus potant : oleo et mero vi-
ros provocant, libidine vero nec maribus cedunt, pari natae : 
Dii illas deaeque maie perdant, adeo perversum commen-
tae genus impudicitiae. (Sen. epist 95.) Quantopere puerorum 
amoribus insanierint Romani non imperatores solum, verum 
etiam cives, docere possunt Suetonius, Tacitus, Horatius 
Juvenalis, et Antemidotus. — (Sueton. Ner. 28.) Puerum 
Sporum exsectis testibus etiam in muliebrem naturam trans-
figurare conatus, cum dote et flameo persolemni celeberrimo 
officio deductum ad se pro uxore habuit. Exstatque cuiusdam 
non inficetus jocus, bene agi potuisse cum rebus humanis, 
si Domitius pater talem habuisset uxorem. (Rosenmüller 
Sehol, in ep. ad Rom.) — Gentiles non tantum plebejos sed et 
philosophos, ac nominatim Socratem infami paederastiae 
vitio laborasse tradit Philo (1. 2 de vita contempl.) Idem Vi-
tium Piatoni adseribit Laertius, Gellius ac Plutarchus. Addit 
s. Chrysost. Solonem, et alios philosophos non tantum paede-
rastiam fecisse, sed et earn quasi honestam laudasse, et legi-
bus sanxisse, statuisseque, ut illám exercere possent liberi, 
non autem servi : quasi paederastia non servos, sed libe-
ros tantum deceat, sitque et ipsa ars libera et liberális. (Cor-
nel a Lapid. in h. 1.) 

A második fejezet elejének földeritégéért is elismeréssel 
köszönünk szerző urnák, mert a megnyugtató magyarázat 
nélkül aggodalmasan olvasandják a kezdők az első fejezet-
től mint protasistól idegenkedni tetsző apodosist. Mert a po-
gányokról a zsidókra átmenetel kissé nehézkesnek látszik, 
minthogy az apostol kiméletböl átalános kifejezést használ, 
anélkül, hogy közelebbről meghatározná, kikről szól tulaj-
donképen ; de a szöveg fokonkint arra irányul, hogy vilá-
gos lesz, miszerint — mond szerző — levelének e részét 
tüzetesen a zsidók ellen intézni. (17,—29 v.) Az apostol 
kemény szavai nyomán, leplezetlenül kimutattatik, hogyan 
czáfolták meg tettleg azt, mivel fenbangon kérkedni szok-
tak vala. „Igen sokat helyeztek a zsidók abban, hogy a 
nemzetek között egyedül nekik adatott positiv isteni tör-
vény Mózes által. Szerettek kérkedni azzal is, hogy mig a 
pogányság több rendbeli és különféle isteneknek hódolt, 
anélkül, hogy ismerte vagy ismerni tanulta volna azokat, 
ők csak Jehovát tartották és vallottak igaz Istennek, kit 
nem pusztán müveiből ismerték az ész sugalma által, hanem 
saját nyilatkozataiból is, melyek a próféták könyveiben és 
egyéb ó szövetségi iratokban olvashatók." stb. 

A harmadik fejezet egyes versei nehéz érteményüek 
az apostol levelében, szólván azok a megigazulásról ; de a 
dogmaticus következetes megfejtés elhárit minden homályt. 
Többi közt érdekes a 28-ik vers : „Mert azt állítjuk, hogy 
az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nél-
kül." Az eredeti szöveget ekkép fordítják : Mert azt állítjuk, 
hogy az ember egyedül hit által igazul meg a törvény cse-
lekedetei nélkül. De Luther Márton volt az első, ki ezen 
szöveget igy elferdítette merő önkényből, s a többiek utána 
indultak. Hasonló merény által könynyü lenne az egész sz.-
irást meghamisítani, s Üdvözítőnket, Pál apostolt, vagy bár-
melyik Isten lelkétől ihletett férfiút kiki ugy beszéltethetné, 
mikép előítéletei vagy ferde nézetei igénylik. Luther és tár-
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sai bizonyára nem tűrték volna, hogy az akkori kath. tu-
dósok közöl valaki symbolikus könyveik egyes tóteleit ha-
sonló módon megváltoztassa ; de ök nem tárták lelkismere-
tes dolognak, az isteni kinyilatkoztatás kútforrását megron-
tani. Egyébiránt helyes értelmezési szabályok szerint még 
azon esetben sem lehetne sz. Pál fönebbi szavainak oly ér-
teményt tulajdonítani, minőt azokból Luther és követői von-
nak ki, ha az eredeti szöveg ugy hangzanék is, mint ők for-
dították ; mert valahányszor a hitről, mint a megigazulási 
kegyelem elnyerhetésére szükséges kellék- vagy föltétel-
ről szól, mindannyiszor élő hitet ért az apostol, mely a ke-
resztény reményt és szeretetet magában foglalja, s eszerint 
helytelenül állíttatik, hogy Jakab apostol tanításával ellen-
kezik. Különösen e helyen minden figyelmes olvasó észlel-
heti : miszerint szavait egyenesen azok ellen intézi, kik azt 
állították, hogy csak ugy nyerhet megigazulási kegyelmet 
az ember, ha Mózes törvényeit követi, s ennélfogva a pogá-
nyoknak nemcsak az evangéliumot, hanem az ó szövetségi 
intézményeket is el kell fogadniok. Ezen hibás állítással 
szemközt az apostol itt azt tanítja, hogy hit által nyer az 
ember megigazulási kegyelmet, mely hitnek jó cselekede-
tekben kell ugyan nyilvánulnia ; de ez nem az ó szövetségi, 
hanem az evangeliumi törvények követésében áll." stb. 

Érdekes részleteket hozhatnánk még az 5-ik fejezet-
ből, elősorolva és fejtegetve az eredményeket, melyeket a 
megigazulás szül ; ugy á 8-ik fejezetből, hol magasztos sza-
vakkal iratik le az igaz keresztény erkölcsi méltósága, s 
azon munkálódás, melyet az isteni kegyelem benne véghez-
viszen ; valamint az erkölcsi intelmek buzgó szakaszait is : 
de ezen ismertetésül felmutatott vázlatos sorokból is kive-
hető az olvasó, mikint szerző pontos körültekintés, búvár-
kodás, s czéljához kimerítő alapossággal járt el feladatában; 
s e munka korunkban kétszeresen érdekes ; mert bár erede-
tiséget magának nem igényel, mint ahogy nem is igényel-
het, de szerzőnek honfiúi érdeme, hogy anyanyelven tette 
közzé munkáját, mert lehet, hogyha latin kiadásban nyo-
matja, alaposan szelid és világos előadása, s kedveltetö rend-
szere miatt csak oly átalános érdekűvé válnék, mintegy Li-
bermann „Institutiones Theologicae" munkája. 

A tán megjegyzés alá jöhető oldalát magunk kiment-
jük. Mert a nagy tudományú nemzetek apostola eszméinek 
országa szorosan bekeritve nem levén, azok ágainak egy-
másba füződése következtében, könnyen történik, hogy ta-
nokban és védokokban ismétlésekkel találkozunk a tanár ur 
müvében is. 

A becses nemzeti s egyházi mű ajánlásáról pedig an-
nál inkább fölmentve érezzük magunkat, minél bizonyosab-
ban tudjuk, hogy sokan, leginkább egyházi szónokok s lel-
kipásztorok, sóvár szemekkel néznek ilynemű munkák elébe. 

l'árvy Alajos, zsérczi plébános. 

VEGYESEK. 
Cs. ap. kir. Fölségének születés napján két testvér-fő-

városban ünnepélyes isteni-tisztelet tartatott, a honatya éle-
teért, boldog országlásáért. Boldog országlás az Isten aján-

déka, melyet a népeknek kell buzgó imádsággal esedezni, mi-
vel a Szentlélek minden ajándékait feltételezi. A királyért 
imádkozni annyi mint saját földi jólétünkért esedezni. — 
Aug. 19-én a királyné ö fölsége érkezett vissza Bécsből a 
szász herczegnövel, kivel az ország nagy ünnepén, sz. István 
király napján részt vett. A bibornok herczegprimás még 
szombaton érkezett Budára, ő vezette a veszprémi püspök, 
Lipthay András és Lévay Sándor vál. püspökök segédlete 
mellett a szászezernél több népsokaság között a menetet, 
mely sz. István jobbját kisérte. Minden hivatal jelen volt a 
templomban, ft. Troll Péter pécsi kanonok magyarul, Romei-
ser József pestvárosi káplán németül szónokolt. — Estve, 
sz. István napján, Rudolf koronaherczeg névnapjának elő-
estéjén gyermeksereg tisztelgett ő fönségénél. Egyik üdvö-
zölte a főherczeget, melyre a főherczeg válaszolt. A ki-
rályné ő fölsége a szász herczegnövel szinte jelen volt e 
gyermekünnepélyen. Királyi asztal vendégelte meg a gyer-
megsereget, mely kezeiben is csemegékkel dúsan megra-
kodtan távozott haza. 

Mink, katholikusok, tudjuk, hogy a lelkigyakorlatok, 
különösen Loyola szent Ignácz által ajánltatva, a jezsuiták 
által vezettetve, az egész kath. világon uj életet nyertek. 
Más szent férfiak, szerzetesek szinte sokat tettek e végre, 
úgyhogy a trienti zsinat után, mely ezen lelkigyakorlatokat 
üdvösnek nyilatkoztatta, a gyakorlatban mindinkább ter-
jedtek : a francziaországi és belga megyékben évenkint 
kétszer tartatnak. — Cuddestonban, Angolországban egy 
protestáns lelkigyakorlatokról olvasunk, mely jul. 18—21-kig 
tartott. Ordo diurnus ez volt : „Silentium semper. Első nap, 
péntek, jul. 10. Este 5 órakor az összejövetel a cuddestoni 
collegiumban. 6 órakor istentisztelet. 7-or thea, 8-or ima, és 
buzdítás a kápolnában, azután kiki saját szobájában elmél-
kedik. 9-or vacsora, 9'/4-kor ima a kápolnában, ezután kiki 
aludni megy. Jul. 19. és 20. 63/4-re felkelés, azonnal ima, 
communio a kápolnában, 8-or fölöstök, 10-kor ima, buzdítás, 
azután elmélkedés a szobákban, ajtatos olvasás, 1-kor ima 
a kápolnában, 1V4 ebéd, 2'/iima a kápolnában, buzdítás 
s elmélkedés a magányban ; 6-or isteni tiszetelet, 9-kor va-
csora, 9% ima, alvás. Jul. 21-én 6 % végső buzdítás, com-
munio, 8 ' /2 fölöstök, 9-kor isteni tiszelet, azután elválás. — 
Kéretik pontosság mindenben. Az étkezés a kitűzött órák-
ban pontosan szoígáltatik ; csend mindig különösen az ét-
kezés közben." — A papismus nagy hódítást tesz az ang-
licán protestánsok között, ha már a jezsuitismus is helyt 
foglalhatott. 

Föltűnő, hogy a szentszék az ő diplomatai okmányait 
olasz nyelven írja. Antonelli államtitkárnak jegyzéke is, 
Aquilar mexicoi követhez Romában, melyben Miksa császár-
nak állításai dec. 27-i leiratjában Escudero ministerhez meg-
czáfoltatnak, olasz nyelven van írva. Az olasz, magát nem-
zetinek nevező kormány pedig francziául ír. Az olasz nyelv 
becsülete, dicsősége a szentszék előtt fontosabb. Az ős ro-
maiak is gyengédek, s gondosak valának, hogy az idegen 
nemzetekhez romai nyelven szóljanak. „Magistratus prisci 
quantopere suant populique romani majestatem retinentes 
se gesserint, hinc cognosci potest, quod inter cetera obtinen-
dae gravitatis indicia illud quoque magna cum perseverantia 
custodiebant, ne Graecis umquam, nisi latine, responsa da-
rent, quo scilicet latinae vocis honos per omnes gentes ve-
nerabilior diffunderetur." — Némely újságok emiitik, hogy 
a porosz kormány már német nyelven kezdi a diplomatai 
okmányokat irai, a muszka pedig orosz nyelven. XIV. La-
jos óta latin nyelv helyett franczia nyelv uralkodott a di-
plomatiában ; ezt most kiküszöbölni kezdik, s első a szent-
szék, mely már évek óta olasz nyelven szól. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Ér-kövy, Ualgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaca és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Az egyházi szónoklat lényege. — 
Egyházi tudósitások. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Az egyházi szónoklat lényege. 

Hogy ezen magasztos és szent hivatalt az ő 
valódi értelmében fölfoghassuk, s hogy azt igazi 
apostoli szellemben s a megígért mennyei áldással 
gyakorolhassuk: mindenek elö'tt szükséges, misze-
rint annak különös természete, s eredeti jelleme s 
hivatásáról tiszta fogalmat seró's meggyőződést sze-
rezzünk magunknak. — Ezen, az egyházi szónoki 
hivatal lényegének meghatározásánál nem szabad 
puszta speculativ nézetbó'l, sem egyenesen csak a 
szónoklattani nézpontból kiindulnunk, amiért is az 
ide tartozó szabályok a profán ékesszólás köréből 
„a priori" koránsem merithetők. 

Mi legyen az egyházi szónoklat, s mi módon 
kezelendő s gyakorlandó: azt 1-ör annak Jézus 
Krisztus általi alapításából; — 2-or azon módból 
kell kiismerni, mely képen gyakoroltatott az magok 
az apostolok és szentek által ? —- Az egyházi szó-
noklatot tehát a maga tulajdon alapjából kell fel-
építeni, s mint benső anyagát, vagyis foglalatját, 
mint — sok tekintetben —: külső alakját is, az ő 
saját eredeti hivatásában, s a kereszténység szelle-
mében kell keresni. 

Midőn Jézus ezen hivatalt örök időkre meg-
alapitá, ezeket mondá: „Data est mihi omnis pote-
stas in coelo et in terra. Euntes ergo docete omnes 
gentes: baptisantes eos in nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sancti ; docentes eos servare omnia, quae-
cumque mandavi vobis; et ecce ego vobiscum sum 
omnibus diebus usque ad consummationem saeculi." 
(Matth. 28. 18—20.) És szent Márknál: „Euntes 
in mundum universum, praedicate evangelium omni 
creaturae." (Cap. 16. 15.) 

Az egyházi szónoklat föladata s lényege ezek 
után tehát e kettőből áll : a) Jézus Krisztus tanítá-
sát hirdetni, — b) az embereket ezen tanoknak 

megfelelő életmódra vezetni. S ezen gyakorlati czél-
ját az egyházi szónoklatnak — maga a nemzetek 
nagy apostola különösen kiemeli, midőn írja : „Et 
ipse dedit quosdam quidem apostolos, quosdam 
autem prophetas, alios vero evangelistas, alios autem 
pastores et doctores, ad consummationem sanctorum, 
in opus ministerii, in aedificationem corporis Christi: 
donee oceurramus omnes in unitatem fidei et agni-
tionis filii Dei, in virum perfectum, in mensuram 
aetatis plenitudinis Christi : ut iam non simus par-
vuli fluctuantes, et circumferamur omni vento do-
ctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circum-
ventionem erroris. Veritatem autem facientes in ca-
ritate, crescamus in illo per omnia qui est caput 
Christus." (Ephes. 4,11 —15.) — A tridenti sz. zsinat 
is ezt mondja: „Archipresbyteri quoque — (a 
püspökökről már előbb volt szó) plebani et qui-
cumque parochiales, vei alias curam animarum ha-
bentes ecclesias quoeu nique modo obtinent, per se, 
vei alios idoneos, si legitime impediti fuerint, diebus 
saltem dominicis et festis solemnibus, plebes sibi 
commissas pro sua et earum capacitate pascant sa-
lubribus verbis docendo quae scire omnibus neces-
sarium est ad salutem; annunciandoque eis cum 
brevitate et facilitate sermonis, vitia, quae eos decli-
nare, et virtutes, quas sectari oporteat, ut poenam 
aeternam evadere, et coelestem gloriam consequi 
valeant." (Sess. 5. c. 2.) 

Hogy az egyházi szónoki hivatalban a fentebb 
mondottak szerint kell eljárnunk, arra maga Jézus 

/f 

saját példájával oktat minket. — O, kinek küldetése 
volt a bün országát lerombolni, s az örök igazságot 
meghozni számunkra, (Dan. 9. 24.) minden szavá-
val az Isten országának az emberek szivébeni meg-
alapításán munkálkodott. — S hogy igy — az egy-
házi szónoklat szellemét első forrásból meríthessük, 
Jézus beszédjeit, — különösen: Máté 5, 17; Lu-
kács 12, 2 ; Lukács 16, 15; Lukács 16, 23; Lukács 
21, 29; János 15, 5, —- gyakori figyelmes és áhita-
tos elmélkedésünk tárgyául kell választanunk. 

Ezen Jézus Krisztus szellemében munkáikod-
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tak azután az apostolok is : „Posui vos, ut eatis et 
fructum afferatis, et fructus vester man eat" — szólt 
az Üdvözitő hozzájok. — Mint a világ világossága, 
mint a föld sava jártak ők tehát, hogy a tudatlan-
ság és tévely homályát mindenütt szétoszlassák, 
hogy a bün rothadását meggyógyítsák, s igazságot, 
kegyelmet, erényt s szent életet ébr esz szenek fel, a 
földi álomból felserkent szivekben s azt virágzásra 
juttassák s az örök élet gyümölcseit megérleljék. 
Törekvésük, munkálkodásuk legszebben tűnik ki 
azon vonásokból, melyeket az „Apóst, cselekedetei" 
czimü könyv mutat fel előttünk, továbbá azon leve-
lekből, melyek közöl némelyeket tőlök birunk, végre 
azon szabályokból, melyeket az isteni ige hirdetésé-
ben, az ő segédeik- s utódaiknak ajánlottak; ezek 
közöl csak egyet is előhozni itt elég legyen : „Ap-
paruit gratia Salvatoris nostri omnibus hominibus 
erudiens nos, ut abnegantes impietatem et saecula-
ria desideria, sobrie et iuste et pie vivamus in hoc 
saeculo, exspectantes beatam spem et adventum gló-
riáé magni Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi: 
qui dédit semetipsum pro nobis, ut nos redimeret 
ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum ac-
ceptabilem, sectatorem bonorum operum. Haec lo-
quere et hortare etc. (Tit. 2. 11.) 

Ugyanezen szellem uralkodott már a próféták 
szónoklataiban, kiknek mint az igazság tanúinak, s 
a törvény és szentség őreinek — Szent-Lélek ere-
jével kelle fölemelni — Isten Ígéreteivel- s fenyege-
téseivel teljes szavukat: „Ecce constitui te hodie 
super gentes et super régna, ut evellas et de-
stituas, et disperdas et dissipes, et aedifices et plan-
tes." (Jer. 1. 10.) „Et tu puer Altissimi vocaberis." 
(Luc. 1. 76.) 

S valamint Jézus, az apostolok és a próféták, 
szintúgy jár tak el és tanítottak a szent atyák is. 
Csak egy nagy czél lebegett szüntelen szemeik előtt ) 

csak egy nagy eszme vezeti szónoklataikat: „Ad-
mone" — igy szólnak ők sz. Ambrussal hozzánk 
mindnyájan — „admone plebem tuarn, atque obse-
cra, ut abundet in operibus bonis, renunciet flagi-
tiis." (AdConstantium, quomodo plebem suam regere 
debeat, cap. 44.) 

Az egyházi szónoki hivatal fogalmát tehát, 
salezi sz. Ferencz eme szavaiba foglalhatjuk : „Az. 
az Isten igéjének törvényes küldetés mellett fölvál-
lalt hirdetése : hogy a hivek igy íoktattassanak. s 
fölbuzdittattassanak életökkel az Istennek szolgálni, 
miszerint a jövő boldogságra érdemesekké tegyék 
magokat." 

E szavakban ki van mondva egyszersmind az 
egyházi szónoki hivatal lényege is, — mert min-
den, mi nem az apostoli küldetés alapján virágzik 
föl, az egyházi szónoklat lényege- s köréből ki-
zárva marad. — Ezen küldetés szükségességéről 
a constanci zsinat (1567.) ezeket mondja: „Con-
cionandi officium verbum Dei, sibimet nemo usur-
pare potest, nisi legitime vocatus, et ordinaria eccle-
siastica potestate admissus, dicente apostolo: quo-
modo praedicabunt nisi mittantur. Sic Christus non-
nisi missus praedicavit; ipso autem Esaia testante: 
„Spiritus Domini super me, eo quod unxerit me, ad 
evangelizandum pauperibus misit me;" nequeetiam 
ejus praecursor, de quo scriptum est: „Fuit homo 
missus a Deo ;" sed nec apostoli hoc fecissent, nisi 
jnandato a Christo accepto, ubi ad eos ait; „ite, 
ecce ego mittovos." — Eapropter nos evangelicae et 
apostolicae regulae, sacraeque Tridentinae Synodi 
decretis innitentes ordinamus, et praecipimus, ne 
quisquam etc" (p. 1. tit. 6. de doctr. et praedicat. 
verbi Dei.) 

„Mi tehát czélja az egyházi szónoklatnak ? 
kérdi salesi sz. Ferencz. Az ő czélja, az ő szándoka 
kell, hogy az legyen : tenni ugyanazt, amit a mi 
Urunk Jézus Krisztus tett e földön, s mit O maga 
ezen szavakkal fejezett ki : „Ego veni, ut vitám ha-
beant et abundantius habeant." (Joan. 10. 4.) — 
Az egyházi szónok czéljának nem szabad azért más-
nak lenni, mint: azokat, kik a bün által meghaltak, 
uj életre, igazságra föléleszteni, azokban pedig, kik 
szellemi élettel birnak, vagyis az igazakban, ezt na-
gyobb bőségben bennök fölébreszteni, öregbiteni, s 
őket magasabb tökélyre fölemelni ; szóval, az egy-
házi szónok czélja: a lelki épületesség és megszen-
te lés t (Ephes. 4. 12; 2, 21. — Ephes. 4, 3. 

Az eddig mondottakból tehát kiviláglik : hogy 
azon apostoli álláspont, mely az egyházi szónoklat 
lényegét teszi, maga az Istentől rendeltetett el, és 
igy sem a széptani, sem a bölcsészeti nézpontoknak 
nem rendelhető alá, sőt azokkal nem is párhuzamit-
ható. — De evvel korán sincs a művészet kizárva 
az egyházi szónoklattól, sőt igen is szükséges, csak-
hogy ennek az egyházi szónoklat sajátságos jelle-
méhez kell alkalmazkodnia, s nem megforditva: 
„Non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis," 
mondja sz. Pál (I. Cor. 2. 4.) — A különbség tehát 
lényeges — mind a tárgyra, mind a czélra, mind az 
eszközökre nézve, az egyházi és a világi szónokla-
tok között. 

Gyurikovics Mátyás. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 25-én. (Uzsora-törvény.) e) Megmutattuk, 

hogy az állami törvényhozásnak teljes joga van, hogy az 
uzsorások kizsákmányolásainak határt szabjon : a második 
kérdés, kell-e, tanácsos-e, hogy az állam a törvényes kamat-
lábat megszabja ? 

Ha az uzsora erkölcsileg bün, ha az ügyefogyottak ki-
zsarolása, ha a szegényebb sorsuak rendszerezett kifosztása, 
ha a munkának megbecstelenitésére, lia a henye tőzsérnek 
a munkás osztályokon lelketlen uralkodására vezet, egy-
szóval, ha társadalmi bün, az állami törvényhozásnak 
szoros kötelessége azt megállapított kamatláb által korlá-
tozni, s igy szomorú következéseinek, hogy társadalmi csa-
pássá ne fajuljon, elejét venni. 

Sok az ellenvetés ez ellen az oeconomisták részéről. 
Azonban egyik sem olyan, hogy döntsön, sőt mivel a szabad 
kamatot épen azok sürgetik, kik soha pénzt nem kölcsönöz-
nek, hanem a pénzzel kereskednek, minden ellenvetés gya-
nússá lesz, úgyhogy a szabad kamat a szabad kizsákmányo-
lás szinét ölti fel. 

Az ellenvetések, melyek a szabad kamatlábot köve-
telik, két rendre oszthatók, a) olyanok, melyek tagadják, 
mintha az államnak joga volna a kamatláb maximumát meg-
szabni; b) olyanok, melyek azt czélszerütlennek, sőt káros-
nak akarják bebizonyítani. 

Könnyű mind a kétrendü ellenvetésekre a felelet. 
1) ,A pénztöke birtok ; a birtok szabadsága sértetlen ; 

a megszabott kamatláb a birtokot korlátozza : tehát jogta-
lan.' — Itt absolut szabadság követeltetik, mely a társadalom-
ban sehol, és semmi nemben sem létezik. A 22 éves örökös 
teljes jogú birtokosa örökségének, miért van mindenütt a 
teljes-koruság meghatározva ? A 22 éves nem kevésbé érett, 
mint a 23 éves, söt némely 15 évesnek több esze van, mint 
más 24 évesnek ; miért nem intézkedhetik mégis sehol a 15 
éves önmaga saját birtokáról ? A szabadságot az uzsora-tör-
vény nem sérti, csakhogy azon szabadság a társadalmat fel 
ne forgassa, a szabadságnak utat, és kört szab. Azért van-
nak a törvények, hogy az egyesek természeti szabadságait 
vezényelve, ezek mellett a társadalom lehetséges legyen. „A 
birtok szabadságának engedni kell a közérdek követelései 
előtt," mondá Paillet a franczia kamarákban ; mi pedig mond-
juk : minden rendelkezési szabadság a birtok körül az Iston 
törvénye szerint történjék. 

2) ,Egyezkedési szabadság. Az adós szabadon keres 
és vesz kölcsönt, a hitelező is szabadon hitelez : legyen meg 
mindkettőnek szabadsága adni és venni ugy, amint jónak 
találja. Az állam, midőn a kamatlábot megszabja, az egyez-
kedők szabadságát sérti, magánügybe avatkozik.' — Az ál-
lam saját magát védi a megszabott kamatláb által, csak is 
annyiban avatkozik a hitelező és az adós egyezkedéseibe, 
amennyire ezt a közjó követeli. Az emiitett egyezkedési 
szabadság legfölebb a hitelezőre áll, de az adósra vagy soha, 
vagy ritkán. Aki kölcsönt keres, kényszerítve teszi, mivel 
különben másképen segítene magán. Ez látja biztos buká 
sát, becsületesen szerzett vagyonának elfoglalását, nevének, 
keresetének rögtöni vesztését, ha némely kötelezettségének, 
például a lejárt váltónak, eleget nem tesz. Ilyen ember nem 

szabad abban, vegyen-e fel kölcsönt, vagy nem ? s kétség-
kívül nem olyan szabad, mint a hitelező. O előtte két rosz 
áll, egy közeli, a biztos bukás, — egy távoli a nagy uzsora : 
természetes, hogy a távoli roszat választja, mely mellett még 
a lehetetlenségek lehetőségeit is szereti elhinni, hogy talán 
addig segit magán. Az adós előtt tehát, tekintve lelki álla-
potát, csak egy ut van, kölcsönt venni, mig a hitelező teljes 
nyugodtsággal van, adjon-e kölcsönt, vagy ne adjon ? Ha 
tehát az egyezkedési szabadságot hozzák elő, az állam az 
adós részére áll, hogy amennyire ezt a szorult helyzetek 
nyomják, annyira fölemelje, amennyire az uzsorás pénzszom-
jának áldozatul esnék, ezen pénzszomjat korlátozza. — 
Ezen ellenvetés feltételezi, mintha minden egyezkedés, 
mely szabad akarattal tétetett, azonnal jogos és igazságos 
volna. A jogosság, az igazság, melynek minden egyezkedés-
ben meg kell lenni, nem az egyezkedők szabad akaratából, 
hanem az isteni örök igazságból ered. 

3) Nagyobb ellenvetés az, mely a pénzt áruczikknek 
veszi : ha tehát az állam meg nem szabja a búzának, a posz-
tónak, stb. árát, nincs joga megszabni a pénznek árát sem. 
— Vegyük áruczikknek a pénzt. Száz forint mindig csak 
száz forintot, egy krajczár mindig csak egy krajczárt ér ; 
az adás-vevés igazságossága, jogossága épen abban van, 
hogy az áru és az érték között egyenlőség legyen. Mi által 
ér 100 forint 120 frtot ? A buza értéke nincs megszabva a 
búzában magában, azért ingadozik az ára ; de a pénznek 
értéke magában a pénzben van megszabva. Mikor a pénz 
áruczikknek vétetik, nemcsak az uzsora, hanem maga a 
törvényes kamat is törvénytelennek mutattatik be. — Azon-
ban különös áruczikk a pénz, mely minden áruczikket kép-
visel, úgyhogy akinek pénze van, minden áruczikke is le-
het. Ezen egyetemesség különbözteti meg a pénzt minden 
más áruczíkktöl, úgyhogy ha a többiekről nem intézkednék 
is az állam, a pénzről, a pénznek különös sajátsága miatt, 
joga lesz intézkedni. Azon nemzetgazdászok, kik a pénzt 
áruczikknek veszik, a fogalmat túlcsigázták : nem áruczikk, 
hanem az áruczikkek értékének mértéke és képviselője. 
Áruczikk a börzén, a váltó üzletekben, az escomptebanko k-
ban; de itt az adás-vevés nyiltan történik, van verseny, 
nincs nagy szükség ; az uzsorás és az adós ügye mindig ti-
tokban, verseny, halasztás nélkül történik. A körülmények 
tehát egészen mások ; azért mig az escomptepénztárnál gaz-
dag, jó üzletü férfi áll, az uzsorás elé mindig sinlődö lép. 
Vannak áruczikkek, például a só, a lőpor, a fegyver, melyek 
a társadalom jólétével közvetlen érintkezésben, szoros össze-
köttetésben vannak ; épen emiatt törvényhozási, vagy leg-
alább felsőbb intézkedési tárgyak. A pénz épen olyan, sőt 
nincsen tárgy, mely a társadalmi jóléttel oly szoros össze-
függésben volna, mint a pénz. 

4) A kibérlés fogalmával felhagytak már. Házat lehet 
kibérelni, ennek csak egy czélja van ; de a pénznek annyi 
czélja van, hány a szükség : azért a kibérlendő tárgynak 
magas ára csak egyeseket sújthat, s igen ritkán, az uzsora 
sújtja a társadalmat, mivel kizsákmányolja a munkát. — 
Kibérelni azonban csak oly tárgyakat lehet, melyek a hasz-
nálatban fel nem emésztetnek (non fungibiles), azért a bir-
tok megmarad a birtokosnál : de amely tárgyak a haszná-
latban felemésztetnek, azok, hogy más által használtathassa-



nak , ezeknek birtokába mennek át. Ki bérelt ki valaha 
kenyeret, bort ? 

5) ,A kormányok magas kamatra vesznek pénzt: tehát 
ne tiltsák el egyeseknek aem.' — Mily nagy különbség vau 
a kettő között ? A kormányok nyiltan, versenyt nyitva ke-
resnek kölcsönt : az adós csak uzsorásával beszél. A kor-
mány nyiltan mondja : pénzre van szükségem, ezt a börzén 
ítélgetik : az adós többnyire titkot kér még afelől is, hogy 
adósságot csinált. Mikor tehát a magasabb kamat jogos le-
het az államadósságnál, társadalmi bün az egyeseknél; mi-
vel ott a nyilvánosság, a verseny, az alku, az előre kikötött 
feltételek a veszélyt elhárítják, s akik kölcsönt vesznek, 
mindent nyugodtan elhatároztak : itt, az egyesnél ezekből 
semmi nincs, azért az állam közbelépése mindig jogos. — 
Továbbá, az államot, mikor nem akar fizetni, nem lehet be-
perelni, — mikor nem képes fizetni, nem lehet elkobozni há-
ború nélkül, háborút pedig a kölcsönzők nem indíthatnak, 
sokszor azoknak kormányaik sem. Francziaország izenhe-
tett hadat Mexíconak, de Görögország, Portugallia izent 
volna-e ? A nehézség a visszavételnél mindig ad jogot ka-
matra a nehézség nagysága szerint. 

6) Legélesebb ellenvetés tétetik a kamatláb megsza-
bása ellen a polgári szabadság elméletéből. ,Engedje az ál-
lam, hogy a polgárok ugy intézzék el saját ügyeiket, amint 
legjobban tudják ; kiki saját hasznát keresi, igy emelkedik 
a közjó.' — Kedves a polgári szabadság, szükséges is, nemes 
lelkeket tételez föl, de nevel is olyanokat. Ezen elmélet,,en-
gedje az állam' ,lehető legkeA esebbet avatkozzék az egye-
sek dolgaiba' stb. az egész beligazgatás bölcselmébe felvág : 
legyen szabad azonban ezt ugy venni, amint van. Ha a ka-
mat kérdése tisztán csak közhasznú ügy volna : legtanácso-
sabb volna kétségkívül, engedni, hogy a polgárok, az igaz-
ság ösvényein saját hasznukat keressék, mivel ezt ők tud-
ják legjobban. Az isteni gondviselés e földön mindent az 
ember szabad akaratja által akar végrehajtani : s az ember 
is ott fejt ki legtöbb buzgalmat, hol ő szabad, hol ő határoz, 
hol ő kezdeményez. De keresse saját javát az igazság ösvé-
nyén. Az uzsorás pedig felebarátjának kipusztitásán keresi 
saját javát ; midőn tehát az állam lehető legkevesebbet ele-
gyedik az egyesek dolgaiba, ezen esetben is csak annyiban 
lép közbe, amennyi szükséges, hogy az ügyefogyottat, a 
gyengét a gazdag, az erős kajánsága ellen megvédje. Az 
uzsora nem egyszerű haszonkérdés, hanem igazságügy, 
melyet az állam föntartani köteles. A korlátlan szabadság 
azonnal az erősek korlátlan zsarnoksága lesz, s ha nem aka-
dályoztatik, egy-kettőnek zsarnoksága az egész tömegnek 
polgári szabadságát emészti fel. 

Több van még azon elméletben, mely a polgári ügyek-
től az államot eltávolítva, az államot tisztán politikai ügyekre 
akarja szoritani. Feltételezi, hogy az ember önmagában 
romlatlan, hogy a társadalom önmagában birja az igazsá-
got ; s ha itt-ott visszásság is jön elő, azonnal minden össz-
hangzatba fog jönni. Nem,— az ember romlott, az ember örök 
törvény alá van vetve; amennyire romlott, annyira haj-
landó felebarátját felhasználni, kizsákmányolni, elnyomni. 
Az állam csak ezen romlottságot nyomja vissza. Es ha az 
uzsora-törvények mellett oly nagyon elnyomatnak a szűköl-
ködők, mi lesz, ha azon törvények megszűnnek ? Mondják 

ugyan, hogy akkor az uzsora meg fog szűnni. Igaz, mivel 
nevet fog cserélni. Most bün, és uzsora, ezután lesz polgári-
lag becsületes szerzemény. Ha a lopás elleni törvényeket el-
törülnék, a lopás megszűnnék, mivel a tolvaj köziparossá 
válnék. Nem szűnik meg a bün, ha a törvény megszűnik, 
csak nevet cserél, az igazságtalan kereset, a szegények ki-
zsákmányolása örökké bűnös, örökké becstelen cselekedet 
volt, s lesz is a világ végéig. (Vége köv.) 

PEST, aug. 15-én. A Pesti Hírnök 174 számában 
ezeket olvassuk : „A pesti ref. egyház körében már hosszabb 
idő óta tárgyalások folynak egy felsőbb leány-iskola felállí-
tása ügyében, melyben az elemi iskolát végzett leányok 
nyernének további kiképeztetést. Az ügyet különösen a ref. 
hölgyek karolták fel A pénzbeli adományozá-
sok azonban nem vezettek oly eredményre, hogy külön 
leánytanodát lehessen már most felállítani, miért is Kalocsa 
Róza aszonynak már fenálló leányneveidéjével történt 
egyezkedés, minek folytán e nevelde az illető alapító höl-
gyek választmánya, s a pesti ref. egyház közvetlen felü-
gyelete alá helyeztetett, a pesti ref. egyház húsz számig 
küldhet ez intezetbe szegény s árva-leányokat, kik ott 
díjmentesen nyernek oktatást, pesti vagyonosabb ref. szü-
lök leszállított mértékű tandijat fizetnek, ez intézet pedik 
másrészről a gyűjtött alapból megfelelő kárpótlást nyer." 
A .Pesti Napló'-ban pedig aug. 2-án Kalocsa Róza aszony 
igy ír : „az intézetemben levő nevelési irány és lehető ala-
pos tanítást, figyelembe vétetve a pesti reform, nőegylet ál-
tal, mely berezeg Odescalchi Gyuláné elnöklete alatt egy 
leányfőiskola felállítása végett alakult, továbbá figyelembe 
vétetve a pesti ref. egyház elöljárói által is, közakarattal 
a pesti felső leányiskolának vezetésével bizattam meg;" — 
„és azon Ígéretet teszem, hogy ugy mint eddig, ezután is éle-
tem főczélja a leány-nevelés leend, de különösen teljes erőm-
ből igyekezem a pesti felső leány-iskolát, melyet most mint 
kis magot bíztak kezemre, nagygyá, hasznossá és virágzóvá 
tenni," és végre K. R. asszony igy szól : „Növendékek val-
láskülönbség nélkül felvétetnek." Ezt kiváltképen előre 
vártam, mivel a kath. szülők pénze, és gyermekeinek hit-
közönbössége, ha prot. kézben leondenek, mindig kedves. 

Rövid idő alatt két nevelde az egyik a fennemlitett, a 
másik a „Magyar Gazdasszonyok egyletének árvaleány ne-
veldéje", mindkettő bejárókat is befogad. Ez utóbbi nevelde, 
mint az ,,Ertesités"-ben mondva van, — „iránya pedig oda 
működni, hogy a növendékekből elfogultság nélkül (az az 
igazi katholikus buzgóság nélkül) , buzgó keresztényt 
— — képezhessen", mi a katholikusokra nézve a fen-
nebbi „elfogultság nélkül buzgó kereszténynyel, semmikép 
sem vagyunk kielégítve: mi azt akarnók, kivánnók, hogy az 
árva s nem árva mindenek előtt, ha katholikus, katholikus 
is maradjon, és pedig buzgó katholikus, ezen óhajunk kíván-
ságunk alapja, a sola salvifica dogma. 

A másik neveidét illetőleg szinte volna óhajunk, hogy 
ha a növendékek nem vétetnének fel valláskülönbség nél-
kül ; oka pedig az, mert attól félünk, hogyha az illetők az 
intézetből kilépnek, talán valláskülönbség nélkül lépnek ki, 
azaz közönyösek lesznek minden vallás iránt, vagyr pedig mi-
vel K. R. asszonyság a reá bizott intézetet hasznossá és vi-
rágzóvá akarja tenni, mely még a szerkesztőknél is csak 



a pénztárcza, vagy a feleség és leányai ruháinak virágzását 
jelenti, mindenesetre nem a catholicismusnak, mire öt a há-
la is kötelezi, nem kell-e attól tartanunk, hogy a kath. 
szülők gyermekei nem kath. elvek szeriut fognak neveltetni, 
ezt pedig nem szabad tűrni, oka a sola salvifica. (Amint tud-
juk, t. irónk félelmei elöl dicséretes intézkedés történt a 
gazdasszonyok neveidéjében. Szerk.) Avispa. 

PEST, aug. 15-én A szentatya aug. 2-án sz. Ferencz 
sebhelyeiről nevezett templomban szentmisét halgatott, mise 
után boldog Leonhard szenttéavatásának ügyét felveendő-
nek nyilatkoztatta, eme boldog esedezése által nyert rögtöni 
felegészségesedési csudát hitelesnek Ítélte, azon fölül az if-
júság vallásos neveléséből ama páratlan beszédet mondta, 
milyent már megszoktunk hallani. E beszéd csak hallás után 
Íratott le, s átalánosan hü másolatnak tartatik. „Azalatt, 
mig az egyház ellenségei törekvéseiket szaporítják, hogy 
az egyházat leverjék, s ha lehetne egészen feldöntsék : más 
oldalról vigasztalást és épülést találunk ; azalatt, mig azon 
ellenségek lerontják azt, mit századok építettek, kiűzvén a 
vallásos lelkeket az ő nyugalmas menhelyeikből : az Isten 
a gonoszok megszégyenítésére, a gyengék megerősítésére, 
az állhatatosak megszilárdítására, sz. Ferencznek emez alá-
zatos fiát állítja tiszteletünk tárgyául előnkbe, követésül 
adván nekünk oly harczost, aki már dicső lett azok között, 
kik őtet a dicsőségben szinröl szinre imádják. Részünkről, 
imádkozzunk azon elvakultakért, s kövessük boldog Leo-
nárd példáját, aki verítékével áztatta Roma utczáit, s kit 
őseink oly jól ismertek. Akarnám, hogy munkálkodásának 
czélját jól felfogjátok. 0 semmiben sem fáradozott annyira, 
minthogy a hitet ápolja a keblekben, s én mindnyájatoknak 
mondom : mélyen ragaszkodjatok e hithez, elevenítsétek 
azt jó cselekedetekkel, mivel a hit cselekedet nélkül meg 
van halva. Azon fa, mely nem hoz gyümölcsöt, kivágatik, 
•és tűzre tétetik ; azon katona, ki a csata idején fegyver nél-
kül áll, erőtelen, bátortalan. En szerencsés vagyok most oly 
egyesületet magam előtt látni, melyet e hit éleszt, mivel 
ehez a szeretet cselekedeteit csatolják. De a fiatalokhoz for-
dulok különösen. Fiaim ! tekintsetek a veszélyekre, melyek 
titeket környeznek, és meneküljetek a szent hithez. A go-
noszok nyereségeket fognak nektek ajánlani, vessétek meg,-
tanácsokat fognak adni, kerüljétek ; vonzani fognak titeket, 
fussatok tőlök. Hányan vannak, akik fiatal korukban hitök 
szerint éltek, később, elcsábíttatva a gonoszoktól, tévelyekbe 
s bűnökbe estek ! En magam ismertem egyet, gyászos neve-
zetességre jutott, ifjú korában, alig volt 20 éves, hozzám 
jött, (mint imolai érsek-püspökhez) ker. tökéletességről be-
szélt, szerzetes akart lenni. Nem sokára gonosz társaktól 
körülvétetve, mélységből mélységbe rohant, mig legutóbb 
Herostratus dicsőségét hagyva maga után Európában, nyak-
tilón veszett el.*) Nézzetek e példára, s imádkozzatok, hogy 
a jobb uton megmaradjatok. Igy élve, nyugodt lesz szi-
vetek, béke családaitokban, nyugalom és béke lesz veletek 
mindenütt, mely a jó lelkismeretet szokta mindig követni. 
Nem mondom, mintha zaklattatás nélkül maradhatnátok, 
mivel az isteni gondviselés azt akarja, hogy keresztünk s 
kisértetünk legyen ; de ne feledjétek, a küzdés ideje rövid, 
a jutalom pedig örökkévaló. Adjon az Isten erőt az én sza-
vaimnak, hogy gyümölcsözzenek mindnyájatokban. Igen ! 

*) Orsini Felix volt, III. Napoléon gyilkosa. 

Istenem ! respice super vineam istam, tekints e gyenge em-
berre, gyenge ugyan, de te helyezted őt ezen szőlőkertnek 
őrizetére és védelmére ; adj nekem erőt, hogy felemelhessem 
karjaimat, s kérhessem áldásaidat reája. Respice super vine-
am istam. Áld meg e várost, mely előtted kedves, ne en-
gedd, hogy a vadak, kirohanva erdeikböl, e falak közé jöjje-
nek pusztítani, dühöngeni, hol a te áldásaid lakoznak. Áld 
meg a polgárok minden osztályait, különösen e szerzetes 
családot, hogy a buzgóság lelke soha ki ne múljék belőle. 
Áldjon meg tehát titeket az Atya-isten, tegyen titeket min-
denhatóságának részeseiül, hogy harczolhassatok az ő el-
lenségei ellen, erősitsen meg titeket a jóban ; áldjon meg 
titeket a Fiu-isten, adja meg nektek isteni bölcseségét, hogy 
megezáfolhassátok a hazugságot, s megőrizhessétek magato-
kat azok leselkedéseitöl, kik tévedésben vannak ; áldjon 
meg titeket a Szentlélek-isten, s tartson meg az Isten szere-
tetében." 

Aug. 6-ára a lapok rég óta hirdettek consistoriumot. 
Ez alkalommal nem csalatkoztak. Titkos levén a consisto-
rium, csak azokról irhatok, melyek a hivatalos lapban közzé 
tétettek, a többi mind merő gyanitás. A szentatya rövid 
allocutiót mondott a syriai püspökök által tett kinevezésről; 
azután a következő érseki, püspöki székek betöltését hirdette: 
az antiochiai patriarchai székre syrusszertartás szerint Ha-
racs Gyula diarbekiri püspök neveztetett ki, aki ez alkalom-
mal Ignácz-Fülöp nevet vett fel ; ibarrai érsekségre, melyet 
épen a szentatya emelt érseki székre az aequatori köztársa-
ságban, kineveztetett Checa József, cuenzai püspök segédje; 
a propaganda pedig következő kinevezéseket tett, melyek 
a szentatya által jóváhagyattak : a bosniai apostoli helyet-
tességre Vuicsics Pascal, antiphellei püspök, ki előbb ap. 
helyettes volt Egyptomban a latinok számára és ap. delega-
tus Arabiában ; ennek helyére kineveztetett Ciurcia Lajos, 
minorita atya irenopolisi érsek a hitetlenek tájain; azonfö-
liil a szentatya uj kitüntetést akarván adni az uj antiochiai 
patriarchának, megrendelte, hogy ennek számára pallium 
adassék. E czélra az uj patriarcha Romában levén, két ke-
leti szertartású püspök kíséretében a consistoriumba lépett, 
térden állva kérvén a szentatyát ezen kitüntetésért. „Pro-
pediem dabimus" volt a szentatya válasza. Ezután a szent-
atya saját szobáiba vonulva, fogadta a patriarchát, ki innen 
Antonelli bibornoknál tisztelgett, végre sz. Péter confessiója 
mellett ajtatosságát végezte. Innen pápai fényes vonaton 
Patrizi bibornok, aldekánhoz ment tisztelgésre. 

Mi történt még a titkos consistoriumban, sem kutatni, 
sem a lapoknak e felől hitelt adni nem szokásom, imádván 
az isteni gondviselést, mely a szentatyának oldala mellett 
vezeti az egyház és különösen a pápaság dolgait. 

GYOR, aug. 15-én. Mint mindenütt a hazában, ugy 
városunkban sem hiányoztak, kik a poroszok bevonulásából 
rég ohajtott reményeik teljesítésének napját feltűnni várták. 
Hasztalan reméltek; vigasztalásuk az: csalódni az ember 
közönséges sorsa a földön ; mi azonban hozzáteszszük : mig 
emberben bízik. Siratni való nemzet az, mely csak kiilbe-
folyás által akar magának életet szerezni. Öntözheted a fát, 
süthet reá a nap melege ; de ha bensejében nincs életerő, a 
nedvesség csak elhervasztja, a nap heve elfonnyasztja. Nem 
akarjuk állítani, hogy nemzetünkben nem volna életerő : 
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van, csakhogy táplálékát oly talajból szivja, mely megmér-
gesiti, halállal fenyegeti. 

Mink reményeink horgonyát nem emberekbe fektetjük, 
s azért szilárdan hiszszük, hogy nem csalódunk. „In te Do-
mine speravi, non confundar in aeternum." Másik bizalmunk 
a bold Sziiz, kiben sz. István apostoli királyunk is annyira 
bizott s nem csalódott : „Per votum et oblationem semet 
cum regno suo sub tutela perpetuae virginis Dei genitricis 
Mariae precibus assiduis contulit" ; és „Regina coeli, repa-
ratrix inclyta mundi, tuo patrocinio sanctam ecclesiam cum 
episcopis et clero, regnum cum primatibus et populo supre-
mis precibus committo." (Hartw.) Eme bizalomnak adtak 
kifejezést a győr-környékbeli hivek, midőn a mai napon, 
mint székesegyházunk búcsunapján, bejöttek Nagyasszo-
nyunkhoz könyörögni, súlyos napjainkban pártfogását s 
ótalmát kiérdemelni. Fájdalommal tapasztaltuk ugyan, hogy 
ezidén csaknem felényire szállt le az ajtatoskodók száma, 
ami azonban nem annyira a hithidegségnek, mint inkább 
sanyarú viszonyainknak tudandó be. Ez volt oka, hogy a 
győriek által és csak tavai kezdett jásdi búcsújárás ez évben 
elmaradt, nemkülünben a kis-celli német processio is csak 
nagy nehezen tudja magát összeszedni, ha mégis összeszedi 
magát. Igen bölcsen imádkozza tehát az egyház : „ut pree-
sentibus sufficienter adjuti, sempiterna iiducialius appe-
tamus." 

Protestánsaink nagyon hajtottak, de — elakadtak. 
Most a „Győri Közlöny"-ben éneklik jeremiádjaikat; ügyük 
ennyiből áll. — A kath. plébánosok, a város levén a kegyúr, 
nemkülönben az alreál s föelemi tanodák tanitói, minthogy 
ezek a város iskolái s nem kizárólagosan a katholikusoké, 
habár kath. jellegűek is : a város pénztárából fizettetnek. 
Protestánsaink azt gondolván, aki mer, az nyer : előálltak, 
hogy az ő predikátorjaik s tanítóik is a városi pénztárból 
nyerjék évi járandóságaikat, azon oknál fogva : mert ők is 
adóznak a közpénztárba s igy a katholikus lelkészi s tanitói 
kart ők is fizetik. A városi bizottmány f. év junius 5-én e 
e kérelmükre kővetkező határozatot hozott : „Ezen köz-
gyűlés, az 1863. évi 369. sz. a. kelt végzésében már kimon-
dott elvéhez képest, igazságosnak s méltányosnak látja 
ugyan a folyamodó két protestáns vallásfelekezet községei-
nek a városi házi pénztárból némi segélyeztetését ; azonban 
ennek teljesítését, csak azon világos és határozott föltételhez 
köti : miszerint a katholikusok és a viszonyosság tekinteté-
ből befolyhassanak a két protestáns vallásfelekezet patrona-
tusi jogai gyakorlatába." 

„De ez esetre sem hajlandó e közgyűlés, folyamodó 
két protestáns vallásfelekezetnek saját iskoláikra tett kia-
dásait legcsekélyebb mérvben is segélyezés tárgyául venni, 
s ez érdembeni költségeiket fedezni; hanem az ajánlott 
aránylagos segélyezést egyedül és kizárólag egyházi személy-
zeteik javadalmazására oly arányban érvényesíteni, amely-
ben a katholikusok lelkészei a házi pénztárból fizettetnek, 
aránykulcsul véve a két protestáns vallásfelekezetüek által 
fizetni szokott községi adónak összegét. Ezen most körülirt 
segélyezésnél azonban a földerítendő átalános segélyezési 
öszletböl, előbb leszámitandók lesznek azon összegek, melyek 
a házi pénztárba beolvasztott alapítványok- és hagyomá-
nyokból fedeztetnek." (Győri köz. 64. sz.) 

A városi bizottmány tehát jogosnak s méltányosnak 
ismeri a protestánsok kérelmét, hanem viszonyosságot óhajt. 

A jognak kölcsönösnek kell lennie. Vagy a városnak 
a protestánsokkal szemben csupán kötelezettségei legyenek, 
szolgai szerepet játszék, s egyebet semmit ? Ha a város a 
kath. plébánosok választását eszközli, váljon a protestánsok 
lelkészei reá nézve „ne nyúlj hozzám" legyenek ? IIa a pro-
testánsok „autonómiájuk nyújtotta kiváltságos helyzetük-
kel" dicsekesznek, tartsák meg, senki sem bántja azt ; de ha 
azért akarnak segélyezést a pénztái'ból, mivel a kath. plébá-
nosok is kapnak ; fel kell ajánlaniok, hogy a város a prédi-
kátorokra is azon jogokat gyakorolja, melyeket a kath. 
plébánosokra gyakorol, mikor őket választja ; különben 
nem a viszonyosság, hanem a viszontalanság nevén kérje-
nek segélypénzt.*) Egyébiránt valamint „a kath. lelkipász-
torok választásába a protestánsok nem mint ilyenek, hanem 
mint polgári hivatalnokok vagy mint városi képviselők avat-
koznak: ugy a katolikusok is nem mint ilyenek, hanem mint 
városi képviselők avatkoznának a prot. lelkészek választásá-
ba;arrólaztán már nem tehetünk,hogy a protestáns prédikátort 
csaknem katholikusok választanák,miután kedvükért nem te-
hetjük, hogy Győrött csupán prot. városi képviselő legyen. 

Hogy a protestánsok tanítóik fizettetését is a város 
pénztárából óhajtják : ehez nem szólunk semmit is ; ez csak 
a velük született szerénység kifolyása. Mint fönebb emiitet-
tük, iskoláink nein tekintetnek kizárólagosan katholikus 
iskoláknak, habár ilyen jellegeitek is. Soha sem volt azok-
ból kiutasítva semmiféle vallásfelekezetei gyermek sem, söt 
mondhatjuk, alreál tanodáinkban a kath. ifjak száma anem-
katholikusokénál a ne vétségig csekélyebb, ugy aránylanak 
ugyanis, mint 1. 3. 

Nem rég ismét öngyilkosság történt Győr-Szigeth 
községben. A „Győri Közlöny" azt mondja az illetőről, ki 
korcsmáros volt, hogy mindene rendben találtatott ; s mi 
azt is tudjuk, hogy fél órával öngyilkossága előtt a megren-
delt sör árát is kifizette, hanem a fődologban ugy látszik 
még sem volt tisztában magával t. i. hitével, mely katholi-
kus volt. . . . . ky. 

GENF, aug. 9-én. Ki nem hallott volna Mermillódról 
az itteni apostoli buzgalmu főpásztorról '? Nemcsak katholi-
kusok, hanem protestánsok is fennen nyilatkoznak róla. íme 
egy közölök mily jellemrajzot nyújt felőle. „Fiatal, rokon-
szenves, finom s jóakaratú fő, melyről nyájasság, báj, szel-
lemi jóság tükröződik vissza ; az arcz megtartotta a halvány-
ságot, melyet a zárda és tanulmány szerez, néhány vonásai 
szerzetesi szigort mutatnak, és ha nem volnának élénkek, 
sugárzók szemei, egy szigorú hieronymita szerzetes képére 
vélnél akadni. Teste kicsiny, de főpapi öltönyében magasz-
tos alak, kezei kegyteljeson osztogatják az áldást, szava 

*) Amint tudjuk, Győrött a várban a káptalan a plébános, mely 
lelkipásztorságra a város semmit sem költ ; a szigeten a püspök a patró-
nus, iile sem ad semmit a város ; a belvárosi két plébániának ad ugyan, 
de a belvárosi, ha kanonok nem lenne egyszersmind, alig élhetne ; a má-
sik plébános járandósága oly kevés volt, mielőtt a legújabb időkben meg-
javí t tatot t volna, hogy a püspök, látván a mognemélhetést, és hogy senki 
sein folyamodik reá, a városi plébániát fiókegyházzá tenni, vagy a szom-
széd plébános által administráltatni kénytelen lett volna. Tekintve tehát 
a protestánsok és katholikusok arányát : ugyszinte a kath. plébános ille-
tőségét a városi pénztárból, a protestánsok alig' kapnának 5 fr tot évenkint. 

Szerk. 
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zengzetes az imában. Szép, értelmes feje mindig nyugodt 
kifejezésü, ha szent ténykedéseiben látod, valami égi sugár 
látszik körözni homlokát. Ember, aki érez, hisz, szeret. Mer-
millod Gáspár, hebroni püspök, született a Genfhez közeli 
Carouge városban. Szülői, mint buzgó katholikusok, nevei-
dében képeztették, hol az első évektől kezdve papi hivatása 
jelentkezett. Jeles elmével, bámulandó emlékező tehetség-
gel ellátva, nem volt más vágya, mint az egyházi tudomány 
terén fényleni. Meggyőződései a komoly tudományok által 
megerősíttetvén, a fiatal hitdús áldozár szavát, mely azóta 
oly híressé lett, az egyházi szószékről hallatta. Ékesszólása 
nem pengetett oly éles húrokat, mint Lacordaireé, de talán 
ezénél is vonzóbb volt ; anélkül, hogy mint Felix atya, a 
bölcseimi és társadalmi kérdések magas régióiba bocsátkoz-
nék, mindig a szivhez szólott. Csengő hangja átható, ural-
kodó, és épülést szerző ; ö a beteg lelkek, az ingadozó szel-
lemek orvosa, a szomorúak vigasztalója, néha, midőn a ko-
runkat mozgató nagy kérdések fejtegetésébe bocsátkozik, 
világos, határozott beszéde uralkodóvá lesz, és az őt lelke-
sítő élö hit, még az ellenséges indulatu hallgatókat is áthatja. 
De mindent ki kell tárnunk. Az, mi legtöbb sikert szerez a 
főpapnak, ő maga, — nem lehet őt nem szeretni. Kételkedem, 
ha van jelenleg férfiú, ki nagyobb szónoki diadalokat arat. 
— Parisban egyik főrangú társaságban kéretvén, hogy szó-
lana a keresztényelmet most izgalomban tartó kérdéshez, 
szava oly mélyen hatott a szivekbe, hogy a jelenlevők ön-
ként letették gazdag áldozataikat; látni lehetett, mint teszik 
le a főrangú hölgyek ékszereiket, gyémántot és gyöngyöket 
a pápa felsegélésére ; a bűvös ékesszólás egy este többet 
eredményezett, mint félévi gyűjtés a fővárosban. — Külön-
ben roppant eme férfiú működése, kinek egy percze sem 
folyik le használatlanul. Szeretete híveire úgymint ellensé-
geire kiterjed, láttam, az evangeliumi szeretettől áthatva, 
mint vitte a könyöradományokat azoknak, kik öt leköpdös-
ték, és legfőbb dicsérete, hogy Genfben e protestáns metho-
dista fővárosban szeplőtelen jellemét magasztalják. Ismerni 
kell e várost, a felekezetek egymáselleni gyűlöletét, hogy 
mérlegelhessük a nehézségeket, melyekkel működése kezde-
tén megküzdenie kellett. Szemben oly emberekkel, kiknek 
minden fegyver jó, egy társadalommal, melynek türelmet-
lenség főjelloge, naponkint harczolnia kellett, hogy tisztelet-
ben tartassa hitét, és hívőit. A hebroni püspök érdeme, hogy 
a catholicismus tisztelve, becsülve van a köztársaságban, 
mióta ő pásztorkodik, nem hallani többé, hogy a protestáns 
igehirdetők a szószékről szidalmazzák Beliál híveit, a ka-
tholikusokat. Felfogható tehát a dühös cálvinisták haragja 
az igy meginditott ügy ellen, a catholicismus haladása miatt, 
s hogy Genfben már uj székesegyház is készül, mely büsz-
kén viselendi a „genfi Miasszonyunk" czimét. Minden mó-
don iparkodtak eme mii folytatását gátolni. Ismerek kálvi-
nistákat, kik szolgáikat elbocsáták, mivel a közös adomány-
hoz ők is járultak. A keserűségek között Mermillod az ül-
dözést szeretettel viszonozza, gondja, jótékonysága hiveire 
és elleneseire kiterjed. Ismerek vonásokat életében, melyek 
által a tömeget kényszerité, hogy benne tiszteljék az em-
bert, becsüljék a főpapot, áldják az apostolt. Ezen nemes, 
magasztos küzdelmet méltányolták Romában ; a fiatal, alig 
40 éves áldozár püspökké lett, és a bibor nem fog elmaradni. 

Szentszéki határozat. 
I. 

„R o m a n a. — Quum rubricae nec missalis, nec ritu-
ális déterminent numerum genufiexionum quae a sacerdote 
fieri debent, dum ad altare revertitur cum ssmo Sacramento 
post distributam fidelibus sacram communionem, alter ex 
apostolicarum coeremoniarum magistris, de sententia desuper 
requisitus, post accuratum examen censuit, regulám in casu 
desumendam a rubricis determinantibus duplicem genuflexi-
onem antequam sacerdos communionem ipsam administret, 
nimirum prímám antequam extrahat a tabernaculo pyxidem, 
alteram vero post discoopertam super altare eamdem pyxi-
dem. Cum enim agatur de cultu debito ssmae Eucharistiae, 
congruum profecto est, ut eodem prorsus modo iste cultus 
praestetur a sacerdote ad altare redounte, nimirum genuflec-
tendo primo antequam pyxidem cooperiat, et iterum post-
quam illám in tabernaculo recondidit, antequam tabernaculi 
ostiolum claudat. Hanc porro sententiam cum infrascriptus 
s. rituum Congregationis secretarius retulerit in ordinario 
coetu s. rituum subsignata die ad Vaticanum coadunato ; 
Emi et Rmi patres sacris tuendis ritibus praepositi rescri-
bendum censuerunt — piacere, seu juxta votum magistri 
ceremoniarum — ac proinde decreverunt a sacerdote rede-
unte ad altare post fidelium communionem genuflectendum, 
antequam cooperiat sacram pyxidem, et iterum genuflecten-
dum antequam pyxide in tabernaculo reposita, ipsius taber-
naculi ostiolum claudat. Atque ita ubique servandum man-
darunt. Die 23. decembris 1862." 

II. 
„Cum mense januario proximo elapso fr. minister pro-

vinciális N. huic s. Congr. episcoporum et regularium quaedam 
proposuerit dubia super jurisdictione quoad sorores tertii 
ordinis s. Francisci, quae in ista dioecesi sub communi re-
gula vivunt, votaque simplicia emittunt ; eadem sacra Con-
gregatio, mature perpensis dubiis praedictis, ac iis, quae 
ad rem amplitúdó tua retulit in literis diei 15. junii nuper 
elapsi, haec quae sequuntur tibi significari mandavit, nempe 
praedictae sorores subsunt jurisdictioni episcopi pro tempore 
juxta decretum ab apostolica Sede por praelaudatam s. c. 
latum die 15. julii 1843; nec ulla prorsus jurisdictio, seu 
directio sororum ordini seu superioribus ordinis s. Francisci 
competit. Insuper nullius roboris est, dispositio, qua sine 
apostolicae Sedis venia anno 1858 ab ordinario, praedicto 
ordini jurisdictio, seu directio circa memoratas sorores tri-
buta fuit, ideoque corrigendae erunt earumdem constituti-
ones atque ab his expungendum, quidquid additum fuit relate 
ad hujusmodi directionem praefato ordini, seu ejus superiori-
bus tributam. Novum enim esset, pium sororum institutum 
vota simplicia emittentium subesse jurisdictioni, seu dire-
ctioni regularium. Haec de mandato liujus s. c. significanda 
a me erant amplitudini tuae, cui interim prospéra omnia, 
ac felicia adprecor a Dno etc. Romae, 14 januarii 1865." 

III. 
„D u b i a. — 1. An religiosus non approbatus juxta 

leges proprii ordinis a suo superiore, vel ipso invito cum 
sola facultate ordinarii valide excipiat confessiones sae-
cularium ? 
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2. An superiores reguläres jurisdictionem habentes III-ik, s „1676" helyett 1656 veendő. A méltányos olvasó 
possint suos subdito s suspender e ab audiendis confessi oni bus megbocsát, mivel a számokban legkönnyebben követtethe-
saecularium etiam ex informata conscientia ? Et in casu t i k . e l sajtóhiba, kivált Gellért kézírásában, mely Palmira 

. szogirataival vetekedik, 
atnrmativo. A z o n m e i y e t Luther Márton anyjának irt, midőn 

3. An valeat suspensio oretenus, et absque scripto 6z halálos ágyán kérdezte fiát, kilépjen-e a kath. egyház-
enunciata ? ból ? s fia válaszul adá : „ maradjon a kath. egyházban, mert 

4. An absolutio impertita ab eo, qui tali suspensione anyámat én sem megcsalni, sem elárulni nem akarom," a 
est innodatus, sit valida? Et si invalida? domonkosok C a S 8 e n a t e ű 3 Í 3

1 könyvtárában van Romában, 
„ . . . . t i i , , • , Maria ad Minervám czimü kolostorban. 5. An qui hujusmodi absolutionem attentat, irreguta- A z o l a g z f o r r a d a l m i k o r m á n y i r t j a a műveltség, a tu-

ritatem incurrat ? domány, a művészet, végre a szenvedő, az erényt kereső 
Sacra congregatio episcoporum et regularium in gene- emberiség menhelyeit . . . a kolostorokat. Tranchant, fran-

ralibus commitiis habitis die 2. martii 1866, respondendum c z i a t u d ós indítványára a franczia szép művészetek akade-
censuit : Ad 1. Affirmative. Ad 2. Affirmative, ita tamen ut m l á J a folyamodó iratot küldött Victor királyhoz, hogy e dra-

.. . .... . , . . . . „ . coi tórvenyben a benczésekre kivételt tegyen. „Wem nez-
religiosus suspensus illicite, non tamen invalide confesiones h e t j ü k f á | d a l o m n é l k ü l ? i g y 8 Z Ó l n a k a t u ^ Ó 8 o k / a m a i m ü . 
excipiat. Ad. 3. Affirmative, cum feratur per modum prae- veltség dicsőségének hajlékaira kimondott pusztítást. Kér-
cepti. Ad 4. Affirmative. Ad 5. Provisum in praecedentibus. jük sz. Benedek minden kolostórainak föntartását, de külö-
Die et anno ut supra." (Győri körlevelekből.) nősen az annyi századok óta hires cassinoi főmonostor fön-

tartását. Idegenszerűnek látszanék kérelmünk ; de a tudo-
T T T r i W C W mány érdekei közösek minden országban, — a tudomány 
V Ü i l 7 JL J tLoi^lV» nem ismer havasokat határul." — Bizonyosan surdis canent 

A győri nagyobb papnevelde sz.-Imre-egylete, mun- ,a j ó \ d k ü adósok, mivel Atilla megkérlelhetö volt ; de a li-
kásságának ujabb tanuságaul, aláírási felhívást tesz Martin b e r a h . 3 . z 8 a ^ o k o t nem kerleh meg sem eg, sem föld, - ő 
Konrád „Püspöki szó a protestánsokhoz" czimü művére. „A Pusztít irgalmatlanul. ^ , ,„ 1 , , 
nagynevű és lángbuzgalmu paderborni püspök, igy szólnak Gabonban az afrikai partokon 17 ev előtt telepedtek le 
az egylet tagjai, e müvének eredeti czime akint van ugyan a szeplőtelen fogantatásról nevezett szüzek ; menny,t álltak 
fogalmazva, mintha azon püspöki szó csupán Németország kl> m l g a m,1S31° megalapult e helyen, csak az Isten tudja, 
és legközelebb saját egyházmegyéjének protestánsait illetné ; E z

 r
c h o l e r a P113,2*1^" 6 * hitkiilderek az ő 

azonban tartalma oly átalános érvényű és a világ minden segedeikkel eme szüzekkel, az önfeláldozás megbecsülhetet-
protestansaira nézve oly tanulságos, hogy ama püspöki szó } e u 8 " a t l a n cselekedeteit vegeztek, melyeknek nemi el-
saját életrevalóságánál fogva legkevesbé sem maradhatott k e r e s i tekintetéből a francziák császárja erdemjeleket 
meg Németország határai között, hanem átjött az hozzánk o s z l ° " k l közöttök. De mi egy császári erdemjel a szerze-
is, és viszhangra talált sziveinkben. Egyletünk föladatát t e s n e l ; ? m e g , pengő erez sem; ő csak az egekben keresi 
tartva szemeink előtt, átalánossá vált közöttünk az óhaj,mely- ? jutalmat ; ha a földi jutalmat elvenni latszik, ez csak tisz-
nél fogva szerény közreműködésünkkel szeretett hazánk te

1
1.et a z a l l a m i patalom iránt ; nem vet, meg, mivel olyan 

édes nyelvén is hangozzék a nagy püspök nagy szava. Ez a d J a ' k l t szabad megvetni. 
óhajunkhoz járulván kegyes püspökünk ő nagyméltóságá- . Westphalia grof a rajnaparti katholikusok legje esebb 
nak nemcsak beleegyezése, hanem egyenes ajánlása : van îaSJa a b , c r l l m u r a k Gázában, most a királyig ügy ved által 
szerencsénk jelenteni közönségünknek, miszerint a mü ma- k e r e ? e a l á v e t e t e « - A vidék szegenyeinek szamára asztala 
gyar kiadása legközelebbi kilátásba helyeztetett. A csino- m l ™ e n n a P t e , r l t v e a I 1° t t ' h o 1 raindenk, egyszerű bejelentés 
san kiállított 2 4 - 2 6 közép nyolezadrét alakú ívre terjedő m e l i e , t t ékezhetett Naponta 2 0 - 3 0 szegény etkezett a 
müvet jövő tanév elején szándékozunk sajtó alá bocsátani, g™f konyhájából, azon fölül a betegeknek az etel házukba 
hogy pedig, mielőtt ezt tennők, a nyomatandó példányok k u l d e t e t t - A, bonni es münsten egyetemnel 12 tanonezot 
száma iránt tájékozhassuk magunkat, az aláírási iveket m m d e n szükségesekkel ellátott, maga pedig csaladjával 
kérjük idején hozzánk beküldetni. Az előfizetési ár 1 frt. !geQ egyszerűen elt 
80 krt leend. Tíz példány után egy tiszteletpéldánynyal D Gortschakoff Kapmest ügynököt hivatalos színben 
kedveskedünk " Komaba küldte, hogy boldog kunczeviz Jozalat eletére vo-

Megjelent, s mint tudjuk, szét is küldetett „Szent-Ist- n a , t k o z ó okiratokat átadja, melyek szerint Józafát méltatlan 
ván-társulat naptára 1867-ik évre," szerkesztve nt. Füssy v , o l n a a canonisât,ora. - Kapmest hivatalos minemüsége 
Tamás úrtól. Tartalma a rendes naptáron kivül tanulságos n e m ismertetett, az okmányok nem mások mint ős 
olvasmányok a történetből, hely leírásból, u. m. Nagy-Lajos hazugságok, melyek muszka tisztektől eredtek kik Jozafat 
király vallásos jelleméről Jedlicska Páltól, beszéd ,Biró meggyilkolásáról a czarnak tudósítást adtak. Ezek mar re-
gazda titka', Sennyei István püspök életrajza, az esztergomi § e n megczáfoltattak s Gortschakoff c salatkozik, ha ily mo-
uj papnevelde, IX. Pius imádsága, bortermelésről, verseze- d o n a canonisât,ot fentarthatni veli Ha azon okmányok 
tek, adomák, és házi tanácsok, - végén, a főhivatalszemély- ^ ^ s á g o t tartalmaznanak, a boldoggá-avattatás sem történt 
zet, és vásárok ideje és helynevei. volna meg. 

Aug. 13-án halt meg Vittek János szkacsáni plébános adakozás, 
és esperes, ki különféle jó czélu hagyományokra 2500 ft. Egy jótevőnk a chinai gyermekek megmentésére . . 10 fr. o. é. 
hagyott, a többi hagyatékát, mely 8—9 ezeret tesz, három „ a szentsír őreinek 10 „ „ 
falusi iskolára, és felerészben a szegényekre fordítani „ a z afrikai missiókra 10 „ „ 
rendeli. „ az amerikai missiókra 10 „ „ 

Nehogy a jó Gellért chronologikus járatlanságról köny- „ Sz. Bonifácz-missio-egylotnek . . . 10 „ „ 
nyedén vádoltassák, sietünk két sajtóhibát kijavítani. Lapunk Váczi megyében gyűjtetett a chinai gyermekeknek . 67 fr. 95 kr. o. é. 
16 sz. 125 oldalon, második hasábon „Il-ik Ferdinand" helyett „ „ „ sz. Bonifácz egyletnek . 1 fr. 70 „ „ „ 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Erkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszei : szerdán és 
szombaton. •— Az előfize-
tési díj f é l t r e , postán-

küldéssel 5 fr t . 25 kr., 
helvben 4 :«"t. 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, September 1-én. 18. ». Félév. 1866. 

TARTALOM : Havi szemle. - - Egyházi tudósítások. 
— Irodalom — Vegyesek. 

Havi szemle. 

>íegszünt a háború, még sincs béke, — megkötte-
tik a béke, készül a háború, tizszer nagyobb, száz-
szor gyilkolóbb. A békekötések alig lesznek már 
kom°ty fegyverszünetek. Aki vesztett, készüljön 
háborúra azért, mert vesztett; aki prédát szedett, 
kés züljön háborúra, mert prédát szedett; aki sem-
legesen viselte magát, készüljön háborúra, épen 
az$ r t mivel igy viselte magát. Jogtalanul vesztett, 
aki Vesztett,—jogtalanul nyert,aki nyert ,—jogtalanul 
martuilt semleges, aki, nyilt vagy titkos egyezmény 
következtében, maradt semleges. Az Isten által ala-
pitott resjdet nem lehet felforgatni : a bűnnek bün-
hó'dni kelK jogtalanság bizton soha sem maradhat. 
Oly igazságos a jó Isten ! „Omnia sculptilia ejus 
concídentur, \et omnes mercedes ejus comburentur 
igne, quia de Dftercedibus meretricis congregata sunt, 
et usque ad mercíedem meretricis revertentur."1) 

Az ujabbi események nehezítették a helyzete-
ket, lelietetlenitették a megoldásokat. Fegyver nem 
megoldás, hanem vágás : igy tettek a barbárok. 
Megoldatott a schleswig-holsteni kérdés, mikint O 0 . 
Bakonyban szoktak némely peres ügyek megoldatni, 
született rajnaparti, született, sulyegyenkérdés, s a 
mai példát tekintve, ez is csak ngy fog megoldatni. 
A nagyobb kérdések csatában oldatván meg, a ki-
sebb kérdések parancs-izenet által fognak megol-
datni, mikint í . Napoléon tette, s állni fogunk a 
caesarok kérdése előtt, kik az elévülhetetlen egye-
temes világuralkodási eszme fonalán, egymást meg-
tűrhetni nem fogják. Mink hosszú véradások előtt 
állunk. A kath. anyaszentegyház /zent eszméje, 
hogy mindenütt Krisztus u ra lkod jék hogy az egész 
emberiség egy szellemi országot képezzen, marad-

íjMÍch. 1, 7. Tudva vau, hogy az Istentől tett elpár-
tolás az ó szövetségben meretriciumnak mondatik, s az igy 
szerzett földi nyeremény ,merces meretricis' bélyegeztetik. 

ván a királyok jogai, a nemzetek független önálló-
ságai a testvéri kötelékben, az egy ker. családban, 
borzalmas torzképben fog feltűnni, — mikint a bű-
nös ember a vétek után, szemben az igaz em-
berrel a vétek előtt, borzalmas torzkép, — le-
rontván minden függetlenséget, letiporván minden 
jogot, egy caesar lesz nép nélkül, mivel maga körül 
csak csordát fog látni, nem pedig népet, vagy nem-
zetet, melynek szabadságai, vagy pedig jogai volná-
nak. A rajuaparti kérdés a keletivel jöhet egyszerre 
szőnyegre; ha igaz, Manteutfel Posent a czárnak 
bérbe adta, hogy a porosz szabad gazdálkodást 
nyerjen Németországban : mit igért még a keleti kér-
désre nézve, melyet a candiai keresztényeknek ed-
dig sikeres lázadása, a dunai fejedelemség, és a többi 
slav fajuak lázongása mindig előtérbe tói, hogy III. 
Napoléon ellen is állást foglalhasson, a lapok nem 
regélték. I ly áron szokták a semlegességet, vagy 
másképen a beegyezést oly tényekre megnyerni, 
melyeknek erkölcsi minémüségéről csak egyes el-
mék szoktak magán körben nyilatkozni. Nem az a 
kérdés: ,van-e jogod? meddig terjed az?' hanem 
,mit fizetsz, ha segitlek, ha neked szabad kezet en-
gedek?1 Valóban mink sokat művelődtünk, sokat 
haladtunk uj-jogi eszméinkkel ! Ma a kormányok, 
semmit sem határoznak, miről a népet előre meg 
nem kérdezték volna, semmit sem tesznek, ami a nép 
kárára volna!2) A népfölség tisztelete mellett kezdte 
III . Napoléon az 1859-i háborút, ugy Bismark is az 
1866-it, mivel a nép mindkettő ellen nyilatkozott. 
Aug. 17-én Hannovert, Hessent, Nassauot, Frank-
furtot a berlini kamarákban egyszerű királyi izenet 
által Poroszországba beolvasztották, s hogyha még 

2) Svajczban az yverdoni czéllövésuél egy szövetségi 
tanácsnok pohárköszöntése ez volt. „Ma ne is gondolj arra, 
hogy a békekötésekre, a törvényre, a jogra, az igazságra 
támaszkodjál. Avas dolgok ezek, a bukott kormányok ma-
ximái, most a végrehajtott tények uralkodnak. Sokat halad-
tunk, mert hogy némi biztosságunk legyen, vásároljunk 
hátul töltendő puskát, ez az uj jog, a haladás utolsó szava. 
Mit tehetünk mink, kis állam, kik a kötésekre támaszkod-
tunk ?" Monde 22». sz. '23. aug. 186tf. *' 
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ezen fölséges népek berzenkedni mernének, a kor- Nem elég, — volt ki Austriának magyai- Cavourt, 
mány minden hatalommal, azaz erö's kancsukával magyar Bismarkot ohajtott, csak magyar kancsuka 
felruháztatott. ,Hatalmunkba vettük Hannovert stb.' hiányzott a szóból, mely azonban tettleg nem ma-
ez az uj jog Európában; törvényes király levén,más radna el a liberális gyakorlatban. Oly igazságos a 
törvényes fejedelemnek országában forradalmat fel- jó Isten, hogy az országos, a világbünök azonnal 
idézni akarni, e czélra kiszolgált forradalmárokat országos, azonnal világra nehezedő csapással bün-
küldeni, mai európai jog. Italia is igy annectálta hődjenek. Hol van ma a gyengének joga a millio-
Romát; Hannover, Hessen, Nassau, Frankfur t nép- mokra rúgott hadtestek ellenében? XLLajo^ mondá: 
fölségi jogai megtiszteltettek.. . gyorspuskával, a „ha az igazság kivész a világból, a királyok szivei-
nép szabad akaratának nyilatkozata megtisztelte- ben lesz feltalálható," emlékezzünk az utolsó há-
t e t t . . . sarczokkal. í r janak majd elegiákat a közép- ború kezdetéről adott királyi nyilatkozatokra, az 
korból, Írjanak lyrikai verseket jelenkorról, hogy igazságot, nem a királyok sziveiben, mivel Victor 
akkor a hatalmasok, a népet nem kérdezve, önma- király szivében semmi igazság nincsen, hanem egye-
goktól határoztak a nép sorsa fölött: ma százszoros dül csak a kath. egyházban, a pápa és a vele egyes-
mérvben ugyanaz történik, a mai lyrának a középkor ségben élő püspökök sziveiben lelhetjük c^ak fel. 
elegiája csak árnyéka lehet, azon különbséggel, Az egyházon kivül, vagy ellene kezdett vállalatokra 
hogy akkor őszinték voltak a hatalmasok, ma pedig tehát mindig áll : omnia sculptilia ejus concía e n tui\ 
a népfölséget kiáltozva, százszor többet tesznek a et omnes mercedes ejus comburentur igne, q^ia de 
középkori hatalmasoknál. Igy végeztük volna be a mercedibus meretricis congregata sunt, et xisqvie a(J 
kezdetet, hogy a végzetet megkezdhessük, mert, mercedem meretricis revertentur. 
amint gondoljuk, az Isten megengedi, hogy ami jó Sokan irnak mainap, többen olvasnak; a s z a . 

van, gyökérig irtassék, ami rosz van, végleges fejlő- bad gondolkozás a gondolattól is felment. Egy ik 
désre jusson, az elmék óriás apostasiája az igazság- gondolkozik, a többi gondolatnélküli vak eszköz, 
tói csak óriás csapás által orvosoltathatván meg- Nem hiában kiáltozzák a szabad gondolkozást, a 
Nem abban van a tévely, hogy népjogok, vagy nép- szabadságot, a jogot, — mert ahol nincs, R i ó b a n 
fölségek emlegettetnek, elvül, szabályul felállíttat- igen kiáltozni kell utána. Ki állitotta,hogy Pforoszor-
nak, mert ezeknek kath. értelmök is lehet, a tévely szág vagy Italia jogai Austria által megsértettek, 
ugy sem szokott minden igazságot kitagadni, mivel melyeket háború által kell visszaszerezni ? Maga 
fön nem állhatna ; hanem mivel e népjog, e népfel- Poroszország, maga Italia sem emlegetett sértett 
ség az isteni jog, az isteni fölség ellen állíttatott fel, jogokat. Háború mégis volt. Hábor/ura tehát nem 
azért mikor jogot, szabadságot ígér, szolgaságot szül, szükséges sértett jog, nem szükségé sértett igazság, 
mikor áldást igér, nyomort hoz. Istennek megalapi- Austrianépeilelkesedtek,liadseregeégettaharczvágy-
tott rendje ellen e földön az ember sokat tehet, de tói : Poroszország népei tiltakoztak a háború ellen, 
nem győzhet, Isten nélkül sokat megkísérthet, de a nép kedvetlenül ment a csatába. Mégis volt há-
nem állhat meg, az élhetés kérlelhetlensége minden boru. Háborúra tehát néni szüksége^ a népnek lel-
liberalisnak kiáltott elveit, elméleteit megtagadtatja késségé, a népnek szavalata. Alkotmányosan orszá-
vele a gyakorlatban. Az ellenmondás, az önmegha- golt Austria a birodalom nyugoti részében, fáradva 
zudtolás példátlan cynismussal vitetik. Haladtunk, kereste az ösvényt az igaz alkotmányosságra a bi-
dicsekedhetnek vele, mivel a háborút is Atilla, Ala- rodalom keleti részében : Poroszország öt éven át 
rik, Tamerlan, Solimán módjára viszik, lábnyomu- alkotmány ellen szedte a nép vérét és pénzét, mégis 
kon mindenütt pusztulást hagyva, előnyomulásukon háborút kezdett. Háborúra tehát aíjé^tmányosság 
pedig rablást rendszerezve, hozzá még kicsapongá- sem szükséges. Indemnityt kapott / « » n o s király 
saik, féket nem ismerő falánkságaik által cholerát kormánya; de miért? a sikerért. tífaY arany bor-
szórva, hogy az Isten büntetésének triasa, hogy az nyu mely előtt minden liberális jogász meghajlik. 
Isten ostorának mind a három ága— bellum, fames, Ha nincs siker, felakasztatik, ha van siker, dicsőit-
pestis teljes legyen. A középkor háborúi ellen aa tetik. Az igazság, a jogosság, nem előzi meg. hanem 
egyház treuga Deit állított fel, a gőgös hóditó kiséri mára tényeket. A spártaiak épen igy tettek a 
ellen volt pápai törvényszék, s a kard hüvelyélen. tolvajjal, . . . tolvajjal. S mind e mellett Poroszország 
a bárd a falszögen nyugodott: mily védvet nyújt győzött is. A győzelemhez sem szükséges tehát 
ma a népfölség, a népjog Oavour és Bismark ellen? igazság, jog, lelkesedés, aikotmánj-aáláfe-Egy szük-
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séges a háborúra, lelketlen, nagyravágyó, — egy szükséges 
a győzelemre, ügyesség kimélet nélkül. Az anyagi erőt a 
jogtalanság kézrekeriti, él vele kimélet nélkül, a rendetlen-
ség szelleme ugy is ügyese ;bb szokott lonni a rend szellemé-
nél, ezt már Üdvözítőnk is mondta. Igy értjük a háborút, 
értjük a győzelmet. Egy hibája volt Austriának, ha már az 
uj-jogi szótárból is akarunk szólni, -hogy a szövetségi, béke-
kötési jogokat igen tisztelte, mikor másolj'azokat szabályul 
el nem ismerték, hogy az alkotmányosságot őszintén keresi, 
mikor mások gúnybábot csinálnak belőle, hogy saját népei-
nek pénzét és vérét a háború készületeiben igen kimélte, 
mikor mások mindezt pazarolták. Ily helyzetben a jog min-
dig vészit, s nincs aki tagadni merné, mintha Münchengrätz-
nél, Königgratznél nem az európai jog, alkotmányosság, a 
nép iránti kimélet veretett volna meg. Haladunk az ujjogi 
elméletek mellett, hova a szent jós mondta : omnia sculpti-
lia ejus concídentur, et omnes mercedes ejus comburentur 
igne, quia de mercedibus meretricis congregata sunt, et in 
mercedem meretricis revertentur. 

Mi volt a háború alatt ? A fojtott érzelmeket, a titkos 
vágyakat, melyek a königgrätzi csata után rögtön nyilat-
koztak, beszéljék el mások, a stomfai, malaczkai, posonyi 
lakosok. A háború a politikai, a társadalmi rendnek felbom-
lása ; a béke a műveltség iskolája, a haladás pályája, az 
anyagi, a szellemi gazdagodás feltétele. Gondolnók, hogy a 
béke mindezt meghozza. A békekötések már csak fegyver-
szünetek, minden béke magában uj háborút rejtvén. Az 
1856-iki béke az olasz háborút, a zürichi béke a mai háborút 
szülte ; szülhet-e a mai béke mást mint háborút ? S a hábo-
rúk roppant mérvet kezdenek venni. Kétszáz, háromszáz-
ezerrel senki sem kezd háborút. A 30 éves, XIV. Lajós had-
járatai gyermekjátékok voltak a mai csatákhoz, ma egy 
csatában annyi sebesül , annyi csonkul, annyi megöle-
tik , ahány fegyveressel ezelőtt háborút kezdtek. Jó 
hogy a háború rendes állapotnak nem tekintetik még, habár 
közel odajuthatunk. Béke után erős a vágy. Erényböl-e 
vagy pulyaságból ? A jogtalan háború győzelme, e győ-
zelem által parancsolt béke roszabb a háborúnál, a jogtalan 
győzelem oly javakat ragad, melyek becsesebbek az életnél. 
Az emberiség, miután a jogtalan háborúkhoz hozzá szokott, 
hozzá szokik bárminemű békéhez is, s képtelen lesz a vesz-
teségek erényes elviselésére is, nem áldozhatván fel ma ki-
sebb javakat, hogy holnap a nagyobb javakat visszanyerje. 
A hazafiság kezd a selyem függönyök mögé rejtődzeni, a tele 
pénzzsákokba húzódni, hogy ő nyomorultan élhessen, az 
unokák megmaradhatását feláldozni. Ilyent is láttunk e há-
borúban. Ilyenek győzni nem tudnak, de békét sem kötni. 
Austriának történetírói unokáink közöl nem a vesztett csa-
tán fognak siralmi dalt kezdeni, mivel a csaták hősies eré-
nyeket mutattak, hanem a vesztett csata után sokaknál fel-
nyílt hazafiság különös nemén. Egy marad a háború után, 
ami fényt fog vetni messzire, sokára : a sebesültek gyengéd 
ápolása. 

Nincs ki csak egy éves békét is jósolna. Legfölebb ta-
vaszig fognak az európai uj testek helyezkedni, készülni. 
Ily békét tud adni azon tan, mely Isten nélkül akar min-
dent elintézni e földön. A szentháromság nevében fog alá-
íratni a békeokmány ; érnek-e ma a békekötések többet azon 

papírnál, melyre írattak ? A győztes jogtalanság csak a ren-
detlenséget teheti állandóvá. A megirott jognak nem volt 
biztonsága, lesz-e a megirott jogtalanságnak ? A győztes le 
nem teszi fegyverét, mivel prédáját félti; a legyőzött igazítja 
megtörött fegyverét, nem tudván élni elvett joga nélkül; a 
semleges mondja a legyőzötthez : hodie tibi eras mihi, vagy 
a győzteshez : hodie tu eras ego. A békekötésben kicsikart 
jogtalanság lejtőn jár, uj jogtalanság nélkül nem maradhat. 
Neki megállapodása nincs, mig valakinek joga van. A béke 
az ő erejét növelte, tehát azon pártnak, melyet a győztes 
képviselt. E béke a rendetlenségnek, az európai közjogi fe-
jetlenségnek, a forradalomnak szellemét vakmerőbbé teszi, 
a jog, a rend embereinek vállain elviselhetetlen teher fek-
szik. Ha a jogtalan győztes a békében a jogra visszatérne, 
mint a gyónó az Isten parancsainak ösvényeire, ha minden 
jognak, minden rendnek őre, a szentszék sértett jogaiba 
visszahelyeztetnék, ha mindenki fogadást tenne, hogy szom-
szédjának jogait tisztelni fogja : talán a százszor megtört 
politikai s társadalmi rend visszatértének hajnalát üdvözöl-
hetnők. De mi a béke ? Az orvmadarak nyugvása fészkük 
elé letett préda fölött. Kikerekittetnek a határok, kijeleltet-
nek a folyók és havasok, a külső szervezkedés a belső ren-
detlenséget fogja palástolni, de nem megszüntetni. Securim 
ad radicem : ez volna az orvosság. De mikor a jog embere 
már a jog, a becsület gyakorlati hasznavehetőségéről kétel-
kedik, sőt kétségbe esik : akkor ezen európai nagy sebre, 
mely nemzetközi fejetlenségnek, társadalmi kormányozha-
tatlanságnak neveztetik, nincs orvosság, hacsak nem két 
három világháború. Ez az, mit olvasunk : et omnia sculptilia 
ejus concídentur, et omnes mercedes ejus comburentur igne, 
quia de mercedibus meretricis congregata sunt, et in mer-
cedem meretricis revertentur. 

Az ős népek religiora építették az államot és társadal-
mat, s a történet bizonysága szerint épületjök annál tovább 
tartott, minél állhatatosabbak valának ősi jellemökhez. A 
pogány vallás téves volt, magában hordta a halál magvát 
mindazon intézményekre, melyek reá alapíttattak. De a po-
gány nép mégsem tudott más alapot lelni állami, társadalmi 
életére. A mai európai nép, mely minden hatalmát, művelt-
ségét, haladását a keresztény vallásnak köszöni, szerveződni 
akar Isten nélkül, Istenen kivül, sőt ellenére. A pogány né-
pek nem ismerték tökéletesen az Istent, mégis keresték : 
Europa népei ismerik az Istent, mégis kerülik, ők magok 
magoknak akarnak elégségesek lenni. Ez a sculptile, ez a 
merces meretricis. A rationalisticus fejesség látja, hogy ho-
mokon épít, látja hogy bábéit kezd, sikeretlenségeire mindig 
csak azt mondja : azért sikeretlen a munkám, mivel az Isten 
kiszorításában, az ő törvényének kizárásában a társadalom-
ból fenekig nem jutottam. Az Istent és az ő törvényét, a 
megváltási intézményt állami, társadalmi rosznak már kiki-
áltották az őszinte merészek. Europa alig lett politikailag 
keresztény, máris a császárok és a pápák közötti viszályok-
ban apostatált : a mai győzelmes forradalom a társadalmi 
apo3tasiát hajtja végre. Hacsak a társadalom is nem aposta-
tál, az apostata politika nem maradhat meg. Solferino alatt 
a pápai fejedelemség, Königgrätz előtt a vallásos társada-
lom győzetett le. Az Isten törvényéhez ragaszkodó kebelben 
az apostata politika mindig talált kárhoztatót, mikint He-
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rodes keresztelő sz. Jánost : ha a religio a közéletből kiszo-
rittatik, az apostata nem fog találni megfeddőt. A népek 
élete erkölcsi halál lenne : feddés nélkül bátran alá s feljáró 
gonoszság. Ott van műveltség, hol kereszt diszlik, ott van 
barbárság, hol kereszt nincs : Europa a keresztet akarja tár-
sadalmi épületéről levetni. Ha az emberi akaraton kivül 
semmi más akarat nem intézkednék a földön, — lia a pápa-
ság megszűnhetnék : a barbárság visszajönne. Azért, bármit 
tegyenek, bármennyi békét kössenek, omnia sculptilia ejus 
concídentur, et omnes mercedes ejus comburentur igne, quia 
de mercedibus meretricis congregata sunt, et in mercedem 
meretricis revertentur, egyik jogtalan győzni fog a gyengébb 
jogtalanon. 

Is.en adott életet, ő adott társadalmat is, s mindket-
tőre szabályt. Vagy ezen rend állni fog, vagy semmi rend 
sem lesz. Ad az Isten malasztot érdem nélkül, hogy az em-
ber törekedjék vele érdemre. Datur donum sine merito, ut 
homo tcndat ad meritum, mondja sz. Leo pápa. — Mna da-
tur, et usura repetitur. Visszahúzza az Isten az ő malaszt-
ját, aki evvel visszaélt, vagy aki azt ellökte. Európát 16-ik 
századtól óta apostasia terheli. Azért ami történik, csak az 
Isten igazságainak ostora . . , áldásra, lia gyógyul, . . . na-
gyobb csapásra, ha konok marad Europa. Egyik gonosz győ-
zedelmeskedik, hogy nem sokára más gonoszabb által le-
győzessék. Megfosztatnak koronájuktól, országaiktól a né-
met fejedelmek. Váljon mit vétettek ? Népeiket nem zsák-
mányolták ki annyira, mint a berliniek. Ártatlanok lenné-
nek, ha 16-ik században őseik nem követték volna el azt, 
amit az egyház apostasiának nevez. Már akkor fosztogattat-
tak a káptalanok, az apátságok, az, mit a canon pretia pec-
catorum nevez. ,Patres nostri comederunt uvas, dentes filio-
rum obstupescunt.' De nem megyünk oly messzire, habár 
az isteni igazság előtt semmi sincs messze, mille anni ante 
te tamquam liesterna dies. 1802-ben még álltak a püspöki, az 
apátsági fejedelemségek. A 16-ik századi vallásos apostasia 
után tettek a német haza ellen apostasiát a rajnai szövet-
ségben, elfoglalták az egyházi fejedelemségek kormányszé-
keit, ma a kifosztott egyházi fejedelmekhez mennek egy ke-
nyérre. Non transibit ad tertiam generationem. Beteljese-
dik : omnia sculptilia ejus concídentur, et omnes mercedes 
ejus comburentur igne, quia de mercedibus meretricis con-
gregata sunt, et in mercedem meretricis revertentur. 

Mondják : ,nincs államférfiú.' Már mondták : nincs tá-
bornok. Gondoljuk, van államférfiú, de nincs állami, nincs 
társadalmi elem, mely rendelkezésére állana. Hol van állam-
férfiú, kibe bíznának ? ki önmagába bíznék ? ki felülről, 
alulról feltétlen bizalommal találkoznék V Óhajtanak szer-
vezést, de igen kevesen hiszik, hogy valaki létrehozhassa. 
Azért az első lépés azonnal megakad, a derült hajnal azon-
nal beborul. Talán nem az igaz, mintha nem volna ki kor-
mányozzon, ó egykor középszerű ész is jól kormányozott ! 
hanem az, hogy nincs, kit kormányozni lehetne. Omnia 
sculptilia ejus concídentur. 

Gondolnók, hogy a mindenkit felelősségre vonó parle-
mentek korszakában quisque sedebit sub ficu sua,- s ép ak-
kor kezdődtek igazán a pusztitó háborúk. Amit hárman 
akarnak, kiáltják, hogy a nép akarja. Igy ért meg a nép 
caesarismu3ra. Nem azért, mivel parlement kormányzott, ha-

nem mivel oly parlement kormányzott, mely magát az Istenen 
és az ő törvényén, vagyis a kath. egyházon túltette. Gon-
dolták, hogy ha az Istent kiszorítják a társadalomból, ha 
az egyházat kizárják az államból, kényelmesebb lesz az or-
száglás, — s íme lehetetlenné lett. Ma csak jól szervezett 
anyagi erő van, ez pedig dictatort, caesart követel, aki 
nem is marad el. Jól szervezett anyagi erő a jog kizárásával, a 
jog szülésére . . . ez a barbárság, mely mellett a külső mű-
veltség csak sima cynismus lehet, mikint Posony tájáról 
ir ták: nicht war, Sie werden die Güte haben, uns 100 
Stück Ochsen zu stellen ? Wir rauben nicht, wir requiriren 
nur. Ha nép megszokott egy pártvezérnek hódolni, miért 
nem hódolna inkább Caesarnak, aki neki a pártok eselszö-
vényei ellen békét biztosit? Istenen, egyházon kivül a józan 
ész is deliriumba esik. Hol kell világosabb delirium, mint 
óhajtani a pusztítókat, a sarczolókat, hogy vegyék el a sze-
gény népnek utolsó juhocskáját ? Az elmeháborodás magas 
arányban van, párvonalt fut vele az öngyilkosság: Isten 
ostora, hogy ha egész nemzetek delíriumban öngyilkosságot 
keresnek, s caesar lábainál megnyugosznak, s ezt szabad-
ságnak kiáltják. Nem azért van ez, mivel a népek szabad-
ságot keresnek, hanem mivel Istenen és az ö törvényén ki-
vül keresik a szabadságot, mindaddig : omnia sculptilia ejus 
concídentur, a szabadság kalitban lesz közszemlére kitéve, 
mellette rézsisakos, gyorspuskával. 

Isten nélkül, Isten ellen nincs rend. Istent akarjuk 
vissza az államba, a társadalomba, nem hogy gúnyoltassék, 
de hogy imádtassék. Mikor lesz ez V Tertullianus ily hely 
zeten esett kétségbe, sz. Irenaeus, sz. Cyprianus remélt, mert 
az akarat szabad, az Isten malasztja mindenható. Miképen 
tért meg Saul ? Hirtelen. Miképen keletkezett a keresztes 
hadak szólama: ,haec est voluntas Dei'? Megfoghatatlanul. 
Ilyenek az Isten utjai, ilyenek az ö végzései, ilyenek az 
egyes embernek, ilyenek a nemzeteknek is esélyei. — — A 
legzordonabb napokban, a legnagyobb próbáitatások között 
is kegyesen őrködik az Isten a dicső fejedelmi ház és sze-
retett hazánk fölött. A legnehezebb napok a legnagyobb re-
mények napjai. 

Be szűk a tér, be rövid az idő ! — Addig is imádkoz-
zunk, munkálkodjunk, szenvedjünk, mert irva van: „excaeca 
cor populi hujus, et aures ejus aggrava, ot oculos ejus claude : 
ne forte videat oculis suis, et auribus suis audiat, et corde 
suo intelligat, et convertatur, et sanem cum."3) 

Opus laboris, opus orationis, opus passionis parit me-
ritum, fert conciüationem, donat firmám pacem. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
MISKOLCZ, aug. 20-án, Mai nap egyházunk kettős 

ünnepet ült. Nemcsak első apostoli királyunk áldott emléké-
nek adtuk meg a tisztelet, kegyelet s hála adóját, mint aki 
nemzetünket az európai polgárosodott népek közé beplán-
tálta, keresztény alapokra fektetett alkotmánynyal felruházta 
s ami fő — azt apostoli fáradhadtlau buzgalmával a sötét-
ség éjeiéből a kereszténység boldogitó s örök üdvöt arásztó 
világosságára vezérelte ; hanem azonkívül egy más ünne-
pélynek is voltak szemlélői mindszenti templomunk falai, 

3) Is. 6, 10. 
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ertem : hogy nt. Hegedűs István ur váczmegyei ujmiscs 
épen ma dicső védszentje napján, mutatta be első ál-
dozatát a Mindenhatónak. Képzelhetni, mily sokan gyűl-
tek össze e kettős ünnepélyre nemcsak a kath. hívek, hanem 
minden felekezetbeli atyánkfiai közöl. Szép tágas egyhá-
zunk elégtelen volt befogadásukra. Meglepő szép jelenet 
tárult el mindenki szemei előtt, midőn a szentélybe nézett* 
látván azt az Ur uj fölkentje édes anyja- és számos test-
vérei- s rokonaival megtelve, kiknek mindnyájoknak arczá-
ból az Isten iránti mély. hála tükröződött, hogy őt a szere-
tett fiút, kedves testvér s rokont, most már mint az újszövet-
ség papját az Ur oltáránál szemlélhetik. — Sok elsőmisén 
volt már szerencsém jelen lenni s annak áldásai-, s örö-
meiben résztvenni, de megvallom, hogy ily megható lát-
ványra nem emlékszem. A kézvezetői tisztet ngos s főtiszt. 
Beller József bold. Szűzről nevezett felsőgagyi czimz. apát 
s esperes plébános ur végezte, szónokit pedig nt. Bárdossy 
Mihály miskolczi felsőegyházi lelkész ur. Szépen kidolgozott 
beszédjében az újszövetség áldozatának három fő u. m. a ta-
nitói, áldozói s birói hatalmát fejtegette, végül pedig az ily 
alkalmaknál szokásos megemlékezésekre buzdította az uj 
fölszenteltet ; de egyszersmind a híveket is fölhívta, misze-
rint ők is kérjék buzgó imáikkal az ég s föld Urát, hogy 
áraszsza bőséges kegyelmét reája, hogy szive szerinti papja 
legyen, hogy a kegyelem, melyet a váczi egyházmegye 
méltóságos főpásztora, az apostoli utód kezeinek rátevése 
által nyert, soha meg ne hűljön benne, hanem inkább foly-
ton növekedve, mind a híveknek, mind saját lelki üdvére 
legnagyobb mértékben gyümölcsözővé legyen. Bevégezvén 
a szentmise áldozatot, megkezdte áldásosztogatásait. Első 
áldását a fiúi kegyelet szembetűnő érzelmével édes anyjára 
adta, aztán kedves testvéreit, azok nejeit, sógorait, s mind-
nyájok gyermekeit áldá meg. Következtek most segédlö 
paptársai, rokonai s végre az ezen ünnepélyes cselekvényre 
egybegyűlt hívek. Adja a Teremtő, hogy azon áldások, me-
lyeket mindnyájunknak azujmisésoly szivrehatólag kívánt, 
lehessenek mindnyájunk testi s lelki javára, előtte fogana-
tosak. En pedig, mint a „Religio" hebekorbai levelezője, 
általa az oltárnál mondott szavaival viszont kívánom néki 
hogy : „ Ignem sui amoris accendat Deus in corde ejus, 
exaudiat eum in die tribulationis, protegat nomen Dei Jacob 
eum . . . Tribuat ei Dominus Spiritum sapientiae, consilii, 
fortitudinis, pietatis, ac timoris Domini. Illuminet vultum 
suum super ilium, memor sit omnis sacrificii ipsius, et holo-
caustum ejus pingue fiat, tribuat ei Dominus longitudinem 
dierum . . . et omni benedictione coelesti et terrestri bene-
dicat eum Pater, et Filius et Spiritus Sanctus." 

Gyakran tapasztaljuk az élet folyama alatt hogy „les 
extrêmes se touchent"; e levelem leírását sem fejezhetem be, 
anélkül, hogy egy, az örömünnepélylyel ellentétben álló 
gyászeseményről is ne értesítsem e lap t. olvasóit. Ehó 17-én 
ugyanis költözött át a boldogabb hazába végkimerültség 
folytán, főtisztelendő Bovánkovics József az eperjesi görög 
kath. egyházmegye czimz. kanonoka, szentszéki ülnök és 
görömbölyi plébános, életének 76-ik, papságának pedig 52-ik 
évében. Temetése e hó 19-én történt meg kerületbeli pap-
társai egy részének és számos híveinek jelenléte és részvéte 
mellett, mely utóbbiaknak a boldogult egész végleheleteig, 

daczára agg korának, minden kápláuyi segély nélkül, buzgó 
s gondos lelkipásztoruk volt, és éltének, mint a nyomtatott 
gyászlap jelenti, szakadatlan vezéreszméje volt az Isten, 
haza, család . . . . Béke lengjen porai fölött ! 

— m — 
ENDRŐD, (Békés vm.) aug. 15. Nagy-Boldog-Asz-

szony napja reánk nézve ez évben kétszeresen ünnep vala ; 
— először mint országos ünnep ; másodszor azért nekünk 
endrődieknek, mert e mai napon avattaték föl kívül-belül 
Ízléssel és gazdagon megújított templomunk ; az alföld déli-
bábos rónáin terült nagy községek egyik legszebb, legna-
gyobb s idomzására a romantikus stílt igazán képviselő, — 
gazdagon aranyozott sugármagas tornyú temploma. 

Százezorszer megujult hálafohászunk repül vala ma 
az égbe az Istenhez, ki az ő endrődi, 1826-ikév óta alig-alig 
újított templomára általunk fényt hintett ; mely templom 
immár valóban méltóképen neveztetik istenházának; s mind-
nyájunk szent-örömére avattaték föl ft. Schiefner Ede ur, 
helybeli plébános által. 

Bárha életünket ez idö szerint inség s keserv tépik ; 
mégis megteszszük vala azt, amit kell tennünk, mivelhogy 
szeretjük az Istent, s szeretvén őt, kedveljük temploma 
méltó ékességét. Tudjuk, hogy csak igy vagyunk méltó 
unokái a szenteknek, hogyha hitéletünk gyümölcsöző. 

Endröd lakosai íme megmutatták lelkesítő s vonzó ta-
nulságául mindez ország katholikusainak, hogy ők nem tar-
toznak azokhoz, kik azt tartják, hogy nem is lehet nevelt 
és művelt ember, hogyha vallásos. — Mi nem akartuk be-
várni, hogy fejünkről letépjék a szent őseinktől öröklött 
koszorút! — — De mindezért, Istené levén a hála és dicső-
ség, — ft. Schiefner Ede plébános ur nyerje meg Isten- és 
emberektől az elismerést és szeretetet! — ki e viszontagsá-
gos év daczára a rövid nyári hónapok alatt az időt jól fel-
osztva, választva és használva, hatályosan szólva és írva, 
hatásosan szónokolva s nyájának példás tettei által áldozat-
készségét — 5000 o. ért. erejéig fokozva, müvét Isten és 
embereknek tetszőleg befejezte. 

A nyilvánosság teréni elismerést érdemelnek i. cz. Fi-
scher Károly festész ur közvetlenül, t. cz. Priegl György 
aradi tükör-gyár-tulajdonos közvetve, kik mint vállalkozók 
a templom fostészi és aranyozási diszitését oly dúsan és Íz-
letesen eszközlék. T. c. Wieden György aradi lakos ez 
utóbbi tekintetben ajánlható különösen mint aranyozó, ki 
mint P. Gy. ur kiküldöttje, a várakozásnak mind kikül-
dője, mind pedig a község részére igen-igen megfelelt. 

T. cz. Prónay József ur, építész a legmelegebb elis-
merést érdemli e község részéről, kinek szíves és jó tanácsa 
eredményező egy részben örömünknek és áldozat-készsé-
günknek ezen szép gyümölcsét. Jó lélekkel ajánlható ő 
figyelmébe az alföldi vidék lelkészeinek és elöljáróinak mint 
szakértő cpitész és becsületes jellemű magyar ember. 

Balla Mátyás. 
BERLIK, aug. 18. Megemlékezvén Poroszország több 

helyein a katholikusok ellen intézett támadásokról, felemli-
tém Aschersleben városát is, ami ellen az ottani hatóság 
tiltakozott. Most e városból egy levélből értesülünk, hogy 
amit a kölni lapok ama üldözésről tartalmaztak, igen is 
szelíden volt közölve. Az ottani plébános Becker három hé-
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ten át házából ki nem jöhetett anélkül, hogy az utczákon 
gúnyokkal, szidalmakkal ne illettetnék. Egy izben kövekkel 
is hajigálták, és csak gyors futással menekülhetett. Iskolás 
gyermekeinket is, midőn a tanodába mentek, botokkal, kö-
vekkel üldözték, szintúgy az idösbek is bántalmaztattak. 
Minden arra mutat, hogy a protestáns tanárok izgatták ta-
nonczaikat a mieink ellen. A ministerium ezen ügyet el-
nyomni, agyonhallgattatni iparkodott : most pedig a magde-
burgi hatóságot megbízta, hogy kutassa ki a kölni lapokban 
megjelent tudósítás szerzőjét. Mult hó 18-án ez ügyben a 
hederslebeni plébános törvényszék elé idéztetett. — Egyéb-
iránt Poroszország minden vidékeiről hasonló mozgalmakról 
tudósitanak, és ami leginkább szomoritó, eme üldözések a 
müveiteknek nevezett körökből indulnak ki. A legutóbbi 
események behatása folytán a felsőbb kormánykörökben a 
katholikusok elleni rosz hangulat növekedőben van, mivel 
először is a nyugoti tartományok katholikus városai leginkább 
ellenezték az Austria elleni háborút, és emo tartományokban 
legtöbb erőködések történtek a kormánynak a követválasz-
tások alkalmával kifejtett eljárás eredményeinek meghiúsí-
tására. Münsterben a legkatholikusahb és conservativ vá-
rosban a szabadelvű pártnak a kormány által leginkább 
gyűlölt tagja, Waldeck választatott meg képviselőnek. Ezen 
tényekben kormány- és poroszellenes izgatást láttak, nem 
figyelvén az események valódi okaira. A rajnai tartomá-
nyoknak Poroszországgali egyesülésének félszázados ünne-
pélye alkalmával csak a progressisták, a páholyok tagjai 
tüntettettek ki, mialatt a katholikusok, akik pedig szintén 
részt vettek, pedig pénzáldozatokkal is, elfeledtettek, sőt 
megvetéssel illettettek. Münster kérelme, hogy az egykor 
elkobozott katholikus alapitványok részeiből akadémia ala-
pittassék, visszautasittatott : nem csuda tehát, lia a város 
a bántalmakat visszatorlandó, az itt született Waldecket, ki 
progressista létére jó katholikus, választotta meg. De váljon 
miért is utasítja vissza a kormány a katholikus népség igaz-
ságos kivánalmait ? miért ád fölöttük még a legelhatározot-
tabb radicálisoknak is elsőbbséget? — Két szürke-néne 
Hadriana és Ida e hó 19-én és 21-én elhaltak cholerában a 
benadeki és milovitzi katonai kórodákban. A járvány itt 
most apadófélben van. 

TRIENT, aug. 7. Az 1796-iki év május havától fogva, 
melyben Tirol elhatározta Jézus isteni szivének védnöksége 
alatt állani, és annak ünnepét évenkint megülni, még soha 
sem tartatott meg az nagyobb áhitattal és fényesebben, mint 
azidén, ami onnét magyarázandó, mivelhogy érezték, misze-
rint Jézus szent szivének irgalmára a jelen körülmények 
között főleg szükségünk van. A püspökök is meghagyták a 
szokatlan fényű ünnepélyeket, hogy megnyittassék az apáink 
által a legszentebb sziv irányában elvállalt fogadalom. Ju-
nius 10-e tehát a városokra ugy mint a falvakra nézve nagy 
nappá lőn. Egy tiroli lap imigy tudósit az ünnepélyekről. 
„A tegnapi nap szép ünnep napja volt. Jézus szent szivének 
ama képe előtt, melynél apáink egy magasztos órában tér-
det hajtottak, gyermekeik a hűség esküjét megújították. 
Három órakor reggel már az ormok viszhangzottak az ün-
nepet jelző üdvlövésektől. A régi axamsi plébánia, mely 
minden időben kitűnt hazafias szelleme által, most is kitün-
tette magát. A templom fel volt ékesítve, mint a mennyasz-

szony menyegzője napján. Ami diszben és fényben kifejthető 
volt, megtörtént. A templom ajtaja fölött Austria és Tirol 
zászlói vigan lobogtak eme felirással : „Jézus isteni szivé-
nek zászlaja alatt Istenért, császárért és hazáért !" Lehetet-
len volt magát meghatva nem érezni eme kép láttára, mely 
előtt a vitéz Bucher, Hofer hü barátja térdelt. A körmenet 
alatt az Oltáriszentséget egy tiroli vadászszázad kisérte. 
Tirolban, és különösen Axamsban semmiféle ünnepély üdv-
lövések nélkül ném képzelhető,azért az ima-apostolkodásának 
tagjai (1100) bőségesen vásárolván puskaport, betöltötték 
hegyeinket és völgyeinket üdvlövéseikkel, és mindenütt 
hangzott : „éljen szeretett császárunk !" — „Tegnap — igy 
ir egy másik lap — a passeieri völgy roppant népmozgalom-
nak volt tanuja. Puskalövések, zászlók, lobogók, kürtök és 
emberhangok, és lelkesült szónokok beszédei mellett ezeren 
és ezeren, férfiak, aggok, és fiatalok, nők és gyermekek csa-
patokká alakulva gyülekeztek a szivek legnemesbike körül, 
mely érttünk szenvedett és vérzett. Passeier völgyének egész 
népsége térdre borult, és kérte Jézus isteni szivétől, hogy 
alázza meg az egyház ellenségeit, adjon győzelmet a jognak, 
igazságnak és jó erkölcsöknek. Az összes templomokban 
honfiaink az oltár köré gyűltek megujitandók esküjét ama 
szövetségnek, melyet őseink Jézus szivével kötöttek. Meg-
ígérték, hogy hivek leendnek hozzá, hálát adtak azon küz-
delmek szerencsés sikereért, melyet a hit egysége mellett 
kifejtettek. A háború idejére toborzott önkéntesek nemcsak 
Jézus szivének védelme alá helyezték magokat, hanem an-
nak érmét is egyenkint felvették. Jézus szive meg is fogja 
áldani a derék vitézeket." 

IRODALOM. 
„Von der Kunst. Von Joseph Ritter von Führich, Professor 
an der Academie der bildenden Künste in Wien. Erstes 
Heft. Wien 1866. Verlag von Carl Sartori Buchhändler des 

heiligen apostolischen Stuhles." 

Századunk mily kedves tauulmányává vált az archae-
ologia, mutatják azon nevezetes kisebb nagyobb terjedelmű 
munkák, melyek egymást érik. Az átalános műtörténelmek, 
a művészet egyes ágait tárgyaló kézi könyvek kedvesen 
lepik meg az olvasó közönséget. Mily benső varázszsal kell 
a művészetnek bírnia, hogy annyi lángelméjü férfiú, kik 
ecsetet és vésőt forgatni nem tudnak, tollal járulnak a mű-
vészet dicsőítéséhez, s a laicust akarják a művészet szenté-
lyébe vezetni, őt ha nem is müvészszé, de legalább műértővé 
tenni. Igaz ugyan, hogy mióta Winckelmannak a hajdan-
kori művészetről irt munkája 1764-ben megjelent, mai tudó-
saink is a pogány classical kor müveinek nagy figyelmet 
szentelnek; de örömmel lehet észrevennünk,hogy a keresztény 
hajdan- és középkor archaeologiaja iránt is nagy előszere-
tettel vannak, édesen merengnek el annak részint eltűnt, 
részint fönmaradt emlékein. Mily elragadtatással szól Kug-
ler, és ennak nyomain —• de önhatározottsággal járó Lühke 
a keresztény ös - és középkor csudamüveiről ; mily bájo3 
nyelven emeli ki utóbbi a nőnemnek a Mária-műcultusról 
reá háramló dicsőítését ! Ugy látszik, a tiszta genius eloltja 
bennük a felekezetességi pártszellemet , szemeikről le-
törli a hályogot. A genio lumen ! G-öthe, kiben ha nem is 
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mindig az ember, de a geniua mindig nagy volt, s ö maga 
mindig imposant alak, habár bálványozói nem emelnék is 
magas talapra, Gőthe, mondom, hosszú életében három pha-
sison ment keresztül. Ifjúkorában a keresztény, leginkább 
német művészet érdekelte őt ; életének fényes delén Win-
ckelmann nyomain járván, csak a pogány classicus világnak 
élt, — élete alkonyán ismét visszatért a keresztény művé-
szethez. Volt alkalmunk néhány évek előtt bővebben kie-
melni, mikint foglalta el életének végtizedét az egyházi 
művészet, mely a strassburgi és kölni dómokban érte el a 
netovábbat. Mint hetven éves férfiú, egy félszázados nagy 
élet minden trophaeumival terhelve, nézdelte újra a strass-
burgi műnstert. Egy egész nagy benyomás — úgymond — 
tölti el lelkemet ; — az ezernyi harmonious apróságok, 
nemde az ég örömei is ilyenek lesznek ! Mily nehezen esik 
az emberi szellemnek, midőn testvérének müve oly felséges, 
hogy előtte meghajolnia és azt imádnia kell ! 

Mind ezen, és ezekhez hasonló jelenségek, habár a 
kath. egyházi művészetről tesznek is tanúságot, — de az 
imént emiitett nagy tudósok még nem fogták fel a művé-
szetet igazán egyházi szempontból. Kreuser volt az első, ki 
a keresztény művészetről mint szaktudós szólott, — ő első 
merte Michel Angelót nagy pogánynak nevezni. Amit Kreu-
ser inkább historicus téren tett, ugy látszik Führich az 
eszmélet és bölcselet mezején akarja bevégezni. Munkájának 
megjelent első füzete nagy figyelmet ébresztett. Fürichet a 
művészi körökben „Tbeolog"-nak nevezik, félig gúnyosan, 
félig kényszeritett elismerésből. O a szentírást, a keresztény 
symbolumok értelmét, a mystikát ugy bírja, mint senki más. 
Művészetében, tudományában és életmódjában szigorú és 
következetes katholicus. Született ö Kratzauban Csehország-
ban, 1800-ban. Gyermekkorának álmai és vágyai életének 
huszonhetedik évében teljesültek, midőn Roma felé útnak 
indulhatott. Hamar felismerte ő ott a körülményeket, ő 
Overbeck-, Koch-, és Veithez csatlakozott. Talentuma azon-
nal feltűnt, — a productio könnyűsége, a rajznak ereje és 
biztossága mindenkit meglepett. Overbeck felkérte őt, hogy 
a Villa-Massimo-ban általa megkezdett Tassó Gerusale-
mére vonatkozó frescokat bevégezze. Führich ezelőtt csak 
tisztán romantikus volt, Romában egy lépéssel tovább ment. 
Mig Overbeck a pogányság és kereszténység között hatá-
rozott elválasztóhuzamot vont, Führich egy következetes 
előrelépést tett, — ő művészetében szenvedélyes katholikus 
lett. 0 csakhamar ki merte mondani : ,,die vernünftige, al-
lein conséquente und ganze Form des Christlichen ist das 
Katholische, somit nothwendig alle christliche — oder besser 
alle Kunst — eine katholische." Ezen tannak adott kifeje-
zést a nagyszerű rajzban : ,,a kereszténység diadala," mely 
1839-ben Münchenben kőnyomatban jelent meg. Romából 
visszatérvén, a bécsi sz. János-templomban a statiokat ,al 
fresco' festette, — utóbb az altlerchenfeldi templomban a 
benső mümunkákat vezette. A liberális mükritika először a 
„kereszténység diadala" ellen fordult, s minthogy a rajz 
correctségét, az összeállítás jelességét nem támadhatták 
meg, a conceptus ellen tettek kifogást, az egészet rideg dog-
maticus képnek nevezvén el. Igy nyilatkozott még Förster 
is mühistoriájában, noha különben Führich felsöbbségét 
mindenben elismeri. 

Führich e munkájának előttünk fekvő első füzete két 
részre oszlik. Az első rész a művészetről átalában szól, — 
a másik a müértéssel foglalkozik. A munka, ugy látszik, 
hogy eszméleti téren fog mozogni, — lehet azonban, hogy a 
következő füzetekben a történelmi mezőre is átmegy. Szerző 
mindjárt az első sorokban kimondja, miszerint a művészet 
iránti örömöt és részvétet akar olvasóiban kelteni, kik tán 
eddig a legszebb égi adományok egyike mellett hidegen vo-
nultak el, — vagy pedig a mü vészetekkeli visszaélést lát-
ván, irántuk minden részvétet elvesztettek. Megnyugtatni 
kivánja szerző a félénk lelküeket, kik tán attól tartanak, 
hogy ő a művészetnek kelletinél magasb praerogativát kiván 
tulajdonítani, mert — úgymond — mi minden szótagot az 
egyház Ítéletének alávetünk. Elmellőzni ezen tudományt 
nem lehet, kivált napjainkban, úgymond, midőn a gőg min-
dent a tudomány terére von. De a tudomány hona nem a 
könyvanyag szélessége és hossza, hanem a mélység és ma-
gasság, az Istentől eltávozás, vagy a hozzá közeledés. Szerző 
szerint szomorú eriteriumja műveltségi állapotunknak, hogy 
nagyjainkban az egyházat nem érezzük, és annak jelentő-
ségét az emberre nézve nem is sejtjük. 

Führich szerint a valódi hajlam — a művészetet gya-
korolni, azt szeretni, általa a kedélyt megragadni, önmagát 
elragadtatni, — épen az egyház és kinyilatkoztatás tanainak 
eleven felfogásában rejlik, mert minden tudomány Isten nél-
kül a legvastagabb materialismushoz vezet. Aki — úgy-
mond — az egyházat ismeri és nem szereti, jó ember nem 
lehet, — aki pedig az egyházat nem ismeri, azt minden ha-
bozás nélkül tudatlan embernek nevezhetjük, mert minden 
kigondolható ismeretek becsüket csak az által nyerik, ha 
mi azokat rendeltetésünkre, Isten és egyházhozi viszo-
nyunkra alkalmazzuk. A művészetek hasonlók azon szent 
templomedényekhez, melyek Isten szolgálatjára szánvák, s 
ezen szolgálattól elvonatva, mint Balthasar éjjeli orgiáiban, 
borzasztó vétség eszközeivé lesznek, reánk büntetést vonnak. 

Ily hang vonul Führich első füzetén végig, itt-ott még 
keményebb is lesz. Eszmélkedései néha homályosak, s nehe-
zen érthetők, de minden soraiból kiderül, hogy ő a művé-
szetet Isten kinyilatkoztatásának tartja, valamint már Mó-
zes könyvéből tudjuk, hogy Isten az, ki a művészt szelle-
mével eltölti, — mit már a pogány költő is mondott : est 
Deus in nobis, agitante calescimus illo. 

Es Führichnek igaza van. Egy igénytelen kis könyv-
ben olvastuk évek előtt, mikint szól egy bevégzett művész 
a művész-jelölthöz. „Amit teszesz — úgymond — Isten di-
csőségére tedd ; — ha magadban nyugtalanságot, szilaj mo-
hóságot, vagy szerfeletti vágyat erzesz, hogy müveiddel má-
soknak, vagy magadnak tetszél, tedd le a vésőt és ecsetet, 
mig kedélyed le nem csillapul. Ne hidd, hogy egy szent kép 
csupa müügyesség által sikerülni fog, mig elméd a. világias 
vágyaktól meg nem tisztul." 

Mily igaz ! Amiket Kaulbach a berlini uj-muzeum 
csarnokának falaira festett, bámulatra fog mindenkit ra-
gadni. Babel eleste, Görögország virágkora, Jeruzsálem 
elpusztulása, a hunnok éji hada, a jeruzsálemi kereszt-vité-
zek megérkezése, a reformatio kora,— óriási gondolatok tes-
tesitése ; — de nem hiszszük, hogy az, ki Gőthe Reinecke-
jét gúnykarczaival illustrálta, képes legyen Fiesole-fcle ma-
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donnát festeni. Le style c' est l'homme. Mint a szavakból 
ugy az ecsetvonásokból is kiolvassuk, hogy mi jö szivböl, 
mi nem. 

Az első füzet tartalmából könnyű az utóbbiakra is kö-
vetkeztetni. Az olvasó, további megismertetés nélkül is tá-
jékozhatja magát. Az ellenzéki critika, tudjuk hogy csip-
deli majd a munkát, tán épen mivel érett és zamatos a 
gyümölcs. 

A kiállítás csinos, mint minden mi Sartorinál napvilá-
got lát. 

R. J. 

VEGYESEK. 
Sasvárról, aug 25-ről jelentik : Mint mindenütt e kör-

nyéken, ugy nálunk is kiütött a cholera, és már számosan 
lettek áldozatai. Tegnap hunyt el a köztiszteletben álló ft. 
Hebricsek István apát, esperes s helybeli plébános, ki a 
legszélesebb körökben volt ismex-etes ama buzgóságáról, 
melylyel a helybeli hires bucsujáró-templom tornyainak fel-
építésére gyűjtött, s e fáradozásait csakugyan nevezetes si-
ker követé. Bur-Szent-Györgyön, hol a cholera szintén nagy 
mértékben dühöng, e napokban az ottani káplán, nt. Va-
chaja ur is áldozata lett. Béke poraira ! (P. Hirnök.) 

Magyar lapok után emiitettük, hogy Ováry Lipót ha-
zánklia Nápolyban sz. Margit legendáját a herczegprimás 
költségén átíratja. Most a P. Napló emliti, hogy ezen le-
genda átíratása már kész, s az egész codex fac-simile- példá-
nyokkal díszítve, e napokban fog Esztergomba beküldetni. 
„Nevezett hazánkfia, igy ir a P. Napló, jelenleg a Donna Re-
gina Maria Árpád herczeg asszony (V. István leánya) nápolyi 
királyné által alapított Donna Regina zárdában, mely utcza-
törés miatt nem sokára le fog romboltatni, (miután a szerze-
tesek három éve már kiűzettek, az országos emlékek pedig 
nem tiiretnek, kivált azok, melyek az elűzött királyi csa-
ládra vonatkoznak. — Szerk.) az ott talált kitűnő íalfest-
vények, különösen sz. Erzsébet életét ábrázoló különféle 
csoportozatok tanulmányozásával foglalkozik, s nem sokára 
hosszabb leírást küldend be a m. akadémiának. Ováry több 
magyar királyi családi arczképet vél e csoportosatokban föl-
fedezhetni." 

A franczia vallásos lapok több csuda-felgyógyulások-
ról tudósítanak. Metzben, Róza szerzetesnö lábaira oly be-
teg volt, hogy mankó mellett is igen nehezen járhatott. Mult 
karácson éjelen misere ment, a communio utan azonnal es 
egyszerre felgyógyult, úgyhogy a rögtöni és tökéletes fel-
egészségesedés miatt tartott Te-Deumon ő egészségesen tér-
delt, állt, s mankóit kezében vive szobájába ment. — Ná-
polyban egy leány szinte bénaságból gyógyult meg hirtelen 
Szűz Máriához intézett forró imádság következtében. — 
Marie Constant, .Lagrune' hajónak kapitánya, Aurigny szi-
getek mellett biztos hajótörésből szabadult meg Szűz Máriá-
hoz intézett imádság következtében, melyre 200 utasait fel-
szólitá. — Cautancesban egy leánynak feldagadt karja, 
melyből az élet már kihalt, rögtön meggyógyult boldog be-
villei Tamás sírjánál. 

Tolstoi kormányzó uj káté szerkesztésére csődöt hir-
detett, s a 100,U0Ü-nél nagyobb szánni muszka papságból 
egyetlen egy sem pályázott. 

A szentszék által 1860 april 18-án és 1864 mart. 24-én 
felvett kölcsönnek papírjai közöl, mely mindössze 100 millió 
frankot tesz, f. é. jul. 17-én 622 darab, mindenik 1,000 fran-
kos, kihúzatott. Ezen 622 darabhoz még 604 darab 500 

frankos, 1260 darab 100 frankos húzatott ki, s a megfelelő 
összeg 1,050,475 frank f. é. oct. 1-én fog kifizettetni. 

A mechelni zeueversenyen a misedallamban 76 pályá-
zott, franczia, belga, angol, austriai, porosz bajor, würtem-
bergi, romai, spanyol, hollandi zenész. Az 1000 franknyi 
jutalmat Silas Ede, a londoni kath. templomnak karmestere 
nyerte el; a második jutalmat Preyer Godefried, a bécsi 
szent-István karmestere, a harmadikat Habért János gmun-
deni karmester. — Egyik sem részesült azonban átalános 
helyeslésben. 

Nem csekély érdekű tudni Németország népességének 
számait vallás szerint osztályozva, most nnkor Austria a 
szövetségből kilépett, s Poroszország, mikint Bismark és a 
számos prédikátor akarja, a protestantismus rendeltetésével 
van megbizva. Szövetséges Poroszországban van 1861-i ösz-
szeirás szesint 5,231,300 kath., 8,800,000 prot., 15,800 ve-
gyes vallású, 143,000 héber; — Hannoverban van 221.600 
kath., 1,652,400 prot., 2000 v. vall, 12,100 héber; — Hassia 
nagyherczegségben van 224,000 kath., 599,600 prot., 4300 
v. vall., 29,000 héber; — Hassia választó fejedelemségben 
van 107,700 kath., 611,600 prot., 850 v. v., 18,300 héber; 
— Mecklenburg-Schwerinben van 900 kath., 547,700 prot., 
3100 héber; — Meckl.-Strelizben 100 kath., 98,400 prot., 
500 héber; — Holstein-Laueruburgban 1300kath., 590,000 
prot., 3500 héber; — Luxemburg-Limburgban vau 414,500 
kath., 5000 prot., 1600 héber; — Nassauban 211,000 kath., 
238,000 prot., 400 v. vall., 7100 héber; — Brunswickben 
2600 kath., 278,000 prot., 100 v. vall., 1100 héber ; — 01-
denburgban van 75,000 katli., 220,800 prot., 900 v. vall., 
1500 héber; — Szász-Weimarban van 9800 kath., 262,300 
prot., 70 v. vall., 1100 héber; — Szász-Meiningenben van 
850 kath., 169,900 prot., 80 v. vall., 1550 héber; — Szász-
Koburgban 900 kath., 158,400 prot., 150 héber ; — Alten-
burgban 100 kath., 137,000 prot. ; — kettős Reussban 300 
kath., 125,700 prot., 400 héber; — Lippe-Schmidebergben 
1,000 kath., 137,000 prot., 1,500 héber; — Waldeckben 
1,100 kath., 55,600 prot., 800 héber; — Authaltban 1,300 
kath., 177,800 prot., 2,700 héber; — k é t Schwarzenberg-
ben 300 kath., 136,300 prot., 400 héber; — Hesse-Hom-
burgban 4,400 kath., 21,300 prot., 1,100 héber; — Lichten-
steinban 7,800 kath. ; — Hamburgban 4,000 kath., 218,000 
prot., 200 v. vall., 7,000 héber ; — Brémában. 1,500 kath., 
96,800 prot., 100 héber; — Lübeckben 250 kath., 49,850 
prot., 100 v. vall., 600 héber; — Frankfurtban 1858-iki 
összeirás szerint van 15,800 kath., 54,200 prot., 600 v. Vall., 
5,800 héber; — A déli szövetségben, és pedig Badenben 
van 896,700 kath., 445,500 prot., 3,000 v. vall., 24,100 hé-
ber; — Bajorországban 3,300,000 kath., 1,300,000 prot., 
6,000 v. val. 64,000 héber ; — Würtembergben 527,000 
kath., 1,180,00 prot., 2,500 v. vall., 11,400 héber; — Szász-
ország , melynek sorsáról még bizonyost nem tudunk, 
bir 41,400 kath., 2,180,000 prot., 2,200 v. vall., 1,600 hé-
bert. — Austria kilépett 12,700,000 kath., 350,000 prot. 
5,000 v. vall., 150,000 héberrel. — Azaz, ezelőtt a német 
szövetség számított 36,958,700 kath., 26,644,000 prot., 
6,566,600 v. vall., 1,506,600 hébert. — Azért akarnak a 
déliek éjszakkal szövetkezni, mert a kath. elem egyensúlyba 
lépne a protestantismussal. 

Az öngyilkosok szomorú statistikáját Bécsből 1864 
dec. 1-étől 1865 dec.31-ig következőkben adják a l apok ; 
méreggel végezte életét 17 férfi 16 nő, — lezuhanással 6 
férfi 2 nő, — lőfegyverrel 17 férfi, — szúrással, vagy met-
széssel 9 férfi 1 nő, — széngőzzel 8 férfi, — vizbefullasz-
tással 10 férfi, 1 nő, — félakasztással 44 férfi, 10 nő. Korra 
nézve legifjabb volt 14, legöregebb 89 éves. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko e s i Sándor által (Erkiivy, Galçéczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaca és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Mily jelleggel bir tehát voltokép a ma 
gyar tudomány-egyetem? — Egyházi tudósitások. — Iro-
dalom. 

Mily jelleggel bir tehát voltakép a ma-
gyar tudomány-egyetem ? 

Két dolog vagyon a világon, melyért 
minden kereszténynek szoros köteles-
sége helyt állani, és ez : az igazság és 
szabadság ! 

(Blois-i Péter.) 

Az egyetemeknek kétségkívül az a rendelteté-
sűk, hogy a tudományoknak és műveltségnek kép-
viselői és terjesztői legyenek. -—- Az egyetemek ké-
pezik a közvéleményt, minthogy a nemzetek felsőbb 
osztályai és rétegei fölött uralkodnak és befolyást 
gyakorolnak azokra is, kiket az isteni gondviselés 
az államok kormányára rendelt. — Azon tudomá-
nyos iránytól, melyben az egyetemen részesittetünk, 
azon elvektől, melyeket a bölcsészetből meritünk. 
azon történeti nézetektől, melyeket a történelem 
tanárai, — kik igen gyakran történetgyártók, — 
belénk oltanak, függ nemcsak földi előmenetelünk, 
hanem hitünk, lelkismeretünk és nagyobbára földi 
és jövő boldogságunk is. 

Ha ez igy van. lehetetlen, hogy az egyház kö-
zömbösséggel viseltessék oly körülmények között 
és akkor, midőn látja, hogy az egyetemi tanszéke-
ket oly férfiak foglalják el, kik tőle távol állanak, 
vagy kik az egyháznak nyilvános ellenségei. Qui 
non est mecum — ugy szól isteni mesterével az 
egyház az ily tanárokhoz — contra me est, et qui 
non colligit mecum, dispergit. — Vagy mit remél-
jen az egyház azoktól, kiknek tudományos műveit 
a hitetlenség és egyházellenes szellem lengi á t? mit 
várjon azon történetbuvárlástól és történetírástól, 
mely az egyház elleni előítéletektől áradozik? — 
Ily körülmények között lehetetlen, hogy csudálkoz-
zunk, hanem csak sajnálkoznunk kell oly sok em-
beren, ki, midőn magát a műveltekhez számitja, 
mindenkor mindenféle előítéletekkel vagyon eltelve 

mindannak irányában, ami katholikusnak vagy ke-
reszténynek neveztetik. 

Jól érzi az egyetemi állomások fontosságát az 
istentelen és hitetlenek dicstelen serege is, és azért 
törekszik, hol nyilvános erőszak, hol titkos cselszö-
vény által, oda, hogy az egyetemeket az azokat 
szülte anya, azaz : az egyháznak — mint mondani 
szeretik — igája alól felszabadítsák ; és magokat 
vélvén minden tudományosságnak kirekesztő birto-
kában, nem csuda, ha mindenkor minden igyekeze-
teik, minden egyes megürült tanszéknek per fas et 
nefas eszközlendő elfoglalásában központosulnak. 
— Czéljok biztosabb elérésére egyházellenes szelle-
möket a liberalismus avagy szabadelvüség köpenye 
alá rejtik, a szilárd, egyházias szellemet vakbuzgó-
ságnak, setétségnek keresztelik, mely a XIX. század 
fölvilágosodott, mindent nivellirozó szellemével többé 
sehogy meg nem egyeztethető ; — és sajnos ! de ugy 
tapasztaljuk, hogy a jognak és igazságnak egyszerű 
mellőzésével — mindenki inkább liberálisnak mint-
sem igazságosnak óhajtván tekintetni — a liberalis-
musnak labarumához vagyon többnyire a győzelem 
csatolva. 

/ 

Es ilyen liberális urak aztán, ha valamely egye-
tembe befészkelték magokat, minthogy csakis ma-
gok és hasonszőrű egyéniségek irányában szoktak 
liberálisok lenni; — nem egy könnyen engedik 
meg, hogy egy más irányú körükbe fölvétessék, 
mert adja ez bár alapos tudományosságának a nap-
nál is fényesebb jeleit, az egyházellenes=liberalis 
kritika mégis mindenkor igyekezend őt megsemmi-
síteni ; és a megürült tanszékek betöltésénél ily 
tudományos nevezetességek igen természetesen, csak 
saját embereiket szokták ajánlani, zsoldos lapjaik-
ban kegyenczeik számára közvéleményt készitve és 
ugy állitva azokat az avatatlan olvasóközönség elé, 
mint kiknek alkalmazása által a tudományos intézet 
rendkivüli tehetségre tenne szert. — Egymást bálvá-
nyozva szükségkép mellőznek minden fiatal tehetsé-
get, mely nem ismer bálványt, vagy pedig másokat, 
kik gyengébb jellemüek, csaknem erőszakosan visz-
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nek egy hamis, az egyháztól elfordult a és vallással 
sok tekintetben ellenséges irányba ! 

Ha ezen jó uraknak követni szokott eljárását 
elvontan, magában tekintjük, ugy hiszem, aligha 
fog valaki találkozni, ki e tekintetben tölök tökéle-
tes elismerését megtagadhatná és szive mélyéből ne 
óhajtaná: „utinam essent e nobis!" és lelke mélyé-
ből ne fájlalná azt, hogy miglen ellenfeleink nem 
csak saját jogaikat renditlietlen állhatatossággal vé-
dik, hanem mások jogos birtokában is S Z Í V Ó S kitar-
tással napról napra tágasb tért nyerni igyekeznek, 
és követeléseiket érvényesitendők, egy áttörh etlen 
csatarendet képeznek; — addig alig találkozik ré-
szünkről egyegy eltévedt csatár, ki tőle kitelhetőleg 
területünk épségének védelmét megkísértené." Igaz 
marad e tekintetben is Krisztusnak azon mondata: 
quia filii huius seculi prudentiores filiis lucis in ge-
neratione sua sunt. (Luk. XVI. 8.) 

Egyetlen egy egyetemünk van Magyarország-
ban, melynek katholikus jellege, daczára annak, 
hogy legfelsőbb helyről is el lőn ismerve és meg-
óvaudónak igértetett, időszakonkint ellenséges la-
pokban és folyóiratokban megtámadva, egyszerűen 
szemtelenül tagadtatik. — Tagadási alapul több-
nyire azon állítás szolgál, hogy a tudomány-egye-
tem nem egyházi, hanem államintézet; ezen állitás 
pedig néhány ujabbkori protestáns, hittudós vagy 
bölcsésznek elméletéből merittetik ; kik közöl az 
elsőbbek azt vitatják : hogy az állam és egyház-
közti különbség megszűnvén a reformatio által, 
ugyanez teremtette legyen a keresztény, azaz a pro-
testáns államot, melynek rendeltetéséhez az egyházi 
czéloknak valósitása is tartozik. Az utóbbiak pedig, 
a bölcsészetet tartván az igaz vallásnak, az államot 
vélik hivatva arra, hogy a bölcsészeiről és ennek 
következtében az igaz egyházról is gondoskodjék. 
— Ám számoljanak ezen bölcsészek elméletök-
ért a józan ész Ítélőszéke előtt, és a nevezett hittu-
dósok a biblia és protestáns világ előtt; — mi ben-
nünket illet, mi utálattal fordulunk el minden ha-
sonló tantól, mint olyantól, mely keresztény- és 
egyszersmind észellenes is. 

Tudom ugyan, hogy mai, úgynevezett felvilá-
lágosodott tudósaink és nem tudósaink egy feleke-
zetlen fő-iskola után törekesznek, sarkelvül azt ál-
litván fel: hogy a felekezetek érdekei a vallási 
oktatás által biztositvák, a többi tantárgyak pedig 
nem felekezetűek; — a tudománynak szabadnak 
kell lenni minden, még a vallásnak békójától is. De 
ezen hamis elmélet által csak is az eszméletlen fe-

lületesség ámitathatja magát. — A felekezetlen fő-
iskola igaz ugyan sem nem katholikus, sem nem 
protestáns, hanem annal elhatározottabban hajlik 
egy harmadik szellemirány, vagy ha ugy tetszik 
vallás felé, mely az államok által igyekszik mai 
nap az egyeduralomra vergődni, t. i. a naturalisti-
cus rationalismusra. Minden állitás, minden óvás, 
mely ezen tény ellen emeltetik, szintoly keveset 
használ, mint minden habár legámitóbb szinlett ok. 
— A tervezett felekezetlen főiskolában, valamint a 
tanári testületben, ugy a tantervben és tanmódban 
és mindenek fölött a müvelésnek, nevelésnek egész 
szellemében a közönyösrationalismus fog uralkodni, 
és az ily tanoda, amennyiben ez rajta áll, a keresz-
tény szülők gyermekeit sem nem igaz katholiku-
soknak, sem nem igaz protestánsoknak, hanem ra-
tionalistáknak és indifferentistáknak fogja nevelni. 
Ily tanoda aztán sem az egyháznak, sem a keresz-
tény családnak nem volna segédtársa, hanem mind-
kettőnek elvileges ellensége, és a közönyösség és 
rationalismus temploma, mely egyúttal leghatha-
tósabb eszköz volna arra is, hogy a keresztény val-
lástétel aláásattassék és valamely nemzet keresztény 
jellegéből lassankint tökéletesen kivetkőztessék. — 
Ez a dolog valódi képe. — A legnagyobb ellentét 
napjainkban nem a különböző keresztény vallásté-
telek között keresendő, sőt még azon különböző val-
lások között sem, melyek a világegyetemben egy 
természetfeletti rendet is elismernek ; — hanem a 
kereszténység, illetőleg a vallás, és nem keresz-
ténység , illetőleg rationalismus között. — A 
rationalismus oda lép a keresztény szülők és egy-
ház elé és igy szól hozzájok ; legyetek háladatosak, 
megengedem ezentiil is, hogy gyermekeitekkel tem-
plomjaitokba mehessetek, hogy papjaitok gyerme-
keiteket néhány óráig a vallásban oktathassák; — 
azonban gyermekeiteknek többi nevelését én fogom 
vezetni az elemi tanodától a tudományok egyete-
meig. — J a j minden felekezetbeli keresztényeknek! 
jaj különösen a katholikusoknak ! hogy ha a min-
denható államra támaszkodó rationalismusnak emii-
tettem terve sikerülne ! 

De azt fogja ezekre valaki mondani: a jelen 
kornak szelleme ezen terv mellett nyilatkozik, és 
habár igaz is, hogy a felekezetlen tanoda nem a 
kereszténységet, hanem a rationalismust segíti elő; 
de még sem lehet tagadni, hogy a rationalismus je-
len korunknak uralkodó szelleme. — A müveit világ 
nem hisz, hanem rationalista és a felekezeti különb-
ségek irányában közönyös, és azt óhajtja, hogy ezen 
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szellembon neveltessék a fiatalság is. — Erre azt vála-
szoljuk , hogy habár nem is tagadhatni, hogy minden-
nemű ellenséges elemek közreműködése folytán rémitö pusz-
títások eszközöltettek a kereszténységet illetőleg a népek 
között, de azon állítás, mintha a tételes keresztényelem már 
tökéletesen elavult volna, és helyette a rationalismus fog-
lalta volna el az uralmat, mégis nem egyéb tires kérkedés-
nél. A túlnyomó többségnél, a nép egészséges zöménél, sőt 
még a művelt osztályokban is nemcsak a régi hitnek mara-
dékai szemlélhetek, hanem még az élő és növekedő hitnek 
örvendeztető nyomaival találkozunk. — Páratlan önhittség-
nek és erőszakoskodásnak kell tehát neveznünk a rationa-
lismusnak azon törekvését, melylyel a fötanodákat kirekosz-
töleg birtokába ejteni és ez által vesztett földterét és lassan-
kint az egyeduralmat — melylyel nem bir —• elfoglalni 
kívánja. 

Ezen és ezekhez hasonló érvekre támaszkodva, egye-
temünknek történetét megtagadva, vagy legalább tökéletesen 
ignorálva, annak minden törvényesen szerzett jogát lábbal 
tiporva, igyekeznek istentelen kezek magyar egyetemünket 
is állandó katholikus jellegéből kivetkőztetni. —• Nem áll 
ugyan csekélységünk hatalmában, hogy az igazságtalansá-
got, melylyel illettetünk, megakadályoztathassuk, és igen 
gyakran is történik az igaztalan napjainkban, — melyekben 
többnyire csak a siker tekintetik az igazság mérvesszőjeül, 
— hogy az igazságtalanságot, legyen az bár mikint is sértő, 
el kell fogadnunk és el kell tűrnünk ; de legalább nem hall-
gatag, nem gyáván akarunk tűrni, hanem kérdezni akarjuk 
azokat, kik igazságtalanságot követnek el rajtunk : miért 
vagytok igazságtalanok irányunkban ? valamint isteni Mes-
terünk is, midőn egy az ott álló poroszlók közöl arczul 
csapá, szent komolysággal kérdezé : mit versz engem — 
Tegyen tehát e tekintetben is mindenki saját állásában amit 
tehet. Mi csak az egyszerű napszámos szerepében levén 
szerencsések egy katholikus alapítvány megmentéséhez és 
fenntartásához közreműködhetni, csak anyagot gyűjtöttünk, 
hogy ezt aztán azok további rendelkezésére bizzuk, kik a 
gondviselés által arra hivatvák, hogy a kath. alapítványt 
mindenkor eredeti rendeltetésének megóvják, és megóva 
épen utódaikra származtassák. —- Es midőn a nagy német-
honi tudós és buzgó püspöki kar némethoni hitsorsosaik kétes 
helyzotének kellő tekintetbe vételével egy felállítandó füg-
getlen kath. egyetem mellett egy ember gyanánt lelkesül — 
mi is benső szívbeli örömöt okozva szentséges atyánknak 
legkegyelmesebb atyai jóváhagyásával is találkozott, — 
legyen szabad reménylenünk, hogy a magyar püspöki kar 
is, mely a katholikus igazak védelmében soha semmiféle 
külországi püspöki kar által nem engedte magát fülülmu-
latni, hasonló egyetértést és lelkesedést fog tanúsítani egyet-
lenegy magyar kath. egyetemünk tántorithatlan védelmé-
ben ; mely reményünket annál alaposabbnak tartjuk, mint-
hogy a tapasztalás szerint sokkal könnyebb a megalapitottat 
megőrizni, mintsem a nem létezőt megalapítani. 

Mert hogy nem közönyös az, mily irányban és mily 
szellemben adatnak elő a tantárgyak és tudományok nem-
c s a k minden tanodában, de kiválólag az egyetemeken, nem 
leend szükségem hosszasan bizonyítgatni ; minthogy e te-
kintetben nem csak mi katholikusok magunk között, hanem 

valódi protestáns atyánkfiaival is, azaz : azokkal, kik még 
átalában a kereszténységnek és nem a rationalismus=nihi-
lismusnak hódolnak, tökéletesen egyetértünk. — A katho-
likusokat mellőzve, szabadjon e tekintetben már a tárgy ro-
konságánál fogva is a protestánsok közöl csak a „Conspe-
ctus reipublicae litterariae in Hungaria" tudós szerkesztőjére 
hivatkoznom ; ki midőn nagy nevii Maria Terézia királyné 
tudományos rendszerét érintette volna, azonnal azt teszi 
hozzá : hogy ezt a protestánsok el nem fogadták, mert el 
sem fogadhatták. A dolgot röviden igy adja elő : Evangelici 
Hungáriáé porrectis humillimis libellis supplicibus Annis 
1777. et 1780. apud Augustissimam Mariam Theresiam com-
plura in novo hoc systemate notabant. Q.uaerelae eorum 
duplex imprimis spectabant objectum . . . Praecipuae sunt : 
o m n e s f e r e s c i e n t i a s p r a e t e r m a t h e s i m ha-
b e r e i n f l u x u m in r e l i g i o n e m ; quodsi itaque libel-
lis manuductoriis principiis Romano-Catholicorum convenien-
ter concinnatis in logica, metaphysica, jure naturae et gen-
tium, história cumprimis ecclesiastica etc. uti cogerentur, 
patere q u a n t a m s t r a g e m religio eorum proxime esset 
expertura. Altera pars gravaminum pertinet ad directionem 
scholarum . . . cum scholae constituant partem religionis 
exercitii . . . atque contra jura patronatus protestantium, qui-
bus (quippe scholis ab eis fundatis et hucdum conservatis) 
directio competit. 

Ha tehát minden tudománynak vagyon befolyása a 
vallásra, ha a tanoda a vallástételnek némileg kiegészítő 
része, hogy követelhetik protestáns atyánkfiai, hogy a ka-
tholika vallás tapasztalja azon stragest,amelytől ők is annyira 
borzadnak '? és miért vonakodnak tisztelni a jura patrona-
tus eatliolici? vagy talán szabad volna rólok, kik a bibliát 
mindenek fölött tisztelik és annak szakadatlan olvasását — 
valószinüleg annak megtartása miatt — az örök üdvnek el-
nyerésére szükségesnek vitatják, azt föltennünk, hogy már 
mai nap tökéletesen megfeledkeztek az Urnák azon paran-
csáról : n o n c o n c u p i s c e s u x o r e m p r o x i m i t u i , 
n o n d o m u m . . . e t u n i v e r s a q u a e i l l i u s s u n t . 
Vagy hogy meg akarják tagadni isteni mesterünket, ki ezt 
parancsolá : O m n i a e r g o q u a o c u m q n e v u l t i s u t 
f a c i á n t v o b i s h o m i n e s , e t v o s f a c i t e i l l i s . 
Haec est enim lex et prophetae ! — Es pedig ezt mivelik, 
midőn a magyar tudomány-egyetemet mindenkori katholi-
likus jellegéből kivetkőztetve óhajtják látni, és egy közös 
intézet gyanánt oda állítani, melyhez a zsidónak, pogánynak 
vagy bárkinek is szintannyi joga vagyon mint a katholiku-
soknak ; jóllehet ezen állitások támogatására a merő ön-
kénynél : azaz: a nagy reformátor azon elvénél : ,s i c v o 1 o, 
s i c j u b e o , s t a t p r o r a t i o n e v o l u n t a s ' alig hoz-
hatnak föl többet. 

Mert tekintsük bár magyar tudomány-egyetemünket 
eredetében, vagy fejlődésében és újjáalakításában, tekintsük 
létezése első perczétől egész mai napig, ha csak az igazsá-
got arczátlan szemtelenséggel nem akarjuk tagadni, mindig 
kénytelenek leszünk bevallani : hogy nem képzelhetni idő-
pontot az egyetem életében és történetében, melyben az 
megszűnt volna katholikus lenni. Hivatkozom e tekintet-
ben a történelemre, melyről már a római bölcs is azt jegyzé 
meg : ,quod sit testis temporum et nuncia veritatis' ; ennek 
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fonalát hiven követve, és egyetemünk majdnem harmadfél-
százados életének idevágó minden egyes mozzanatait idő-
rendi sorozatban föltüntetve, reménylem, hogy annak k atlio-
likus jellegét minden kétségen kivül helyezendem. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 31-én. Olvasóink emlékeznek, mily vitát 

kezdett t. Kovács Albert ur a kath. papság ellen. Testüle-
tünk mult idői, s jelenlegi becsülete parancsolta, hogy a via-
dort szemközt fogadjuk. Azóta a Prot, egyli. s isk lap 33 
és 34-ik számaiban uj czikkek jelentek meg, melyeket hogy 
csak most veszünk fel, azon körülmény szülte, hogy a neve-
zett lapot, magunk és tek. Ballagi M. urnák hibája nélkül, 
csak aug. végén kaptuk. 

A támadás tehát nem tőlünk jöt t ; eleget sajnálkoz-
tunk, hogy t. K. A. ur, a mai vallási vitatárgy fejtegetése 
helyett, a magyar püspökség és papság ellen, ultrámontán 
köpenyt boritva reája, Magyarország három-százados törté-
netéből„quos ego" hangban requisitoriumot irt. A hevességet t. 
K. A.-nél t. B. M. ur sem tagadja, sőt Mirabeau szavaival men-
tegeti. 1) Mi hevességről nem vádoltuk t. K. A. urat, mivel 
vádolni, panaszkodni, jajveszékelni nem szokásunk, — fogad-
juk az ellenfélt ugy és ott, amint jön, szabadságában állván 
azt és ugy tenni, amint akarja, s bár mint jön, legalább 
mint eddig tanusitottuk, bátran fogadjuk. Annál inkább 
csudálkozunk, hogy tek. B. M. ur ami válaszunkat „neve-
zetes expectorationak" nevezi, 2) melyben „okosságunkon 
szenvedélyességünket uralkodni engedtük" volna.a) Jogo-
sultságunkat a kath. clerus érdekeinek, szent igazainak vé-
delmére, milyen a történeti név, a hazafiság, t. B. M. ur is 
elismerte, 4) s midőn irja, „hogy minket még az ellenség 
sem mondhat ügyetlennek" a vitában, hogy még „a legbo-
londabb állitásokat is igen szépen tudjuk védelmezni:"5) 
nem foghatjuk meg, hogyan engedtük volna okosságunkon 
a szenvedélyt uralkodni, mely, mivel vak, szükségképen 
ügyetlen, és semmit sem védelmez szépen. 

De ez csak személyes ügy, melynek akár igy van akár 
nincs,semmi nyomatékot nem tulajdonítunk,nagy tárgyakban 
a személyes igazságoskodások,— lennének bár azon lélektani 
ellenmondástól is mentvék, melybe tek. B. M. ur észrevétle-
nül bebonyolódott, mikor komoly válaszunkat „nevezetes 
expectorationak" czimezte, —az olvasó közönségre igen sok-
szor fölösleges dolgok. 

Szokásunk, ellenfelünket, hacsak nem okvetlenül szük-
séges, meg nem seinmisiteni. Elég, lia sebzetten hagyjuk tá-
vozni. Memor conditionis propriae, ellenfelünknek hátráló 
utat mindig hagyunk, miszerint valamit lehessen felelnie, s a 
visszatartott érveket, az erősebb vágásokat azon esetre tarto-
gatjuk, ha másodszor ugyanazon tárgyban sikra kell szállani. 

Igaz, t. K. A. urat Nikolsburgra figyelmeztettük, s a 
gyászos belháboruk vallásos jellemét, általa bevallatva, meg-
engedtük. Hátha még az 1848-i belháború is egykoron t. K. 
A. ur utódjai által a prot. irodalomban vallásos jellegűnek 
fog kikiáltatni ? Talán csekélységünk utódai sem mondand-
nak ellen. A czélzás éles volt, gyengédsége pusztán C3ak a 

' ) 33 sz. 1029 hasáb. l ) 32 sz. 1001 hasáb. 
2) 33 sz. 1030 hasáb. s ) 33 sz. 1040 hasáb. 
») 33 sz. 1039 hasáb. 

rövidségben állott, hirtelen más tárgyra ugortunk. De per-
duellionis bűnről nem vádoltuk. Nem arra czéloztunk, mit 
tesz t. K. A. ur, mikor a német hadak, vagyis a törvényes 
király hadainak homlokára vérrel irott békepontokról be-
szél ; hanem az ily nyilatkozat bátorságának forrását gon-
doltuk a porosz főhadiszállásában Nikolsburgban feltalálni. 
Ez lábtoppantás volt, mely a viadorok között nem szokat-
lan, nem nemtelen. Ez gyenge oldala volt t. K. A. urnák, 
melyen rögtön testéhez fértünk, anélkül hogy e vigyázat-
lanságát fenekig, vagy csak félig is kizsákmányoltuk volna. 
Különben, mikor a magyar papságot t. K. A. ur egész há-
rom-százados történetében a népfölség előtt bevádolja, nem 
szenvedélyesség, lia a királyi felségre is figyelmeztetünk, a 
fejedelem a nemzettől nem választathatván el az igaz ha-
zafi előtt. 

Tényeket hozott fel t. K. A. ur, irja tek. B. Mór ur. 
Csakhogy e tények t. K. A. ur képzelődésén kivül nem lé-
teztek. Mi tények ellen tényekre, és pedig Rákóczy di-
plomaticus leveleiből, hivatkoztunk, megelégelvén az átalá-
nosságban kitett puszta állitások ellen, melyek tek. B. Mór 
urnái tények gyanánt vétetnek, csak néhányra a nubes tes-
tiumból emlékeztetni, Yihnyédyt, a nevezetes levéllel vissza-
tartva, tudván, hogy eriminatiokra recriminatiokkal felelve, 
az vészit, aki legigazabb, legtöbb tényeket hord fel; úgy-
hogy e csekély szám mellett is nekünk ugy látszik, hogy 
tek. B. Mór ur által emiitett adoma a molnárról nem közöt-
tünk találja fel valóságos tárgyát. Mikor gyakorlati tár-
gyalások helyett valaki a történetből academicus felolvasá-
sokhoz folyamodik, mit szándékozik palástolni, mily tévútra 
akarja az olvasót vezetni, valóban tényben, saját tényé-
ben mutatja. Mikor a tanoncz a feladott kérdés helyett más 
kérdésre felel, a tanár jól tudja, hányat ütött az óra a ta-
noncznál. Ez volt t. K. Albert ur. 

Tek. B. M. ur irja, hogy semmi érdekében sincs a kath. 
papságot hazafiuságtalanságról vádolni, s hazafinak val-
laná, ha captatio benevolentiae-t irni akarna. T. Farkas Jó-
zsef ur tovább megy, az alsó papságot és a szerzetes rende-
ket, a hazafiatlan ultramontánokkal ellentétben, hazafias-
nak kiáltja. 

Soha sem volt eszünkben tek. Ballagi M. úrtól a mű-
veltséget tagadni, hogy a most élö főpapságra a hazafiságta-
lanság bűnét kimondja. O csak „Kollonicsok et consortes 
ellen" mondja ki o bűnt. Váljon a mult idők, ma már sírban 
nyugvó, férfiai ellen harezol V Váljon a szenteket ostromolja 
az égben ? Hiszszük, fide humana, hogy azon férfiak az Is-
ten szeretetében meghalva, elvették égi jutalmukat. De mi 
élőket értettünk a megholtak nevei alatt, s talán nem fogunk 
ebben t. B. M. ur által hibáztatni. Nem fogjuk ugyan soha 
őseinket szégyenleni, csak azokat, kiknek kilépésök a kath. 
egyházból házassági comédiával végződött, mikint Luther 
Mártonnak egyik kortársa magát kifejezte ; de érettök fele-
letre nem vonattatliatunk, valamint ők sem mi érettünk. A 
holtak nevei tek. B. M. ur tollából, minden külső illeme mel-
lett is, most élőket jeleznek. S kik azok ? K. Albert Balla-
git, ez pedig öt magyarázza. Kollonicsok azok, kik Kollo-
nics előtt és után 300 éven át az országgyűlésen ültek, sza-
vaztak, az egyházat kormányozták. Nem az egész magyar 
főpapság volt ez ? Kollonicsok azok, kik Piussal, Bachchal 
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azövetkeztek, liogy a concordatumot megkössék. Ki tehát a 
mai Kollonics? IX. Pius, az apostoli király, akik a concor-
datumot megkötötték; Kollouicsok et consortes az egész bi-
rodalmi, az egész magyarországi püspökség és papság, moly a 
concordaiumot, mint a szentatya és az aj), király törvényes in-
tézkedését, tisztelettel, engedelmességgel fogadta; Kollouicsok 
et consortes az egész kath. haza, a hazának kath. népe, mely 
IX. Piussal,ennek minden törvényes utódaival,örökös,megsza-
kithatlan, soha és semmiben meg nem gyengithetö szövet-
ségben, illetőleg joghatósági alárendeltségben, mint atya 
iránt, fiúi tiszteletben, szeretetben akar maradni. Kollonicsok 
et consortes tek. P>. M. ur tollában mindazok, kik a pápát, 
és ennek hatalmát ugy veszik, ugy tisztelik, ugy fogadják 
el, amint azt az Üdvözítő adta, csonkittatlanul, változatla-
nul, — azaz minden nem szakadáros kath. ember. Hogy t. 
B. Mór ur néhány jeles kath. hazafit említ, rövid figyelmez-
tetéssel válaszolunk, hogy ezek az egyházban fiak, nem pedig 
atyák, tehát jó kath. jellemek mellett, ha velünk ellenkező-
leg is vélekednének, őket tekintély gyanánt el nem fogad-
hatjuk. Mi nem csinálunk magunknak pápát, nem irjuk kö-
rül az ő hatóságait, mondván: ,eddig és ne tovább', mert ez 
emberi pápaság volna : a pápa ember, a pápai hatalom is-
teni, ugy van, ugy marad, amint azt az Isten megalapította. 
A pápa ezen isteni hatósága ellen nem egy két, nem egy 
ezer honfi, de az egész világ püspöki kara sem tehet semmit, 
ebben az egész püspökség ép oly erötelen, mint saját cse-
kélységünk. Tek. B M. ur glossája tehát e kérdésben egé-
szen tárgyon-kivüli, egészen czélvesztett. Mi hivatkoz-
hatunk prot. férfiakra, ha valakit véleményünkön találunk : 
de mikor tek. B. M. ur egyházi dologban, mi hasznos, mi ve-
szélyes az egyházra, mit tehet, mit nem tehet a pápa ? elle-
nünk kath. világi férfiakra hivatkozik* a kath. egyházba 
prot elvével lép be. 

Az adott lágyitást tehát, melyben t. li. M. ur a kath. 
püspökséget hazafiasnak mondja t. K. A. ur ellenében, egy-
szerűen jegyzőkönyvbe teszszük, anélkül hogy mérges fu-
lánkját felejtenök. 

,Ultramontán' ! Nem ijeszt o név már senkit. Elvesz-
tette ez gyülöletességét ott is, hol azt először sikerrel alkal-
mazták. Minden püspök, minden pap, minden szerzetes, 
minden kath. ember ultramontán; s lia csekélységünket, lia 
lapunkat e névvel megtiszteli, mindig örömmel fogadjuk, 
valamint őseink a ,keresztény' a ,romai' nevet fogadták. Ki 
nem ultramontán a katholikusok közöl? Kicsoda fél e meg 
nevezéstől ? Ki használja ezt fegyverül ? Aki elmében vagy 
szivben hiányos, vagy mikint egyik erős irónk kimondta, 
csak a tudatlan, vagy a tévedő, vagy az elfogult, vagy a 
roszlelkü, ez nem ultramontán. ,Nem a katholikusok, nem a 
püspökök, nem a papság ellen, hanem csak az ultramontá-
nok ellen szóíuuk:' ez bárgyú csalódásban tartja az irót, 
mintha ezen szavai által járatlanokon kivül másokat kerít-
hetne hálóba. 

A concordatum, — ez az ultramontanismus. Egész Né-
metország, Belgium, Svajcz, Francziaország concordatumo-
kat bírnak ; váljon a porosz király is ultramontán, aki az 
encyclica kihirdetését a concordatum értelmében nem elle-
nezte ? Dü talán csak az austriai concordatum ultramontán 
mii, Mi az a concordatum állami szempontból? 

Valahányszor erős állami rázkódtatások megzavarták 
az állam és az egyház közötti viszonyokat, azonnal és min-
denütt szükséges volt a concordatum a katholikusok lclkis-
meretének megnyugtatására. Amint a ker. királyság, a ker. 
társadalom töredezett Európában, a concordatumoknak kor-
szaka megkezdődött. Austriában II. József óta mindig na-
gyobb szükség volt concordatumra. S ha tek. Ballagi M. ur 
Consalvi és Pacca Mémoiresjait ismerné,I. Ferencz császárnak 
e tárgyban tett lépéseiről is tudomással bírna. Kivált mikor 
a romai birodalom megszűnt, a concordatum elkerülhetetlen 
lett. A császár kívánta, a szentszék sürgette, a kath. főpap-
ság kérvényezte a concordatumot. A concordatum helyét 
1855-kig az austriai birodalomban csak a fejedelem A-allásos 
szive pótolta valamiképen. A pótolgatás nem rendes állapot, 
söt az állapot rendetlenségét bizonyítja. Az állam nem 
tudta, mit tehet az egyháziakban az egyház ellenmondása 
nélkül . az egyház nem tudta, melyik intézkedése nem 
fog akadályra találni a kormány részéről. Az egyház 
és az állam mint osztatlan, de még sem egyező test-
vérek gyanánt éltek egymás mellett egy apai házban. Vál-
jon tehát oly gonosz lélek az az ultramontán, aki határozot-
tan megállapított rendet kíván az egyház és az állam kö-
zött ? oly szeretetreméltó az a liberális nem ultramontán, 
aki e rend megállapítását nem akarja, aki a vallás-állami 
rendetlenségben a társadalmi rendetlenségnek magvait 
nagyra nőni engedi ? 

Hazánkban a ker. királyság, a ker. társadalom 1848-ig 
tartott, concordatumra nem volt szükség, s lia 1848 nem 
hoz létre oly vallásos változást, lia az államot a kath. egy-
háztól, ősi nemzeti hagyományaitól el nem szakítja, Magyar-
országban ma isfölösleges volt volna a concordatum.Concorda-
tum volt 1848-ig a religio domináns. Do 1848 gyökérig felfor-
gatta az egyház és az állam közötti viszonyt, ma concor-
datum nélkül egészen jogtalanul, az állam önkényére ha-
gyatva lennénk. A religio domináns 1848-ban magszüntetett,s 
vele minden,ami arra a corpus jurisban.az életben vonatkozik. 
A vallásegyenlöségben minden előbbi törvények egy tollvo-
nással eltörültettek, mert e törvények a religio dominánsból 
indultak ki. S mi a religio domináns? Talán a többi cul-
tusok megszüntetése? elnyomatása? Héberek sz. István ide-
jétől voltak Magyarországon, a protestánsok jogezimei tisz-
teltettek. Mi a religio domináns? Nem más, mint sértetlen 
kath. dogma, sértetlen kath. fegyelem az állani előtt: mikor 
tehát a religio domináns kitagadtatik, a sérthető kath. 
dogma, sérthető kath. cultus kimondatik. Lehet, hogy efelől 
nincs mindenki magával és a helyzettel tisztában ; hanem 
l'appétit vient en mangeant. Hogyan állunk tehát az állam-
mal 1848 után, lia concordatum nem volna? Ugy min ta 
pőrére vetkeztetett, kire még ruhát nem adtak, kinek ru-
hát még csak ígérnek. Jól van; de ki akarja e ruhát meg-
szabni ? A polgári törvényhozás. Es miképen ? hogy törvé-
nyes ruhánkat, a concordatumot, összetépi. Állunk tehát a 
mindenható állam előtt, amely időnkint, izenkint morzsalé-
kokat fog dobálni elénkbe; állunk jog nélkül, látjuk hol 
van az állam, nem látjuk hol van az egyház. Oly rémületes 
ember tehát az az ultramontán, mikor saját egyházának 
jogfosztottságát, vallásos lelkismeretének védtelenségét si-
ratja az 1848-iki törvényekben, hogy már hazaárulónak ki-



áltassák, mikor törvényes állást követel religiojának ! Amire 
a protestánsok három-százaclon át törekednek, aminek elé-
résére , mikint t. K. Albert ur i r t a , a német hadak 
homlokára véres botükkel a béke-pontokat irták, ugyan-
azt követeli csekélységünk e törékeny tollal a kath. 
egyházra ; s mégis a protestánsok, mikor azt tették, kitűnő 
hazafiak voltak : mikor mink tollal, nem karddal kézben, 
teszszük, veszedelmes emberek vagyunk, kire tek. B. M. ur 
utolsó argumentumul a polgári hatalmat küldi 

Kik tehát, a concordatumra nézve, ultramontánok ? Akik 
az állam mindenhatóságát, a szabadságok gyilkosát, tagad-
ják, akik az egyház jogterét az állam ellen védik. Kik nem 
ultramontánok ? Akik a minister teljhatalmát a kath. egy-
házba tolják, hogy leggyengébb lelkismereti ügyeinkben 
ő határozzon. Kik az ultramontánok ? A vallásszabadság 
bajnokai, kik a ministernek, az állam első szolgájának, ker. 
sz. Jánossal kiáltják : ,non licet'. Kik nem ultramontánok ? 
Kik Heródessel, Herodiadessel, Fülíip nejével, kiáltják az 
államnak a kath. lelkismeret ellen : ,licet'. 

Epen 1848 által lerombolt ősi vallásos, nemzeti intéz-
ményeink voltak az indok, miért fogadta el a magyar kath. 
főpapság a concordatumot. Egy mulasztatott el akkor, amire 
csak néma lelkünk szentelyében szabad volt gondolni, t. i. 
hogy a concordatum Magyarországra külön okmányban, ö 
Fölsége által, mint szent István törvényes utódja, mint magyar 
király által alá nem Íratott, hogy egy concordatum helyett 
egyszerre, bár azonos belszöveggel, két concordatum nem ké-
szíttetett. Ez formahiba, mely kiigazittathatik, s épen ugy 
mint Deák Ferencz 1861-ben V. Ferdinand király le-
mondását, I. Ferencz-József tronra-lépését a magyar törvény 
szerint a formában kiigazitandónak véleményezte. — Oly 
rémületes tehát az az ultramontán, aki a formahiba kijavítá-
sát, a formális törvény rendrehozását követeli ; oly szeretetre 
méltó pedig az a nem ultramontán, ki a formahibát 
kijavittatni, a törvényes alakot létrehozni nem akarja, hogy 
azután a minister teljhatalma a katholikusok lelkismerete 
ellen mint egykor a mindenható bécsi minister a magyar 
alkotmány ellen, mindent tehessen, mert a kamarák ingó 
szavazatán kivül más correctora nincs a ministernek. íme, 
az ultramontán törvényes reactivisatiot kiván az egyházi 
okmányra, miután reactivisáltatik a politikai okmány, — a 
nem ultramontán a politikai rendbon egyházi zavart akar. 

A többi hitfelekezetnek jogos állásuk van, csak a kath. 
egyháznak 1848 után Magyarországban nincs kitűzött jogos 
állása az 1855-i concordatum nélkül. IIa tehát jogos állást 
követelünk, nevezhet-e minket ezért t. B. Mór ur forradal-
márnak, Mazzini, Herczen stb. collegájának? Pedig nevezett. 
Igen, Mazzini, Herczen vagyunk per antiphrasim, kikkel 
legfölebb csak abban osztozunk, hogy amit érezünk, azt el 
nem titkoljuk,s amit mondunk,abban határozottan megállunk. 

Mondhatná : majd kiszabja az országgyűlés a törvé-
nyes, a jogos állást. — Erre két tétellel felelünk : a) az ál-
lam az egyháznak nem hozhat törvényt, mivel aki hozni 
akar, az előre mint üldöző lép fel, miután az állam nem pápaí 
b) mink Magyarország katholikusai, püspökök, papok, hivek, 
egyház-államközötti intézkedésekre hatalommal nem bírunk, 
mivel e viszony rendezése pápai joghatóság alá tartozik. 
Keressen tek. B. Mór ur Magyarországban papot, aki e két 

tételt (in thesi) tagadná, s mutassa be nekünk nevét lapjá-
ban, s fogjuk tudni, ki nem ultramontán a magyar papság 
közöl. That ist the question. 

Tegyük fel az esetet, hogy az országgyűlés a concor-
datumot be nem codificálja, hogy önhatalmából fogja ki-
szabni akarni a kath. egyháznak : ,ez a te jogod, eddig 
mégysz, tovább nem,' s hagyja meg a cultusminister kezé-
ben az apostoli király egyházi praerogativáit : mit fog mon-
dani e practicus kérdésben a magyar püspökség, sejthetjük, 
de kimondására nem érezzük magunkat felhatalmazva, mi-
vel nem atyák, hanem fiuk vagyunk. A practicus kérdés 
kath. körben az lesz : lehet-e az állani ezen önkényszerii 
intézkedéseit nyugodt lelkismerettel elfogadni ? — Lehet-e? 
most erről nincs közöttünk kérdés, mivel 1848 még életbe 
nem léptetett, aki a Religiot azon időben vezetni fogja, e 
kérdésre is, megtartván fiúi engedelmességét, felelni kö-
teles lesz. Egy borzalmas állapot, vagy inkább nem-álla-
pot fog beállni reánk ; az állam nevében a minister paran-
csolni, rendelkezni fog akarni, a püspököknek köriratokat 
fog küldeni, egyik elveti a köriratot, másik elfogadja, vagy 
amit feltehetünk, egyik sem fogadja el ; mit teend a minis-
te r? le fog mondani, a király lelkismeretét fogja ostromolni, 
a kamara szavazatát keresni, a plébánosokhoz fordulni, 
ezeket csalogatni, rémiteni, s lesz . . . babel, lesz borzalmas 
zavar. Bocsássanak meg a tisztelt irók a Prot, lapban, amint 
emiitettük, ők a kath. egyház természetét szemügyre nem 
veszik, ők mindent prot. nézpontból vizsgálnak, ők a jövőt 
a jelenből nem kutatják, ők mindig csak a hithideg kath. 
kebelt veszik számításba, amire oly lepedőt lehet boritani, 
amilyent a minister akar, s mikor lelkismoretéba tolakodik, 
a ministert élteti, épen mivel kevés vagy semmi lelkismerete 
sincsen. (Folyt.) 

NYITRA — Fájdalmas közsajnálat járta át városun-
kat jul. 27-én azon szomorú hírre, hogy Kelecsényi János 
nagyprépost, a szentszék és zsinati vizsgálatok elnöke, ki-
szakittatott az élők sorából; a mély részvét megindult hang-
ján küldék utána ezeren a „nyugodjék békében", és „az 
örök világosság fényeskedjék néki" ajtatos kivánataikat. 
Pap volt ő, kit a bensőn átérzett hit elvei nemessé, a nyitrai 
papságnak díszévé és örömévé tevék, Nyájas és vidám ke-
délyű előzékeny, leereszkedő és a szeretetben áldozni tudó : 
nem tündökölt zajjal, de a 49 esztendő alatt, melyet felszen-
telése óta Nyitrán átélt, szép papi jelleme és becsületes szive 
csendes nyugalommal hóditá magához a sziveket, s müveit 
vidámsága a szeretetben fogva tartá azokat. Nem csuda 
azért, ha átalános szomorúság és őszinte gyász követé halá-
lát, s számtalan, szivig megindult minden rangú sokaság, 
vevé körül a nemes halott ravatalát végtiszteletül, melyet 
ö méltósága kegyes f'öpá sztorunk szentelt be. Legyen ezen 
egy pár sor legö szintébb tiszteletünk tanuja, s ha bár nem 
kételkedünk, hogy teljesült, mit végrendeletének előszavá-
ban kért emme szavakkal : „da virtutis meritum, da salutis 
exitum, da perenne gaudium," — minthogy azonban Isten 
ítéletének vette tik alá, ki az igazságot is szigorúan ítéli, — 
legyen egyszersmind tudomásul, hogy számos ismerősei és 
tisztelői áldott lelkét ajtatos emlékbe vehessék. — A boldo-
gult született 1794 ben, pappá szenteltetett 1817-ben. és 
azonnal a püspöki udvarban nyert alkalmazást mint disznök. 
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1819-ben titoknok lett. Pályájának első éveiben auyiva 
gyenge egészségű volt, hogy a boldog emlékű Kluch püspök 
évi 300 v. f. járulékot hagyományozott neki azon feltevés-
ben, hogy rövid idő után nyugdíjaztatni fog; megerösbült 
azonban annyira, hogy az utolsó szomorúan emlékezetes be-
tegségig állandó jó egészségnek örvendett. 1827-ben szent-
széki ülnökké, 1834-ben kanonokká, s a következő évben 
apáttá neveztetett ki. Azóta majd mint papneveidei igaz-
gató, majd mind az igen terjedelmes alapítványok gondos 
és körültekintő kezelője működött, megbízatva egyszersmind 
áldott emlékben élő Palugyay Imre püspök által a szürke-
nénék temploma és háza építésénél a fölügyeléssel és 
kezeléssel, mely minőségben későbben is nemes szive, min-
denkor tanácsolni és segiteni kész valóban atyai gondosko-
dása igen nagy hálára kötelezé sz. Vincze leányait. 1865-ben 
igtattatott be nagyprépostnak a legszivélyesb kivánatokkal, 
melyek hogy oly rövid tartamra szóllának, akkor még vidor 
kedélye és erős testalkata nem sejditteté. — A jótékonyság 
egy pap életében az, melynek terjedelmét még hozzávetőleg 
sem lehet meghatároz ni, túlnyomókig oly körökben gyako-
roltatik, melyek csak a koporsónál könyek által, vagy fő-
kép az által hozzák tudomásra, hogy más könyörületes szi-
vek ajtaján kopogni kénytelenek. Tudják ezt, vagy lega-
lább sejdítik, kik tudomással bírnak a megélhetés föltételeit 
nélkülöző családok vagy egyének számáról, és megélési vi-
szonyaikat mélyebb figyelemre méltatják; a legtöbb vilá-
giak, tekintetük kel inkább a levegő távolait mérik politi-
tikai és egyébb légváraik megalapitkatására, ezenkívül 
egyedül élveik eszközei után törnek, s azért valamint fogé-
konysággal nem látszanak birni társadalmi viszonyaink titkos 
sebeinek kutatására, ugy kiváló képességgel szórják gya-
lázásaikat épen azok ellen, kik gyengéd szeretettel hallga-
tagon hegesztik a sebeket, melyek nagyrészt általok sajog-
nak. A boldogultnak nagylelkű jótékonyságát egész kiter-
jedésében föltüntetni lehetetlen lévén, csak egynehány, nyil-
vánosságra jutott adatot említek föl, hogy abból a szíves 
olvasó a többire vonliason következtetést. Mennyire tudo-
másomra jött, kilencz deákot iskoláztatott saját költségén; 
kik most az oltár iskola és a törvény szolgálatában fáradoz-
nak ; ezeken kivül helyben is segélyzett többeket, és egy 
szegény tanuló mindig nyert házában teljes ellátást, Sz. 
Orsolya rendje szinte birja az ö neveltjét. Szegény rokona-
nainak keserves könyei fölmentenek annak ecsetelésétöl, 
mit veszítettek jószívű gyámolójukban. A nagytapolcsáyni 
keresztút, melynek létesítéséhez hallomás szerint 1000 fttal 
járult, ugyanott az iskola, melynek csak épületére egyszerre 
1000 ft. adott, minden vallás és emberbaráti czél, melyre 
adakozások gyűjtettek, nevét ünnepeltté ; a kölcsön adások, 
melyek által kéz alatt a szorult helyzetbe ejtetteken segitett, 
a szegények, qui mendicare erubescunt, kiknek nyomorát 
titkon enyhité, mint az utolsó időből fönmaradt levelkék 
bizonyítják, — gyászolását fájdalmasabbá tevék. A végren-
delet visszatükrözi a szellemet, melytől életében oly benső-
leg áthatva vala: Isten mély szeretetét, a főpásztor iránt 
gyengéd liui hódolatát, a papság iránt táplált igaz testvéri 
hajlamát. A nyolez ezeret tevő hagyományozások közöl föl-
említem, hogy 200 ft. a székesegyháznak, 100 ft. a papnö-
veldének, 100 ft. az elaggott papoknak, 100 ft. az egyház-

megyei alapnak hagyott; 1000 ft a székesegyházban, 500 f t . 
Berencs és Ludány káptalani jószágok templomaiban, 500 ft. 
a nagytapolcsányi keresztút főntartására, 1000 f. ugyanott 
a tanítók fizetésére alapítványul rendolt. A többi fönmara-
dandó hagyaték egy harmadát az egyháznak, értvén alatta 
a nyitrai megyét; — a másik harmadot rokonainak, quos 
et copiosos et passim pauperes esse publice constat, ex lege 
ordinatae caritatis, non utique ditandos, sed juvandos con-
stitui, mondja ő maga ; — a harmadik harmadot a nyitrai 
és nagytapolcsányi szegényeknek hagyta. Szavai, melyek-
kel végrendeletét befejezi, a következők : „Haec a me bono 
animo concepta, tu Pater aeterne ! tua sancta benedictione 
foecundes, et peccatricem animam meam insinum misericor-
diae tuae receptam, gaudiis facias perfrui sempi ternis" — 
mire egész szivünkből ,Anien'-t mondunk. 

IRODALOM. 
I t é s z e t i l i a n g o k . 

,,Nil tomere facias, timide nihil, 
omnia caute." 

Nt. Mendlik Ágoston ur munkás szelleme ismét egy 
uj irodalmi vállalatban nyilatkozik, a „Könnyű és Népszerű 
talusi prédikácziókban" melyek mint hiánypótlók, nemes 
szorgalom s jóakarat gyümölcsei figyelmünkre méltók.*) 

A jóakaratú Ítésznek elfogulatlanságát kell különösen 
fénybe helyeznie, hogy mig egyrészt a birálat alá vett mű-
nek árnyoldalait, hiányait és hibáit kellő gyöngédséggel 
ugyan, de épen oly igazságszeretettel föltünteti ; ne feled-
kezzék meg arról sem, hogy az érdemnek elismeréssel, a jó-
nak ajánlattal, a munkásságnak babérral kell áldoznia. 

Örömmel valljuk be, hogy az érdemet figyelembe ve-
vén e vállalatnál, azt meglehetős nagynak találjuk, ha elte-
kintünk is attól, hogy az eddig megjelent füzetekben na-
gyobbrészt Németország szónokainak eszméi sőt beszédei 
szerepelnek, melyek körül az érdemet csak a megválasztás-, 
átalakítás- vagy épen lefordításban kereshetjük. S mindjárt 
e pontnál bátrak vagyunk igénytelen észrevételeinket kü-
lönösen a megválasztásra vonatkozólag közölni. 

Ki a szónoklat napjainkbani haladását figyelemmel 
kiséri, lehetetlen nem tudnia, hogyT ez, különösen Németor-
szágban, téves irányt vett, amennyiben a népszerű beszéde-
ket kevés kivétellel puszta symbolikumokból állítja össze. 
Jarisch és Westermayer e téves iránynak zászlósai, kiknek 
müveiről nem vagyunk ugyan szerencsés helyzetben a né-
met Ítészek bírálatát fölmutathatni, de beszédeik egy részét, 
— mint alább részletesen kimutatni iparkodunk — határo-
zottan roszalnunk kell. Ezzel nem azt akarjuk mondani, 
hogy e német szónokok müvei mellőztessenek, hanem, hogy 
a polyva közöl a szemek kiszedessenek ; az olyan : öt kőről, 
négy keresztről, hat tekintetről, három mennyről, három po-
kolról, hat kézről, stb. készült beszédek, ha gyakran jön-
nek elő, a keresett változatosság helyett unalmas egyforma-
ságot, óhajtott világosság helyett növekvő zavart idéznek 
elő. Különös hátránya az ily symbolikus beszédeknek, hogy 
nincs meg bennök a főnkéit szónoki irály, melynek pedig a 
népszerű falusi beszédekből sem szabad hiányoznia. Az 

*) Nem ismerjük ezen szónoklati gyűjteményt, a f t . itész urnák 
megjegyzéseit csak a felidézett adatok helyessége igazolhatja, amiről, 
sem igent, sem nein-et nem mondhatunk, sőt a ft . itész urnák véleményét 
sem lágyí that juk. — Szerk. 
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idéztem beszédeket csak el kell olvasni, s az ezek s más be-
szédek közti irály különbséget azonnal észrevesszük. 

Nézetünk szerint tehát nem annyira a Jarisch- Wester-
mayer-, hanem inkább Pázmán- Alexovics-féle irányt kel-
lene jobban figyelmébe ajánlani a népies szónokoknak, me-
lyet sem J. sem W. nem fog semmi tekintetben túlszárnyalni. 
E szerény észrevételünkhöz mindjárt egy postillát is csato-
lunk azon kérelemben, hogy a nehezebb, de eredménydú-
sabb dogmatiko-morális beszédekkel gyakrabban óhajta-
nánk találkozni a szónoklati irodalom terén, mint az örö-
kösen leczkéző tisztán morális beszédekkel, melyek neve 
honunkban nem is legio, hanem valóságos porosz hadsereg. 

Ennyit röviden és átalánosságban. 
A beszédnek első és fökelléke, hogy hallgatóságához 

alkalmazott legyen. A f. prédikácziókról e tekintetbon azt 
mondhatjuk, hogy legnagyobb része bir e kellékkel, de né-
mely rész a túlemelkedettség, más, igen kis része a triviali-
tás szélsőségébe esett. „Demagóg, státus férfi, nationalisti-
kus anyag (ezt én sem értem!) tendentia, socialismus, an-
nectálás, modern álbölcsek, holt kezek" ez mind csak egyet-
len egy népszerű falusi prédikáczióban fordul elő, (II. Év-
foly. február havi füzetben) s ami fő, anélkül, hogy egy köz-
bevetett szócska által is magyaráztatnék, sőt szerző tovább 
megyen, midőn az angol, s még inkább franczia szónokok 
példájára latin mondatokat füz a szövegbe, p. ,multa signa 
facit/ vagy ,totus populus abit post ilium.' Ha ezt megteszi 
Massilon, Bourdaloue, Wiseman, Páris vagy London müveit 
hallgatói előtt, azon nyelven tartott beszédébén, melynek 
legnagyobb része, vagy — az angolt véve figyelembe, — 
legalább egy jó harmada a latin nyelvből vétetett, ezt ér-
tem, de falusi prédikácziókban, szerintünk sem oly túlemel-
kedettségnek, sem ily czéltalan incisumoknak nincs helye. 

Talán az sem maradhat minden kifogás nélkül, hogy 
szerző külhoni oly férfiakat emleget minden kellő magyará-
zatot mellőzve, kiknek a falusi hallgatóság legnagyobb része 
soha sem hallá még nevét sem. Laplace, Newton, Desmou-
lins, Tallien, Baudins, Robespierre, Stave stb.; e nevek hal-
latára, — melyek közöl az utolsó öt szinte egyetlen egy 
népszerű falusi prédikáczióban jön elő — a jámbor hivek 
ajkai alig lia nem gyöngéd ásitásra, vagy legalább öles bá-
mulásra tárulnak. Wiesinger elmondhatja Bécsben az ily 
neveket, de mit mond erre a jámbor palócz ? Könnyen ugy 
járhat vele az ember, mint mult évben egy, — különben 
jeles szónok, ki Renán ellen beszélvén, megfeledkezett hall-
gatóit arra figyelmeztetni, ki, s miféle az a Renán. A fru-
ctus meditationum aztán az lett, hogy a városban lakó, Re-
nák nevű becsületes csizmadiáról értvén némelyek, egyik 
közölök nagy pathossal tört ki: „No hitte volna-e valaki, hogy 
ilyen gonoszságokon töri fejét az a jámbornak látszó ember!?" 

De térjünk vissza a dologhoz. 
Vádoltam némely beszédet az ellenkező szélsőségről, 

a trivialitásról. Avagy nem pórias-e az advent 4-ik vasár-
napi egész beszéd eszméje, midőn a gyónást fésühez hason-
lítván a „kisebesült fejű gyermekek sirását" emlegeti, s nem 
épen válogatott szavakkal emphatice felel meg szónok e 
kérdésre, ,miért szoktuk fejünket fésülni ?' vagy helyesei-

Felelős szerkesztő s kiadó 

liető-e, hogy a szónok maga esküszik a szent helyen, midőn 
minden ok nélkül mondja: ,biz Isten nem sokat tudnak 
vagy midőn az embert ugató kutyához hasonlítja ? vagy 
szénáról szalmára menni mondja?! Ez s ilyes kifejezések 
ellenkeznek nézetünk szerint a cathedra fönségével, mely-
nek az első fővárosban vagy utolsó helységben egyenlő ma-
gasztos hangoktól kell visszhangzania ! . . . 

A vezérmondatok átalában igeri sikerülten választvák, 
s többnyire az egész beszéd keresztül-vitelénél szabálysze-
ruleg figyelembe vétettek. A szentírási helyek idézése kellő 
pontossággal s beosztással történt. Egy helyütt azonban a 
fordítás nem hü, amennyiben a Simeon ajkaira tett szava-
kat : Nunc dimittis. Most bocsásd el Urammal fordítja, ehe-
lyett : most bocsátod el. 

A bevezetések (exordiumok) nem birnak szükséges 
kellékeikkel néhány beszédnél. Ezeknek ugyanis rendelte-
tése a veze'rmondatot a) czélszerüen b) mérsékelten azaz 
sem hosszan, sem röviden c) dispositive a rendes úgyneve-
zett ascensus és descensus utján a beosztáshoz és tárgyalás-
hoz fűzni. Már pedig hiányzik czélszerüség p. o. a templom-
szentelésre mondott beszéd bevezetésében, hol szónok nem 
a beszéd czélját, hanem prédikálásra meghivatásának lé-
nyegtelen, sőt szószékre nem való körülményeit adja elő. 
(236 1.) ; hiáuyzik mérsékeltség p. o. az uj év ünnepére ké-
szített beszédben, melynek exordiuma nyolez sorból áll, mig 
maga a beszéd több lapokat vesz igénybe. (69 1.) ; hiányzik 
a dispositiv szellem p. az advent 4. vas. beszédnél, hol szó-
nok elkezdvén emlegetni, mily utat szeret Jézus, egyszerre 
átszökken az állításra és beosztásra : „Hogy átlássátok, mily 
üdvös a sz. gyónás, mai beszédemben megmutatom stb." 
Átalában legtöbb beszéd bevezetése látszik nem ismerni a 
kezdet (ingressus) és átlépés (descensus) különböző eredetét, 
irányát, kellékeit, s czélját. A kezdetnek, — bármily nemű 
legitimum vagy vehemens, szabályszerű vagy rohanó legyen 
is, — a vezérmondatból vagy evangeliumi részletből kell 
közvetve vagy közvetlenül erednie, átlépésre kell az analog 
pontok, hasonlatok, tulajdonok stb. kiemelése által irányul-
nia; világosság, természetesség és hasonlatossággal inint, 
kellékekkel kell birnia, s végre czélját az átlépésseli minél 
nagyobb találkozásban kell elérnie. Ha az itészet alá vett 
beszédek bevezetéseinek minden egyes részeit vennők figye-
lembe, ugy a rövidke bírálat ivekre terjedne. Legyen sza-
bad ez elvek nyomán a t. olvasót csak az említettük beszé-
dek elemezésére kérni. 

r 

Átlépésből a beosztásokra haladván, csak azon észre-
vételt vagyunk bátrak tenni, hogy azok némelyikénél hi-
ányzik azon kellék, melyet Szilassy e szavakba foglal : „Az 
osztályozás legyen a dolog természotéböl eredett." — Ho-
gyan ered, hogyan eredhet a dolog természetéből p. o. e fel-
osztás : „a gyónás 1) elefántcsont fésű 2) aranyfésü ?" van-e 
analógia, vagy legalább helyes figura e felosztásban ? Ily 
felosztásnak találjuk ezt is 1) Legyünk jó gyertyák 2) ne 
legyünk rosz gyertyák ; vagy a falusi népnek 1) könnyű 
üdvözölni 2) nehéz elkárhozni. 

Az invocatiókra nézve nincs semmi megjegyzésünk. 
' (Vége köv.) 
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Nyomatott Pesten I860. Ko o s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. az. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben i f r t . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, September 8-án. S O . 

j Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-

: ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 

! Sándor nyomdai irodájá-
' ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Mily jelleggel bir tehát voltakép a ma-
gyar tudomány-egyetem ? — Egyházi tudósítások. — Iro-
dalom. — Vegyesek. 

Mily jelleggel bir tehát voltakép a ma-
gyar tudomány-egy etem? 

I. A m a g y a r t u d o m á n y - e g y e t e m k a -
t h o l i k u s v o l t e r e d e t é b e n . Hogy egyetemünk 
kezdetben egyházi, és mint ilyen egyszersmind ka-
tholikus is volt, nem hiszem, hogy valaki józan ész-
szel merné tagadni ; minthogy mindenki előtt isme-
retes a) hogy ezen egyetemet a halhatatlan emlékű 
bibornok és Magyarország primása Pázmány Péter 
alapította; b) hogy az oktatást ebben kirekesztőleg 
a Jézustársaságbeli tagokra bizta ; c) hogy az ala-
pitásnál szem előtt tartá ugyan a magyar haza fel-
virágzását és haladását is, különösen mégis a ka-
tholika vallás gyarapitására irányozta légyen szán-
dokát. Miről, hogy senki se kételkedhessék, ime az 
alapitó levélnek ide vonatkozó helyei : „Saepe no-
biscum anxie expendentes, qua ratione et catholicam 
religionem in Hungaria propagare, et nobilissimae 
gentis Hungaricae dignitati consulere possemus; 
inter caetera adjumenta primarium illud occurrebat, 
ut aliqua studiorum universitas er igeretur . . . Quae 
omnia, ut a nobis pura et sincera intentione r e l i -
g i o n i s c a t h o l i c a e p r o m o v e n d a e ac pa-
triae charissimae sublevandae fiunt." — A jezsuitá-
kat illetőleg, igy szól a biboros alapitó : „Egimus 
cum A. R. P. Mutio Vitelesco Societatis Jesu prae-
posito generali, ut erectioni universitatis in collegio 
Tyrnaviensi assentiretur, eiusque c u r a m o m n e m 
ac gubernationem in societatem recipiendo sequenti-
bus conditionibus ac módis administrari velit." 

Hogy mennyire ohajtotta Pázmány a jezsuitá-
kat az általa tett alapítványnak kirekesztő tulajdo-
nosainak tekintetni, világosan kitetszik az idéztem 
alapítólevélnek következő két helyéből : „Quodsi 
successu temporis Deo Hungáriám a turc ico jugo 

liberante, opportunior urbs occurrat pro universitate 
l i b e r u m s i t s o c i e t a t i hanc nostram fundatio-
nem una cum universitate alio transferre. . . Si autem 
(quod dementis simus Deus avertat) universitas in 
Hungaria continuari non posset; sed iniuria ho-
stium externorum aut domesticorum patres societatis 
ita exesse contingeret, ut spes alicuius brevis redi-
tus omnino interciperetur, obligata sit in hoc casu 
s o c i e t a s c e n s u m a c f r u c t u s p r a e d i c t a e 
s u m m a e c a p i t a l i s i n usum clericorum Hunga-
rorum ita e x t r a H u n g á r i á m e r o g a r e , ut 
sacerdotio idonei juveneserudiantur, ac sacris initiati 
in Hungáriám redire sint adstricti." 

A magyar egyetemnek előbb emiitett rendelte-
tése, illetőleg a dicső alapitónak ugyanezen szándéka 
csalhatatlanul kiviláglik ugyanannak II. Ferdinánd 
királyhoz az egyetem megerősitéseért és kiváltsá-
gokkal leendő felruháztatásaért benyújtott folya-
modványából is, mely imigy kezdődik: „Ad ca-
t h o l i c a e r e l i g i o n i s i n c r e m e n t u m et cul-
turam Ungariae maxime opportunum judicavi sem-
per ut universitas erigeretur scholarum ad instar 
Grraecensis, in qua p a t r e s s o c i e t a t i s J e s u 
t h e o l o g i c o s e t p h i l o s o p h i c o s c u r s u s p r o -
fiterentur." 

Az ezen folyamodványra kibocsátott legk. kir. 
megerősítő levélben Il-ik Ferdinánd király előre-
bocsátván a következőket: „nihil antiquius et prae 
oculis praesentius umquam habuimus, quam ut 
subditorum saluti imprimis et provinciarum nobis 
commissarum securitati, ita adjuvante Deo, consu-
leremus, ut in iis consummata quaedam virtutum 
omnium effloresceret dignitas, et r e l i g i o n i s ca-
t h o l i c a e V e r i t a s , ubi vigebat, inconcussa per-
sisteret, ubi labefactata fuerat, repararetur" satb. és 
tovább: „Raro, nec antea in Hungaria viso exem-
plo eni tui t . . . Cardinalis Pázmány archi-episcopus 
Strigoniensis, qui experientia doctus, quantum 
c o n t r a g r a s s a n t i u m h a e r e s u m a s s u l t u s 
et contra quamlibet malorum turbam, exacta litte-
rarum omnium valeret tractatio, probeque itidem 
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cognoscens, quantum per orbem uuiversum in 
earumdem litterarum humaniorum pariter ac divi-
narum professione p a t r u m s o c i e t a t i s J e s u 
v a l e r e t i n d u s t r i a " sat. — a fölterjesztett alapító-
levélnek szószerinti idézete után igy nyilatkozik:„Nos 
igitur et dicti Domini Cardinalis precibus inclinati et 
propensione Nostra ad bene merendum de re litte-
raria incitati, banc collegii Tyrnaviensis a funda-
mentis constructionem, eiusdeinque a r cl i i-e p i-
s c o p a l i s u n i v e r s i t a t i s dotationém ratam et 
gratam liabentes, per sacii quidem Romani imperii 
fines de caesareae, per Hungáriám de regiae po-
testatis nostrae plenitudine acceptamus, confirma-
mus, roboramus, et ut legitimam ac regnis nostris 
summe utilem, in omnibus punctis, clausulis, arti-
culis approbamus et admittimus, proque admissa, 
acceptata et confirmata futuris perpetuo temporibus 
a p u d o m n e s c u i u s v i s s t a t u s e t o r d i n i s 
h o m i n e s h a b e n d a m e s s e , nostra caesarea pa-
riter et regia, aliaque qua pollemus authoritate 
omni decernimus ac statuimus." 

Ezen egyetemnek ez uton szerzett jogait bizto-
sítandó, nemcsak saját és utódainak leghathatósabb 
pártfogását igéré, — hanem azt az országos karok 
és rendek mindenkori oltalmába melegen ajánlá, 
mondván: „ut clementiae Nostrae gratia luculentius 
appareat, prius quidem et ante omnia contra quosvis 
impetitores ac violentos invasores archi-episcopalem 
haue Tyrnaviae Universitatem s u b s p e c i a l e m 
non tantum Majestatis Nostrae caesareae et regiae, 
sed haeredum etiam Nostrorum ac successorum... 

r 
p r o t e c t i o n e m r e c i p i m u s . Es később: sin-
gulari semper parati sumus tueri patrocinio commo-
daque eius datis occasionibus promovere, ita succes-
soribus, haeredibusque Nostris ac D o m i n i s H u n -
g á r i á é s t a t i b u s , o r d i n i b u s r e g n i c o l i s , 
tam in ecclesiastica, quam saeculari dignitate, loco, 
gradu constitutis eandem cum omnibus dictis clau-
sulis, gratiis et privilegiis defendendam, promoven-
dam, pluribusque ubi ad litterariae professionis 
finem necessarium fuerit, favoribus ac privilegiis 
exornandam, pro afl'ectu parique cordis sensu e u i x e 
c o m m e n d a m u s . " 

II. A m a g y a r t u d o m á n y - e g y e t e m k a -
t h o l i k u s v o l t f e j l ő d é s é b e n is. 

Mit sem változott egyetemünknek eredeti ka-
tholikus jellege akkor, midőn 1667-ben a hittu-
dományi és bölcsészeti karhoz a jogtudományi kar 
járult, a canonjogi előadásokat az emiitett jezsuiták 
válalván magokra, a Lippay-Lósy egyesitett alapít-

ványnak ezen fölül fenmaradó 25,000 ftjai pedig 
Szegedy Ferencz és Pongrácz Gryörgy végrendeleti 
végrehajtók által az esztergomi fő-káptalan gondvi-
selése és kezelése alá bocsáttattak oly meghagyás-
sal : „cui proinde liuius fundationis juris civilis cura, 
d i r e c t i o e t c o n s e r v a t i o principaliter incum-
bet, sive per se, sive per unum e columnis, uti est 
lector, qui liuius juridici studii im m é d i a t u s p r o -
t e c t o r esse poterit." — A jogtudományi tanárok-
nak pedig az érintett káptalanhozi viszonya az ala-
pitó levélben következőleg határoztatik meg: „Pro-
fessores iidem quoad promotionem, vei (si opus 
fuerit) amotionem et vim coercitivam v e n e r a b i 1 i 
c a p i t u l o et magnifico rectori Academiae subja-
cebunt. Praestabunt item i u r a m e n t u m fi d e l i-
t a t i s e t s u b j e c t i o n i s t a m v e n e r a b i l i ca-
p i t u l o , quam rectori magnifico et Universitati 
iuxta statuta et privilégia academiae.. . Frequenta-
bunt divina officia... p r o f e s s i o n e m fidei toties, 
quoties reliqui professores Academiae facient." 

Magyar egyetemünk katholikus jellege fölötti 
minden legcsekélyebb kétséget is eloszlat III-ik 
Ferdinánd királynak a nagy-szombati egyetemi ta-
nárok számára kibocsátott legfelsőbb rendelete, mely-
ben a többi között ezek is olvashatók: „quare tum 
korúm exemplo provocati, tum vero maxime pecu-
liari N o s t r a i n D e i G r e n i t r i c e m d e v o t i 
a n i m i i n c l i n a t i o n e mot i . . . expedire iudicavi-
mus Universitatem nostram Tyrnaviensem paucis 
abhinc annis in regno nost.ro Hungáriáé fundatam, 
quam omnes probae sanaeque doctrinae pai'entem 
agnoscunt peculiari decreto adstringere ad asse-
rendam tuendam, propagandamque piam eius i m-
m a c u l a t a e c o n c e p t i o n i s s e n t e n t i a m . . . 2 u  

ut nemo in quacumque Universitate cliristiana pro-
motus. ad quemcumque gradum, in hanc Universi-
tatem, vei aliquam illius facultatem, vei ad docen-
dum, vei ad minus quodcumque admittatur, nisi 
i d e m p r i u s i u r a m e n t u m (de immac. concept.) 
p r a e s t i t e r i t . — 3"-ut nullus ad suscipiendum 
ullum sive baccalaureatus, sive doctoratus gradum 
in quacunque facilitate suscipiendum admittatur, nisi 
p r a e v i 0 e 0 d e m i u r a m e n t o . — 4 U t hoc 
nostrum decretum et caesarea regiaque voluntas in 
viricli semper observantiavigeat, rector cum cancella-
rio et decanisipso festo I m m a c u l a t a e C o n c e p -
t i o n i s praesentibus omnium facultatum doctori-
bus i n n o v e n t ; eumquediemquot annis theologica 
facultas seleinni ad academicos oratione in templo 
societatis Jesu, et decantatis sub vesperam Virginis 
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Lauretanae elogiis celebrent, adquos ac tus . . . doctores 
omnes et professores omnes comparere iubemus." 

Mit tartott légyen a nagyszombati egyetemről alapítá-
sának első századában gróf Eszterházy Pál, kitetszik onnét, 
hogy az egyetemi hallgatók számára ösztöndijakat alapítva, 
az 1675-ik évben kiállitott alapító-levelének végén ekkint 
nyilatkozik : „cupimus autem et nos, ut iuventus humani-
stica titulo gratitudinis post obitum nostrum die anniversario 
memor animae nostrae sacrum oíferat." 

III. A m a g y a r t u d o m á n y - e g y e t e m ka -
t h o l i k u s m a r a d t ú j j á a l a k í t á s á b a n is. 

Hogy ezen állitásnak igazságáról meggyőződjünk, lép-
jünk magyar tudomány-egyetemünk történetének harmadik 
szakába és tekintsük a dicsőségesen uralkodott Mária Te-
rézia által tágított és újjáalakított egyetemünket. Ha elfo-
gultság nélkül buvárkodunk Mária Terézia legfelsőbb ren-
deleteiben, és az általa egyetemünk részére kiállitott ado-
mány-levelében, tökéletesen meg fogunk győződni arról, 
hogy a felséges uralkodónőnek esze ágában sem volt az, 
hogy egyetemünket eredeti jellegéből kivetkőztesse. Mert 
az ujjáalakitási okmányban az egyetemi jövedelmek elégte-
lenségét érintve, igy nyilatkozik : „ideo sensu etiam et di-
ctamine art. 12. 1548. (mely törvényczikk kirekesztőleg 
katholikus alapítványokról szól) Abbatiam quoque s. He-
lenae de Földvár per mortem et ex hac vita decessum Jo~ 
sephi quondam Landgravii Hassiae, principis a Darmstadt 
legitime vacantem, pro dote ac titulo perpetuae lundationis 
eidem Universitati ea nihilominus conditione contulit Ma-
iestas Sua" stb. — Hogy ezen nyilatkozatnak tökéletes hord-
erejét felismerjük, szükséges leend, hogy az idézett ország-
gyűlési törvényczikkbe egy kissé betekintsünk ; ez pedig 
igy hangzik : „praeterea bona et proventus monasteriorum, 
claustrorum et capitulorum desertorum ad alendos doctos 
parochos, et verbi Dei sinceros praedicatores : qui populum 
i n v e t e r i o r t h o d o x a, v e r a c a t h o l i c a q u e f i d e 
e t r e l i g i o n e c o n s e r v a re , e t s i q u i a b e a d e s c i -
v e r u n t, i n h o c r e g n o , a d e a m r e d u c e r e s t u-
d e a n t ; nec non ad instaurationem et erectionem schola-
rum particularium, earumdemque magistrorum, qui docti et 
probi sínt, intertentionem : et denique ad bonae spei et in-
dolis iuvenum et adolescentum , ut bonis litteris operám 
daro possint, promotionem et auxilium, applicentur et con-
vertantur : quo tali ratione boni et docti viri alantur et nu-
triantur." §. I. „Ad haec autem praemissa rite atque ordine 
exequenda, pro/entusque praedictos in praemissum usum 
fideliter convertendos ; q u i l i b e t p r a e l a t u s s u b s u a 
d i o e c e s i c u r a m g e r e r e teneatur : ac ubi opus fuerit, 
Maiestati regiae, de administratione huiusmodi rationem 
reddat." — Eddig a magyar törvény, mely nézetem szerint 
commentárra nem szorul ; minthogy ezekből, ugy látszik, 
elvitázhatlanul kitűnik legalább az, hogy a magyar 1548-ki 
törvényhozás az idézett törvényczikkben az elhagyatott 
szerzetek, klastromok és káptalanok javait csak a catholi-
cismus érdekeinek előmozdítására határozta forditandóknak. 
Midőn tehát Mária Terézia hivatkozva ezen törvényczikkre, 
a földvári apátságot a magyar tudomány-egyetemnek ado-
mányozza, ezen törvényczikknek értelmében csak is a ka-
tholikus irányú tudománynak előmozdítása lebeghetett szeme 

előtt, minthogy ellenkező esetben az ezen czikkre történt 
hivatkozás helytelenül történt volna, és valóságos képtelen-
séget jelezne. 

Bizonyítja a nagy királynénak ezen szándékát továbbá 
az idézett okmánynak következő helye is : „Resolvit prae-
terea Sua Majestas SSma ut theologicum et philosophicum 
Studium, quod hactenus penes supramemoratum collegium 
Tyrnaviense S. J. eiusdemque commembra, virtute funda-
tionis Pazmanianae, ex censu videlicet hunc in finem funda-
torum 100,000 flor. provisum fuit, in posterum etiam usque 
ulteriorem benignam ordinationem regiam per idem colle-
gium et commembra ipsius provideri possit . . . benigne cae-
teroquin annuendo, ut iisdem patribus S. J. eloquentiae et 
históriáé quoque profanae Studium in praerepetita Univer-
sitate Tyrnaviensi pro futuro tradendum una cum salario 
suum in finem e praenotato generali Universitatis fundo in 
1200 fl. per suam Majestatem clementer emenso deferri 
possit." 

Hogy Mária Teréziának, midőn magyar egyetemün-
ket újjáalakítaná, esze ágában sem volt egy közös egyete-
met alapítani, kitetszik abból, hogy 1764-i august, hó 24-én 
Posonyból az erdélyországi ágostai és helvét hitvallású con-
sistoriumoknak az erdélyi kormányszék által megparancsol-
tatá : „ut pro iuventute acatholica Hungarica aeque ac Tran-
sylvanica nova in Transylvaniae principatu Universitas eri-
geretur." — Gryalakutai gr. Lázár János és széki gr. Teleki 
László az erdélyi reformata egyház fő-curátorai, nem külön-
ben Rosenfeld Mihály és sachsenfeldi Binder Péter ágostai 
hitvallású consistorialisok hitsorsosaik nevében alázatosan 
deprecáltak, minthogy a felállítandó egyetemnek ügye igen 
nagy nehézségekkel volna összekötve. 

Ugyanezen királyi fölség Bécsből 1774-ki 4-ik marti-
usról kelt kegyelmes királyi udvari rendeletében a magy. 
kir. helytartó tanácsnak ezeket hagyja meg : „Caeterum fide-
litates vestrae demissam in eo nobis opinionem deproment, 
an non ad praecavendam acatholicorum ad externas ditiones 
studiorum causa hactenus practicari solitam emigrationem, 
praeattacta Tyrnaviensis Universitas ad exemplum electo-
ris Moguntinensis, qui Universitatem Erfordiensem in parte 
etiam acatholicis professoribus providit, pro usibus acatholi-
corum eiusmodi in regno hoc nostro degentium regulari pos-
sit ? — Quodsi autem hoc ipsum ex subversantibus nefors 
eatenus peculiaribus rationibus et motivis fieri nequiret; — 
attune consilio huic nostro locumt. regio ad sequentia refle-
ctere incumbet, et quidem : l-o Cum impossibile, immo ad-
modum sumtuosum foret . . . ideo relate ad omnes acatholi-
cos opportunus eiusmodi locus denominetur, in quo iidem 
per célébrés professores fuudata eruditione imbui possint ; 
2) utrum possibile esset fundationes illas, quae in Hollandia 
et aliis acatholicis aeademiis a potiori ex hungaricis pecuniis 
pro bono patriae filiorum institutae fuerunt, domum recipere 
et in usus eiates convertere" stb. 

Ezen két okmány sokkal világosabb, hogysem még 
magyarázatra is szükség volna. És mindezek után csak or-
czátlan ember fogja tagadhatni, hogy hazai egyetemünk 
még Nagyszombatban volt, katholikus nem volt. — De nem 
változott ezen jellege akkor sem, midőn a dicső királyné azt 
Budára rendelte áthelyeztetni, mit adományozó-levelének 
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következő szavai kétségen kivül helyeznek : „qua» ob rati-
ones graves. . . e a m d e m U n i v e r s i t a t e m a n t e T y r -
n a v i a e c o n s t i t u t a m Budám regni metropolim trans-
ferre, atque in regia nostra palatia illocare decrevimus. . . 
Denique quod hie praetermittere nequimus, dexteram s. Ste-
phani . . . in eiusdem Universitatis ecclesia depo3Ítam, illius 
curae conservandam concredidimus ; atque hoc sacrum pi-
gnus ad perennem rei memóriám eidem donavimus — sőt 
nyilvánosan kijelentetik, hogy eredeti alapitó-levelei, kivált-
ságai megerősittetnek ; „quare — igy folytatja a nagy sza-
badalom-levél — ut huic scientiarum Universitati Budensi 
nihil ad plenam sui perfectionem desit, primum generatim 
omnia diplomata et privilégia quae praefatae Universitati 
Tyrnaviensi ab institutione sua primitiva collata sunt, . . . 
pro eadem Universitate nunc Budám translata et hic muni-
ficentia nostra instaurata, quatenus iisdem per praesentes 
non derogatur (ami sehol sem történik, legalább a catholi-
cismust illetőleg épenséggel nem) clementer confirmamus et 
quasi de novo conferimus" sat. — Egyetemünknek idéztem 
arany-bullája kelt 1780-ki böjtmáshó 25-én. 

Mily szellemben ohajtotta a tudományokat ezen egye-
temen tárgyaltatni, az emiitett okmánynak következő he-
lyéből eléggé kiviláglik : „Ad haec omnia eamdem Univer-
sitäten! cum nobilis juventutis collegio, nomine nostro insi-
gnito atque per Nos liberalissime fundato, eidemque ex insti-
tuto ingremiato, in iisdem regiis palatiis felici uexu copula-
vimus : ut autem hac eadem occasione, per rite ordinatam 
Universitatem rei litterariae, quantum fieri potest, optima 
quavis ratione consuleremus, praecipue eius institutionem 
i n b e n i g n e p e r N o s a d p r o b a t o s y s t e m a t e l i -
t e r a r i o d e f i n i r i p r o c u r a v i m u s." (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. kir . Apostoli felsége f.-évi aug. 26-ról kelt legfelsőbb hatá-

rozatával a kalocsai érseki kápta lannál Klassanovich Márián éneklö-ka-
nonoknak olvasókanonokká, Kovács József örkanonoknak éneklőkano-
nokká , Barakovics Antal bácsi prépostnak őrkanonokká, Antunovicli 
János székesegyházi föesperesnek bácsi préposttá, Kubinszky Mihály bá-
csi főesperesnek székesegyházi föesporessé, Lichtensteiger Ferencz tiszai 
föesperesnok bácsi föesporessé, Schverer János Magister canonicus se-
niornak tiszai főesperessé, és Schuster Konstantin Magister canonicus 
juniornak Magister canonicus seniorrá történt fokozatos előléptetését leg-
kegyelmesebben helybenhagyni méltóztatott . 

PEST, aug. 31-én. Elmulhatik tiz, vagy husz esztendő, 
mikor e vallásos zavarok megszüntetésére egy concordatum 
szüksége fog éreztetni. De mennyi kár történik még odáig? 
S mily kedvező vagy kedvezőtlen európai és hazai külső 
belső viszonyokban, anyagi és szellemi állapotban közhan-
gulatban fog kerestetni a jövő concordatum ? Memento. 
Addig jog nélkül, szabadság nélkül, biztosság nélkül leszünk, 
addig a minister annyit gazdálkodik mi rajtunk, mennyi 
nekie tetszik. Ezt szeretnők mi paptársainknak szivére, 
lelkére kötni, elmélkedjenek a múltról, a jelenről, tegyék 
meg a bizonyos vagy valószinü lehozásokat önmagokra, és, 
ami szivünknek oly magasztos tárgya, a kedves anyára, az 
egyházra. Őseink reánk hagyományozták ezt, s pedig ugy, 
hogy valamiképen csak megélhettünk: mi is át fogjuk 
hagyományozni, de váljon ugy, hogy megélhetnek-e utó-
daink ? A magyar papság igen hazafias, solicitus erga plu-
rima ; de mikor egy jót tesz, gondoskodván a hazáról, gon-

dolnók, a másik jó is, az egyház, hasonló figyelmet érdemel, 
annál inkább, mert ha felőle a papság nem gondoskodik, 
senki sem fog róla gondoskodni, s aki fog, alig lesz benne 
áldás. Mi bizonytalannak, kegyelemkenyérnek megyünk 
elébe, s ugy, hogy jó-e vagy savanyu, talán szólni sem lesz 
szabad. Vannak ugyan püspökeink, van apostoli fejedel-
münk, de mit tehet a tábornok, ha nincsen hadserege ? Igaz-
ságtalan, méltánytalan mindent a püspökségtől várni, mikor 
mindeukinek van tere, van módja, hol és miképen működjék 
a közjóra. Megfoghatatlan, mértanilag kipontozhatatlan a 
szellemi közreműködés, — itt egyik pont feltételezi a mási-
kat, hogy egyhangzólag végezze működését,, a papság a 
főpapságtól, ez pedig a munkás papságtól kapja az erőt. 
Oly rémületes tehát az az ultramontán, mikor az 1848-i tör-
vényekben épen azt sajnálja, hogy mikor a religio domináns 
eltörültetett, mikor a vallásos egyenlőség kimondatott, a kath. 
egyház legszorosabb viszonyban levén a magyar állammal, 
ki nem mondatott, hogy e f e l ö l a s z e n t s z é k és a, 
k o r o n a k ö z ö t t t e e n d ő i n t é z k e d é s f o g g o n -
d o s k o d n i . Egyháziakban nekünk törvényünk a canon ; 
egyházállamiakban, államegyháziakban nekünk törvényünk 
a szentszék és a korona közötti intézkedés. A szentszék 
magától nem tehet ebben semmit, de a polgári törvényhozás 
sem : épen azért, mivel egyház és államközötti viszony, eb-
ben mind az egyház, mind az állami törvényhozásnak egyez-
kedni, intézkedni kell. Tett volna e tárgyban intézkedést 
1848, lapunkban felőle ez irányban emlités sem lett volna 
téve. Nem tett említést, az apostoli kir. jogokat ministerrel 
osztotta meg, mi a veszély torkának, egy viszálynak va-
gyunk átadva, melynek végét alig fogják unokáink elérni. 
Mondta volna ki 1848, hogy az apostoli jogok ő Fölsége 
legmagasabb személyének tartatnak fenn, amint neki is 
adományoztattak, ezen jogok gyakorlatának módjáról a 
szentszék, a király és a magyar három érsek könnyen intéz-
kedhetett volna, és mi 1848-ról, ha nem is dicséröleg, de 
annyit mondhattunk volnak paptestvéreinknek : ,mit Ítéltek 
a politikai 1848-ról, nem az én dolgom; de a vallási 1848-ról, 
in hac iniquitate temporum, nincs kifogásunk, nem szolgál 
ugyan az egyháznak, hanem nem is üldözi ; vagyunk mint 
Belgiumban, kiki a maga jogainak, a maga cultusgyakorla-
tának, szabadságának élvezetében, a maga iskoláinak igaz-
gatásában és vezetésében.' Ezt nem tették 1848-ban, s hogy 
most tegyék, nincs reá kilátás, kivált lia a magyar papság 
oly bizonyosan megy a bizonytalannak elébe. Vagy kipótol-
ják, amit 1848 elmulasztott, vagy pedig üldözésnek megyünk 
elébe; mert nem gondoljuk, hogy a magyar püspökség, 
hogy a magyar papság a szentatyától oly megrovó leiratot 
kapjon, mint a portugalli, és az ujgranatai püspökség és 
papság kapott, miszerint hódoljon annak, mit a kormány 
illetéktelenül az egyháziakban határoz. Ha a papság ellen-
mond, üldözés lesz a ministertől, ha elfogadja parancsolatait, 
nem tudjuk, nem lesz-e siralmasabb állapot az üldözésnél. 
Ezt nyilt kérdés gyanánt hagyjuk, méltót elmélkedésre. 
Nem pessimisták vagyunk ezekben, mert nem az pessimista, 
aki a veszélyeket felismeri, kijelezi, aki a segítség szüksé-
gét, lehetőségét kimondja ; hanem aki semmi segélyt nem 
hisz, nem remél. Pessimista, optimista, nem a jelenre, hanem 
jövőre vonatkozó fogalmak. Ha az Isten megengedi, lehet 
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scandalum, lehet apostasia, hanem lesz egyszersmind, ut 
probati sint, qui sunt electi. Mi fogunk tudni tűrni, szen-
vedni. Isten segits ! Isten vezess ! Oly rémületes tehát az az 
ultramontán, hogy, mig tiszteli az államot, tiszteltetni akarja 
az egyházat, rendet kivánván mindenütt : oly szeretetre-
méltó pedig az a nem-ultramontán, hogy az államot csak 
abban gondolja tisztelhetni, ha a kath. egyház irányában 
mindenhatóvá teszi, s igy rendetlenséget, fejetlenséget szül 
a lelkismeretekben. Valóban mi a hazát nem szeretjük, 
mert benne rendet, békét akarunk : mások szeretik a ha-
zát, mivel hosszú viszályoknak ajtót nyitnak. 

Élesen nyilatkoztunk 1848 ellen, mivel élesen dicsér-
tetett, mivel feltétlenül, változatlanul követeltetett : az ily 
1848-nak uralkodása alatt pedig mi nemcsak jogtalanok 
vagyunk, hanem a megnem állhatás veszélyeivel fenyeget-
tetünk. Ami 1847 előtt volt, az nem áll többé, a megszűnt 
religio domináns mind elvitte azt ; 1848 nem hozott, sőt 
még nem is jelzett kedvező állapotot a kat. egyház megél-
hetésére e hazában; azóta a concordatum ellen folyt az 
izgatás, habár ez semmiféle kedvezményeket sem ad azon 
elven kivül, hogy a kath. egyház, önmagában független 
vallásos társadalom, melynek függetlenségét az állam elis-
meri és tisztelni akarja, azért minden placet-ról jövőre 
lemond, akadály nélkül hagyván a püspököknek az utat a 
szentatyához és híveikhez ; ez pedig nagy állami bün so-
kaknál, amint paptársaink közöl, mikor kivont vitorlával 
eveznek a setet jövőbe, eszre sem venni látszanak ; a piacet 
visszahozatala pengettetett, a cultusminister szükségesnek 
kiáltatott, uj jogi alap kilátásba tétett, de ugy, hogy ezt 
nem a korona és a szenszék közötti egyezkedés, amint ezt a 
kath. egyház természete követeli, hanem maga egyedül a 
polgári törvényhozás adja : hol vannak tehát 1848 szerint 
vallásos életjogaink ? Valahányszor valamely fejedelem a 
kath. egyháznak fejedelmi hatalmából törvényt akart szabni, 
az egyház ezt mindig, mint törvénytelent, mint erőszakos-
kodást, elutasította: 1848 épen törvényt akart szabni a 
kath. egyháznak. Zsarnok az, aki gondolja, hogy neki min-
den szabad. Hol vannak tehát 1848 szerint a mi életjogainkV 
Nincsenek, sőt tekintve 1848-at, ennek szellemét, irányát, 
követelt változatlan életbeléptetését, minden veszély sejtel-
mei keltek fel keblünkben. Hogy mi szóltunk, csak szer-
kesztői, nem irigylendő tisztünk hozta magával ; hogy igy 
szóltunk, amint szóltunk, mielőtt tek. B. Mór ur, és irótársai 
másodszor elitélnének, egyházát, vallását, mind kettőnek 
polgári becsületét, jogát, szabadságait szerető lélek felett 
elmélkedjenek kissé ; ugyszinte, mit mondanának, mit ten-
nének ők, ha egyházukat és ennek szabadságait kellene 
azon veszélyek ellen védeni, melyeket fejők felett feltornyo-
sulni látnak. Nem tolakodtunk mi e tisztre, a viszonyok 
protasisa vitt minket ezen apodosisba, ha vétettünk a világ 
előtt, mikor szóltunk, Isten előtt nem vétettünk, mivel lelk-
ismereti kötelességet teljesítettünk. Isten bocsáss ! bár min-
den kötelességünket igy teljesitenők, mikint e legnehezeb-
bet, legkeserüebbet teljesitettük. Ebben Istennel rendben 
vannak számadásaink, mit mutatnak számadásaink az em-
berekkel, nem tudjuk, mivel szélrózsa nem voltunk, nem 
vagyunk, nem leszünk. Ha prot. Íróink magokban tisztelik a 
szeretetet vallásos jogaik iránt, tisztelni kötelesek másban is. 

Ide kellett törekedniök a ,Prot. lap.' tisztelt Íróinak, hogy 
félelmeinket oszlassák, balsejtelmeinket nyugasztalják. Mit 
tettek ? Még inkább fokozták. 

Mi is az mit mi, tévedve vagy i}pm tévedve, — eddig 
senki sem czáfolt, a criminatiok jó szándékról senkit sem 
győznek meg, — mi is tehát az, mit mi 1848-ban utá-
lunk, gyülölünk, átkozunk ? Tek. Ballagi M. ur elönkbe 
tartja a XX. törvényczikk 8. §§-ait. Koránsem ez. T. Bal-
lagi Mór ur olvasta májusi ,havi szemlénket', ezen XX-ik 
törvényczikkelyröl keveset szóltunk, belőle csak a 4-ik §-ust 
dobjuk el, amit szóltunk, az egy jogosult fájdalomnak nyi-
latkozata volt kath. Magyarország megszűnése, vallásilag 
közönyös [Magyarország megszületése fölött e XX. tcz. §§-ai-
ban. A XX. tcz. 7. §-a állhat, habár a 4-ik §-us nem áll, 
mivel ez épen viszonytalanság, hogy a prot. credora tekin-
tet legyen, a kath. credóra, vagy alapítványokra semmi te-
kintet ne legyen. Aprót, atya oda küldheti liât, hova akarja, 
mivel lelkismeretében sem a superintendessel, sem a consis-
toriummal nem számol ; de a kath. atya bünt követ el; mi-
kor fiát prot. iskolába küldi, mert fiának hitét veszélynek 
kiteszi. Mikor hazánk nyolczszáz éves hagyományait sírba 
vitetni látjuk, ne haragudjék meg, lia egy hath. szív sirva 
fakad, mely azon hagyományokban nemzeti dicsőségeit tisz-
teli, s mely hagyományokkal szive-lelke össze volt forrva. 
Tek. B. M. ur és irótársai e hagyományokat nem fogja nem-
zeti dicsőségnek tartani : legyen, — ö protestáns, mi ka-
tholikusok vagyunk, kezdjen ő dicszsoltárt, nem akadályoz-
zuk, hagyjon minket, hogy a ,Miserere mei Deus' zsoltárt 
imádkozzuk magunk és hazánk fölött, s mikor ő azon nem-
zeti hagyományokat roszalja, mikor sírjaik fölött diadalmi 
dalt kezd, talán jogosan fogunk hazafiasoknak mondathatni, 
ha azon hagyományok koporsója fölött könyeket hullatunk, 
épen mivel nemzeti hagyományok voltak. 

A religio domináns megszűnt, mikor fog életbe jönni, 
Istennek a titka, gondoljuk, nem hamarább, mint mikor egy 
hitben, egy egyházban leszünk — őseink földjén. Megölni 
intézményeket egy pillanatban lehet, de feltámasztani néha 
századok múlva sem lehet. Ne féljen senki, s joggal nem 
mondhatja, hogy valakinek lelkismeretén gázolni akarnánk, 
mikint tek. B. M. ur mondja, csak a magunk lelkismeretét 
fedezzük, a religio domináns megszűntén, siránkozva annak 
visszaállítását mi követelni nem fogjuk, habár szivünk 
mélyében szüntelen óhajtjuk ; igy tehát a XX. tcz. §§-ai 
bizton lehetnek tőlünk, ezeket csak elvétve tartotta tek. B. 
M. ur elénkbe, mort a vitatárgy nem e XX-dik tczk. Hogy, 
mikor a ker. királyság, a ker. magyar társadalom megszű-
nik, a ker. királyság, a ker. társadalom eszméjét fentartjuk? 
valljuk, lelkünkben megőrizzük, csak a kath. dogma és fe-
gyelem hatását hordjuk magunkban. Mi a XX-ik tczik-
ket, ha decretaltatik, tűrhetjük, de hogy helyeseljük, senki 
se kívánhatja tőlünk, mivel anyjának száműzetését egy fiu 
sem helyeselheti, s a helyeslést tőle követelni nem zsarnok-
ság már, hanem embertelenség. A ker. királyságot tehát esz-
mében megtartva, a földi eseményeket fájdalommal tűrjük. 
Sok nincsen meg az életben e földön, ami mégis a kath. ke-
belben van ; nincsen meg az öszszes emberiség ker. kath. 
hite, nincsen meg az égi boldogság e földön, de megvan a 
kath. kebelben. Mikor a világ elvet minket, keblünkben 
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őrizzük a hitet, hogy me'g fel fog keresni ; a ker. királyságot 
is épen akkor pengetjük, mikor leghangosabban tagadtatik, 
akkor vitatjuk jogosságát, mikor romboltatik. A szivek az 
Isten kezében vannak. E törvényczikk tehát nem táma-
dásra, hanem igazodásra serkent minket, s ha tek. Ballagi 
M. ur, vagy bárki más havi szemlénket május elsejéről má-
sodszor olvassa, elcsudálkozik azon, hogyan nem ismerhette 
fel a magyar vallásügyekről vezetett vitának főpontját, ho-
gyan kereshette ezt a XX. tczikkben, amelyről, sajnálkozá-
son kivül mást nem mondtunk. Ez elég méltánytalanság 
volt, mivel a kath. egyház 800 éven át őrködött nemzetünk 
fölött, s hogy fejéről a koronát letépjék, épen nem érde-
melte ; de mivel e tcz. másoknak jogokat adott, anélkül, 
hogy épen szükséges lett volna a kath. egyházat az egyen-
lőség és viszonosság szinvonala alá leszoritani, e törvény-
czikk gyülöletessége csak más törvényczikkben rejlik. E 
törvényczikk elv, a többi megkezdett lehozás, ugy áll a 
többi czikkelyekkel, mint egész a részekkel, s azért, habár 
a 31 törvényczikkely vége felé, azaz 20-ik helyen áll, a val-
lásos intézkedések alapja az és kezdő pontja. Már itt is kö-
vetelte volna az igazság, hogy a kath. egyházról, az ö 800 
éves múltja miatt, ha tisztességes szándékkal vannak irányá-
ban, tüzetesen kifejezzék, mint vélekednek felőle, nyiltan 
kimondják ; mert mikor valakinek fejéről a koronát lesza-
kítják, közel a gondolat, hogy életét is veszik, vagy szám-
űzik. Ez a vitapont, ez a jövőnek fenyegetése. A hallgatás 
tehát, mely a XX-ik törvényczikkelyben van, igen gyanús, 
s a legveszélyesebb sejtelmeknek anyagot ad minden ko-
moly gondolkodó embernél, annálinkább, ha az 1839—1845-i 
országgyűléseket, vagy a megyei izgatásokat emlékezetben 
tartjuk. Mi mégis, épen mivel e XX-dik tczk. az egyen-
lőségről szól a hazai vallások között, az idegenkedés súly-
pontját nem itt állítottuk fel. 

' Hol? 
Olvassa el tek. B. M. ur, és prot. honfiaink havi szem-

léinket, pesti leveleinket, feltalálják, mert idéztünk, mert 
nyiltan czéloztunk. Mindent minden helyen ki nem mond-
hatunk, az exegetica főszabálya levén az író egyik nyilat-
kozatát másik, másutt letett nyilatkozata által kiegészíteni. 
Már a hallgatás is a kath. egyházról a XX-dik tczikkben 
minden idegenkedést igazol a vallásos 1848 ellen, mivel a 
kath. religio valamivel más volt e hazában, mintsem a többi 
vallásfelekezet. A kath. egyház dogmája, fegyelme, hite s 
canonja szent volt az állam előtt ; mikor tehát detronisátioja 
mellett további viseletükről iránta hallgatnak, rosz szándé-
kot mutatnak. Rosz szándékra elég, hogy a törvényhozás 
kényekedvére bízzák, mikor 800 éves korából eléggé tud-
hatták a kath. egyház természetét, miszerint dogmája ellen 
van, hogy neki a polgári hatalom törvényt szabjon. Neró 
törvényt szabott, a muszka czár törvényt szab; egyforma 
mindkettő, mivel vérig üldöz mindkettő, I. Napoleon nem 
mert törvényt hozni, hanem concordatumot kért, keresett, 
kötött. (Folyt.) 

KARANCS-SÁGH, aug. 26-án. A köznép által úgyne-
vezett karancssághi szentkutról és annak álomlátó prófétá-
járól több hazai hírlap és folyóirat megemlékezett már, de-
csak ugy, mint a hírlapokba való muló tüneményről ; mely 
hírlapi eljárások ellen senkinek sem lehet kifogása. De 

augustus 10-én a „Religioban" Nógrádból a vidéki tudósí-
tások rovatában egy komolyabb jellegű tudósítás merült fel, 
melynek írója szak — és tárgyavatott felvilágosítást kíván 
oly helyről, hol arról bizonyosat írhatnak. — Ezen felhívás-
nak eleget tenni óhajtván, röviden leirom mihez-tartás vé-
gett a már ugy is az egyházi hatóság ítélete elé terjesztett 
történetet. 

Karancssághoz mintegy félórányira a Megyer (és nem 
Ecset, ami nincs is) felé vezető ut mellett báró Prónay Gá-
bor ur birtokához tartozó hegy oldalán van egy kut, mely-
nek vizét már rég óta köszvény elleni gyógyszernek és 
pedig több izben sikeresen használták a környékbeliek, 
mely ok miatt „szent-kut" nevet adtak neki, és rebesgették, 
hogy oda valaha fürdőt akart építeni az idevaló uraság, — 
És íme folyó évi junius hó elején egyszerre liir támad, Ku-
binyi Albert ur kasznárjának, Szakács Ferencz nevű 23 
éves nőtlen mindenese álmából felkeltetvén, maga előtt látott 
amint ő vallja, három égi lényt, kik őt megszólították, kö-
vesse őket, kiket többszöri ellenkezése daczára midőn kö-
vetne, elvezették a nevezett kúthoz, mely mellett egy fényes 
öltözetű öreg kezében az oltáriszentséget látta nagy fényes-
séggel környezve ; ki neki megparancsolta, adja tudtára e 
jelenetet a népnek, és azt, hogy azon hely körül 33 kápolna 
építtessék, melyhez való költséget 150 községből szedjen, és 
hirdesse azt is, hogy hagyjon fel a nép a káromkodással, pa-
ráznasággal, a nők a ruhákbani czifrálkodással és szomba-
ton déli harangszó után Mária tiszteletére ne dolgozzanak. 
Ez a nevezett fiu szájából hallott történet hü előadása. — 
Ezen álomlátó erkölcsi viseletére nézve sem valami rendkí-
vüli jónak nem mondható, sem pedig kicsapongónak ; egy 
pár évvel ezelőtt vértódulásban szenvedvén, többször köpö-
lőztette magát, melyet folytatni elmulasztott; meglehet in-
nét származott álomlátási képzelődése; — ennek megvizs-
gálása azonban az orvosokhoz tartozik, de akárhogy van is 
a dolog, elég hozzá, hogy villámsebességgel terjedt el az elő-
adott állítólagos csudatörténetnek híre a nép közé : és csak 
azt vettük észre mi karancssághiak, hogy junius 16-án 
szombati napon messze- és közelről jön a sok bucsus nép 
énekszóval, és Karancsságh minden utczáin végig húzódik 
az úgynevezett „sz. kúthoz," hol az ifjú elöéneklése és imád-
kozása mellett ájtatoskodnak azon idő idő óta minden szom-
baton akár jó, akár rosz időben, leginkább éjjel vasárnap 
hajnali harangszóig ; ekkor nagyrésze haza indul ; sokan 
a szent-misét meghallgatják a karancssághi templomban. 
Van oly szombat, melyen a bucsujárók száma 4, 5 ezerre 
is felmegy. 

A helybeli plébános segédjével együtt ellene iparkod-
tak állni minden erejükkel a vakbuzgalom szülte rajongási 
árnak, de kevés sikerrel ; az illető plébános már jun. 19-én 
jelentést tett az illető járásbeli szolgabírói hivatalnak, 27-én 
újra sürgetve, hogy vagy maga lépjen közbe vagy ha erre 
nem terjed ki hatalma, tegyen jelentést a magasabb, megyei 
hatóságnál. Minek eredménye lett, hogy a nevezett álprófé-
tát járásbeli szolgabíró, Bakó Imre ur magával elvitte Ba-
lassa-Gyarmathra, a megyeházhoz orvosi vizsgálatra, honnét 
4 napi letartóztatás után az ifjú ismét haza bocsátatott, az 
ügybuzgó szolgabíró keze megköttetett a többi teendőkre ; 
csak az hagyatván meg neki, hogy hetenként jelentést te-
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gyen az alispáni hivatalhoz a tényállás folytatólagos fejlő-
dése felől : az illető plébánosnak pedik csak egy megyei pan-
dúr sem küldetett segitségére ; pedig, ha a többször neve-
zett ifjú katonának besoroltatik, és a helybeli rajongó elöl-
járók hamarjában rendre utasíttatnak vala, könnyen elejét 
lehetett volna venni a most már nagy mérvben elterjedt ra-
jongásnak ; mely, hogy eddig veszélyessé nem vált, annak 
tulajdonitható, mivel az ajtatoskodó jövevényeket temploma-
inkból ki nem zárjuk. 

Hát az illető egyházmegyei hatósághoz nem tett elő-
terjesztést e vallási mozgalmat érdeklő ügyben a karancs-
sághi plébános? — Tett, és pedig aug. 4-én és ismét 18-án 
és igy ő eminenciája és kegyes főpásztora bölcs intézkedé-
sét várja naponként ő is, a rajongó sokaság is, mely re-
ményli, hogy a gyógy ereje miatt régen tiszteletetben tartott 
kut mellé legalább egy kereszt, vagy kápolnának fölépítése 
meg fog engedtetni ; hogy ott az egyház vezérlete mellett 
néhányszor egy évben ájtatosságát szabályszerüleg végez-
hesse — A „Kath. Néplap"-ban megjelenő gunyversek most 
már inkább sebzenek nézetem szerint, mintsem gyógyita-
nak. A szelid közbelépés és útbaigazítás, itt legtöbbet fog 
tenni. Tisztelt paptársaim megnyugtatására, ugy gondolom, 
kielégitő jelen tudositásom, addig, mig ő eminenciájának, 
mint egyedüli birónak, főpásztori bölcs szavát és intézkedését 
megnyerni szerencsések leendünk. 

Blaskovics Ferencz 
csp. s plébános. 

IRODALOM. 
A beszédek bizonyítására és tárgyalására térvén különösen 

ismét az adv. 4 vasárnapi beszéd képezi a lapis oífensionist. 
Ebben elefántcsont-fésűnek nevezi szónok a gyónást, mert 
megtisztítja a lelket, megnyugtatja (a fésű ?) a lelkismeretet, 
rendezi lelki állapotunkat (idem per idem !) ; második rész-
ben ugyanazon gyónásról, melyről előbb bebizonyitá (?) 
hogy elefántcsont, azt akarja bizonyitani, hogy arany fésű, 
mert könnyű (!) mert megnyitja a mennyet és elzárja a pok-
lot. Westermayer a többi közt talán e beszédében hibázik 
leginkább. Hiszen, mellőzve a feltűnő trivialitást, mellőzve 
az ellenmondást, mely a felosztásban van, mellőzve a ter-
mészetellenességet, melylyel az aranynak könnyüség, a fé-
sűnek zárás, nyitás tulajdoníttatik, ki tudja itt felfödözni 
csak nyomát is a valódi bizonyításnak ? hol van itt csak 
árnya is akár a teljes vagy csonka, akár a dilemmatikus, 
vagy sorites-féle, analog vagy legalább indue ti v okoskodás-
nak, és bizonyitásnak. 

A fekete, — hetvenes, — böjt 3 vasárnapi s pénteki 
beszédek is ezen osztályba sorozhatok. Szónok szerint öt 
kővel hajigáljuk elleneinket a becsületes élettel, süketség-
gel (!) hallgatással (! !)engesztelödéssel, s jótékonysággal. — 
Vagy : bizonyitani akarja (203 1) hogy a pap biró s a gyó-
nás kellékeiről, őszinteségéről s teljességéről beszél ; hogy 
tanító, ezt meglehetősen tárgyalja inkább mint bizonyítja, 
s végre bizonyítani akarván, hogy orvos, erről mit sem szól, 
hanem a megtérés halogatásának veszélyeiről értekezik. 
Jajsz ur e beszédére nevének három első betűje illenék. 

Nem tévesztjük szem elöl, hogy szónok átmásitásokat, 

képleteket, s alakzatokat használ, de megvannak-e ezeknek 
kellékeik ? még az allegóriák sem engedhetnek ily beosz-
tást, annál kevesbbé az okoskodások, melyeken a bizonyitás-
nak nyugodnia kell. A új év ünnepére készített beszéd hal-
maza az erőltetett képes beszédeknek, itt nem hogy bizo-
nyítás lenne, sőt tárgyalás sincs. A 217 lapon bizonyitásnak 
kellene lenni, s van e helyett négy halmozott hasonlat 
az ugató kutyáról, tüskés borzról, szikláról, s anyját köp-
döső, de e tényt fel sem vevő anyáról; 218 lapon praeocu-
pált dologról szól a hallgatást illetőleg, melyet már a máso-
dik részben, a süketségnél teljesen kimerített. Itt hoz föl 
három hasonlatot tiz sorban, melyek — ha nagyon korlátolt 
természettani tudományom nem csal — mind hárman téve-
sek.Az ajtó és ablak kinyitásából szerinte oly légvonal (ta-
lán vonat) támad, hogy minden ingó tárgyat feldönt ; sze-
rinte a menykő, ha tollat érint, elveszti erejét ; az ágyú go-
lyónak, ha lágy tárgyra jön, megszűnik hatása. Tudtommal 
oly légvonat nem létez, a toll rosz villanyvezető, de a vil-
lám azért nem veszti el erejét, a lágytárgy gyöngíti, de 
nem szünteti meg az ágyúgolyó hatását ! Amiben lehet, le-
gyünk szabályosak. 

Egy bizonyításnál rábukkantam Croesus, Cyrus és 
Solon történetképére is, melyet szónok szép ügyességgel 
ugyan, de nem történeti igazságossággal ad elő. Szerinte 
„Egy hatalmas gazdag király, aki a prédikáczióban azt 
hallotta, hogy senki sem boldog, e szavakat természetesen (?!) 
hamar elfelejtette, de midőn legyőzetett és máglyára vitetett, 
élénken emlékezetében lebegtek ama szavak, és hangosan 
emiitette azon lelkész nevét, aki őt e szép igazságra tanította. 
És szerencséjére ezen körülmény mentette meg életét, ke-
gyelmet nyert." Több tekintélyes kútforást megkeresvén e 
tárgyban, váljon szabad-e igy átferditeni inkább mint át-
fordítani a történeti tényeket, utmutatásra nem találtam, s 
igy elitélni nem mervén e lángeszű fogást csak megitélem 
s azt mondom, hogy nem ajánlható. Sokat, nagyon sokat 
kellene még mondanom a subdivisiók, kitérések, s a tracta-
tus egyéb részeinek előnyei, s hátrányai, hibái és hiányai-
ról, de a tér szűke kényszerit, hogy szóljak még: 

A befejezésekről (epilógus.) Nagyon óhajtanék, hogy 
ezekben a jövő füzeteknél több erélyességgel találkozzunk. 
Nem azt akarjuk evvel mondani,hogy a befejezés csupán fölki-
áltásokból s ah-ohhal megrakott szószaporitásból álljon, ha-
nem legyen rövid foglalata a mondottaknak, s legyen néhány 
velős mondat általi buzdítása a hallgatóságnak. Ezt szónok 
a „Falusi Prédicáczióknál" kivétel nélkül igen röviden végzi, 
olykor megelégedve egyetlen rövid mondattal. A beveze-
tések és befejezések terjedelmét megszabni ugyan nem le-
het, de azt mégis szem előtt kell tartanunk, hogy — mint 
Szilasy mondja — „A beszéd befejezésére legnagyobb gon-
dot kell fordítanunk, minthogy a beszéd e részében kell 
a szónoknak azon lenni különösen , hogy győzedel-
meskedjék. Az irásmodornak erőteljesnek és fellengzönek 
kell lenni ; álljon tehát több tagból és velős mondatból. Igy 
tehát a befejezésben használni kell a nagyobb figurákat 
u. m a kérdezősködést, ismétlést, megszólítást, fölkiáltást 
kérést, stb. minthogy ezek hatnak leginkább a szivre, követ-
kezőleg ezek buzdítják leginkább a hallgatót," 

Valamint a bevezetésnél, ugy itt is igen helyesen lehet 
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az epilógus mind három részét figyelemmel kisérni. Kezdőd-
jék például az epilógus a tárgyalás vagy bizonyítás rövid 
ismétlésével, ezt kövesse az alkalmazás (applicatio) s végre 
a buzditás s ha szükséges az invocatio. 

Lehetetlen méltó dicsérettel föl nem említenünk, hogy 
a jóakarat, s használni óhajtás őszinteségét tünteti föl azon 
körülmény, miszerint a „Falusi Prédikácziók" valóban cse-
kély áron adatnak, mi a vállalatnak különös előnyére szol-
gál. A kiállítás igen csinos, s kivált a beszédek széleire al-
kalmazott s megtanulást igen könyitő glosia-félék a szer-
kesztő ur tapintatárol tesznek bizonyságot. 

Találkoztunk több nyelvtani, s helyesírási hibával 
is, melyeket azonban a toll vagy sajtóhibák közé vagyunk 
hajlandók sorozni. Ilyenek a többi közt : „kenyjétek, tegyél, 
könny, változhat, közeledj" s más ily apróságok, melyek 
azonban az olvasó szemét bántják, s az iró vagy az átnéző 
részéről több figyelemre méltatandók. Következetes követ-
kezetlenséget találunk a lennél s volnál használatánál is, 
melynek fölcserélése ép oly közönséges mint nagy hiba. 
A németben használni szokott ,würde' és ,ware' erre nézve 
legjobb magyarázatot szolgáltathat, de a figyelő magyar iró 
már pusztán nyelyvérzéke segélyével is élesen megkülön-
böztetheti nyelvünk e két ige alakja közti különbséget. 

Idáig terjednek szerény észrevételeink a „Falusi Pré-
dikácziókat illetőleg, melyek közt elég megróni valót találunk 
ugyan, de hisszük, hogy lassanként mindig kevesebb hiánya 
leszen ez igen üdvös ajánlatra méltó vállalatnak, s mi sze-
rencsések leszünk, ha a jövő füzetekre magunk tüzhetjük 
az elismerés, sőt hála koszorúját. 

E jóakaratú itészeti sorokat a kímélet ellenőrködése 
mellett íratta velünk az irodalom iránti szeretet, mely 
ítészét nélkül sok káros vagy legalább haszonvehetet-
len növényt hoz létre ; íratta a dicső vállalat iránti lelke-
sedés, jóakarat s rokonszenv, melynek emelkedését, virágzá-
sát, s tökélyesbülését óhajtjuk ; íratta végre annak tudata, 
hogy a t. szerző s talán az olvasó közönség szíves figyelmé-
vel is találkozván, némi részben egy kis szolgálatot is tehet, 
s ez lesz reám nézve a legszebb legdúsabb honorarium ! 

VEGYESEK. 
Az erdélyi templomrablásokról a lapok ismételve tu-

dósítottak, melyek oly számmal jelentkeztek, hogy e czéha 
szervezett tolvajtársaságra mutatnak. Legközelébb az an-
dacsi búcsujárói templom raboltatott ki aug. 17-én, honnan 
a tolvajok 36 darab, részint arany részint ezüst tárgyakat 
vittek el a fogadalmányos szekrényből, ugyszinte nyolcz 
igaz gyöngysort, egy arany lánczot, mely 18 ujnyi hosszú 
volt, egy megaranyozott, s drága kövekkel ékített koronát, 
egy arany keresztet, arany golyóval együtt. 

Tetszett tek. B. Mór urnák irni, hogy a hazai (1848) 
törvények ellen „egész dühhel kikeltünk." Talán csak azon 
egész dühét illustráltuk, melylyel ezen hazai törvények fo-
galmazója a kath. egyház ellen kelt ki, s nehogy más még 
nagyobb düh keljen ki, elejét vettük . . . . a józanok előtt. 
— Mondja, hogy reánk nézve 1848 olyan törvény, mint a 
,ne lopj ;' mikor tehát 1848 ellen (a vallási intézkedések) 
szólnak, Zöld Marczi vagyunk, nem pedig erkölcs-tanár. — 

Élez volna, ha tompaságát kiköszörülni lehetne. Erkölcs-
tanárságunkra hivatkozott, mint erkölcs-tanár, tek. B. M. 
urnák, mint nem erkölcs-tanárnak tanfigyelmeztetést kell 
adnunk, hogy 1848 emberi, a ,ne lopj' isteni, az statutaria 
ez pedig természeti törvény ; tehát ez öröktől fogva örökké 
lesz, 1848 pedig csak épen azon évtől fogva van, meddig? 
Isten tudja, mivel három hónapon át sem élhetett. Mivel ter-
mészeti törvény, rajta változtatni nem lehet, 1848-on pedig 
lehet ; mivel természeti a ,ne lopj,' bün nélkül nem szabad 
kívánni, óhajtani, hogy szűnjék meg, mivel evvel azt kiván-
nók, szűnjék meg az Isten szent lenni, ki előtt a lopás nem 
bün ; 1848 megszűntét bün nélkül kívánni lehet, mivel em-
ber hozta, s azon az uton aki hozta, meg is szüntetheti, ha 
akarja, változtatását, módosítását pedig széltében követelik. 
A hasonlat tehát 1848 és a ,ne lopj' között csak a puszta 
szóban van, hogy törvény, valamint az egér és oroszlány 
között csak az közös, hogy mindkettő állat. Tek. B. Mór ur, 
jó szívvel veszi e tanári kis előadást. — Irja, hogy Luther 
mindenkire követelt lelkismereti szabadságot , mi pedig 
csak magunknak. Elfelejtette, mit tett a sacramentariusok-
kal ? mit irt az anabaptistákról ? végre hogy symbolumot 
szerkesztett, melytől eltérni, máskint vélekedni Luther előtt 
bün volt ? Türelmetlenebb a világon senki sem volt, mint 
Luther Márton és Calvin János; más vélekedésre egyik 
sem adott szabadságot. Ezt 1864-ben az öreg Szilágyi F. ur 
a Prot, lapban jól illustrálta. 

Poroszországban, ide értve a régi német szövetségbe 
be nem keblezett tartományokat is, van 7,000,000 kath. , 
11,300,000 prot., 254,785 héber, 13,616 mennonita, 16,233 
német-kath., 1,202 görög.Különösen Siléziában van, 1,654,000 
kath., 1,649,000 prot. ; Posenben van 915,000 kath., 477,000 
prot., Rajnai tartományban 2,371,000 kath., 767,000 prot., 
Westphaliában 880,000 kath., 706,000 prot. — Austriában 
1857-i összeirás szerint volt 23,968,686 kath., 3,526,952 
egyesült görög, 9,737 egy. örmény, 2,918,126 n. e. görög, 
3,513 n. e. örmény, 1,218,831 ágost. 1,963,785 helv. vallású, 
870 unit., 1,049,871 héber, 3,955 különféle vallású. Külö-
nösen Alsó-Austriában 1,350,684 kath., 8,645 ág. 1,495 
helv. vall., 6,999 héber; — Felső-Austriában 673,400 kath., 
14,836 ág. 56 h. vall. 4 héber; Stiriában 1,004,919 
kath., 4,977 ág. 135 helv. vall., 6 héber; — Karintiában 
307,642 kath., 16,666 ág. 13 helv. vall. ; — Csehországban 
4,601,335 kath., 34,139 ág., 56,797 helv. vall., 86,339 héber; 
— Morvaországban 1,784,593 kath. 17,188 ág., 34,677 helv. 
vall., 41,529 héber; — Siléziában 396,843 kath. 61,872 ág. 
45 helv. vall., 3,280 héber ; — Gallicziában 2,072,633 kath., 
26,960 ág., 4,140 helv. vall., 2,077,112 egy. görög, 448,973 
héber ; — Bukovinában 42,726 kath. 352,079 n. e. görög, 
29,187 héber; — Dalmátiában 337,800 kath., 77,139 n. e. 
g. ; —Magyarországban 5,138,013 kath. 827,211 g. egye-
sült, 1,105,869 n. e. görög, 195,930 ág. 1,553,368 helv. vall., 
393,105 héber; Slavoniában és Horvátországban 720,893 
kath., 546,513 e. görög, 622,780 n. e. görög; — Határvidé-
ken 448,703 kath., 5,553 e. görög, 587,269 n. e. görög, 
15,864 ág., 41274 helv. vallású; a hadseregben van 438,912 
kath. 58,695 e. görög, 40,670 n. e. görög, 16,411 ág., 37,359 
helv. vall. 9,850 héber. 

Francziaországban máig is van egy kis szakadár csa-
pat, anticoncordisták neve alatt, kik, régen jansénisták le-
vén, a forradalom után alkotmányos egyháziak voltak, a con-
cordatum ellen mindig ágaskodtak. Legújabban Neuville 
nevü papjok halt meg, ki után maradt egyházi öltönyöket, 
templomi készleteket gondosan elrejtették, hogy a püspök 
kezébe ne jöjjön ; de a kelyhet egy ötvös vásárolván meg, a 
templomnak átszolgáltatta, igy a lehető profanatiotól meg-
mentetett. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÀSTHY PÁL. 

Nyomatott Pasten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkory, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Pesten, September 12-én. S l . II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Mily jelleggel bir tehát voltakép a ma-
gyar tudomány-egyetem ? — Egyházi tudósitások. — Ve-
gyesek. 

Mily jelleggel bir tehát voltakép a ma-
gyar tudomány-egyetem ? 

Sern tehát Maria Terézia nem akart közös egye-
temet alapitani, sem pedig protestáns atyánkfiai 
nem akartak a Maria Terézia által jóváhagyott tu-
dományi rendszerhez és „ratio educationishoz" si-
mulni; söt mint már emlittetett, ennek elfogadása 
ellen ismételve ö Fölségéhez folyamodtak, felira-
taikban kinyilatkoztatván, hogy Maria Terézia tu-
dományi-rendszerét vallásuk veszélyeztetése nélkül 
el sem is fogadhatják ; ezen állitásokat következők-
kel indokolván 1-ör, hogy a mathesist kivéve, min-
den tudománynak vagyon befolyása a vallásra; ha 
tehát azon kézikönyvek szerint kényszerülnének 
tanitani, melyek katholikus szellemben szerkesztet-
tek, nagyon természetes, vallásokat érezhető csapás 
érné ; — 2-or, hogy M. Terézia rendszerében a sz. 
irásra vonatkozó több tanulmányok elhanyagoltai-
nak; — 3-or, hogy ezen rendszer ellenkezik a pro-
testáns tanodák eddigi belszervezetével és fegyelmé-
vel ; — 4-er, hogy a katholikus tanodai felügyelők 
vallási szabadalmaikat sértik, melyekről a hazai tör-
vények által biztosittatnak, minthogy a tanoda az 
egyházhoz tartozik; és a protestáns kegyúri jogba 
ütköznek, minthogy az alapitókat illeti a kormány-
zás is. 

Maria Teréziának ezen katholikus tudományi 
rendszerét jóváhagyólag minden részeiben megerő-
síti a protestánsok által annyira magasztalt József 
császár is, és legfelsőbb határozatáról e tekintetben 
az egyetemi tanács a nagym. magy. kir. helytartó-
tanácsnak 1781-ben 2751. számú intézvényével 
értesíttetik. 

Sőt a tudományoknak József császár által ja-
vitott rendszere is, mely az egyetemmel a nagym. 

helytartótanácsnak 1784-ki junius 14-ről kelt intéz-
vényével közöltetett, csak katkolikusokat tételez fel 
az egyetemnél, ezeknek szabván meg a külső isteni-
tiszteletre vonatkozó kötelmeiket; csak ezen rövid 
megjegyzést- csatolván a rendelet végéhez: „Ilii 
autem, qui orthodoxam fidem haud profitentur, in 
plenaria religionis, cui addicti sunt libertate, uti 
hucdum factum fuisse intellexit Sacratissima Sua 
Maiestas, ultro quoque relinquentur." 

Hogy a Maria Terézia-féle budai, később Pestre 
áthelyeztetett tudomány-egyetem mindekkoráig meg-
őrizte eredeti katholikus jellegét a következő, kor-
rendi sorozatban bemutatott tények, melyekről az 
egyetemi levéltár hitelesen tanúskodik, csalhatatla-
nul bizonyítják: 

Az 1781-ki december hó 8-án az az évi nagysá-
gos rector a karbeli dékánokkal együtt Szabó An-
drás hittudomány-kari igazgató kezébe tevé le a 
III-ik Ferdinánd rendeletével megparancsolt, és a 
makula nélküli fogantatásra vonatkozó esküt. — 
Ugylátszik, ezen eskü csak is katholikus egyete-
meknél volt hajdanta szokásban? — Az 1782-ki 
február hó 22-én tartott egyetemi tanácsülésben 
olvastatott fel egy január 28-ról kelt legfelsőbb ren-
delet, melyben meghagyatik, hogy ezentúl már az 
akatholikusok avagy türt-vallásuak is akadémiai 
méltóságokra avagy fokozatokra bocsáttassanak. 
Österreicher József Manes, héber vallású, folya-
modványára következő intézvény érkezett az egye-
temhez: „Sua Maiestas SS-ma vibenignae resolutio-
nis regiae senatui huic regio sub 3-a mensis decem-
bris evoluti anni 1781 et N-ro 7662 intimatae, velut 
in alia adhuc de 28-a augusti 1772 emanata, et con-
sistorio Universitatis Tyrnaviensis sub 7-a septem-
bris nunc citati anni et N-ro 4012 expedita clemen-
tissima resolutione radicatae, Judaeos ac alios quos-
vis acatholicos, si examen rite subiverint, non 
obstante eorundem religionis diversitate servatis 
servandis ad gradum doctoratus suscipiendos, prout 
et ad dignitates academicas i n f a c u l t a t e me-
d i c a c i t r a omnem difficultatem admittendos cle-

21 , 
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menter praecipere dignaretur" sat. Figyelemreméltó 
e helyütt az, hogy, ami itt legelőször engedtetik 
meg, csak is az orvosi karban engedtetett meg. 

1788-ban fi
4\»3 számok alatt következő körlevél 

intéztetett a budai helytartótanácstól az egyetemhez: 
„Es haben S. Maiestätin Verfolg der unterm 20-ten 
März 1787 kundgemachten Vorschrift aller-
gnädigst zu verordnen geruhet, dass der studiren-
den Jugend der Übergang aus der katholischen 
Schule in die akatholische zwar nicht untersagt 
werden könne ; doch sollen die von dem a katholi-
schen, als nicht nach dem öffentlichen System ein-
gerichteten Schulen ertheilten Zeugnisse zur Erlan-
gung eines Gestifteten oder Didaktralstipendiums 
keine Wirkug haben. Ofen den 14. Hornving 1788." 

Az 1790-ik évi martius hó 9-én tartott tanács-
ülésből az egyetem támaszkodva Maria Terézia 
nagy szabadalomlevelének azon helyére : „praefatae 
Universitati nostrae regiae Budensi eoprorsus modo, 
quo partim per abolitam societatem (Jesu) partim 
per alios mentionatorum beneficiorum tentores prius 
usuata et possessa fuerunt, iure utenda, possidenda 
pariter, et habenda . . . damus, donamus et conferi-
mus;" 98 sz. alatt a m. kir. helytartótanácshoz az 
iránt, hogy valamint a jézustársaságbeliek az 1715-ki 
73-ik törvényczikk értelmében a magyar ország-
gyűlésen üléssel és szavazattal birtak, ugy az egye-
tem is mint azoknak az apátságok és prépostságok 
birtokában törvényes utódja, hasonló joggal ruház-
tassák fel. — A folyamodó egyetem a helytartóta-
nács részéről a közelebb meguyitandó országgyű-
léshez utasíttatott. — Nem olvastuk soha a magyar 
történetben, hogy az apátságokat és prépostságokat 
a magyar országgyűlésen más mint, katholikus kép-
viselhette volna. 

Az 1793-ki november 27-ről 26,306 sz. alatt 
kelt m.k. helytartósági intézvénynyel visszaküldetik 
az egyetemnek fölterjesztése, melyben a tudorozta-
tási ösztöndijra bárom helvét hitvallású egyént aján-
lott és meghagyatik : bogy az orvosi kar a szabály-
rendeletek értelmében mielébb három katholikus 
hallgatót ajánljon, elrendeltetvén egyszersmind, hogy 
jövőre az ily fölterjesztéseknél az ajánlottnak val-
lása mindenkor nyilvánosan kitétessék. — Egy 
1792-ben junius 12-ről 12,390 sz. alatt kelt m. kir. 
helytartótanácsi intézvény igy hangzik: „quum 
nulla inter fundationes convictuum reperiatur talis, 
quae etiam ad juvenes gr. r. non uniti extensa foret, 
stipendiis veroefundo Studiorum dependi solitis, so-
lis caeteroquin catholicis deservientibus, ac dictamine 

etiam art. 26-i 1791 pro catholicis converti debenti-
bus, graeci ritus non uniti iuvenes in posterum sti-
pendiorum pro catholicis deservientium participes 
reddi non possint." 

Az 1795-ki martius hó 17-én az egyetemi ta-
nács azon szent gyakorlatok körül rendelkezik, 
melyek a jövő jubileumra előkészület gyanánt szol-
gálandanak, megkeresvén hivatalosan az egész ta-
nári testületet, hogy az egyetemi fiatalság ösztönzé-
sére a meghatározott órákban a reggeli és délesti 
ajtatosságon személyesen megjelenni szíveskedjék. 

Az 1795-ki martius hó 20-ról 5589. sz. alatt 
kelt intézvényében ugyanez ügyre vonatkozólag 
igy nyilatkozik a m. k. helytartótanács: „Cum con-
veniat, ut devotionibus illis communibuset publicis, 
quae in praesentibus rerum adjunctis extra ordinem 
indicuntur et instituuntur, juventus quoque schola-
stica in conspectu suorum moderatorum intersit, e t 
e o r u m e x e m p l o a d m o n i t a omnia et religio-
nis et pietatis exercitia et opera, quae praescribun-
tur, recto ordine, modoque debito peragat ; consilium 
istud loc. reg. Hung, huic academico magistratui 
praesentibus committendum duxit: ut acceptis his 
illico respectivis facultatum decanis ordines dare 
noverit, quo scholastica juventus ad praescriptas 
devotiones comparere, easque attacto modo peragere 
teneatur." 

Az 1795-ki april hó 10-én Batthányi József 
bibornok herczeg-primás pásztori körlevélben közli 
az egyetemnek, annak szabályul szolgálandót Vl-ik 
Pius pápának azon bulláját, melyben az ausztriai 
birodalomnak ez évre jubileumot engedett. 

Az 1795-ki april hó 21-ki tanácsülésben elha-
tároztatik az april 26-án tartott jubileumi körmenet-
nek módja és rendje. A határozatnak 1-ső pontja 
igy hangzik: „Ut Universitas in corpore utrique 
processioni intersit, quae ex templo parochiali ad 
Assumptam ad Servitarum. Franciscanorum ac Pau-
linorum ecclesias ducetur. — 4-ik pontja: movente 
processione orabunt aut cantabunt, prout sua cuique 
devotio dictaverit, cavendo ab omni indecentia. — 
5-ik pont: ad Servitarum ecclesiam pervenientes 
per earn reverenter transibunt, moxque in piatea 
flectent, et pro exaltatione ecclesiae ac praesentibus 
necessitaíibus 5 .Pater' et .Ave' cum symbolo apo-
stolorum clara voce recitabunt. — 6-ik pont: simili 
modo in reliquis etiam Ecclesiis agendum erit et 
tandem post reditum ad ecclesiam parochialem iu-
ventutem gymnasticam usque ad forum subsequendo 
genuflexi preces, uti ad alias ecclesias factum est ad 



—m 163 * 

Deum fundent. — 7-ik pont : serio cavebitur nequis nisi in-
firmitate impeditus a solemni line devotione semet subtrahat, 
durante vero ea plaeando summo numini débita quisque re-
verentia et pietate studeat." 

Az 1795-ki május hó 1-ről 8810 sz. alatt kelt helytar-
tósági intézvénynyel közöltetik Alexovics Vazulnak az 
egyetemhez mint hitszónoknak történt legkegyelmesebb ki-
neveztetése, mely intézvény igy kezdődik : „Pro meliori 
catholicae juventutis institutione Sua Maiestas SS-ma" sat. 
És ugyanezen intézvény a kinevezettet kötelmeire figyel-
meztetendő a „Ratio Educationis"-nak 22, 30, 37, 110, 130, 
136, 167, 248 és 249 §§-ra utalja őt; mely czikkelyek bete-
kintése és összevetése senkit sem hagyhat kétségben, minő 
irányban és minő szellemben ohajtotta az akkori kormány 
is az egyetemi fiatalságot oktattatni. 

Az 1796-ki januar hó 26 ról 1954 sz. alatt kelt hely-
tartósági intézvénynyel újból szerveztetik az egyetemi isteni 
tisztelet, mely intézvényben a többi között ezek is foglaltat-
nak : „cum tamen intersit, ut tam in his sacrorum oratorum 
incumbentiis, quam et in ordine praescripti pro iuventute 
scholastica cultus divini et aliorum pietatis exercitiorum 
(quae Sua Maiestas SS-ma pro apostolico suo zelo et in re-
ctam juventutis educationem peculiariter intento studio, omni 
possibili conatu, praelucentibusque exemplis omnino reve-
henda, ac manutenenda, simul autem superioribus curae ha-
benda iubet)" sat. — A délesti ajtatosságról pedig igy szól : 
„fiant solitae ad cultum B. M. Virginis, maximae videlicet 
studiosorum patronae comprecationes, aliaque pietatis exer-
citia" sat. — Nem tagadhatni ugyan, hogy ezen intézvény-
ben a Maria és egyéb ajtatos társulatok tiltatnak, de 

az 1796-ki September hó 12-ről 18,240 sz. alatt kelt 
helytartósági intézvényből kiderül, hogy ezen társulatok, 
daczára az ismételt betiltásnak az egyetemnél mégis létez-
tek, minthogy ezeknek a legközelebbi tanév kezdeteig esz-
közlendő megszüntetése ezen intézvényben szorosan meg-
hagyatik. 

Az 1797-ki September 12-ről 18,132 sz. alatt kelt in-
tézvény érkezett a m. kir. helytartótanácstól az egyetemhez 
azon okból, mivel hogy két katholikus ifjú, a sárospataki 
fő-tanodába minden iskolai bizonyitvány nélkül fölvétetett. 
Ezen intézvényben a következők olvashatók : „cum pro 
catholica juventute alia educationis et studiorum ratio prae-
scripta sit, alia apud evangelicos utriusque confessionis vi-
geat, usque novum studiorum systema juvenes catholici, 
absque expressa in particularibus casibus, dum nimirum 
parentes catholici filios suos ad scholam evangelicorum mit-
tere vellent, via superiorum studiorum directorum Consilio 
huic L. R., abhinc vero suae Maiestati SS-mae representan-
dis b. resolutione r. juvenes catholici ad latinas evangelico-
rum scholas nuspiam admittantur." 

Az 1797-ki december 19-én 417. sz. alatt az egyetemi 
tanács felir Kondé Miklós esztergomi érseki helynökhöz, kér-
vén őt, hogy a szombati böjtnek elhanyagolása végett, mely 
az egyetemi ifjúságnál tapasztaltatik, a szükséges intézke-
déseket megtenni szíveskedjék ; a többi között mondván : 
„De medela igitur malo passim magis magisque invalescente 
tempestive et efíicaciter adhibendo, pro nostro, quo in rectam 
juventutis educationem, eius in litteris non minus ac moribus 

christiano dignis informationem duci debemus munere, ac 
pro fide et obsequio quo religioni et principi obstringimur, 
cogitantes, id maxime idoneum esse existimavimus, ut rem 
Illustritati Vestrae, quemadmodum praedecessori suo Ulus-
trissimo nunc Domino dioecesano Episcopo M. Varadinensi 
significando, enixe peteremus, quo pro pastorali sua cura ocu-
los ad periculum hocce spirituálé juventutis scholasticae, in 
futuram spem patriae, religionis et regis obsequium succre-
scentis gratiose convertere, suoque pro legibus Ecclesiae 
observantiam procurandi zelo, efficax quodpiam ponere re-
medium dignetur" sat. 

Mennyire tartatott ez időben katholikusnak a magy. 
tudom, egyetem, kitetszik a következő tényből, mely az 
1798-ki egyetemi hivatalos iratokban feljegyezve őriztetik: 
Zolnay Lajos vegyes házasságból származván, minthogy 
édes atyja adott reversalisa ellenében Lajos fiát az ágostai 
valláson akarná neveltetni, ennek meggátlására a bölcsészet-
hallgató fia Beszterczebányáról Pestre hozatott, és Domin 
József a természettan egyetemi tanára és az évi nagyságos 
rector felügyelésére bízatott. 

Az 1798 ki october 30-ról 26,112 sz. alatt kelt hely-
tartósági intézvénynyel ujjolag szorgalmaztatik az akadé-
miai istenitiszteletnek valamint a tanulók, ugy a tanárok 
részérőli szorgalmas látogatása és pedig ezen szavakkal : 
„hoc fine concreditam suae curae juventutem ad praescripta 
divini officii munia solerter peragenda, exhortationes et reli-
gionariam doctrinam diligenter frequentandam, et attente 
excipiendam adstringant, ac tum pro exemplo juventutis, 
tum ut praemissorum observantiae testes esse possint, quae-
vis divina officia ipsi etiam cum scholastica juventute indi-
spensabiliter adeant, illisque pro débita juventutis aedifica-
tione interesse teneantur" sat. 

Az 1800-ki martius 26-ról 6961 sz. alatt kelt helytar-
tótanácsi intézvénynyel az ország primása által kiadott kör-
meneti rend , mint az egyetemet is szabályzandó, ezen 
szavakkal közöltetik : „Illám ordinis in publicis processio-
nibus observandi regulationem, quam denatus archi-episco-
pus Strigoniensis et Cardinalis Primas ad evitandas de loco 
quaestiones, dissensiones, altercationes et scandala, non solum 
pro Tyrnavia tunc Universitatis sede et Posonio archi-gym-
nasium duntaxat habente, sed pro universa sua dioecesi 
fecit et perpetuo immutabiliter tenendam decrevit, ac dd. 
26-ae octobris 1776 publicavit, nunc quoque et in futurum 
(nisi aliud iis in locis, ubi est Aula et Regni dicasteria, spe-
ciatim ordinetur) eandem ob causam accedente consilii huius 
r. 1. auctoritate et mandato observandam esse." 

Egy 1801-ben januar 7-ről 122 sz. alatt kelt helytar-
tótanácsi intézvény ezeket mondja: „Observari passim, 
quod juventus scholastica festis majoribus, utpote : Nativi-
tatis Domini, Paschate et Pentecostes sibi relicta nec ad audi-
endum missae sacrificium, neque ad excipiendas institutiones 
catecheticas, aut audiendas exhortationes congregetur. Quare 
Consilium isthoc L. R. praesentibus committendum habet : 
ut circularis ordinatio ddto 26-ae marti i l789 Nro. 1 1 0 5 % m  

de feriis et Divinis observandis emanata republicetur et ad 
amussim observetur." 

Nem csekélyebb figyelmet érdemel az egyetemi tanács-
nak 1801-ben 314 sz. alatt a szombati böjt iránt hozott ha-
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tározata, mely ekkép hangzik : Conclusum est 1. Ut Domi-
nus vicarius generalis ratione ea, qua iam A-o 1797 hoc in 
merito factum est, per litteras rursus interpelletur, ut is sua 
ex parte, quidquid ad hanc legis ecclesiasticae praevaricatio-
nem impediendam suppetere remedii agnoverit, id pro suo 
zelo et pastorali vigilantia ordinäre velit. — 2-o statuen-
dum porro censuit magistratus academicus, ut ineunte Anno 
futuro scholastico non aliter aliquis ad frequentandas scholas 
admittatur, quam si reversales illius apud quem victum ha-
biturus est juvenis producat, quod talis diehus sabbathi non 
carnalia sed ieiunalia fercula mensae adpositurus sit. 

1802-ben a m. kir. helytartótanács martius 17-ről 
5050 számú intézvényével elrendeli : ut in omnibus Gym-
nasiis et Philosophiae Classibus doctrina christiana tradatur; 
— ugyanezt parancsolja ugyanazon helytartótanácsnak má-
jus 4-ről 9591 sz. a. kelt intézvénye, melyben az egyetemi 
tanácsnak meghagyatik : ordinabit, curabitque ut institutio-
nes doctrinae christianae omni exactitudine et discentium 
cum emolumento fiant, azon figyelmeztetéssel azonban : ut 
exhortator academicus praeter modum et ita ut muneri suo 
satisfacere nequeat, nononeretur. — Az elébbi intézvényben 
O fölsége parancsából meghagyatik, hogy a bölcsészet-hall-
gatók a hittanból is nyilvános vizsgát tegyenek, érdemök 
szerint, mint minden többi tantárgyból osztályoztassanak, 
hittanból szerzett bizonyitvány nélkül magasabb osztályokba 
ne bocsáttassanak, az egyháznak minden nyilvános körme-
netein áhítattal részt vegyenek és havonkint a poenitentzia-
tartás szentségében részesüljenek ; — sőt az 1802-ki julius 
13-ról kelt 15,079 számú helytartótanácsi intézvényben erre 
vonatkozólag a következőket olvashatni : siquidem e sub-
missis semestralibus infonnationibus observetur, complures 
juvenes 3-ae morum classe notari, idque ob defectum men-
struarum schedarum confessionalium, et fere continuam a 
divinis absentiam, hinc in nexu ordinum ddto 17 ae Martii 
Nro. 5050 dimissorum... committi : ut in similibus casibus 
medio etiam tempore, quam pri mum juvenes legibus scho-
lasticis, praeprimis in exercitio religionis non obsequuntur, 
moneantur et castigentur, ac non subsecuta emendatione 
cum exitu semestris cum promeritis testimoniis e scholis re-
legentur. 

Az 1804-ki V-ik egyetemi tanács ülésben 93 sz. alatt 
határ oztatott : cum Exhortatoris munus et officium sit ju-
ventutis academicae aegrae et moribundae Sacramenta cum 
quadam decentia et veneratione administrandi decerni : ut 
talis theca argentea, intus bene inaurata et qua illa conde-
retur bursa acu phrygia picta et fimbriis ornata, inqua sa-
crum viaticum et oleum . . . pretio aestimationali pro usibus 
futurorum Exhortatorum ematur et ex cassa manuali 25 fl. 
et 30 xris exolvatur. 

1805-ben az ország prímásának helynöke József nádor 
O fönsége felszólítása következtében egyházi ajtatosságot 
rendelt az esztergomi megyében a végből : quo c. r. arma 
adjuta, victoriis hostis tumentem audaciam reprimere, mala-
que charissimae nostrae patriae imminentia avertere valeant 
pro 8-a m. 1. videlicet Immaculatae Conceptionis B. M. V. 
publicam in ecclesiis parochialibus devotionem disposuit, 
eamque ad regiam etiam hanc Scient. Universitatem extendi 
fecit. — Quareutsub expositione SSmi Sacramenti juventus 

academica cum reliquo fideli populo . . . . devota, fiduciali 
oratione per intercessionem Beatissimae quoque Dei Genitri-
cis Mariae, cui hocce Regnum Apostolicum iam olim a divo 
rege Stephano clientelariter devotum, commendatumve ex-
titit . . . . Dei ter optimi misericordiam implorare possit stb. 

Első Ferencz király pedig a protestáns superintenden-
tiákhoz a nm. helytartótanács utján 1806-iki 18 nov. a kö-
vetkező legk. udv. rendeletet menesztette : „Ut juventus au-
gustanae et helveticae confessioni addicta, a molesta, et sum-
ptuosa, inque modérais adjunctis tam moribus, quam et eru-
ditioni parum proficua ad exteras academias peregrinatione 
pro futuro liberetur, superintendentiae huic benigno jussu 
regio committi, ut qua ratione Studium theologicum Debre-
czini quidem pro helveticae, Posonii vero pro augustanae 
confessionis alumnis rite coordinandum constituendumque 
foret? Opinio isthuc depromatur, ab hinc altissimo loco trans-
ponenda." Mely kir. rendeletre Wallaszky ezt jegyzi meg : 
Quam felix benignae hujus voluntatis regiae complementum 
ex parte evangelicorum propter multa et ingentia, si non in-
superabilia impedimenta, ut cum dignitato et exspectando 
fructu instrueretur, sperari possit, plane non pervidemus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, aug. 31-én A hallgatás által felkeltett sejtel-

mek igazoltatnak a többi törvényczikkelyek által, melyek 
minden bölcsészeti rend ellen, megelőzik a XX-ik törvény-
czikkelyt. Itt a vita főpontja, nem pedig a XX-ik tcz. Hazai 
protestánsaink, mikor a ,Religio' ellen, mellette, vagy inkább 
miatta csekélységünk ellen fölindultak, azonnal fogják látni 
mily igazságtalanul bántak velünk. Nem ellenök volt ami 
szavunk soha ; egyes túlságoskodást, mint Blázy Alajosét, 
vagy t. K. Albertét, visszautasíthatunk, de a protestánsok 
ellen e vitában fel nem keltünk. Sőt ők velünk tarthatnak, 
pártunkat foghatják, mivel a szabadságban az állam ellen, 
ha 1848 bejön, közös az ügyünk. Azt nem akarjuk mi, amit 
ők égre-földre nem akarnának, az állam uralkodását egyhá-
zunk, és igy lelkismeretünk fölött; mi a vallás dolgában 
ha 1848 életbe fog lépni, csak püspökeinktől, csak a pápá-
tól akarunk függni. Hogyan fogja a pápa, az apostoli király 
praerogativáinak gyakorlatát szabályozni, ez nem az állam 
gondja : az apostoli király, vagyis a királyi apostolság nem 
állami hatóság levén, hanem egyházi, nem az államból szár-
mazván, hanem az egyházból, nem az állam, hanem az egy-
ház javára adatott a pápától. Az 1848-i törvényhozás pedig 
a királyi apostolságot az állam fejének többi joghatóságai-
val egyiránt viszi, bizonyság erre a III tcz. 7-ik §-a, mely 
igy szól : „Az érsekek, püspökök, prépostok, apátoknak és 
az ország zászlósainak kinevezése, a kegyelmezés jogának 
gyakorlata, és a nemességnek, czimeknek, s rendeknek 
osztása, mindig az illető felelős magyar minister ellenjegy-
zése mellett, egyenesen ő Fölségét illetik." Az ország főmél-
tóságait a porosz király is kinevezi, kogyelmezés jogát is 
gyakorolja, a nemességet, a czimeket, a rendeket is oszto-
gatja minden király, mégsem apostol minden király. Mert 
azoknak gyakorlata immanens fejedelmi jog, melylyel a 
marokkoi császár a perzsa sach is bir, de azért mert 
császár, mert sach, nem apostol is egyszermind. Az 
apostolsag pápai privilégium. Ezt 1848 egészen összeza-



varja, s azért zavarokra ad alkalmat. Mikor tehát protes-
tánsaink az államtól függni nem akarnak, oly feketének 
festik azt a csuda ultramontant, mikor o i s azt vitatja? 
Mikor magyar protestánsaink a viszonosság elvén nem 
akarnak az egyenlőség színvonala alá szoríttatni, oly feke-
tének festik azt a türelmetlen ultramontant, aki szinte nem 
akarja a kath. egyházat az egyenlőség színvonala alá do-
batni. Mikor protestánsaink követelik, hogy vallásuk benső 
külső élete szabadon mozoghasson, szabadon nyilatkozzék, 
oly kiállhatatlan az az ultramontán, aki a kath. egyházra 
szinte azt követeli in hac iniquitate temporum Szabadjon 
mondanunk, e vita, melynek t. K. A. ur oly keserű zamatot 
adott, s melynek dialecticájához tek. 13. M. ur ínég zöld 
Marczit is segítségül vette, — e vita nem szükségképen in-
terreligionarius, e vita csak a kath. egyház és az állam kö-
zötti viszonynak rendezése 1848 által létre hozott helyze-
tekben, e vita egészen kath. magányügy, interreligionariussá 
csak ugy lehetett e vita, lia a protestánsok az állam olda-
lára állanak, s az állammal együtt ellenünk harczolnak, 
vagyis, lia az 1848-ban letett gyűlöletet a kath. egyház ellen 
vagy ugyanott nyilatkozó ignorantiát a kath. egyház termé-
szete felől a protestáns irók is osztani akarják. Mintha csak 
a haza négy részeire kiáltanák : 1848 egészen protestáns 
Magyarország, aki annak legkissebb jottája ellen szól, elle-
nünk, a protestánsok ellen szól, mi tehát 1848-nak védel-
mére a ,Religio' ellen K. Albertet küldjük, irjon a kath. egy-
ház ellen requisitoriumot, anélkül, hogy, mi a katholikusok 
igazságos kifogása, tekintetbe venné. Igy értjük miképen 
lesz interreligionarius minden vita, mely 1848-nak vallási 
intézkedései ellen kezdetik. 1848 annyi, mint prot. államval-
lás liberalismus alá bujtatva, a kath. államvallást megtámadni 
szabad volt, a prot államvallást megtámadni azo nnal haza-
árulás. A „haeretici comburantur" ellen nem lehet kifogás, 
mivel az elmélet ugyanaz. Amely vallás az állammal össze 
van forrva, azon vallás ell en szólni, annyi mint az állam 
ellen , annyi mint a vallás ellen szólni. Aki 1848-nak 
szövegét szerkesztette , nem volt katholikus hittudós, 
nem is tanácskozott katholikus okos emberrel, hittudos-
sal, mi előtt §§-ait szőve gezte volna ; vagy tehát ignorantia, 
vagy kíméletlenség az, mely a XX-ik törvényczikk alapján 
a többi czikkelyeket szövegezte. Első állami bölcs intézke-
dés lett volna szükséges : a z e g y e n l ö s é g k i m o n d a-
t i k ; L k a t h . e g y h á z v i s z o n y a i a z a p o s t o l i k i -
r á l y é s a s z e n t s z é k k ö z ö t t i e g y e z k e d é s f o l y -
t á n e l i n t é z t e t n e k , s a z o r s z á g g y ű l é s n e k be-
m u t a t t a t n a k . Ez nem történ t, ezen viszonyokat az állam 
akarta rendezni, de ugy, hogy a XX-ik törvényczikkben 
megtartott hallgatás által minden balsejtelem, minden féle-
lem igazoltatik. A lépés tűrhetetlen, mivel a kath. egyház ha 
nem lehet az állam előtt király, önmaga körében mindig mint 
király áll, s állni fog, miután Nero alatt is mint ilyen állott. 
A türhetlen lépés után türhetlen a megkezdett intézkedés, 
mively oly helyzetet nyújt, melyben meg nem állhatunk, 
— mivel ezen intézkedés mellett a katholikus egyház 
elpusztulna, lesülyedne, sebei orvosolhatatlanokká válná-
nak ; mivel pedig a katholikus egyház saját sülyedését nein 
nézhetné keresztbe font karokkal, sebeit nem hordozhatná 
anélkül; hogy orvosságot keresne ; innen a végnélküli súrló-

dás, mozgalom, elégedetlenség, nyugtalanság, ellenmondás, 
vagy is ha a vallásos egyenlőség ugy értetik, amint 1848-nak 
többi czikkelyei mutatják, mi véghetetlen belviszályok-
nak megyünk elébe, melyek alatt a haza nem fog virágoz-
hatni. Most könnyen lehetne segíteni a bajon, csak jó szán-
dék, kölcsönös bizalom legyen, csak az legyen a törvényho-
zás főszabálya, hogy itt nyugasztalni, a kath. egyház termé-
szetének megfelelő intézkedéseket kell tenni, nem pedig a 
királyból egyenlővé tett kath. egyházat elnyomni. Ez pe-
dig be fog következni, mivel az egyház szellemi törekvése-
inek, melyeket ez saját önfentartására fog tenni, az állam 
csak vaderővel felelhet, s az elnyomásból lesz üldözés, az 
üldözésből a haza sülyedése, szétszakadozottsága. Hogy a 
kath. egyház magát föntartani akarja, ezt gondoljuk, jogos-
nak fogják t. prot. Íróink vallani ; hogy most minden baj 
nélkül lehet azt kipótolni, amit 1848-nak szövegezője tenni 
nem tudott, vagy elmulasztott, vagy nem akart, ezt sem 
fogják tagadni ; hogy a kath. egyliáz épen akkor szokott 
legnagyobb erőt kifejteni, mikor nyomatik, akkor indul 
virágzásnak, mikor üldöztetik, ezt ist fogják tudni a törté-
netből, s tek. B. M. ur is kimondta ezt : ha tehát most nem 
lesz segitve a bajon, a véghetlen bajról, mely be fog követ-
kezni, nem mi leszünk felelősek, nekünk maradván az ér-
dem, hogy, lia csekély szavunk ellenmondásra talál, 20—40 
év múlva, mikor az események erős leczkét fognak adni, 
fogják mondani: , 1866-ban mindez előre megiratott, de figye-
lembe nem vétetett.' Igy véve a dolgot, a jelent, a jövőt, csu-
dálkozunk, hogy liazaszeretetlenségről vádolhat valaki, mikor 
a hazát oly viszályoktól megóvni akarjuk, s erre most, mikor 
oly könnyen lehet, intézkedést követelünk. Nem azért szó-
lunk 1848 ellen, mivel a protestánsoknak egyenlőséget adott, 
hanem mivel reánk tarthatatlan helyzetet decretált. Irtuk, s 
tek. B. M. ur kinyomatta : „a társadalmi 1848-at helyesel-
jük, a politikai 1848-at lapunkban nem taglaljuk, a vallási 
1848-at utáljuk, gyűlöljük, átkozzuk", s miért? talán azért, 
mert a XX-dik törvényezikkelyben a vallásegyenlőséget 
mondta k i? Nem, — hanem „mivel egy századra nyúló bei-
zavaroknak lesz a szülője." Ezt mondtuk, ezt irtuk. 

Íme, a vita, mely folyik, nem interreligionalis, interre-
ligionális lett csak azért, mivel a t. prot. irók 1848-nak ol-
dalán ellenünk nyilatkoznak, s az ott számunkra letett tart-
hatatlan helyzetet még tűrhetetlenebbé teszik. Mi mond-
tuk : „törüljék el az egyházra vonatkozó czikkeket 1848-
ból, más hangon fogunk szólani ;"2) e törvényezikkek pedig 
legkevesebbé a XX-dik, hanem ennek megkezdett lehozásai, 
melyek az előbbi törvényezikkelyekben vannak, s látjuk 
hogy ily irányban folytattatnak. Elég baj, hogy a religio do-
mináns megszüntetett, hogy ezen eltörlést dicsérjük, egy jó-
zan ész sem fogja tőlünk követelni, elég ha tűrjük ; de na-
gyobb baj az, hogy mikor az állam a kath. egyháznak min-
den tiszteletet, minden kitűnő védelmet felmond, mégis oly 
jogokat akar az egyházban, melyeket soha egy semleges 
állam sem gyakorolt, mióta az egyház fönáll Itt a bajok leg-
nagyobbika, itt a veszély mérge, itt a helyzetek fulánkja. 
Ha 1848 semleges akart volna maradni, csak reá mondtuk 
volna ki félelmünket; de 1848, semlegességi elve mellett, a 
kath. egyházban épen azt akarja tenni, amit tett egykor 

*) Eeligío 34 sz. 269 old. 1866. 
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mint apostol : itt az ellenmondás, mely elnyomásra vezet. A 
semlegesnek intézkedési joga az egyházban szolgaság, sii-
lyedés : az apostoli czim csakugyan semlegességért nem ada-
tott a romai pápától. Hogy ezt dicsérjük, hogy ezt óhajtsuk, 
hogy ennek felidézésén fáradjunk, hogy paptársaink előtt, 
sőt minden becsületes ember előtt, milyeneknek t. Ballagi 
urat, az ő Íróival együtt tartjuk, elpalástoljuk, előbb józan 
eszünkről, vagy papi becsületünkről le kellett mondanunk. 
A palástolásban nevünket mindig megtagadjuk. Akár mint 
katholikus, akár mint pap, akár mint magyar polgár szól-
junk, mint papnak, tek. B. M. ur is megengedte a jogot 
kath. érdekek mellett felszólalni, mint magyar polgárnak, a 
sajtószabadság adja meg a jogot szólani. Ha tévedünk, czá-
foljanak, kértünk is mindenkit, ha homályban vagyunk, vi-
lágosítsanak fel : de mikor a népfölség előtt denunciálnak, 
mint t. K. Albert ur tette, mikor ellenünk pandúrt, talpast 
könyörögnek, mint tek. B. M. ur tette, 3) ezekkel sem nem 
czáfolnak, sem nem világosítanak fel, ezekkel inkább csak 
az oly nyiltsággal, oly határozottsággal kifejezett nézetein-
ket tízszeresen és soha nem várt, nem remélt módon iga-
zolják. 

Irtuk május másodikán : „A legnagyobb törvényho-
zási s államtani hibát abban találjuk, hogy az 1848-i törvé-
nyekben az apostoli király, vagy inkább a királyi apostol 
jogai a ministerium körébe vonattak, a nemzettel megosz-
tattak. Itt az érdeksértés, itt a tévedés." Váljon a XX-dik 
törvényczikkelyben mondatik-e ki, hogy az apostoli jogok 
a minister által fognak kezeltetni, vagy pedig a III. tcz. 
7-ik, 14 e) és 21-ik §§-aiban ? Interreligionarius-e tehát e 
vita, vagy inkább tisztán az egyház és állam közötti ? Volt-e 
igaz indokuk prot. íróinknak ellenünk felkelni, hacsak 
1848-at nem egészen prot. műnek akarják via facti demon-
strálni ? Mi panaszolkodunk, hogy a cultusministerium re-
ánk egyenlőséget nem fog adni, — nem fog adni egyenlőséget, 
mivel a cultusminister egyes-egyedül csak a kath.egy házra van 
felállítva, soha nem hihetvén, hogy a protestánsok az ő autonó-
miájukról lemondjanak. Cultusministerium reánk csapás, el-
nyomás, sülyedés, szolgaság a többi vallások szabadságai, 
s önállóságai mellett. Mikor ezt mondjuk, mikor ez ellen 
egy orvosló intézkedés szükségességét az egyház és a haza 
érdekében kiáltjuk, a prot. irók felkelnek, ellenünk kiált-
ják : legyen minden, amint irva van, gyakorolja az apostoli 
jogokat a minister, kinek a pápa által nem adattak, intéz-
kedjék a minister főpatronusi joggal, melylyel fel nem ru-
háztatott, s valamint eddig apostoli felségünk egyházilag is 
sokban urunk, legyen most ilyen egy prot. vagy héber mi-
nister. Mintha ő fölsége az apostoli jogok gyakorlására sa-
ját benső cabinetjébe egy czimzetes püspököt, mint előadót, 
egy titoknokkal és három dijnokkal fel nem vehetne, miu-
tán az apostoli jogok az ő személyes jogai, saját személyé-
től egyedül függő hivatal által kezeltetvén, ez legtermésze-
tesebbnek találtathatnék. Mi soha nem irtuk, hogy a pro-
testánsok ne legyenek velünk egyenlő joguak, ők pedig 
minket egyenlő joguaknak sem engednek lenni, s mikor 
mi 1848-nak ily intézkedései ellen mégis legalább egyen-
jogúak akarunk lenni, t. K. A. ur a népfölség előtt, tek. B-

3) 33. sz. 1041 hasáb. 

M. ur pedig a jövő minister előtt denunciál, „miszerint azon 
emberek, kik létök feltételeid tekintik, mások lelkismereti 
szabadságának elnyomását, kötelező törvények által utasít-
tassanak a kellő korlátok közé." Jól van tek. B. M. ur ! él-
jen a sajtószabadság a magyar ministerium alatt ! éljen az 
irodalmi vita ! pandúrt reája, talpast hozzája ! Mi akarjuk 
mások lelkismeretét elnyomni, midőn a decretált egyenjo-
gúság ellen, a fájdalom nyilatkozatán kivül, szót sem irunk : 
vagy mások, kik 1848-nak változatlan életbeléptetését, te-
hát a kath. hívek, papok, püspökök fölé egy cultusministert 
követelnek ? magok fölött ennek még a superintendens, 
vagy curator megválasztatásában egyszerű voksot sem en-
gednek "? Mi akarjuk mások lelkismeretét elnyomni, midőn 
iskoláik szabad igazgatását érintetlenül hagyni akarjuk, — 
vagy mások, akik iskoláinkat a cultusminister mindenható-
sága alá vetik, hogy prot. vagy héber minister kath. szülő-
ink kincsének sziveit ugy idomítsa amint akarja ? Valóban 
Aesopus meséje de lupo et agno ad eumdem rivum sokszor 
lel alkalmazást. Hogy pedig protestáns is lehessen cultusmi-
nister, azt a Prot, lap írói nem fogják feladni, s aki emléke-
zik, mily nehezen lehetett b. Eötvös Józsefet Kossuthra 
tolni, mily erősen akarta ez gr. Teleky Lászlót eultusmi-
nisternek, nem fogja félelmeinket képzelődésnek mondani. 
Azonban akár kath. akár prot. cultusminister van, mit sem 
változtat a dolgon, mivel a minister a törvényhozástól függ, a 
törvényhozás pedig nem ismeri az apostoli királyi előjogok 
czélját, hogy ezek egyedül a kath. egyház védelmére, fele-
melésére adattak, nem pedig az egyház elnyomására, meg-
rontására. Mikor a cultusministerium jogtalanságát, termé-
szetelleniségét vitatjuk, épen oda törekedünk, hogy minden 
nyugtalanságnak elejét vegyük, mily vallású a minister, s 
hány katholikus van a ministeriumban, mivel határozott 
helyzetet, biztos védelmet keresünk a kormány ellen vallás-
ügyeinkben, ezt megtalálva, nincs gondunk a minister val-
lásával. 

Mi szabadságot követelünk magunknak, s kiáltják ; 
íme a forradalmár, Mazzini, Herzen. Mi egyházunk érde-
keit védjük, meghagyván a XX. törvényczikkben kimon-
dott egyenlőséget, s kiáltják : ime a vallás-háboritó. Mi 
mély fájdalmunk kifejezése mellett a religio domináns meg-
szűnvén, a baj, a veszély forrását XX-dik törvényczikken 
kivül a III. tcz. 7. 14 e) 21. XIX. tcz. és a XX-diknak 4-ik 
§-ában mondjuk, ime ellenünk karhatalmat kiáltanak. Ne-
künk egyedül az állammal van vitánk, közbe jön a Prot, 
lap, s erőszakosan, szükség en felül interreligionarius kérdést 
csinál belőle, mivel az apostoli jogok gyakorlatát prot. mi-
nistereknek számára is követeli ; mi mondjuk, hogy igy meg 
nem állhatunk, közbe jön a Prot, lap, kiáltja : igy kell, igy 
lesz, ezt akarom, megállsz, ahogy megállsz ; mi félelmünket 
nyilatkoztatjuk a jövő véghetetlen viszályok iránt, ha ezen 
most nem segitenek, elő áll a Prot, lap, mondván : igy aka-
rom, igy legyen. Utoljára az lesz hazafias, aki a hazáról a 
veszélyt nem fogja akarni elhárítani ; az lesz a vallásegyen-
lőség védője, aki a kath. egyházat ezen egyenlőség színvo-
nala alá szorítani akarja; az lesz a vallásos szabadság har-
czosa, aki a kath. egyháznak azt a szabadságát sem adja 
meg, melyet a többi vallásfelekezet élvez, annál kevésbé 
azon szabadságot, mely ötet isteni jognál fogva megilleti. 
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Herum vocabula perdidimus, mi is mondhatjuk Salustius-
sal. Most talán, a dolgok tiszta helyzetét vasfogóba szorítva, 
nem fog tek. B. M. urnák feje szédülni, ha ismét mondjuk : 
hogy a szabadelvű nem képes a szabadság igaz barátja 
lenni, hogy ez mindenkor, mindenütt szabadságot akar a 
hitetlenségre, a vallástalanságra, de soha, vagy csak mor-
zsalékokban, a hitnek bevallására, gyakorlatára. Erre min-
ket nem az elmélet, de a történet tanított, s naponta tanit, 
még tek. B. Mór ur czikkeiben is. Ha valaki a hit ellen, az 
egyház ellen nyilatkozik, erre szabadságot akarnak ; ha va-
laki a hit javára, az egyházra szabadságot követel, erre fé-
ket, pandúrt kiáltanak. Bizony „mikor a szabadságot emli-
ted, gúnyolod, — mikor dicséred, taposod, — te szinleled, 
nem pedig birod a szabadságot. Ez minden szabadelvű egy-
től egyig." Ezt irtuk, ezt kell ismételnünk, mivel igazaink 
letaposásában már a méltányosságot sem akarják velünk 
éreztetni. A szabadelvűek szabad elvről, mi pedig a sza-
bad szabadságról, vagy is az igazi szabadságról beszélünk; 
a szabadelvűek szabad elveket kiáltva a szolgaság lánczait 
kovácsolják, mi a szabad elvet tagadva, de szükségből az 
iuiquitatem temporum-ot tűrve, még e mostoha helyzetben 
is magunknak s másoknak szabadságot követelünk. Cultus-
ministert a katholikusokra, autonomiat a protestánsokra, — 
a katholikusok iskoláit az államnak, melyet felekezet nél-
küli, vagy is prot. kamara képvisel, a protestánsok iskoláit 
sértetlenül a protestánsok kezében hagyva, ez a szabadel-
vűek szabadsága. A ,placetum' követelése is prot. szabadel-
vűtől követeltetett, aki t. Tanárky Gedeon ur volt, és pedig 
a Prot. egyh. s isk. lapban is. Szépen értjük mi a viszo-
nyosságot, és a viszonylagos szabadságot ! Vannak, kik a 
protestánsok szabadságait a katholikusok szolgasága nélkül 
nem képzelhetik. Ez a magyar ügyek legnagyobb nyomora. 
Azért nem elég, hogy aki király volt, ezután legyen közpol-
gár, t. i. a kath. religio, még el is kell nyomatnia a szabadság 
érdekében, s mikor elnyomják, a kath. papságot, a püspök-
ségtől elszakitva, szabadságra meghivják. 1. Napoléon épen 
igy hivta meg szabadságra a népeket a királyok ellen. Ha 
a kath. papság, és szerzetes rendek, reverendájokat és kám-
zsájokat megtartva, protestánsokká lennének, t. Farkas 
József ur az ö számításaiban nem csalatkoznék. (Folyt.) 

KALOCSA, aug. 25-én. Tegnap szerény bár, és csen-
des, de szép ünnepélynek valánk tanúi. 0 méltósága Nehiba 
János felszentelt püspök, Kalocsa főmegyei káptalani he-
lyettes tegnap töltötte be hittudorságának ötvenedik évét. 
A magyar kir. tudományegyetem ez alkalomra elhatározta 
ö méltóságát félszázados hittudori oklevéllel megtisztelni. A 
diszes oklevél átadásával pedig a hittani kar, bekebelezett 
tagját Kubinszky Mihály kalocsai kanonok, s neveidei igaz-
gató ur ő nagyságát bizta meg, ki is a fent nevezett napon 
ékes latin beszéddel üdvözölvén a jubiláris tudort, tisztében 
hiven eljárt. Közöljük e beszédet, melynek tartalmából értesü-
lendnek az olvasók a tudós főpap áldásdús életének uehány 
fömozzanatáról, érdemeinek gazdag sorozatából mindent el-
mondani ugy sem lehetvén szándékunk. — Illustrissime ac 
Reverendissime D. Episcope Consecrate! Vicarie Capitularis ! 
Domine Colendissime, gratiosissime ! Annus erat Dei 1816, 
dum die 24-a augusti divo apostolo Bartolomaeo sacra, Illtas V. 
sub Rectore Mgfco. Joanne B. Fortunato Lang ss. Theolo-

giae dre, ac pfssre per Josephum Orgler fac. Theologicae eius 
temporis Decanum in Doctorem Theologiae creatus est. Ante 
annos igitur 50, aetate iuvenis ac scientia maturus. Nunc, 
dum Illtas V. 50-um Doctoris in ss. Theologia annum felici-
ter complevit, Rectorem universitatis agente M. D-no Gustavo 
Wenzel juris utriusque dre ac professore,facultatis vero theolo-
gicae decanum agente Clrsso. viro Josepho Samassa ss. theo-
logiae dre ac professore, nunc : „dum labente studiorum 
anno lustra a susceptis in alma universitate hungarica ss. 
theologiae gradibus decern feliciter superasset, et non tan-
tum tesseram universitatis, quo magis arduum est certamen, 
tanto gloriosior manet vincentes corona complevisset ac per-
raro quinquaginta annorum proprio exemplo confirmavisset : 
sed etiam insigni sua eruditione tarn doctrina quam eximia 
in rebus gerendis opera comprobata cunctis illustris reful-
sisset"*) nunc inquam exoptabat alma universitas hungarica 
hocce suum debitae observantiae testimonium per ablegatos 
e gremio sui viros clarissimos manifestare. Quod cum Illtas 
V. praesentium rerum conditione, vel magis modestia sua 
ductus sponto declinare voluisset, factum : ut mihi (velut e 
theologorum collegio facultatis pestinensis incorporatorum 
uni) hic honor obtingeret nomine congratulantis sibi almae 
universitatis diploma iubilare Ulti V. resignandi. Multa sane 
argumenta, ac multiplicia motiva alma universitas habet, 
dum bac die Illtati V. ac sibi magis congaudet. Etenim si 
senectus universim veneranda, tanto magis ilia veneranda 
est provectior aetas, quae inde a iuventute inter labores ac 
sudores decurrerat. Et si scientia recta universim aestimari 
debet, tanto magis scientia fidei verbis ac factis longa anno-
rum serie acquisita comprobata et plane episcopali uuctione 
decorata. Cumprimis in Iltate V. cui Deus misericordiae 
suae tam naturalia, quam gratiae ac providentiae dona adeo 
larga distribuit manu. Jam enim ut iuvenis, Illtas V. ad gra-
dum philosophiae, imrao et theologiae evecta, mox sublimio-
rem in institute ad s. Augustinum Viennae educationem na-
cta, sein exantlatis aliquantum in cura animarum laboribus 
formando Clero iuniori vixdum aetatis suae 25-uui comples-
set annum admota, primum quidem ut studiorum praefectus 
ac professor supplens, mox ut professor theologiae Ordina-
rius, paulo post ut theologus canonicus demum ut seminarii 
rector viginti insimul octo solidis annis aequali semper con-
stantia colendis sanctuarii alumnis alacrem operam impen-
dit. Anno 1819 in studiorum prefectum et supplentem, 1823 
in ordinarium professorem, 1831 in canonicum magistrum 
juniorem ac theologum 1836 in rectorem renunciata Illtas 
V. aedes seminarii nonnisi 1847 reliquerat, relicto sui magno 
desiderio. Exinde difficillimis ingruentibus temporibus Illtas 
V. suo archi-presuli unum erat e praecipuis fulcris, eoque 
volonte praeciara sua moderatione, iustitiae studio, et bene-
volentia erga aflictos plane singulari totius dioeceseos bonum 
promovit. Dum autem novus — quem hoc anno amissum ad-
huc merentes lugemus — advenisset archi-presul, is Illtatem 
vestram mox initio sui regiminis ad suorum laborum intimam 
societatem evexit, suumque vicarium fieri rogavit, paulo post 
laetabundus exoperabatur, ut Illtati V. a Sua Sanctitate con-
secratio episcopalis superadderetur non modo ut suis ponti-
ficalibus functionibus levamen accederet, sed praevidens pre-

*) Az oklevél szavai. 



sagus rerum arbitrator ut in Illte V. viduatae a-dioecesi 
pater ac rector accreäceret. — Preterea Illtatis Y. publica 
mérita, labores in comitiis regnicolaribua exantlatos, amplam 
in rebus gerendis notitiam, circumspectam ac bene informa-
tam experientiam, multiplicia beneficentiae opera, propen-
sum in educationem iuventutis utriusque sexus animum, ve-
teranum erga clerum iuniorem benevolentiae Studium, id so-
lum pro meo quo fungor munere memorare debeo : scien-
tiam, quam Illtas V. didicit et docuit, fuisse semper illam be-
atam, fidei doctrinae conformem scientiam, que et in Illtate 
V. maturitatem bonorum operum aluit, et eos quos educabat, 
veritatis lumine illustravit ac virtutis amore inflammavit ; 
— scientiam, quae radicatur in fide, cuius principium et finis, 
fundamentum ac complementum est Deus; — scientiam quae 
e lacrymarum valle ad montem sempiternae felicitatis per-
ducit, quae liberavit mundum ab erroribus atque credentibus 
aperuit regna coelorum. In hac scientia Illtas V. omnem 
vitae suae tramitem egit, huius dogmata magna cum solertia 
alumnos docuit, populoque in sermonibus proposuit, et huic 
scientiae fidei pro sua qua iam pollebat episcopali voce in 
synodo provinciali anno abhinc tertio habita (nunc vero iam 
a sede quoque apostolica recognita) testimonium episcopale 
dédit. Numquid igitur non est iustum gaudium pro alma uni-
versitate catholica, sed et pro Illtate V. dum cum gentium 
apostolo sibi ipsi modestum reddere potest testimonium : ,Bo-
num certamen certavi, fidem servavi.' Quod reliquum est 
hoc equidem addat Deus, sed ut différât aliquantum posci-
mus, aut rectius eiusdem voluntati omnia concredentes exo-
ptamus, ut dum ipsi placuerit, tunc illud coeleste bravium 
Illtati V. pro coelestis curiae sempiterno diplomate obveniat, 
cuius inscriptionem Salvator mundi in illis praefixerat ver-
bis : „Euge serve bone et fidelis quia fuisti fidelis, intra in 
gaudium Domini tui." 

Recipiat queso Illtas V. haec nomine almae universita-
tis reverenter deprompta vota ; ornetque universitatem no-
stram catholicam sua episcopali benevolentia, atque cunctos 
eiusdem magistros et facultatum collegas apud Deum sua in-
tercessione protegere velit. — 0 méltósága kegyes válaszá-
ban áldá az isteni Gondviselést, mely neki e szép kort meg-
élni engedte, s erőt malasztot nyújtott az elöljárói akaratá-
ban nyilvánuló isteni rendelés szabta kötelmek teljesitésére. 
0 méltósága ugyan már azon czél félé irányozza tekintetét, 
hol a földi lét végét, az örök kezdetét veszi, az apostollal 
óhajt „dissolvi et esse cum Christo", de mi az egyház, külö-
nösen a kalocsai főmegye, a haza, és a kath. tudomány ér-
dekében óhajtjuk, hogy ő méltóságát, az erény és tudomány-
ban egyiránt kitűnő jubiláris tudort az Ur Isten még so-
káig tartsa. 

VEGYESEK. 
Megjelent a kalocsai érseki nagygymnasium ifjúságá-

nak érdemsorozata mult 186 %-i évre. A jezsuita atyák ve-
zetése alatt álló középtanodában prot. és héber fiuk is, ezek 
26 neveltettek, oktattattak. Az ifjak nagy száma a szülők 
bizalmát mutatja, és a boldogult érsek Kunszt József jótevé-

kenységét Kalocsa városa iránt. Az áttekintés könnyű a je-
lentésben. Az ifjúság három ünnepély alkalmával három 
akadémiát tartott. 

A Prot. egyh. s isk. lap 35 számában Liszkay József, 
Győr városának azon határozatára feljajdul, melyben a vá-
rosi tanács végzésileg kijelentette, hogy a prot. felekezet 
községének, a györvárosi protestánsok számához s általok 
a Jiőzségi pénztárba befizetett összeghez mérve azon arány 
szerint akar segélyezést adni, melyben a kath. plébánosok 
fizettetnek; de ezt is azon feltétel alatt, ha a város katholi-
kusainak is a viszonosság elvénél fogva megengedtetik, 
hogy a prot. felekezet patronatusi jogainak gyakorlatára 
befolyhassanak. Liszkay József ur tiltakozik a ,segélyzés' 
kifejezés ellen, mivel ők Győrött jogaikat követelik; tilta-
kozik a segélyezés föltétele ellen, mely a prot. egyházi au-
tonómiát Győrött megsemmisítené, már pedig a protestán-
sok „az ő önkormányzati jogaikat sokkal tekintélyesebb 
hatalom ellenében is tudják megvédeni," semmint Győr vá-
rosa; fájlalja végre, hogy az iskola a vallástól elválasztatik, 
holott „az iskola, mint az egyház ugyanazon törzsről felsar-
jadozott, s ugyanazon magasztos czélt az emberiség erkölcsi 
s vallásos haladását elősegítő fönséges intézvény." Ez utói-
sót mi is valljuk, s azért kérjük t. Liszkay urat ezen nyi-
latkozatát t. Halász B. ur lelkismeretére kötni, s a magyar 
minister ellen, ha a kath. középiskolákat, vagy az egyete-
met a kath. religiotól, egyháztól el akarná szakítani, előre 
tiltakozni. Az igazság drága kincs, de csak akkor, ha ismer-
tetik, s hogy ismertessék, ha hirdettetik. 

Megjelent „Cantu César világtörténelméből" magyarra 
fordítva a VII-dik kötet, 38 iv, ára 2 ft. o. é., kapható a 
szent-István-társulattól minden könyvárus által. 

A forradalmi Olaszország pénzköltségeit már a pesti 
Lloyd-lap is sokalja, s intésül az olasz értékpapírok birto-
kosaira, vagy akik talán birtokosai lehetnek, ha az austriai-
olasz ügyek rendeztetni fognak, börzerovatában közli. 1860 — 
1866-ig az olasz kormány költött 4,071,000,000 frankot; 
ehez járul a háború előtt kivetett 400,000,000 kényszerköl-
csön, az eladott állami vasutak ára, a legutolsó háborúra 
tett költség, melyeket összevéve, kitetszik, hogy az olasz 
kormány hatod fél év alatt nyolczezer milliónál többet köl-
tött, azaz 2,600,000,000 millióval többet, semmint bevett. — 
A forradalmi, a liberális kormányok valóban boldogítók, s 
bármelyik oldalról dicsérjék is ezeket, takarékosságról, a 
közvagyon lelkismeretes kezeléséről senki sem fogja őket 
dicsérhetni. 

A,Debatte' után több lapok írják, hogy Krazicsim falu-
ban Gallicziában a plébánoshoz két zsidó bekopogtatott éj-
félkor, mondván, hogy a tőle kölcsönzött 300 ftot vissza-
hozták. A plébános beeresztette őket, sőt, mivel éjeli szállást 
is kértek, nekik az oldalszobát adta hálásul. Nem sokára a 
két zsidó erősen hortyogott . . . színlelésből. A plébános el-
aludt, a két zsidó rárohant, a plébános egyszerre két rabló-
nak kezében találta magát. Erős férfi levén a plébános, az 
élethalál tusáját erősen küzdötte, több gyilokszurástól meg-
sebesült az ablakon kiugrott. E pillanatban egyik rabló a 
két zsidóból oly erősen mártotta oldalába a gyilkot, hogy ki 
sem húzhatta többé, a plébános ezt oldalában elvitte. Lárma 
támadván a faluban, a két zsidó megszökött. Közel a falu-
hoz egy furmányost találtak, aki mondá, hogy négy zsidót 
hozott, kik közöl kettő a szekérnél maradt, kettő pedig a 
faluba ment, s e két zsidó épen a két rabló gyilkos volt. 

A zsidó népességet 6,700,000-re teszik, melynek egy 
harmada Muszkaországban lakik. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Erkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, September 15-én. 2 2 » 
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Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Mily jelleggel bir t ehát voltakép a ma-
gyar tudomány-egyetem ? — Egyházi tudósitások. — Ve-
gyesek. 

Mily jelleggel bir tehát voltakép a ma-
gyar tudomány-egyetem? 

Az 1807-ki XXV-ik egyetemi tanácsülésben 
447 sz. alatt következő határozat hozatott: Domino 
exhortatori committi, ut idem cognito juventutis 
numero, schaedisque confessionalibus quovis mense 
collectis eos academicos, qui testimonio peractae 
confessionis destituerentur concernentibus Dominis 
Facultatum Decanis indicet, quo illi immorigeros 
idmodi juvenes officii sui commonere et ad praescri-
ptae legis observantiam stringere valeant. 

Egy 1808-ki 19,866 számú helytartótanácsi 
intézvénynyel megparancsoltatik, hogy minden a 
vallásról szerkesztett munkán, legyen az bár eredeti 
vagy forditott, a szerzőnek neve mindenkor világo-
san kitétessék. — Alkalmat ezen rendeletre azon 
tény adott, hogy a Pázmány imakönyvének az 
egyetemi nyomdában 1804-ben eszközlött kiadásá-
ban, a húshagyó napok közöl szombat napja kiha-
gyatott. 

Az 1808-ki XXII-ik egyetemi tanácsülésnek 
530 számú végzésében az kivántatik: hogy mind-
azon egyetemi hallgatók, kik az előadások által 
akadályoztatva nincsenek, mindennap 10 órakor 
sz.-misét hallgassanak. 

Szinte 1808 ban november 29-ről 25,545 sz. 
alatt kelt helytartótanácsi intézvénynyel, azokra 
nézve, kik a hittant és az egyházi vallásgyakorla-
tokat elhanyagolják, megparancsoltatik: ut per con-
cernentes respectivarum Facultatum Decanos stúdi-
ósáé juventuti, b. Resolutiones regias in hoc merito 
éditas saepius. interposita gravi cohortatione repu-
blican curet , eo disertis verbis subnexo, eos qui 
turpi desidia et neglectu doctrinae religionis et pie-
tatis exercitiorum malum e moribus calculum re-

portaverint ab omnibus deinceps reipublicae con-
sequendis muniis arcendos fore. 

Ürményi József az egyetemnek akkorában 
volt elnöke az egyetemi tanácshoz 1809-ki január 
4-én intézett levelében ugyanezen tanácsot jelentés-
tételre szólitván fel, levelének 7-ik pontjában imigy 
szól : Cum autem omnino litteraria instituta educa-
tionem iuventutis in spes patriae pro principali 
scopo haberent, intersit proinde plurimum, u t ea-
dem iuventus purae religionis, et genuinis Christi-
anae moralitatis principiis imbuatur, character vero 
eiusdem ita efformetur, ut ex praesenti educatione 
Sua Maiestas SS-ma fideles subditos patria vero bo-
nos, literatos, et publicam utilitatem quibusvis pri-
vatis studiis anteponentes cives quam numerosissi-
mos consequatur : ideo etiam J . Magistratus Acade-
micus, quam et exhortator, singulique professores 
publici, si quas eatenus, quo videlicet loco educatio 
iuventutis in religione moribus et spiritu patriotico 
sita sit, quaeve progressum hunc impediant, aut ad-
minicula opportuna esse existiment, reflexiones et 
opiniones depromendas haberent, illos mihi aeque 
exhibere velint. 

Az 1809-ik évi VII-ik tanácsülésben az egye-
temi hitszónok jelentése folytán 187-ik sz. alatt a 
nyilvános akadémiai istenitiszteletre vonatkozólag 
többféle határoztatott, a többi között : a) in specie 
vero divinis ea, qua convenit pietate et modestia 
intersint, sub missae sacrificio nemo sedere prae-
summat, sed omnes flectant b) ut quisque Academi-
corum confessionem paschalem usque inclusive 
30-am martii a. c., qua communio generalis in tem-
plo academico peragetur, absolvat, eamque se absol-
visse more consueto per schaedam accuratissime 
colligendam legitimet ; — casum enim in contrarium 
illos, qui huius se neglectus reos effecerint, in seme-
strali morum classificatione peculiariter notandos 
fore. — 

Egy 1809-ben augustus hó 11-ről 13,501 sz. 
alatti helytartótanácsi intézvényben a következők 
olvashatók: Sua Majestas SS-ma dignata est beni-

22 



gne praecipere : ut ex parte academici huius Magi-
stratus singulo semestri terminatis semestralibus 
examinibus theses tarn ex aliis disciplinis theologi-
cis, quam et ex jure canonico in uno exemplari Se-
renissimo Archi-Duci regni primati submittantur, 
alio vero in exemplari cum thesibus aliorum profes-
sorum facultatis juridicae. 

Az 1809-ki September 26-ról 16,750 sz. alatt 
kelt helytartótanácsi intézvénynek 2-ik pontja pe-
dig igy hangzik : Subscript ions concernentium pro-
fessorum non modo ad studiorum sed etiam ad mo-
rum classificationem et rubricam extendi debere, et 
ab exhortatore academico juris quoque et medicinae 
auditorum classificationem morum subscribendam 
esse. — 

Az 1810-ki September 25-ről 19,112 sz. alatt 
kelt intézvényben a nm. Helytartótanács részéről 
következőleg dorgáltatik az egyetemi hitszónok: 
Exhortatorem academicum una doctrinae religionis 
professorem, qui in obversum dispositions sub 26-a 
septembris A. p. nr. 16,750 ab hinc factae classifi-
cationem morum iuventutis jura, medicinám et chy-
rurgiam audientis subscribere intermisit, officii sui 
strictius monendum esse. 

Az 1810 ik évi XYI-ik tanácsülésben 358 sz. 
alatt az akadémiai egyházi istenitisztelet ujjolag 
szerveztetvén, a csendes mise, egyházi beszéd, dél-
utáni catechesis és lytania elrendelése után, a gyó-
nást illetőleg ekép határoztatott : cum usitatas ha-
ctenus confessiones has communionesque peragendi 
mos multis abusibus, fraudibus et deceptionibus 
per iuventutem academicam commissis ansam de-
der i t . . . juventus ab onere confessiones quovis mense 
peragendi relevanda consetur. Quare confessiones 
sequenti rationç in futurum peragentur. Mense no-
vembri philosophi, non in diversis, prouti hactenus 
fieri solebat Ecclesiis, verum in Ecclesia academica 

confitebuntur, subsequo autem die Domini 
publice communicabunt. Mense dein decembri ju-
ristae et medici, mense martio vel aprili, in coena 
nempe Domini omnes; item mense majo philosophi, 
junio juristae et medici, julio philosophi, augusto 
denique juristae et medici. 

Az egri érsek panasza következtében 1810-ben 
egy november 20-ról 23,926 sz. alatt kelt intézvény-
ben az egyetemi tanácsnak a m. kir. Helytartóta-
nács részéről meghagyatik : ut a professore juris 
canonici declarationem expetat, an ordines de exhi-
bendis primati regni suis thesibus post singula 

semestralia examina dd.-o l -e julii 1809 nr. 13501 
de positivo iussu regio ab hinc dimissi eidem com-
municati fuerint? tum quare iis hactenus satisfacere 
negl igat? . . . Caeterumimposterum committet eidem 
professori. . . ut ordinibus iisdem indispensabiliter 
posthac se conformet, thesesque suas . . . suprafato 
Archi-Episcopo exhibeat. 

Az egyetemi tanácsnak 1811-ik évi XYI-ik 
rendes ülésében 329. számú határozatával az aka-
démiai istenitiszteletnek 1811j I2-ik tanévben köve-
tendő rendje szabatott meg, melyben a reggeli és 
délesti ajtatosságokról, a havi gyónásokról, a hús-
véti áldozásról és az ezt megelőző sz. gyakorlatokról, 
nemkülönben a feltámadási körmenetről van szó. 

Ugyanezen tanács 1812-ki Il-ik ülésében 39. 
sz. alatt azokra, kik az egyetemi isteni tisztelet lá-
togatásában és a gyónás végzésében hanyagságot 
tanúsítanak, azon büntetést szabja, hogy a félévi 
vizsgáktól eltiltassanak, és ha ennek daczára nem 
javulnának, az egyetemből kirekesztessenek; ezen 
határozatát ekként indokolva: praevaricatorem enim 
legum divinarium, humanarumque Universitas in 
gremio sui nullo pacto toleratura est .— Es ugyané 
határozatnak 3-ik pontjában ezek találtatnak: ut 
in futurum Academico huic Magistratui constet, 
an et qua diligentia acatholici iuvenes literis in hac 
regia Universitate operam dantes obligationes Chri-
stiani hominis expleant, ordinari : ut iidem acatho-
lici iuvenes sacra religionis suae diligenter dein-
ceps frequentent, hocque se praestare testimonio re-
spectivi parochi sui coram concernente Decano 
producendo docere teneantur, secus ad examina 
semestralia haud admittendi ; et si huic ordinationi 
non obediverint e consortio Academicorum Regiae 
Universitatis excludendi. — Ennek következtében 
felkérettek a görögkeleti szerb és oláh, nem külön-
ben a protestáns lelkészek is, közöltetvén velők a 
hozzájok tartozó egyetemi hallgatók jegyzéke, hogy 
e tekintetben az egyetemi tanácsot gyámolítani szí-
veskednének; — kik is minden kivétel nélkül mind-
nyájan az egyetemi tanács kívánsága teljesitésére 
legnagyobb készséggel ajánlkoztak. 

Az egyetemi tanácsnak 1812-ki XIII- ik rendes 
ülésében 455-ik sz. alatt ugyan ezen rendelet ismé-
teltetik : hogy a kik a poenitentiatartás és oltári 
szentségnek havonkinti felvételében hanyagok vol-
nának, jelentessenek föl az egyetemi hitszónok által 
az illető Dekánoknak „severius etiam cum intermi-
natione 2-ae classis morum corripiendos deferat." 
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Sic futurum esse ut accedentibus omni ex parte stimulis 
etiam inveteratus e veterno resurgat. A végzésnek pedig 
4-ik pontja ezt határozza : ne hospites Studiosorum Romano-
Catholicorum hisce convietoribus suis cibos carnales diebus 
ab Ecclesia vetitis, citra dispensationem ecclesiasticam prae-
beant. 

Az 18.16-ki Il-ik rendes tanácsülésnek 43. száma az 
egyetemi hitszónok részére egy hosszú utasítást tartalmaz, a 
melyben azon napok között, melyeken a hitszónok az egy-
házi beszéd megtartása alól fölmentetik, Jézus szentséges 
nevének napja is fölemlittetik, azon megjegyzéssel : quo 
(die) iuventus Academica ad lucrandas indulgentias sacro 
solemni hora 10-a interesse obligabitur. 

Az 1818-ki julius 14-ről 18,878 sz. alatt kelt m. kir. 
helytartótanácsi intézvényben a következők foglaltatnak : 
Sacratissima Sua Maiestas edito ad Consilium hoc Loc. Reg. 
benigno decreto aulico clementer resolvere dignata e s t . . . 
ut pius ille cultus S. Dextrae S. Stephani proto-regis apo-
stoliéi, quem Augusta Regina Maria Theresia in fundationali 
diplomate die 7-a Augusti 1772 edito in perpétua tempóra 
stabilitum voluit, denuo reducatur sat. — Quam proinde Al-
tissimam Resolutionen! regiam Consilium hoc Loc. Reg. huic 
Academico praesentibus notam reddit, cum eo, ut sua ex 
parte dispositiones faciat, ut more olim recepto tam Magi-
strates hic Academicus, quam ipsa iuventus scholastica haue 
solemnem processionem comitetur. 

1820-ban az akadémiai tanács a m. kir. helytartóta-
nácsnak januar 25-ről 1239 sz. alatt kelt intézvényével a 
következőkről értesíttetik : Cum Sua Maiestas SS-ma be-
nigne decreverit ut Yiennae Studium Theologicum pro indi-
viduis augustanae et helveticae confessioni addictis trien-
nali cursu absolvendum ac sumptibus in professorum salaria, 
remunerationem item Directoris, nec non hospitii censum 
necessariis futuris ex altissimo aerario Camerali interim pro-
videndum erigatur sat. 

Hogy a magas kormány ez időben is mennyire nem 
tartotta egyetemünket közösnek, fényesen kitetszik a kö-
vetkező tényből: az egyetemi tanács 1820-ban a gyakorlati 
mértannak úgynevezett repetensei közöl jutalomdijra a 
többi között Bobok Józsefet, ki ágostai hitvallású volt, is 
ajánlotta. Az egyetemnek ezen fölterjesztésére a nm. hely-
tartótanácstól 1821-ki januar 9-röl 90 sz. alatt következő 
intézvény érkezett az egyetemhez : propositionem pro distri-
butione horum praemiorum factam quoad reliquos repetentes 
Altissime etiam probari ; respectu autem Josephi Bobok 
resolutione regia tantisper in suspenso relicta, ulteriorem 
eatenus relationem isthuc praestandam venire ; num ab 
Anno 1782, dum pro sublevandis illis geometriae repetenti-
bus, qui mediis vitae destituerentur, caeteroquin autem pe-
culiaribus talentis adhoc Studium a natura dotati sunt, non-
nulla etiam stipendia ex a e r a r i o p u b l i c o l i t t e r a r i o 
suppeditanda clementer resoluta fuerint, et absque discrimine 
religionis etiam evangelici alumni ad participationem simi-
lium stipendiorum, quive in specie et quo anno admissi sint. 
Figyelemreméltó különösen ezen intézvényben az, hogy a 
jutalomdijak nem az egyetemi, hanem a tanulmányi alapból 
adattak és mégis kételkedik a helytartótanács, valljon jogo-
san részesülnek-e ezekben az evangélikusok is ? 

Ugyanez ügyben igy ir a nm. helytartótanács 1822-ki 
december 10-ről 29,412 sz. alatti intézvényében Ürményi 
József, egyetemi elnökhöz : relate ad quaestionem an et 
evangelici, quales Samuel Algőver, et Josephus Borbélyi 
iterum proponebantur, talium stipendiorum (geometriae) 
participes esse possint, Altissimam resolutionem secutu-
ram esse. 

1823-ban ugyancsak ismét Ürményi Józsefhez igy Íra-
tott a nm. helytartótanácstól januar 21-én 1008 sz. alatt : 
quoad Carolum vero Michnay, prout et reliqua needum su-
perata benignam resolutionem subsecuturam esse. 

1824-ki junius 8-ról 13,397 sz. alatt ugyanezen hely-
tartótanács igy nyilatkozik leiratában Ürményi Józsefhez : 
quoad praemia, an evangelicis quoque utriusque confessionis 
repetentibus attribuenda, tenore Intimati 21-a januarii 
1823 expediti resolutionem regiam subsecuturam hucdum 
expectari. 

És egy másik 1824-ki intézvényben, mely october 
19-ről 25,498 sz. alatt kelt, a helytartótanács ezeket irja 
Ürményinek : interea, ac circa Joannem Komjáthy helveti-
cae confess, an tali praemio donandum resolutio regia subse-
cuta fuerit ; praesentibus rescribitur sat. 

A jogkari idősb jelentése folytán az egyetemi tanács 
1825-ik évi Vl-ik rendes ülésében az akadémiai istenitiszte-
letre vonatkozólag ekképpen határozott : l-o ut sicuti ha-
ctenus, ita et a modo imposterum consueta hora 9-a pro 
iuventute Academica sacrum celebretur, cui Theologi Saecu-
lares, item catholici auditores Juris, Medicinae, Philosophiae, 
Geometriae irremissibiliter . . . interesse teneantur. Quamvis 
autem dispositio pari iure Chirurgiao quoque studiosos ferire 
dignosceretur, quippe quod lex de frequentandis divinis, usu 
item et exercitio Sacrorum per benignam Rationem Educa-
tions omnibus absque discrimine Academicis praeseripta 
etiam Chirurgiae Studiosos obliget ; cum nihilominus hi, 
utpote linguae latinae ignari sacro sermoni. . . interesse 
haud soleant. . . hora 8-a Sacrum in ecclesia Academica 
praesente vel Decano, vel aliquo ab eodem hoc fine requisito 
professore audiant . . . 7-o ne ea quae juxta praemissa per 
iuventutem Academicam observanda sunt sperato effectu 
careant constitui : ut una alterave vice ratione eorumdem 
observandorum exerrantes, aut quoquomodo irreverentiae 
postulati. . . reprehendantur, post reprehensionem in negli-
gentia perseverantes carcere academico plectantur; nec ad 
haec resipiscentes qua publicarum de urgenda moralitate 
praesci'iptarum resolutionum regiarum praevaricatores 2-a 
morum classe notentur ; pro casibus denique ulterioris con-
tumaciae per Decanos respectivarum facultatum ex albo 
scholasticae iuventutis, qua incorrigibiles, cum praevio ta-
rnen scitu et consensu Academic? Magistratus expungantur. 

Rudnay Sándor Magyarország herczeg-primása 1826-i 
april 23-ról kelt pásztori levelével közli az egyetemmel XII. 
Leo pápának jubileum hirdető bulláját a végből, mint a ta-
nácsülési jegyzőkönyvben is olvastatik : ut iuventutem Reg. 
Scient. Universitatis de conditionibus, quae ad dignam spi-
ritualium g r a t i a r u m participationem requiruntur, caeterisque 
adjunctis débité edocendam disponere, et ut eadem iuventus 
Academica quatuor selemnibus in urbe Pestinensi hoc fine 
servandis supplicationibus publicis quo maiori numero, omni-



—— 1 7 2 t i -

que cum modestia et pietate et reverentia intersit pro autho-
ritate sua (egyetemi tanács) providere velit. — Mi is az 
egyetemi tanácsnak 130 számú határozatával valójában 
meg is történt. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
PEST, aug. 31-én. Mit Ítélünk a politikai 1848-ról, 

lapunkban soha egyenesen nem nyilatkoztunk, tisztán po-
litikai tárgyakat kerülni szándékunk ; igy tehát egy poli-
tikai lappal som jöhetünk vitába efelől ; mit Ítélünk a társa-
dalmi 1848-ról, eleget mondtuk, hogy helyeseljük, ebben a 
democraták nem fognak megtámadni ; mikor tehát a demo-
cratákkal, a tisztán politikai lapokkal békében maradunk 
a Prot. egy. s isk. lap íróival békében nem maradhattunk 
mivel ezok a politikai 1848-nak a vallásterén támaszt akar-
nak nyújtani, azért mikor mi egészen kath. belügyet tár-
gyalunk, ök 1848 táborába állva, ellenünk harczolva, mond-
ják : a politikai 1848 a vallási 1848-tól elválaszthatatlan, és 
mivel a vallási 1848 a kath. magyar hazára, vagy is a ma-
gyar kath. egyházra szolgaság, tehát szerintölc a politikai 
1848 a kath. egyház elnyomása, elpusztítása nélkül meg 
nem állhat. Őszinte vallomás, csakhogy mi kereken ta-
gadjuk, mondva, hogy ha jó akarattal a vallási 1848-on a 
szükséges változás a kath. egyház biztosítására megtétetik, 
a politikai 1848 biztosabban megállhat, a kath. egyház 
pedig mellette, ha nem is dicsőségben, de mégis jogos álla-
potban megmaradhat. Még is mi legyünk a vallásszabad-
ságnak ellenségei, a prot. irók pedig barátjai, midőn nekünk 
a megélhetést sem akarnák megadni. Lesz változás a vallá-
sos 1848-on, vagy most, vagy később, most áldással, a jövő 
viszályok megkérlelésével, vagy később a hosszú viszályok 
által felidézett nyomorok után. Most a változtatás államfér-
fiúi bölcseség volna, később államférfiúi kényszerültség lesz, 
most hálát, dicsőséget hozna az államférfiura, később gyalá-
zatot fog hozni, mivel szükséges változás lesz, szükségét 
abban fogja mutatni, hogy három-négy államférfiú alatt a 
ministeri szék összetörik, mikor a decretált igazságtalansá-
got foganatosítani akarja, mikint a badeni minister Vicari 
püspökre requiemet a prot. nagy herczegért, vagy ma soli-
daris iskolát a kath. &zülők kath. fiaira. 

Mi a főbaj, mi ellen vau leginkább kifogásunk a val-
lásos 1848-ból, prot. íróinknak kimutattuk volna. Ezek be-
leelegyedtek vitáinkba, mikor ez őket épen nem érintette. 
Mi érdekök is van a protestánsoknak, hogy a kath. iskolá-
kon minister uralkodjék, hogy egyházügyeinkben minister 
rendelkezzék ? Mi nem látjuk ezen érdeket, hanem ha, 
hogy Magyarországban a kath. cultuson prot. uralkodjék, a 
kath. püspökök kinevezését prot. minister, (volna bár kath. 
anyakönyvbe beirva) befolyásozza, mikor a protestánsok 
iskolái, superintendenseik megválasztatásai egész cultus-
ügyeik a minister hatóságán kivül fognak esni. Nem látunk 
más érdeket ebben, minthogy a kath. egyházat elnyomják-
Princeps provinciarum facta est sub tributo. Omnes amici 
spreverunt eam, et facti sunt ei inimici, omnes persecutores 
ejus apprehenderunt eam inter augustias. Facti sunt hostes 
ejus in capite, inimici ejus locupletati sunt. Ily állapotban, 
ha a többi vallásfelekezetek szabadságai mellett csak a kath. 

cultus, csak a kath. iskola lesz a minister mindenhatósága 
alá vetve, e hazában egyedül a katholikus lesz helota, s iga-
zán mondja a Prot, lap, hogy ha a kath. helotává lesz, csak 
magának tulajdonítsa. Soha sem volt volna e hazában vallá-
sos viszály, ha a katholikus az volt vala, aminek kellene 
lennie. A Prot, lap ezen tételét egész terjedelmében alá-
írjuk. 

Nem interreligionarius e vita, csak a prot. irók tették 
azzá ; interreligionarius lehet, ha egyes részletekre ereszke-
dünk az egyenlőség felől. Ebben pedig kettőt nem találunk 
prot. ellenmondóink nyilatkozataiban. Első : miután ők 1848 
által nyertek, mi pedig vesztettünk, mi vagyunk tehát 
a megnyugtatandók. Ez az, amit tisztelt prot. Íróink, mind-

rt 
eddig elmulasztottak megtenni. Ok átalános phrásisokkal, 
határozatlan biztatásokkal akarnak nyugosztalni. Ha töb-
bet nem tudnak megnyugtatásunkra felhozni, jobb volna 
őszintének lenni, hogy csak teljes elsülyesztésünkről nyug-
tathatnak meg minket 1848-ban. Mi pontról pontra men-
tünk, hol rejlik a veszély mireánk 1848-ban ; mi az elvet 
tagadtuk, az elv lehozásait setét színben kiemeltük : mit 
tesznek ők ? 1848-nak dicséreteivel altatni akarnak. Az el-
altatást keserves felébredés válthatja fel, s akkor majd fog-
ják az elaltatott katholikusaink hallani : ,késő van.' Pél-
dául, t. K. A. ur, ahelyett, hogy állitásaink közöl csak 
egyetlen egyet is czáfolna, átalánosságban az ultramonta-
nismus felett történeti előadást iparkodik nyújtani Magyar-
ország 300-dos vallásos életéből. 

Azon fölül, valahányszor az egyenlőség részletezéseit 
emiitik, azon téves uton járnak, hogy a kath. egyházat soha 
sem veszik ennek természete szerint. Mi gondoljuk, hogy a 
viszonosság, az egyenlőség abban van, ha a prot. vallásfele-
kezet is, a kath. egyház is az ő természete szerint fejlődhe-
tik, az ő természete szerint szabadon működhetik, különben 
az egyenlőség és viszonosság helyett a legnagyobb egyen-
lőtlenség és viszonytalanság áll be, s a szabadság helyett el-
nyomás lesz. Vegyük például az iskolát, a házasságot, az 
áttérést, a vegyes házasok gyermekeinek neveltetését. Ezek-
ben dogmáról, változhatatlan fegyelemről van a szó mindig. 
Ezekben a kath. egyház 1791 után már annyit engedett, 
amennyit csak dogmája, s kétezer éves fegyelme sértése 
nélkül engedhetett. Az iskolákban vegyességet akarnak, 
nemcsak a tanonczokra, hanem az iskola kormányzására és 
tanári személyzetre is. A kath. egyház nem hivja iskoláiba 
a prot. ifjakat, ha jönnek, nem üzi el őket : de hogy a kath. 
szülök kath. fiaikat a prot. iskolába küldhessék, ezt a kath. 
egyház, az ő természeténél fogva soha sem engedheti meg, 
mivel a szülőt, hogy gyermekének kath, hitét megrontassa, 
meggyengittesse, az Istennek positiv, és a természeti tör-
vény letiltja ettől, A prot. irók akarnak állami védelmet, 
saját ügyükre, reánk nézve megtagadják, — sőt ellenünk 
felhívják. Hogy a kath. iskolák szűnjenek meg katholiku-
sok lenni, hogy felekezetnélküliekké tétessenek, az alapitó 
szándéka tiltja, s lia a kath. egyház e hazában még élhetési 
joggal bir, e jog nem engedi meg. Mi mondjuk : ,tartas-
sék meg minden iskola az ő jellegében, az ő czéljánál/ prot. 
iróink pedig : semmi tekintet arra, mit követel a kath. egy-
ház dogmája, fegyelme, az állam önhatalmából intézkedjék 
a kath. egyház ellen az iskolában, a tanárok kinevezésében 
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a fiuk oktatásában/ Egyenlőség-e ez ? A prot iskolák sza-
badok, a katholikusoké, azért mivel országosoknak nevez-
tetnek, vegyesek, mintha épen nem azért voltak volna 1848 
előtt országosak, mivel a kath. religio, mint domináns, egye-
dül országos volt. Mit megtürtünk egykoron, mikor egyedül 
birtokosai voltunk a haza jellegének, hogy alkotmányilag 
kath. ország, nem követelhetik igazságosan, hogy ugyan-
azt engedjük, mikor a hazában csak zsellérek vagyunk. 

Igy megy ez a házasságnál, az áttérésnél, a vegyes 
házasok gyermekeinek vallásos nevelésénél is, t. prot. Íróink 
soha nem veszik számba a kath. egyház természetét. Ok 
akarják, hogy az állam prot. szempontból vegye a kath. 
egyházat, hogy amit a prot. vallás megenged, például az 
áttérést, a gyermekek neveltetését, azt a kath. egyház is 
engedje meg. Ily kényszeritett egyenlőség égbekiáltó igaz-
ságtalanság, nyilt elnyomás, üldözés, nem egyenlőség, nem 
viszonosság, hanem karddal végrehajtott egyenlítés. Ily el-
járás mellett az állam a prot. vallás proselyta-ügynökévé 
válik, s a prot. vallás legtevékenyebb proselytát az állam-
ban fog bírni. Dicséretes egyenlőség lenne ez, melyből még 
a méltányosság is hiányoznék, s akkor kiabálhatnak a kath. 
proselytáskodás ellen, mivel a protestánsok részére az ál-
lam volna a leghatalmasabb proselyta. 

Fognak-e ezen, jólélekből irott szavaink ohajtott czélt 
érni, bár mint is kivánnók, nem tudjuk. A vitát saját köré-
ben, saját határai között, minden pontnál saját ösvényére 
akartuk visszahozni. 

1848 nak vallásos intézkedéseit alig fogja tagadni va-
laki, a kath. egyház elleni indulat sugalta, szövegezte. A 
vallásegyenlőség és viszonosság kimondása, jó czélt keres-
hetett, békét a vallások között ; de hogy még tovább men-
jen, hogy a kath. egyháznak az egyenlőséget se engedje 
meg, hogy minden vallásfelekezettel az ő természete szerint 
bánjék, a kath. anyaszentegyházzal pedig ennek természete 
ellen, ez igazságtalan, ez méltánytalan. A kath. egyháznak 
oly érdemei vannak a nemzetnél, melyeket ez soha le nem 
fizethet : hálából a koronát letépni fejéről, anélkül hogy okát 
adnák, miért ? ez igazságtalan, ez méltánytalan. Egyenlő-
séget akartak; de mikor a kath. egyházat ezen vonalra le-
húzták, államférfiúi kötelesség és bölcseség lett volna, azon-
nal oly intézkedéseknek kezdetet adni, ösvényt nyitni, mely 
a katholikusok sziveit, melyek már ily tény által is felizgat-
tatnak, megnyugtatta volna. De az 1848-i alkotmányozó 
ezt semmibe sem vette, figyelemre sem méltatta, sőt provo-
cálta. Igazság nélkül, méltányosság nélkül sem egyenlőség, 
sem viszonosság soha nem lesz. 

Nem csuda, hogy ha a kath. kebel 1848-nak vallási 
intézkedéseitől idegenkedik ; s máig egy komoly szó, egy 
tekintélyes nyilatkozat sem történt, hogy ezen idegenkedés 
megszünhessék. Mi 1848-nak intézkedéseiben, nem ugyan 
az egyenlőség kimondásában, a kath. egyház szolgaságát, 
elnyomatását, meg nem élhetését látjuk, úgyhogy a kath. 
egyház az ő szent tisztét nem fogja teljesíthetni, és a kath. 
lélek legszentebb jogai nem fognak sértetlenül maradhatni 
mellettök. Kimondtuk, mily pontokban, ki fogjuk mond-
hatni a többi pontokat is, s félünk, a gyakorlat borzasztó 
igazoltatást fog nekünk adni. Azért jogunk, kötelességünk 
volt ezt felderíteni, hogy oly élesen, vagy inkább oly nagyon 

világosan tettük, mi tudjuk ennek a titkát, miért kissé pa-
lástolva nem tettük. Igy hát tek. B. M. ur szavai igazolhat-
nak : „Vagy talán egyházát akarja megfosztani a szabad-
ságtól (1848)? hogy a vallás-erkölcsi szent czélok elérésére 
szolgáló eszközöket önállólag megválaszthassa és végrehajt-
hassa ? (Oli ! igen, igen.) Ha ez igy volna, (igy van) akkor 
P. ur nem cselekszik helytelenül, hogy eltulajdonithatlan 
legszentebb emberi jogaiból magát kivetkőztetni nem en-
gedi." *) 

Vitafeleink megnyugtatására, kik vallásegyenlőségi 
jogaikat tőlünk féltik, kinyilatkoztatjuk, amennyire tisztünk 
engedi, a) hogy a mi vitánk az egyház és államközötti vi-
szonyról folyik, hogy ez nálunk házi ügy, melyet a prote 
stansok, lia nem is istápolnak, békével nézhetnek. 

b) Hogy lia egymással szót váltunk, hagyjunk fel czél-
szerütlen akadémikus értekezésekkel, lépjünk a gyakorlati 
térre, pontozzuk, világositgassuk fel a részleteket. 

c) Ebben kiindulási pontul vegyük mindig a kath. 
egyház és a prot. vallásfelekezet természetét, a kath. és a 
prot. credót, a kath. és a prot. fegyelmet. Egy hazában, egy 
házban élünk, békével kell élnünk, nem szabad egymástól 
olyast követelnünk, amit az egyiknek vagy másiknak cre-
dója meg nem enged. Ezt szem előtt kell tartani. Mikor 
mi gyakorlati részletekről szólunk, a prot. credó mindig 
szemünk előtt van : kívánhatjuk tehát, hogy mikor prote-
stáns feleink is valamely részletről nyilatkoznak, a kath. 
credót igazodásul tekintetbe vegyék. 

d) Mivel nekünk elveink vannak, melyek soha sem 
adathatnak fel, habár gyakorlatban nincsenek is ; a kath. 
egyház fájdalommal türi, mint nagy terhet viseli, ha némely 
elveinek az idők mostoliasága, a körülmények hajlithatatlan 
zordonsága gyakorlati alkalmazást nem enged ; de azért 
azon elveket soha sem tagadja ki, mindig hirdeti, várván, 
mig az isteni gondviselés az idők ama mostohaságát kedve-
zővé, a körülmények zordonságát puhává nem teszi. Az egy-
ház nem mára, hanem ezor évekre számit, sokat élt már túl, 
túl élend még többet usque ad consummationem saeculi. 
Ily elveivel, melyeknek gyakorlati alkalmazásuk nincsen, 
az egyház a tan terén marad, ezeket az elmékben elevenen 
föntartva, a gyakorlati mezőre át nem lép, zavart nem csi-
nál. Nincs hajlithatatlanabb az elvekben, mint a kath. egy-
ház : nincs gyengédebb a gyakorlati téren, mint épen ő. 
Mi tehát, meddig e gyenge tollat viendjük, az egyház 
változhatatlan elveit ép akkor és leghangosabban hirde-
tendjük, mikor az elmék legkevesebbé hajlandók azok-
tól irányt fogadni, a gyakorlatban azok szerint igazodni. 
Mikor ezt teszszük, tisztünket végezzük, senkit a polgári 
életben meg nem támadunk. Csak a legvadabb zsarnokság 
követelhetné tőlünk, hogy, mikor a gyakorlati téren veszteg 
maradunk, a tan téren is hallgassunk, tetteinket birja, mivel 
szerinte igazodunk, a követelt hallgatásban még elménket, 
szivünket, lelkünket, vágyainkat is követelné, amit soha 
oda nem adunk. Sok az, amihez igazodhatik a kath. lélek, 
de van egy határa, melyen a föld minden hatalmasainál is 
hatalmasabb, melyen ő király, kevetelöi alattvalók, melyen 
ö igaz, követelői mind bűnösök. 

Ha e téren fognak vitafeleink munkálkodni, jó szán-
*) (33 sz, 1037 hasáb,) 
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dékuknak adják jelét ; ha nem, — kötelességünket fogjuk 
teljesíteni. Fais ce que dois, advienne ce que pourra. 

A kath. egyházon Magyarországban 1848 mély sebet 
vágott, neki tarthatatlan helyzetet adott, s emiatt végnél-
küli zavaroknak ajtót nyitott. Egy volt szükséges, elismerni, 
szabályul venni, hogy a kath. egyháznak saját élete, saját 
törvényhozása vagyon ; bánjanak tehát vele e szerint, ne 
akarjanak neki törvényeket önhatalmukból decretálni, ha-
nem értekezzenek a kath. egyház törvényhozásával. Két 
hatalom, két önálló törvényhozás csak ugy élhet békében, 
ha kölcsönösen érintkeznek, értekeznek, intézkednek. 

Lehet-e elfogadni 1848-nak vallásos intézkedéseit a 
gyakorlatban ? Kell-e azokat az állam és egyház közötti uj, 
eddig hazánkban nem létezett viszonynak tekinteni ? Ha 
igen, van-e a magyar püspöki karnak hatalma ezt egysze-
rűen elfogadni ? Mit kell ezen esetben tenni ? Mindezek oly 
kérdések, melyekre választ csak a nm. püspöki kar adhat, 
melyeket tehát előre, és lapokban tárgyalni nem szabad. 
Az Írónak tere a tan, nem pedig a jurisdictio gyakorlati 
alkalmazása. 

SZÉKESFEHÉRVÁR, aug. 29. Sietek a t. szerkesz-
tőséget azon örvendetes hirrel meglepni, hogy a nőnevelés 
terén városunkhan igen szép haladást tapasztaltunk. 

Boldogult emlékű Farkas Ferencz nagyprépost alapít-
ványából ő es. kir. apostoli Felsége nevéről czimzett nőne-
velde alakult városunkban több évvel ezelőtt ; azonban a 
legközelebb elhunyt dicső püspök közbenjárása folytán 
Szathmárról érkezett és szent Vincze nevéről nevezett ir-
galmas kolostori szüzek mint tanítónők vették át e város és 
vidéke növendékeinek nevelését. 

Az irgalmasnénék Eötvös Salézia főnőknével összesen 
heten vannak, a tanosztályok száma négy, a tanuló növen-
dékek összes létszáma százon felül van. A kolostorban benn-
tartozkodó növendékek 21-en vannak. Tantárgyak : vallás-
tan, földrajz, magyarok története, világtörténet, természet-
rajz, természettan, földleírás, számtan, szép művészetek : 
szépírás, rajztan, táncz, zongora, ének, szavalat, nyelvek : 
magyar, német, franczia. 

Valóban örvendetes jelenet az áhitatos-szüzek vezérlete 
alatti növendékek előmenetelét tapasztalni, s legfőbb érde-
mük, hogy vallásos nevelésre fektetik a fősúlyt. 

Azonfölül a tudományosabb készültség, a tiszta egy-
szerűség, és nemes szelídség, mely az intézet nagyobb nö-
vendékeinek jellegét képzi, ez mind tanúbizonysága annak, 
hogy ezekből derék nők fognak válni. A nyelvek-, rajz-, 
zenében oly szép ismereteket láttunk elterjedni, melynek a 
szülök is valóban örvendhetnek. A próbatét jul. 28 a kisebb 
és aug. 23-án a nagyobb növendékeké. Igen óhajtandó lenne, 
ha a növendékek képeztetésekor a nemzeti szellem elterje-
désének is szolgálnának, hogy ne csak müveit, finom neve-
lést, de honleányi erényt is vigyenek a növendékek családi 
körükbe, mely czélra ha törekedni fognak, a jövő nemzedék 
áldását, és a nemzet háláját fogják a széplelkü nevelőnek 
kiérdemelni.*) 

Lovdszy. 

*) Az Isten tízparancsolatának elsője, és negyedike, a szívbe 
vésve, igazi honleányt adand, mivel a haza is anya. Szork. 
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PARIS jul. 30. (Oroszegyházi ügyek, Kunczevicz Jo-
zaphat szenttéavattatása és az orosz sajtó.) Az orosz időszaki 
sajtó féktelen dühhel támadta meg IX-ik Piusnak a poloczki 
vértanú Kunczevicz Jozaphat szenttéavattatására vonatkozó 
határozatát. A Pétervárott franczia nyelven megjelenő „Jo-
urnal de Petersbourg" egy czikket hozott, melyben b. Joza-
phatot mind gonosz életű zsarnokot rágalmazza, és a czik-
ket más lapok utánnyomtak. Most Dom Gruépin Alphons 
atya a Solosmei benedeki rendből, ki az akkori orosz egy-
házügyekre vonatkozó fontos és hiteles okmányokon ala-
puló történetet készül kiadni, nyilt levelet intézett a neve-
zett lap szerkesztőségéhez, melyet ezennel mint fölötte érde-
kest főbb vonalaiban átveszünk. Az első levél igy hangzik. 
„Uram! Maj. 19-én Pétervárról egy távirat jött, mely hir-
deti Európának, mikint lapja még eddig ki nem adott ok-
mányokat közlend, annak kiderítésére, hogy Kunczevicz a 
17-ik szászadban az orthodoxok ellen kegyetlen üldözést in-
dított, és hogy ő ennek eset volna áldozatul. Képzelheti ön, 
mily érdekkel várattak katholikus részről ily okmányok, 
kik az unió dicső vértanuját tisztelik. Mily nagy volt tehát 
meglepetésök, midőn lapja 7 (19) májusi számát véve lát-
ták, hogy az előre hirdetett okmányok csonkák, hitelnélkix-
liek, százszor megczáfolt álllitásokat tartalmaznak, nem pe-
dig történelmi bizonyítékokat. Fáradságot veszek magam-
nak önnel ezek fölött vitatkozni. De menjünk sorban, néz-
zük a vádakat, ha vajon igazak-e. Röviden érinteni azon 
tévedéseket, melyek b. Jozaphat születésére, neveltetésére, 
jellemére, és püspöksége első éveire vonatkoznak. Ön czi-
pész fiának lenni mondja, tudatlannak, kevélynek, pedig az 
időbeli hiteles okmányokból tudjuk, hogy egy tisztes keres-
kedő és vladomiri városi tanácsos fia volt, kitűnő nevelést 
nyert, s hogy elöljárói egész tekintélyére s parancsára volt 
szükség, hogy előbb a vilnai archimandrita, később a po-
loczki érsekség méltóságait elfogadja. Megegyezünk abban 
önnel, hogy az unió legbuzgóbb apostola volt ; de ez szerin-
tünk dicsőségének legfőbb czime. Ön uram állítja, hogy az 
unió a lengyel királyok által intézett leghevesebb üldözés 
eredménye volt ; de ön feledi, hogy a lengyel királyok sen-
kit sem üldözhettek, ami pedig a latin szertartású papságot 
illeti, melynek mint állitja, unszolására üldözték volna a 
szakadárokat, fájdalommal kell bevallani, hogy az közön-
bösen viselte magát, majdnem ellenségesen az unió ügyében. 
Például halgatta volna Rutski Joseph érseket az unió fö-
lötti jelentésében : „A latin szertartású katholikusok között 
— igy ír — a laikusok majdnem mindannyian, és a papok 
legtöbbje az unió előmozdításában nem csak nem segítenek, 
hanem inkább a szakadárokat pártolják titkon, vagy nyil-
tan is, az országgyűlésen pedig alig van kettő, ki ügyünkért 
küzd." Idézhetnék még bővebbeu is, de térjünk b. Joza-
phatra át. Ön öt vakbuzgónak nevezi, ki maga után min-
denütt rombolás nyomait hagyta, és vallási rémuralom által 
iparkodott az orthodoxokat megtéríteni. Más lapok ugy fes-
tik mint ki egyik kezében latin kereszttel, a másikban lengyel 
karddal indult téríteni. Mennyire különbözik mindez Mor-
schovszky Szusza és mások életleirásától, melyeket Joza-
phatról irtak. És váljon mire állapítja ön állításait ? Bizo-
nyos panaszokra mondja, melyek az 1822-i varsói ország-
gyűlésen tétettek, és Sapiéha kanczellárnak Jozaphathoz 
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intézett levelére. Ön ugy adja elő ezen okmányokat, mintha 
J . életirói nem is emiitették volna ezeket és mint kiadatla-
lanokat, pedig Szusza könyve első kiadásában 66 lapon ott 
találandja Sapiéha levelének fejtegetését. Ott találandja 
azon főbb tények elősorolását is, melyekre a szakadárok 
vádjaikat alapítják. De nézzük az okmányokat. Az első, 
melyről mondja, hogy az országgyűlés elé terjesztetett, hite-
les-e ? Indokaink vannak erről kételkedni. Nem mondja 
meg ön, honnan vette, állítja hogy az 1822-i országgyűlés 
alatt fogalmaztatott ; de 1822-ben nem is volt Lengyelhon-
ban országgyűlés. Vizsgáljuk azonban a vádakat, melyek 
azon okmányban foglaltatnak. Az 1823-i gyűlésen a szaka-
dárok elnyomásról panaszkodtak, mondván, miként: 1) 
Mohilevben és Orszában 5 év óta templomaik becsukattak ; 
2) Poloczkban és Vitepskben el van tiltva szertartásaikat 
végezni a templomban ugy mint házaikban, a popa ha jelent-
kezik, üldözésnek van kitéve, miből következik, hogy sok 
ember gyónás és áldozás nélkül hal meg; 3) Poloczkban a 
vladika (ruthen püspök) mult évben a halottakat a sirból 
kiásatta, és a kutyáknak vettette oda a keresztények testeit." 
Figyeljen ön uram ! hogy e vádakban vér kiontásáról nincs 
szó, pedig az egyesültek részéről azon időben Kiev és Szaro-
grad városaiban több ember lett vértanúvá. Ön minda-
mellett diadalmasan mondja, hogy ime emeltethettek ily vá-
dak az országgyűlésen. Hisz épen azért volt főkép egybe-
híva. A király minden alattvalójának joga volt sérelmeit, 
panaszait felhozni. Hogy ne éltek volna tehát a szakadárok 
e joggal ? Ön szerint nem mentek volna vádaskodni, hanem 
bizonyíthattak volna, pedig ez utóbbi történt. A szakadá-
rok hatalmas ügyvédekkel birtak e gyűlésen, a politikai 
körülmények is azt követelték, hogy ügyük komolyan 
vizsgáltassék meg, ez meg is történt, és a vádak alaptala-
lanoknak bizonyultak be, azért a király felelete is szigorú 
volt, a kanczellár a király nevében jelente, hogy ő felsége 
senkit sem akar kényszeríteni az unióra, és vallása miatt 
senkit sem akar üldözni, hogy a szakadárok igazságos pa-
naszt sem nem emelhettek, sem nem fognak előhozhatni, ha-
nem hogy ellenkezőleg részökröl követtetett el törvény-
sértés, melyből azután a kiewi és minski zavarok keletkez-
tek. E királyi izenet legjobb védelme Kunczevicz Jozaphat 
és Rutski érsekeknek. Es ön uram beszél kegyetlen üldözé-
sekről, melyet a lengyel királyok intéztek volna szakadár 
alattvalóik ellen ! Egyedül 3-ik Zsigmond volt azon lengyel 
király, ki az unió ügyét szivén viselte, és lássa mint cseleke-
dett ő is. Az érdekelt felek panaszai — mint ön bevallja — 
nem képezhet teljes bizonyítékot, meg kell hallgatni a má-
sik félt is, kölönösen vizsgálni a bírók Ítéletét, ez ön kezei 
között volt, mért nem használta fel ? Mit jelentsen önnek 
hallgatása azon külön bizottmány munkálata fölött, mely a 
tény helyén a polczki püspök eljárását volt igazolandó. Miért 
nem hozta fel ennek actáit '? Az ok egyszerű, mert a bizott-
mány nem is azon czélból alakíttatott, a melyből ön mondja, 
hanem hogy a vallási békét helyreállítsa, nem pedig hogy 
szent érsekünk fölött Ítéletet mondjon Ez alkalommal a po-
loczki megyében felmerült nehészségekkel is foglalkozott, 
de a vizsga eredménye távolról sem kedvezett a szakadárok-
nak. Smotriczky szakadár pöspök és érseke Boreczki felhi-
vattak panaszaik előterjesztésére, és ezen férfiak, kik a ki-

rály által lázadóknak neveztettek, ép oly bánásmódban ré-
szesültek, mint a törvényes hatalom által rendelt Rutski, és 
Jozaphat érsekek. És a szakadár főpapok a bizottmány 
szine előtt is nemcsak a békére hajlandóknak nem mutat-
koztak, hanem átkozódtak, rágalmaztak. Oly embereket, 
kik igy bántak, hogy mutathatja fel mind az üldözés áldoza-
tait ? Az elnyomottak váljon ily hangon szólanak-e ? A 
biztosok mindent lelkiismeretesen megvizsgáltak, és mi volt 
az eredmény ? Semmi mint azok megszégyenülése, kik vá-
daikat hazugságok, rágalmakkal támogatni akarták. 

AMSTERDAM, jun. 30. Az elemi tanügy most is ko-
molyan foglalkoztatja az elmeket. Heemskerk belügy mi-
nister kijelenté, miszerint ez ügyben a ministerium egyér-
telmű. Ezen államférfi kedvez a fenálló törvénynek, legalább 
amennyire az alapelvet illeti, a melyen nyugszik, nem lehet 
tehát várni tőle módosítást, legfeljebb a kivitel másodlagos 
részleteire nézve. A minister kijelentette, hogy fenn akarja 
tartani az alaptörvény 194-dik czikkelyét, mely az államot 
kötelezi arra, hogy minden községekben az elemi oktatás-
ról gondoskodjék. Habár ezen czikkoly a katholikusok óha-
jainak nem is felelt meg, megváltoztatását eddig nem sür-
gették. Tudják ugyanis, hogy ha egyszer az alaptörvény 
átvizsgálása elhatároztatik, az nem csak eme czikkre fog 
kiterjesztetni, és könnyen megeshetik, hogy fontos garantiá-
kat veszitendnek, melyekkel eddig birtak. A ministerialis 
nyilatkozvány tehát inkább az orthodox protestánsoknak 
szól, mind a katholikusoknak. Azok voltak, kik folyton tá-
madták a 194-ik czikkelyt, ellenben a katholikusok a köz-
oktatás reorganisatioját követelik ugyan, de amennyiben 
az a 194-ik czikkel megegyeztethetö. Ezen tekintetben 
egyetértenek a ministeriummal, hanem roppantul eltérnek a 
közoktatást jelenleg szabályzó törvényre vonatkozólag egy-
mástól, mert a minisztérium azt majdnem tökéletes mester-
münek tartja, a katholikusok pedig ellenségei, mivel az a 
vegyes tanodákat alapítja meg, és tekintve ezen iskolák 
természetét is. A minister ugyanis fenn akarja tartani ezen 
iskolák jellegét, melyet ezek mindinkább felvettek a törvény 
33-ik czikke értelmében, mely igy szól : „A nemzet többsége 
a nyilvános tanodát semlegesnek akarja, azaz semleges isko-
lát vallási tekintetben , áthatva a közerkölcsiség nagy 
elveitől, melyektől nem térhet el a tanitó ott, hol egy keresz-
tény nemzet gyermekeinek tanításáról van szó." Ezen meg-
oldása a kérdésnek, habár az alaptörvény által kényszeritő-
leg nem parancsoltatik is, adva van a jelenleg érvényes 
iskolai törvény által, melyet a kormány sérthetlennek jelent 
ki. A tanoda, melyet itt a minister semlegesnek mond, 
eme nevezetet nem érdemli meg. IIa a törvény egyik 
czikkelye vallási tekintetben absolut semlegességet kö-
vetel is, a 33-ik czikk az oktatás czéljául tisztán azt je-
löli ki, hogy a tanonezok keresztény és társadalmi erények 
gyakorlatára vezettessenek. Ezen rendelet által az állítóla-
gos semlegesség illusoriussá válik. A tanoda semleges lesz 
vallási tekintetben, ha írást, olvasást, számodást, nyelveket 
stb. tanit, de elveszíti eme jellegét, ha egyidőben keresztény 
erkölcsöt, és pedig elvontan a kinyilatkoztatástól, a positiv 
hittől és dogmától ad elő. Igy szervezve a tanoda vallási 
tekintetben rationalisticus jellegű leend, és terjesztendi ama 
irányt, melyet a független moral nevezetével jelzünk. Ily 
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tanoda tetszhetik az előrehaladott (!) protestánsoknak, kik 
már a személyes Isten létét is tagadják, de vallási tekintet-
ben többé semlegesnek nem mondható. A minister a magán, 
vagy szabad tanodákra nézve engedményeket hajlandóbb 
tenni. Nehezemre esik itt kijelenteni, hogy egészen hamis 
alapból indult ki, a különben tiszta jellemű államférfi. Azt 
nyilatkoztatta ugyanis ki, hogy az állam tanodái a nemzet 
többsége szükségeinek elégségesek, hanem hogy van mégis 
két tekintélyes kisebbség, mely nincs velők megelégedve. 
Ezt constatáljuk, hanem az előbbi állitás az államiskolák 
elégségességéről a nemzet többségére nézve, ha igaz volna 
is, nem bizonyitana semmit ; mert a törvény azt kivánja, 
hogy az államtanoda olyan legyen, mely minden polgárok 
gyermekei által valláskülönbség nélkül látogattathatik ; de 
ha csak a többségnek felel meg, a kisebbség pedig lelkis-
mereti okokból onnét távol tartózkodni kényszerül, akkor 
már nem felel meg a törvény czéljának. De még többet mon-
dunk. Ha közelebbről vizsgáljuk a dolgot, kitűnik, hogy 
a katholikusok, és a hivő protestánsok, kik minden le-
hető alkalommal szavukat emelik a közoktatás jelenlegi 
szervezete ellen, nem kissebbséget, hanem többséget ké-
peznek. Ezen állítólagos kisebbség kedvéért a miniszter 
kész több tért engedni a magántanodáknak, vagy a törvény 
szelídebb magyarázata, vagy részletes átvizsgálása által, a 
miniszter azonban hiszi, hogy utóbbi nem leend szükséges 
és hogy az alkalmazásban csekély változás elégséges leend. 
Ez mint látható, igen kevés a katholikusokra nézve, kik 
pedig az ordhodox protestánsoknál e tekintetben mérsékel-
tebbek a követelésben, ismervén jelen helyzetüket s a körül-
ményeket. Az mit követelnek, és követelni nem szünendnek 
meg soha, abban áll, hogy az államtanoda vallási tekintetben 
egészen és helyesen semleges legyen, azután, hogy szabadsá-
guk legyen szabad katholikus tanodákat állithatni. Ez utób-
bit ugyan névleg a törvény mo3t sem tiltja, hanem kivitele 
majdnem lehetetlen, először mivel az iskolamesterek vizsgája, 
kik magán tanodában oktathatnának, olyannyira szigorú, 
és annyi ismereteket kiván, hogy aki azokat birja, a tanitó 
szerény állásával többé meg nem elégszik, másodszor mivel 
a legtöbb községben a közoktatás ezek költségén és ingyen 
nyujtatik, a katholikusok tehát, ha magántanodát akarnak 
alapitani, kétszer kényszerülnek fizetni, köz és magán-
tanodára. Ha el is állanak jelenleg a tanügy töké-
letes újjáalakításának követelésétől, ezt csak azon felté-
tel alatt teszik, ha a kormány az ő magántanodáiknak na-
gyobb támaszt, és szabadságot nyújt, ugy hogy sikerrel 
versenyezhessenek az államiskolákkal. Ha ez nem történik, 
hanem az engedmények jelentéktelenek, a változtatások lé-
nyegtelenek, akkor nem lehet kételkedni azon, miszerint a 
katholikusok oppositioja a nevezett törvény ellen általánossá 
és igen komolylyá fog válni. 

VEGYESEK. 
Nagytiszteletíi s tudós Czuczor István Gergely, sz. 

Benedek rendű áldozár, a m. t. akadémia rendes tagja, rö-
vid szenvedés és a haldoklók szentségeinek ajtatos felvétele 
után, f. évi sz. Mihály hava 9-én reggeli 9 órakor muukás 

életének 66-ik, szerzetes fogadásának 44-ik, áldozárságának 
42-ik, és tanári s irodalmi ernyedetlen működésének 40-ik 
évében elhunyt. Az örök világosság fényeskedjék neki. 

Belgiumban a szabadkőmivesek az alkotmány legvi-
lágosabb, s félremagyarázhatlan pontjait is semmibe sem 
veszik, ha azok a katholikusok elleni cselszövényeik és erő-
szakoskodásaikban gátul szolgálnak. Az alk. 14-ik czik-
kelye absolut vallásszabadságot hirdet, és mégis a liégei 
polgármester a szokott évi körmenetet sz. Walburga tem-
plomából karhatalommal megakadályozta, úgyhogy a plé-
bánosnak hiveivel együtt — tiltakozván — vissza kellett 
vonulni. A belga kath. lapok figyelmeztetik e törvénysér-
tésekre a ministeriumot, de eredmény nélkül, mert a liberá-
lisok az alkotmányt csak akkor tisztelik, ha mellettük, vagy 
a katholikusok ellen szól. 

Szent Heliodorus ereklyéi, melyek 1850-ben Prétex-
tati catacombákban felfedeztettek, a szentatya által Svajcz-
nak ajándékoztatva, jul. 9-én megérkezve, nagy ünnepély-
lyel Thonex város templomába tétettek le. Ezen ifjú, ki 11 
éves korában erős volt a ker. hitért meghalni, elég erős 
lesz most, mikor ereklyéiben tiszteltetik, esedezései által 
Svajczban a ker. hitet föntartani, terjeszteni. 

Teodor, dahoméyi király, szembajban szenved, első 
ministere, vagy is első szolgája, miután a felelősség nélküli 
parlamentnek felelős ministeri illusiói még nem értek Da-
homeybe, azt javasolta, hogy 100 fogolynak föláldozásával 
kérlelje meg a szellemeket. A vérfürdő meg is lett, maga a 
zsarnok saját bárdjával ölte le az első áldozatot. De a zsar-
nok szembaja nem javul, félni lehet második vérfürdőtől. 
Teodor valóságos liberális, nem akarván szolgálni az Isten-
nek, az Istent akarja kényszeríteni saját czéljaira. Európá-
ban is ez történik. 

A genfi kömives páholy, mely legalább 200,000 frankba 
került, pártolás nélkül maradván, kótyavetőre került, s 
80,000 frankot hozott a részvényeseknek. Calvin utódai 
szűnni kezdenek; vagy talán oda művelődtek ki, hogy nekik 
már sem Istenre, sem kőmives templomra nincsen szükségök. 

Lafuente, a madridi egyetemnél jogtanár, könyvet irt 
e czim alatt : ,A cultusok többsége' s egy példánynyal hó-
dolt a szentatyának. A szentatya következőleg válaszolt e 
nagy fontosságú ügyben, mely a liberalismus főtana, és sok 
kath. elmének csábja : „Mialatt az istentelenség, kieresztett 
vitorláira a lelkismeret, a cultus, a tanitás szabadságait irja, 
szabad egyházat kiáltva a szabad államban, addig nem hogy 
párvonalba tenné az igazságot a hazugsággal, hanem az 
igazságot alárendeli a hazugságnak, legnagyobb szemtelen-
séggel megtámadva a legszentebb jogokat, elrabolja az egy-
ház javait, elrabolja az egyháztól, a szülőktől a magzatokat, 
hogy azokat erkölcsrontó tanitóknak átadják, kik az ő párt-
jokból valók. Rendkívül jó tehát, ha megismertetjük ezen 
szabadságnak természetét, és a ragályosságot, mely a kath. 
elmékre is kiterjed belőle, úgyhogy ezek ezt védelmezzék, 
dicsőítsék, mint az üdvösség egyedüli mentő deszkáját, s igy 
tartóssá teszik a roszat és szaporítják, melyet kiirtani épen 
az ő kötelességök lett volna, nehogy az ifjúság elméjét meg-
mételyezzék." 

Történetekkel felvilágosított egyházi beszédek min-
den vasár-, ünnepnap- és több alkalmakra. Németből sza-
badon forditá Huszár Károly püspöki titoknok. Második évi 
folyam. Egészen uj s az első évi folyamtól különböző. Szé-
kesfehérvárott 1863. Két kötet, 50 iv, 80 szentbeszéd. Bér-
mentett levél által megrendelhető a szerzőnél három forin-
ton, és ezen összeg csak a munka átvételekor az utolsó pós-
tán fizetendő. Kevesebb jövedelmű lelkész, káplány, szerze-
tes és papnövendék urak paptársi szeretetből két forinton 
megszerezhetik. Bolti ára négy forint. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érfeövy, Galgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Mily jelleggel bir tehát voltakép a ma-
gyar tudomány-egyetem ? — Egyházi tudósitások. — Ve-
gyesek. 

Mily jelleggel bir tehát voltakép a ma-
gyar tudomány-egy etem? 

Gr. Cziráky Antal 1829-ben egyetemi elnök-
nek neveztetvén ki, midőn elnöki tisztjét elfoglalta, 
beköszöntő beszédében az egyetemnek rendeltetésé-
ről szólva, igy nyilatkazott a többi között: cui 
sublimi destinationi si ex animo, quemadmodum 
oportet, respondere avemus, sit nobis princeps 
religionis cura. Id namque bonorum omnium con-
sensione dudum existimatum fuit et agnitum, divino 
illo coeli deposito — v e r a m C h r i s t i S e r v a -
t o r i s d o c t r i n a m i n t e l l i g o — non modo vitae 
futurae et aeternae, sed huius quoque caducae, adeo-
que omnis humanae felicitatis basim ac fundamen-
tum constabiliri. — Ad istam proinde discipulis pe-
nitus implantandam sic semper intendamus, est 
necesse, ut teneris impressa mentibus, nulla ali-
quando seculi labe afflari, nulla inde vi eripi, nullis 
pravorum consiliis evelli aut interverti queat. 

1835-ben gr. Cziráky Antalhoz, mint az egye-
temnek elnökéhez, a nm. helytartótanácsnak junius 
9-ről 16891 sz. alatt kelt intézvényével következő 
kegyelmes kir. udvari rendelet küldetett: Sua 
Maiestas SS-ma finem in illum, ut influxui episco-
porum et archi-episcoporum in doctrinam religio-
nis, quae una momentosissimarum partium eorum 
supremi pastoralis officii est, amplior et efficacior 
activitas concilietur, clementissime statuere digna-
ta est: 

l-o) Utindividua, quibus institutio in doctrina 
religionis crédita est, in omnibus institutis schola-
sticis per dioecesim ordinariatibus subordinetur. — 
2-o) Subordinatio haec universitati, academiis.. 
publicetur, et iis débita paritio erga hanc superio-
ritatem ecclesiasticam in puncto quaestionatae in-

stitutionis religionariae cum energia inculcetur. — 
3-o) Ordinariatibus episcopalibus iustribuitur, u tde 
tempore in tempus sine praevia insinuatione, pror-
sus improvise sinceros, prudentesque viros seu e 
clero, sive e seculari statu ad collegia doctrinae 
religionis et exhortationis exmittant, quo ex iis in-
telligant, quae ibidem reflexe ad proposita, ac per 
professores aut docentes, vel per hos fors motu 
proprio proferenda principia, thesesque fiant. 

Ezen legk. kir. rendelet az egyetemi tanácscsal 
közöltetvén, ez julius 7-én tartott ülésében ezt hatá-
rozta : Altissimam hanc resolutionem regiam fine 
publicationis instituendae singulis facultatibus in 
copia communicandam, servire pro statu directionis 
et observantiae. 

1840-ben anm. helytartótanácsnak julius 14-ről 
22,135 sz. alatt kelt intézvényével következő k. kir. 
udvari rendelet közöltetett az egyetemi tanácscsal: 
Suam Maiestatem SS-mam medio b. decreti aulici 
dd-o 16-a junii a. c. N-o clementer praecipere 
dignatam esse, ut sciagraphia traditi penes univer-
sitatem r. Pestiensem juris ecclesiastici, in theses 
altissimis praescriptis conformiter redacta, principi 
regni primati via consilii huius regii quotannis 
communicetur sat.. 

1842-ben September 20-ról 33,701 sz. alatt 
kelt helytartótanácsi intézvénynyel véleményes je-
lentéstétel végett közöltetik ns. Trencsén várme-
gyének azon fölirata, melyben a magyar egyetem-
nél a protestánsok számára is hittani kart kér fel-
állíttatni. — Az egyetemi tanács által kiküldött 
bizottmány, melyben, közbevetve legyen mondva, 
az ágostai hitvallású Schedius Lajos is részt vett, 
1842-ki november 30-án benyújtott egyértelmű vé-
leményében, mely az egyetemi tanács részéről is 
elfogadva, és fölterjesztve lőn, igy nyilatkozott : im-
primis oecurrisse sibi: an omnes Augustanae et 
Helveticae confessioni addicti suprafatas cathedras 
penes hanc universitatem erigi desiderent? — si 
ita, utrum nominationi professorum, directioni et 
disciplinae iuventutis reique litterariae administra-
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tioni in hac universitate vigenti semet accomodare 
vellent? — denique quis feret onera cum illa ere-
ctione necessario conjuncta? — Ad priores duas 
quaestiones nihil se respondere posse. Ad tertiam se 
censere, onera illa fundo regiae universitatis huius 
imponinec posse necdebere. l-o) quia id scopo uni-
versitatis olim Tyrnaviensis nunc Pestini existentis 
a fundatoribus praestituto adversaretur. . . 3 o) 
quod praeexistentibus AugustanaeetHelveticae con-
fessioni addictorum altioribus scholis, cathedras 
theologicas adiungeremagis consultum fore t . . . 5-o) 
inquantum preces i. comitatus Trencsiniensis eo 
sensu essent intelligendae, ut memoratae cathedrae 
Augustanae et Helveticae confessioni addictorum 
concivium sumtibus ad pleniorem animorum unio-
nem iam in ipsis iuvenibus procurandam, ele-
men tissime erigi concedantur, justum subversetur 
dubium : utrum plenior animorum unio, quam re-
monstratio comitatus Trencsiniensis adtingit, me-
moratarum cathedrarum penes r. hanc universita-
tem erectione obtineretur? 

1844-ben a nm. helytartótanácstól September 
10-ró'l 31591 sz. alatt következő intézvény érkezett 
az egyetemi tanácshoz: Provocative ad b. decretum 
aul. ddo. 16-ae junii 1840 Nr. â?-jj4 editum eidem-
que sub ddo. 14-ae julii e. a. sub Nr. 22,135 abhinc 
intimatum academico huic magistratui hisce ultro 
committitur : ut sciagraphiam juris ecclesiastici 
penes r. scient, universitatem Pestinensem tra-
diti, in theses altissimis praeseriptis conformiter 
redactam pro hoc quidem anno nunc statim, dein-
ceps vero quotannis a respectivo professore distin-
ctim exigat, et istliuc perferendas disponat, abhinc 
ad exigentiam praecitati b. decreti aulici cum prin-
cipe primate regni communicandam, una vero id 
quoque remonstret, cur superioribus annis praevio 
altissimo jussui satisfactum non est. 

1845-ben miudszenthó 14-ről 36,385 sz. alatt 
következő intézvény érkezett a nm. helytartótanács-
tól az akadémiai tanácshoz : O cs. k. Felsége köze-
lebb kiadott k. határozatánál fogva kegyelmesen 
parancsolni méltóztatott: miszerint a tanuló ifjúság 
az anyaszentegyház fő-ünnepein . . . kivétel nélkül 
illető tanodája templomában megjelenni tartozván, 
ott számára a fő-ünnepeken és a vasár- és egyéb 
ünnepnapokra rendelt reggeli isteni szolgálat, és 
karácsont kivéve — mely ünnepen a három sz. mise 
miatt egyházi beszédek nem tartatnak, — a szokott 
helyen a vallási oktatás is t a r tassék . . . s egyszers-
mind a hitszónokot és vallástanitót oda uta sitsa, 

miszerint minden előkerülendő alkalommal a kath. 
anyaszentegyház jelesebb történeteit, és az egyhá-
zijog nevezetesebb czikkeit oktatás közben az ifjú-
ságnak magyarázza meg. 

1847-ben az egyetemi tanács a nm. helytartó-
tanácsnak januar 4-ről 154 sz. alatt kelt kedvező 
tartalmú intézvényét vette: Miután a közelebb mult 
időben igen sajnosan tapasztalni kénytelen volt e 
kir. helytartótanács, hegy a helvét és ágostai liitval-
lásuak némely közintézeti tanárok, nemcsak kath. 
ifjakat átalában, hanem olyanokat is, kik kath. ta-
nodákban vagy rosz tanjegyet nyertek, vagy a vizs-
gálatot elmulasztották,. . . szóval minden egyszerű 
megkeresésre és kellő óvakodás nélkül magok előtti 
vizsgálatra bocsátanak, és ily rendetlenségek iránt 
feleletre vonatván,holmi áloskoskodásokkal,és a kath. 
ifjak vizsgálatát tiltó köztörvény nem létével takar-
gatják az illyetén eljárások valódi okai t . . . holott 
igen világos lenne előttök, hogy a kath. ifjúság szá-
mára okszerűen tervezett s ő cs. k. Felsége legf. 
szabályrendelményei által megállapított közrend-
szert az egyik hitfelekezet egyénei által a másik 
hitfelekezet ifjaira nézve semmibe venni, sőt tettleg 
megbontani lelkes és józan gondolkozású közoktató-
nak nem illik s nem szabad. . . mai napról az illető 
tanintézeti főnököket felszólítja a kir. helytartóta-
nács : miszerint . . . a dolgok ily állásában a kath. 
ifjak vizsgálatába egy átalában ne bocsátkozzanak, 
kellő rendelések megtétetvén, hogy az ily rendelle-
nes vizsgálatok után kiadandó bizonyitványok, — 
mint magokban érvénytelenek, sem a tanulmányok 
köztanintézetekbeni folytatására, sem pedig a kir. 
itélő táblánál hites jegyzőül felesküdtetésre hasz-
nálhatóknak ne tekintethessenek. Miről ezen akad. 
tanács kellő tudomás és hozzáalkalmazkodás végett 
ezennel értesíttetik. 

1851-ben a nm. helytartótanácsnak mart. 28-ról 
"ó" sz. a. kelt leiratával Domian István 2-od éves 
bölcsészhallgatónak ösztöndijért benyújtott folya-
modványa következő hátirattal érkezett vissza : 
wird dem akad. Senate mit dem Auftrage zugestellt, 
den Bittsteller zu verständigen: dass seiner Bitte, als 
Niclitkatholiken, keine Folge gegeben werden könne. 

1853-ban december 7-ről 23,015 sz. alatt kelt 
következő helytartótanácsi intézvény érkezett az 
akad. tanácshoz : mit Bezug auf den Bericht vom 
19-ten August 1. J . Z. 580 werden im Anschluse 
die Beilagen des Gesuches des Reclits-rigonosanden 
Demeter Hatzegan um Bewilligung eines Gradual-
stipendium zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums 
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für Cultus und Unterricht vom 28 ten November 1. J. Z. 
-JH" mit dem Auftrage übermittelt, dem Bittsteller unter 
Aushändigung derselben zu bedeuten, dass nach dem im 
Sinne des Hofdecretes vom 21-ten Mai 1792 Z. 5548 auf 
derlei Stipendien nur katholiken einen Anspruch haben, 
seinem Gesuche keine Folge gegeben werden könne. 

Az 185%-ki egyetemi szabályrendeletek között 221. 
sz. alatt következő, az egyetemen alkalmazandó magán-
tanárokra vonatkozó és 1853-ki december 13-ról kelt mi-
nisteri rendelet olvastatik ; so hat es keinen Anstand, dass 
dieselben (Pri/atdocenten) auch an der Pesther Universität 
habilitirt werden, und das hiebei ganz in Gremässheit der 
diesfalls für die nach dem neuen Studiensysteme eingerich-
teten Österreich. Universitäten erflossenen Verordnungen 
vom 19-ten december 1848 R. Gr. B. Z. 37 vorgegangen 
werde, mit der Beschrenkung jedoch, dass in Berücksichti-
gung des katholischen Charakters der Universität, insolange 
als die sich hieraus ergebenden Konsequenzen nicht durch 
ein definitives Statut festgestellt sein werden, nur katholi-
ken ohne weiters zur Habilitazion zugelassen sind, und im 
Falle Akatholiken um dieselbe einschreiten sollten, hievon 
vorläufige Anzeige an das hohe k. k. Unterrichts-Ministe-
rium zu erstatten wäre. 

1855-ki april hó 20 án a magyar tudomány-egyetem 
ünnepélyes „Te Deum"ot tartott dicsőségesen uralkodó IX. 
Pius pápa életének a sz. Ágnes klastroma romjai között 
csudaszerü megmentéseért. 

1855-ben május 6-án ugyanezen egyetem a lehető leg-
nagyobb fénynyel ünnepelte a boldogságos Szűz Máriának 
makula nélküli fogantatása hitágazatának kihirdetését. 

Az 1855-ki concordatum megkötése alkalmával O cs. 
apóst. kir. Fölségének teljhatalmú biztosa O Szentségének 
teljhatalmú biztosához ezeket irja : Universitas Pestinensis 
originem debet fundationi ecclesiasticae, quae Maria There-
sia Augusta reguante bonis ecclesiasticis adaucta est. Nihilo 
minus e saeculi praeteriti fine rarissimis quibusdam casibus 
accidit, ut viri acatliolici ad scientias profanas in universi-
tate praedicta tradendas admitterentur. Augustissimus vero 
Imperator aequum esse agnoscit, ut in eiusdem professores 
catholici tantum assummantur, quin tamen derogare inten-
dat iuribus virorum ab Ecclesia catholica alienorum, qui ad 
docendi munus deputati iam fuerint. 

Egy 1857-ki october 7-ről 28,235 sz. alatt kelt hely-
tartótanácsi intézvénynek végén pedig ez mondatik : und 
gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht , bei künftigen 
ähnlichen Vorschlägen sich die Nothwendigkeit der Nach-
weisung dieser Bedingung (Catholicismus) stets gegenwärtig 
zu halten. 

Es ugyanezen évben november 16-ról 30,027 sz. alatt 
egy hasonló intézvény érkezett a nm. helytartótanácstól az 
egyetemi tanácshoz, mely igy hangzik : Das h. k. k. Unter-
richtsministerium hat mit Erlass vom 25-ten sept. 1. J. Z. 
15,429 die zu besetzenden zwei juridischen Grradualstipen-
dien in der Voraussetzung der nunmehr durch den Bericht 
vom 18-ten v. M. Z. 49 ausser Zweifelgestellten Bedingung, 
dass die Competenten der kath. Religion angehörenden bei-
den Doctoranden Stefan Graál und Johann Szabó zu verlei-
hen geruht. 

Végre 1857-ben Magyarország biboros főpapja 2529 
számú levelével meghíja az egyetemet az általa Mariaczellbe 
vezetendő országos bucsújáratra, a meghivó levelében a 
többi között igy nyilatkozván : nullus dubito consilium hoc 
sicut Magnificentiae Vestrae (Rectori) ita caeteris etiam c. 
r. universitatis illustribus viris eo magis probari, quo illud 
sanctius et ad excitandum religiosae pietatis spiritum effica-
cius censeri potest. Huiusmodi Studium autem ab inclyta 
universitate plus quam una vice luculentum redditum fuisse 
cum grati animi contestatione agnosco 

Egyetemünknek katholikus jellegét bizonyítják to-
vábbá ugyanannak jogarai, hatósági jelvényei is, melyeket 
közönségesen pedumoknak szoktunk nevezni. Az egyetem 
öt ilyetén jelvénynyel bir, egy rectori és négy karival és mind 
az öt a katholika egyháznak szent, söt legszentségesb jelvé-
nyeivel vagyon ellátva. A rectorit a csillagkoszoruval öved-
zett Boldogságos Asszony Jézus gyermekével ölében, éke-
siti; — a jogkarin sz. Ivo álló szobrán kivül a boldogságos 
Szűznek bevésett képe is szemlélhető ezen körirattal : Pa-
trona Hungáriáé, mater Universitatis Tyrnaviensis, nem 
különben sz. Adalbert ai-czképe a következő körirattal : 
Insignia Capituli Strigoniensis ; — az orvoskarin sz. Lukács 
ev angelista szobrán kivül sz. Cosmas és sz. Dömjén vésett 
alakjaival találkozunk ; — a bölcsészetkarin Xaveri sz. 
Ferencznek, ki az indusoknak a valódi bölcsészetet hirdette, 
álló szobra diszeleg. 

Egyetemünknek kath. jellege még továbbá felismer-
hető az egyetemi könyvtárnak jelenleg is érvényes és a je-
lenlegi kön y vtárnok által szerkesztett utasításából is, mely-
nek 48 ik §-a a beszerzendő könyvekről szólván, a nemka-
tholikus könyvek megszerzését megszorítja, és csak bizo-
nyos föltételek alatt engedi azt meg. — Az idéztem §-nak e) 
alatti pontja t. i. igy hangzik : megszerezhetők : 

e) a neinkatholikus hitfelekezetek theologiai főbb mun-
káik — amennyiben azok netán a tudomány bővebb földe-
rítésére, vagy tudománytörténeti tekintetben a hittani iroda-
lom kiegészítésére szolgálnak. 

Hivatkozhatnám még Pestnek legdíszesebb templo-
mára, az egyetemi templomra, az egyetemi hitszónokra, az 
egyetemi isteni-tiszteletre, és az egyetemi fiatalságnak a 
boldogságos Szűz arczképével díszelgő lobogójára, melyet 
egyetemi ünnepélyeink alkalmával lelkes egyetemi polgá-
raink kardot övezve őriznek; — melyek egyetemünk ca-
tholicitásának jelenleg is mindannyi szóló tanúi, de mint 
magyar ember inkább hazai törvénykönyvünkre hivatko-
zom még, mint a jogok majdnem mindenkitől imádott szen-
télyére, minthogy egyetemünk katholikus jellegét maga a 
magyar törvényhozó is ünnepélyesen elismerte az 1741-ki 
43-ik törvényczikkbon ez ügyre vonatkozólag ekként nyi-
latkozván : „cum consolatione intellexerunt Status et Ordi-
nes regni benignam Sacrae Regiae Majestatis, Dominae 
eorum clementissimae resolutionem : vi cuius summae 
quinque millium florenorum rhenensium iuxta fundationem 
Pazmauianam pro convictu nobilium Tyrnaviensi ex pro-
ventu Piseti s e c u n d u m l i t t e r a r um f u n d a t i o n a-
l i u m , g e n u i n u m r e g i a e t p o n t i f i c i a a u t h o r i -
t a t e r o b o r a t a r u m t e n o r e m quotannis praestandae, 
ibidem specificatos bis mille florenos ex regiis reditibus suis 
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—« 180 . 

annue superaddendos dementer decrevit. íme a törvény elis-
meri, hogy egyetemünk alapitó levele, melyben a convictus 
is, avagy mint az alapítólevél nevezi bursa s. Adalborti fel-
emlittetik, nemcsak a király, hanem egyszersmind a pápa 
által is meg lett erősítve. Nincsen pedig példa arra, hogy a 
pápa más mint katholikus egyetemet erősitett volna meg. 
— Egyébiránt a convictusnak, mint olyannak, ugy sem lett 
volna soha szüksége pápai megerősítésre. Es íme ezen a 
pápá+ól is megerősített alapitólevélnek értelmében ígéri M. 
Terézia a 2000 ítot azaz : katholikusok számára. 

Válaszul pedig egynémely elfogult és részrehajló tör-
vénytudósnak és honatyának, kik ugyanezen törvényczikk-
ből egyetemünknek országosságát vagy közösségét akarják 
kisillabizálni, mivel ezen törvénynek betűje szerint a con-
victusnak az országos jövedelemből évenkint 2000 frt járna; 
— röviden csak azt jegyezzük meg, hogy a convictus és 
egyetem között egy kis különbség vagyon ; — továbbá, 
hogy a convictust illetőleg is nem azt mondja a törvény, 
hogy a convictusnak az országos pénztárból adatik éven-
kint 2000 frt, hanem e x r e g i i s r e d i t i b u s s u i s . 

Katholikus volt tehát a magyar tudomány -egyetem 
alapításában, katholikus volt fejlődésében, katholikus volt 
újjáalakításában ; katholikusnak ismerte el azt a király, a 
pápa, a magyar törvényhozás és katholikusnak tekintették 
mindenkor — mint ezt az idézett okmányok bizonyítják 
Magyarországnak közigazgatási közlegei is. A tények sza-
kadatlan lánczolatával, a tanuk özönével bizonyitottam ezt 
és ugy hiszem tökéletesen igazoltam bevezetésem azon álli-
tását : hogy nem képzelhetni időpontot az egyetemnek har-
madfélszázados életében, melyben az megszűnt volna katho-
likusnak lenni ; — úgyhogy a mondottak után ítélve, min-
denki, ki az ellenkezőt vitatja, vagy vastag tudatlanságát 
vagy megátalkodott gonoszságát árulja el. 

Ha tehát magyar tudomány-egyetemünk katholikus 
alapítvány és ennek ismertetett el mindenkor, szabadjon 
nekem is és velem együtt minden jólelkű katholikusnak a 
jogfolytonosság átalánosan elismert elvénél fogva és támasz-
kodva a protestánsok palládiumára az 179°/,-ki országgyű-
lés 26-ik törvényczikknek 12-ik pontjára, mely igy hang-
zik : status possessionis actualis utrinque pro cynosura ea 
ratione adsumatur, ut fundationes catholicorum (tehát az 
egyetem is) pro catholicis, evangelicorum pro evangelicis 
deinceps convertantur, adeoque non modo ab ulteriori harum 
repetitione pro futuro ab utrinque praescindatur : verum 
etiam nullae umquam deinceps q u o c u m q u e s u b p r a e -
t e x t u admitti possint templorum, scholarum ac par ochia-
rum occupationes sat. szabadjon — mondám — szabadelvű 
és mint ilyenek egyszersmind igazságszerető honatyái nktól 
reménylenünk, hogy valamint ők az országnak törvé-
nyesen szerzett jogait minden tágitás nélkül és minden tőlök 
kitelhető törvényes eszközzel érvényre juttatni és minden-
kitől tiszteltetni óhajtják : ugy viszont mások és jelesen 
a katholikusoknak a magyar egyetemre törvényesen szerzett 
és birt jogait is nemcsak részükről tisztelni fogják, hanem 
egyszersmind minden tőlök kitelő eszközzel oda fognak tö-
rekedni, hogy ezen jogok minden kivétel nélkül mindenki-
től tiszteltessenek. Mert a folytonosan megujuló külmegtá-
madtatásaiban az egyetem mintegy kicsiben az alk otmányá-

ban megtámadt nagy hazát képviseli, úgyhogy e tekintetben 
aligha leend szükségem egyébre, mint hogy magyar őszin-
teséggel mindnyájokat kérjem : hogy jobbjokat szívökre 
illesztve észlelnék a bölcsnek azon szavait : quod tibi non 
vis fieri alteri ne feceris, és emlékeznének isteni Mesterünk-
nek azon egy bizonyos tekintetben rémületes szavaira : qua 
mensura mensi fueritis eadem remetietur vobis. — Fiat 
iustitia aut pereat mundus ! 

Tömöri. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 7-én. (Uzsora-törvény.) f) Mikor valame-

lyik állam a törvényes kamatlábot meghatározza, nem tesz 
mást, mint hogy kimondja, mily jövedelmet hoz mai korban 
minden becsületes iparüzlet. A kamatot nem az állam, ha-
nem a társadalmi viszonyok határozzák meg ; az állam azon 
kamatlábot csak tekintélyes hitelességgel mondja ki. A leg-
éberebb államgazdászok bevallották, hogy mainap az ipar-
íizlet rendesen nem hoz be többet, mintsem 10 száztólit ; 
mikor tehát az állam a kamatlábat 5 száztóliban megálla-
pítja, csak a viszonyok mibenlétének hivatalos nyilatkozatot 
ad ; mikor az ötszáztólinál magasabb kamatot letiltja, nem 
tesz mást, mint a munkát védi, hogy ez minden jutalom nél-
kül ne maradjon, és a munkást, hogy megélhessen. Már pe-
dig, lia a viszonyok nem engednek 10 száztólinál több nye-
reményt, és a munkás épen annyit tartoznék adni a tőke-
birtokosnak : a munka jutalom nélkül maradna, a munkás 
tönkre jutna. Es lia az államnak érdekében van, hogy a 
pénztőke forgalomba jöjjön ; szinte nagy érdeke van, hogy 
a munka az ö megérdemelt jutalmai által élesztessék. Pang 
a pénzforgalom, ha a tőke nem hoz nyereményt ; de pangani 
fog az szinte, ha a munka érdemelt jutalom nélkül marad. 
Mind a kettő egyenlő érdekű. A munka oly szükséges, mint 
a töke; a munka tartja fön és növeli a tőkét; a tökének, 
mint a szervezett testben a vérnek, el kell osztatni, hogy a 
test egészséges lehessen. Ha pedig a tőkebirtokos 10 kama-
tot vesz, ha munkás semmit nem kap a nyereményből : a 
tőke egy helyütt magasra fog torlaszoltatni, másik helyen 
váltig megfogyni. Ezt a szervezett testben vértorlódásnak 
nevezzük, mely szélütést hiv fel magára. Mikor tehát az ál-
lam a társadalmi viszonyok által megállapított kamatláb 
fokát hitelesen kimondja, nemcsak az igazságot, a jogossá-
got védi, hanem a közjó érdekeit mozdítja elő. Nincs okos 
államár, aki tagadná, hogy az állam sem egyiket, sem má-
sikat nem köteles védelembe venni. Igy vannak igazolva az 
uzsora-törvények társadalmi, nemzetgazdászati szempontból ; 
igy van kimutatva az állam kötelessége azon törvények 
föntartására, miután hittanilag túlságig vannak igazolva. E 
térre léptünk, hogy az államgazdászokkal szót válthassunk, 
miután nekik tetszett a hittani térről egészen kilépni, s 
mégis bizonyos e nemben is, hogy a vallásos és erkölcsi igaz-
ság, melyet csalhatatlanul az egyház hirdet, mindig igazság 
az állami, a társadalmi téren is. A religio societas ; ami vele 
ellenkezik, az társadalom-ellenes. Miután az Isten mindnyá-
junkat társadalomban és társadalomra teremtett, oly igazsá-
gokat nem szabhatott előnkbe a hit terén, melyeknek alkal-
mazása, a társadalom javának megrontása volna. 
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Igaz, e téren is makacsul vitatják, hogy a repressiv 
törvények megszüntetését az adósok érdeke kivánja, mivel 
a tőkepénzes, látván az uzsora-törvényekből eredhető ve-
szélyt, emiatt magas kamatot követel. — Csakhogy különös, 
miszerint ezt a tőkepénzesek mondják. Ok fosztogatják az 
adóst, mivel a törvény őket fenyegeti. Talán megfordítva 
áll, hogy azért fenyegeti őket a törvény, mivel a tapasztalás 
mutatja, hogy fosztogatni szokták az adóst magos kamattal. 
Legjobb volna, soha nagyobb kamatot nem követelni, mint 
a törvényes, és bizton volnának a törvény előtt. A gyilkos 
épen igy okoskodhatnék : azért ölöm meg kínozva, akit 
megölök, mivel engem a törvény fenyeget. Mi a kihozás ? 
Törüljétek el a gyilkosság elleni törvényeket, szeliden fo-
gom megölni, akit megölök. Törüljétek el az uzsora-törvé-
nyeket, akit kifosztok, azt lárma nélkül fogom kifosztani. — 
Sok tökepénzes soha sem lesz, akár van uzsora-törvény, 
akár nincs ; a tőke mindig keveseknek birtoka, az uzsora 
is keveseknek lesz iparüzlete, s igy az adós, a megszorult 
munkás mindig kevés, vagy épen semmi választást sem te-
het. Sőt közérdek, hogy a tőke ne hozzon túlságos nagy jö-
vedelmet, mert különben a tőkebirtokosok a munkától fel-
mentetnek, és kiki, felhagyva a munka általi nehéz kereset-
tel, uzsorás lesz. Nincs-e panasz mindenütt, hogy a földbir-
tokosok, feladva a gazdálkodás gondjait, fővárosokban kere-
sik a gondtalan henye életet ? A tőkék nagy előnye nem 
más mint a henyeség dévajkodása a munkások szorgalmá-
nak gyümölcséből. 

Midőn a törvényes kamatláb fölötti kamatot az adós 
erdekéből védik, az uzsorást szeretetre méltónak festik. 
Bentham, államgazdász megtette. Az utilitarius szigorú lo-
gikus, nem ijed meg a szoros lehúzásokon. — Valóban, a 
tőkepénzes, ki 20 száztóli kamatot vett adósától, ennek 
nagy jótevője lett, mivel egykét év múlva tönkre hozta. Az 
adós hálával tartozik uzsorásának, mivel munkájának min-
den gyümölcsét elfoglalta, nemcsak, — — az adósnak előb-
bi, és becsületesen szerzett birtokát elvitte. Törültessék el 
az uzsora-törvény, a kaján szeretetteljesnek, a bün erény-
nek, a gyilkos életadónak, a fosztogató jótevőnek nevét ve-
szi fel a társadalomban. 

Az adós érdeke után felhozatik a társadalom érdeke. 
,A magas kamat elnyeli akis birtokot, de szilárdítja a tőkét. 
Egy szilárd tőke a társadalomban felér tíz gyenge tőkével.' 
— Legalább bevallatik, hogy az uzsoráskodás a kis birto-
kokat sorban nyeli. Gazdagodik az uzsorás, koldusbotra 
jön az adós. Melyik nyújt többet a közjóra ? A kis tőke szá-
zaknál munka mellett becsületes háztartást ad sokaknak ; 
nyelessenek el ezen kisebb birtokok a nagyobb tőke által, a 
kis birtokosok, kik munkálkodnak, teljesen birtoktalanokká 
válnak ; míglen kis birtokuk volt, aránylagos tőkét is kap-
tak kölcsön ; elveszvén a magas kamatban birtokuk, hitelök 
is el fog veszni a további kölcsönre ; nem lesz hitel, mely 
tökét kölcsönözhessen, nem lesz munka sem, mely a tökéből 
termeszthessen. Egy gazdagra fog esni 10,000 koldus, kik 
nem többé adósok, hanem a tőkepénzes napszámosai lesz-
nek. Ily helyzetet, ily társadalmi viszonyt alig fog valaki 
józan észszel jónak, helyesnek mondani. 

Igaz, hogy az államnak nagy érdekében van, hogy az 
országban a nagy tőkék föntartassanak, a kisebbek pedig 

növekedjenek. De a szabad kamat a kisebb tőkéket elnyeli, 
a nagyokat aránylag nem növeli. A töke csak az által szü-
letik és növekedik, amit az ember önmagától megtagad. 
Temperantia szüli, gyarapítja a tőkét. Amit a háztartás, és 
a fényűzés megemészt, az a tőkéből vész el. A nagy kamat 
nem enged gyarapodást a kis tökének, de, mivel a nagytő-
kebirtokosnak alkalmat ad fényűzésre, ennek tőkéjét sem 
fogja aránylag gyarapítani. Mig a mérsékelt kamat növeszti 
a kis tőkét, növeszti a nagyrot is ; azt, mivel a munka gyü-
mölcsének egyik része az adósé, ezt, mivel a nagytőkést is 
munkára, és gondos takarékosságra kényszeríti. „A nagy 
kamat, mondá Jaubert, alkalom a munkátlan gazdagodásra, 
mely által a polgárok a hasznos munkától elvonatnak." 
Nem növekedik tehát a magas kamat által a kis töke, mivel 
a jutalom egészen a hitelezőnek kezébe megy; nem növeke-
dik aránylag a nagy tőke sem, mivel ennek birtokosa henye 
lesz, a munkától elvonatik. 

Nagyobb érdek az erkölcsi. Ha gondoskodik az állam 
az anyagi javakról, nem szabad elfelednie az ei'kölcsi jót sem 
a társadalomban. A magos kamat, magában bün, lelketlen 
zsarolás, pedig a munkáson. Homo homini lupus, non homo 
lesz ezen utón. A közjó közérdeket parancsol : a magas ka-
mat minden érdeket elöl polgártársa iránt. Legyen iparüz-
let, de egyszersmind legyen ez becsületes, legyenek szorgal-
masok a polgárok, de ne felejtkezzenek soha se, hogy pol-
gártársaik nem vakeszközök az ő egyes jólétükre. 

Mind erkölcsi, mind állami, mind társadalmi, mind 
politikai, mind nemzetgazdászati érdekek az uzsora-törvé-
nyek föntartását követelik. Ez azonban nem ellenzi, hogy 
az állam, ha a társadalmi viszonyok a becsületes iparüzlet 
nyereményeit 10 száztólinál középszámmal magasabbnak 
fogják mutatni, a kamatlábat fel ne emelhesse. Ez jogos, 
igazságos, méltányos is lesz, hogy a tőke és a munka arány-
lagos részt kapjon a nyereményből. És ha most a lex civilis 
az erkölcstan előtt az ötös kamatot megengedi, nem fog 
szólhatni a magasabb kamatot engedvényező lex civilis el-
len is . . . . nisi sacra Sedes aliud statuerit. 

SZABADKA, aug. 17-én. Városunk tegnapelőtt egy 
ritkábban fölmerülő örömben osztozott. T. Radies János ka-
locsa-megyei áldozár, Probojcsevits János prépost-plébános 
ur vezérlete mellett mutatá be a Mindenhatónak zsenge sz. 
miséjét a tlieréziai egyházban. Városunk arcza örömtől su-
gárzott, mert keble édes szülöttjét láthatá az ur szentélyé-
ben a vérnélküli áldozatot bemutatni. Lehetetlen ide vonat-
kozólag fel nem emlitenem főt. Hoffman Péter sz.-rókusi 
lelkész urnák a sz. ünnepély alkalmával tartott kenetdús 
beszédjének főbb mozzanatait. A szónok ur először is a papi 
élet fenségére és magasztosságára figyelmezteté felszentelt 
paptársát és a jelenvolt hiveket ; majd azután a legszentebb 
és legfontosabb papi kötelességekre utalt, szónokilag ecse-
telvén, hogy mind e kötelességek a vallásosság által meg-
szentelt hazafiúi érzületet nem zárhatják ki ; hogy Isten és 
haza, ez azon két eszme, mely papi életének elválaszthatlan 
két sarkpontját képezi ; ugyanezért inté uj paptársát, hogy 
az evangeliom világa mellett tanitsa sz. István elárvult nem-
zetét, mely igazán boldoggá csak a sz. hit által lehet, ide-
vágó példákat szakitván ki nemzetünk boldogabb időiből, 
midőn őseink még gyermekded szeretettel és tisztelettel vi-
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seltettek a Szűz Anya iránt s a sz. Szűz képét zászlóikra is 
felemelék s büszkén elöhordozák, s igy zárá be a szónoki 
ihletséggel előadott kenetdús beszédet. 

Mig igazak maradnak az irás szavai : messis quidem 
multa operarii autem pauci — a primitiába mindig kettős 
öröm vegyül, egyik az egyházé, a másik a hivő keresz-
ténységé. Az egyház nyer munkásokban, a kereszténység 
nyer lelkiatyákat. 

Ha Isten ugy akarja, városunk mától kezdve hat éven 
át minden évben élvezendi azon boldogító örömet, melyet 
neki keble szülöttjei zsenge sz. miséje szokott kölcsönözni. 
Addig is mig majd a jövő és legkedvesebb ünnepélyéről is 
szerkesztő urnák ismét uj értesítő vázlatot hozandunk, az 
uj áldozár áldása maradjon velünk és városunkkal. 

Szárics László. 
E R D E L Y , sept, 6-án. Mivel a protestáns atyafiak 

nem csak hirlapokban és tanodáikban, hanem még a tör-
vényhozó termekben is minden tartózkodás nélkül hirdetik 
azt, hogy csak a protestantismus tartotta fön e hazában a 
magyar nyelvet és alkotmányt ; ugyanazért nem lesz érdek-
telen a Religionak hasábjain fölemlíteni, hogy az apanagy-
falusi újonnan megtért katholikusok nyilt homlokkal meg-
vallják, miszerint, ha ők szent hitünkre át nem jönnek, és 
ha Erdély püspöke hozzájok katholikus papot nem küld 
vala, ki őket és gyermekeiket lelkesen oktassa, rövid idő 
alatt tökéletesen eloláhosodtak volna, mert a protestáns lel-
kipásztor hosszabb idő óta figyelmet sem fordított reájok 
szegényekre, gyermekeiket nem oktatta, és csak azon törte 
fejét, hogyan vegye föl tőlök a papbért. Ily tartalmú nyilat-
kozatokat még sok más helységben lehet hallani, ugy any-
nyira, hogy nem kellene sok erőlködés annak bebizonyítá-
sára : miszerint legkevésbé állithatni, hogy a protestantis-
mus tartotta fön, főleg Erdélyben, a magyar nyelvet. 

Ezt előre bocsátva, mint, katholikus ember, nem tehe-
tem, hogy a nyilvánosság előtt ne fejezzem ki keblemnek 
örömét, mely folyó hó 2-án eltölté azt. Tudja már a t. cz. 
olvasó közönség, hogy mult év két utolsó hónapjában 17. 
család Apanagyfaluban szent hitünkre áttért, ezeknek szá-
ma Isten kegyelméből időnkint szaporodott, ugy annyira, 
hogy ma Apanagyfaluban 25. katholikus család van. Nagy-
méltóságú főpásztor urunk mindjárt a megtérés után gon-
doskodott arról, hogy hitfeleiuknek addig is, mig Isten di-
csőségére uj templomot építhetne ottan, legyen ideiglenes 
imaházuk, melyben naponti ajtatosságukat végezhessék, 
egyszersmind küldött hozzájok egy jámbor életű szerzetes 
atyát P. Dávid Antalt, hogy ez őket vallásunk szent igazsá-
gaira megtanitsa, és a mindenfelől jövő megtámadások ellen 
védelmezze. Az ártatlan nyáj oly lelkipásztort nyert P. Dá-
vidban, kinek párját keresni kell. 0 minden idejét hiveinek 
lelki javára fölszenteli, s oly buzgósággal működik, mely 
bámulatra méltó. Nmlgu Fogarasy Mihály ur az apanagy-
falusi imaházat fölszerelte szükséges templomi ruhákkal, és 
szent edényekkel, melyeket nagyobb részint Bécsből hoza-
tott, küldött gyönyörű oltárképet, 2. értékes zászlót, melyek 
akármelyik székesegyházba beillenének, két harangot ön-
tettetett, hogy ezeknek ércznyelve ájtatosságra hivja az 
apanagyfalusiakat, — egy szép telket és ahoz tartozó birto-
kot vásárolt 20,000 fton oly czélból, hogy ott rendes paro-

chiát alapítson. Templomot építtetni akarván, miután a he-
lyiség megválasztása iránt különféle vélemények nyilvánul-
tak, elhatározta magában — tehát nem azon alaptalan czél-
ból, mit a Wanderernek roszul értesült, vagy talán csak 
gonoszságból mistificálni akaró kolozsvári levelezője emii-
tett, mintha Apanagyfaluban 7. család a katholika szent hit-
ről elpártolni szándékozott volna — személyesen átment 
Apanagyfaluba, hogy az újonnan megtérteket megbérmálja, 
és egyszersmind kijelelje a helyet, melyen a templom fel-
építtessék. Folyó hó 2 án reggeli 9. órakor taraczkok durra-
nása között vonult be Apanagyfaluba a főpásztor, és a nép 
öröménekei között az imaházba bevonult, hol a vérnélküli 
isteni áldozatot diszes segédlet mellett a M indenhatónak be-
mutatta, és evangelium után ékes, szivreható alkalmi beszé-
det mondott, melyből a kisded nyáj nagyon sok lelki táplá-
lékot meríthetett magának. Szentmise után az imaháznak 
kicsinysége miatt a szabadban osztotta ki a bérmálás szent-
ségét, ekkor is apostoli oktatást intézvén a bérmálandókhoz, 
kiknek száma 55-re ment. A délutáni időt a helyi körülmé-
nyeknek bővebb megismerésére fordítván, az imaház rendes 
kiadásainak fedezésére évenkinti 25 ftot o. é. rendelt, és 
ugyanannyit iskolai szükségletekre is. Estve gyönyörködött 
azon szent énekekben, melyeket az újonnan megtértek pap-
joknak vezetése alatt eldaloltak, és melyekre őket emez 
többnyire az estvéli órákban oktatni szokta. Bámulni kel-
lett, mily haladást tettek a kis gyermekek fél év alatt aa 
irás és olvasásban. Következő napon elfogadtatott a tem-
plom-épitési terv, és egy bizonyos vállalkozó szerződött a 
templom fölépítése iránt, melynek belvilága hosszában 13. 
öl, szélessége és magassága 5 öl leend, —- tornya a ke-
reszttetejéig 16. öl fog lenne, a torony bádoggal, a templom 
fedele és a sekrestye cseréppel fog fedetni. 

Őrizzék meg a védangyalok a kisded apanagyfalusi 
kath. nyáját, minden lelki veszedelemtől, s adja Isten, hogy 
a szent keresztnek fénye naponta inkább és inkább terjedjen 
e vidéken. 

Egy rom. katholikus. 
ROMA, sept. 1-én. A mult hó 25-én szent Lajos ünne-

pén a franczia templomban tartott fényes isteni-tiszteleten 
szentsége, a bíbornoki testülettel jelen volt. A misét Rossi-
Vaccari colossusi érsek tartotta. 0 excja Sartiges gróf fran-
czia követ, a követség személyzetével, továbbá a franczia 
sereg főtisztjei által kisértetve, fogadta a pápát az ajtónál. 
A templomban a papság által fogadtatván a sz.-atya a legm. 
Oltáriszentség imádására ment, azután egy kis ideig sz. La-
jos oltáránál imádkozott. Jövet s menet franczia csapatok a 
katonai tisztelgéseket tették ő szentségének, ki a legnagyobb 
lelkesedéssel fogadtatott. Aug. 26-án a Vatican egy kápolná-
jában Place marseillei püspököt szentelte fel. A felszentelési 
ténykedésnél segédkeztek a Loretto-Recanati, és a porphy-
nei püspökök, a sz.-mise alatt pedig a reggiói érsek és a 
calvii püspök. — Az ünnepély végével a pápa a trónte-
rembe ment, hogy ott kihirdesse a keresztről nevezett bol-
dog Pál, a passionisták alapitójának szenttéavattatása ügyé-
ben hozott határozatot. O szentsége helyet foglalván, a por-
toi bibornok-püspök Patrizi a szertartások congregatiojának 
elnöke, Bartolini ugyanennek titkára, és Minetti promotor 
jelenlétében a titkár olvasta a határozatot, melynél fogva 



két, a boldog közbenjárására eszközölt csudatény valónak 
nyilatkoztatik, u. m. a buza megsokasitása a vetrallai szen-
télyben, és egy rákfenének hirteleni gyógyítása. — A passi-
onisták fönöke letérdelvén ő szentsége előtt, köszönetét nyil-
vánitá a pápa határozata fölött, mely remélni engedi, hogy 
boldog Pál az egyházi tisztelet legmagasabb fokában fog nem 
sokára részesittetni. Erre a pápa meghatóan válaszolt, mint 
szokta hason alkalmakkal, megáldotta a jelenvoltakat, s láb-
csókra bocsátotta. — Az „Unita Cattolicá"-ban a Pepoli 
rendeletére Paduaban a de Rua-féle camaldoli szerzetesek 
házának rendőri kikutatásáról következő részleteket talá-
lunk. 4-ről ötödikre éjjel 2 órakor a szerzetesek szokás sze-
rint szent zsolozsmáikat végezték, midőn egy rendőrfőnök 
40 emberrel a kapunál csengetett. A kapus azonnal jött, 
kitol a törvény nevében bebocsátást kérlek. Ez percznyi 
türelemért esedezett, hogy elhozza a kulcsot, hanem ezt be 
nem várván a kaput betörték. A házfőnök a chorusból ki-
lépve, a templom ajtajához jött, hol már azalatt fegyveresek 
állottak nagy zajt csinálván. A rendőrfőnök, megígértetvén 
hogy senki sem fog távozni, megparancsolta, hogy a zso-
lozsma félbeszakittassék, mivel kutatás fog történni. A ku-
tatás soká tartott, mert minden átvizsgáltatott, de eredmény 
nélkül, mire a csendőrök szelídebbek lettek, bort és kávét 
kértek, mi meg is adatott. 7 óra felé távoztak, Írásbeli nyi-
latkozatot hagyván hátra, miszerint semmi gyanúst nem ta-
láltak. Különben a ,Dirit to' ugy találja, hogy a paduaiak 
túlságosan katholikusok, és azért újjáalakításra szorulnak ! 

BERLIN, aug. 29-én. A némethoni katholikus sajtó-
közegek egyik legtekintélyesbike a müncheni ,Historisch-
politische Blätter' jun. 16-i füzetében egy, Austriából kelte-
zett felhívást közöl Némethon katholikusaihoz. Miután Po-
roszország támadásának igazságtalanságát kimutatta volna, 
felhívja a német, s különösen a porosz katholikusokat, hogy 
tagadják meg hozzájárulásokat ama forradalmi és katholi • 
kus-ellenes politikától, mely az utolsó, valóban katholikus 
hatalmat, a sz.-szék függetlenségének legfőbb védőjét meg-
dönteni készül. Bizonyára igazságtalan ama politika. A bis-
markellenes tüntetések nálunk nem is hiányoztak, azonban 
semmi komoly ellenszegülés a porosz katholikusok részéről 
nem történt. Katholikus tábornokok, mint Vogel v. Falken-
stein, Proudzinski, Clausevitz kötelességeiket a harcztéren 
hiven teljesitették, és mint a hivatalos tudósításokból kitű-
nik, részök volt az eredmény létesítésében, ugy mint a ka-
tholikus ezredeknek. Tiltakoztunk utolsó perczig a háború 
-ellen, de ettől kezdve kötelességünket teljesítettük. A neve-
zett felhívásnak tehát eredménye nem volt, noha arra hivat-
kozott, hogy Istennek inkább mint az embereknek kell en-
gedelmeskedni. A porosz katholikusok kötelességüket telje-
sitették a fejedelem iránt, a bíráskodást a liarcz igazsága 
fölött Istenre bizván. És váljon mi fog történhetni ? A porosz 
király porosz-német birodalmat alkot, melyben ha az első 
tervhez ragaszkodnak, t. i. a kettős szövetséghez, a katho-
likusok kisebbséget képeznek. Ha ellenben az osztrákon 
kivüli németség egy szövetségben egyesül porosz vezetés 
mellett, sokkal kedvezőbb állást foglalhatnak. Váljon minő 
lehetend a pártoknak és nevezetesen a katholikusok állása 
a poroszositott Némethonban '? Poroszhonban a katholiku-
.sokon kivül valódi igaz conservativ nem létezik; Némethon 

többi részeiben, ha és ahol vannak, régi fejedelmeikhez hí-
vek maradandnak. Ezek a kormány ellenesei leendnek, de 
befolyásuk kevés, vagy semmi. Mindenütt, Poroszországban 
mint másutt, a liberálisok nagy számban vannak, és ezek 
az unificatio harczosai. Ezekkel leend a porosz német kor-
mánynak dolga, azaz forradalmi kivánalmaikkal. A kor-
mány támaszkodva katonai s bureaucraticus szervezetére, 
ellen fog állani, és pedig egy darab ideig sikerrel. Ezen kö-
rülmények között egy harmadik párt, melynek határozott 
nézetei és elvei vannak, legyen bár csekély, jelentékeny 
befolyást nyerhet. Két oldalról érdekük leend eme pártot 
kímélni. De a német katholikusok ennél többet is tehetend-
nek. Ok, ha egész Németország egyesül, a népség kétötöd 
részét képezik, és a jövő parlamentben a szavazatoknak leg-
alább egy harmadáról rendelkezhetnek. Saját jogaik védel-
mére szorítkozva, ők helyzetek, állásuk kötelmeit lelkisme-
retük kötelmeivel kiegyeztethetik. Ok tartózkodhatnak más 
politikai programm alkotásától, ami nekik a szabad mozgás 
lehetőségét adandja meg, mérséklöleg hathatnak s nagy be-
folyást szerezhetnek. Bizonyára jobb, ha a német katholi-
kusok összesen egy, habár protestáns kormány alá kerül-
nek, mintha a kath. poroszok feláldoztatnak, hogy az éj-
szaki szövetség túlnyomó protestánsai által elnyomassanak. 

GENF, aug. 29. Az itt megjelenő lapok közöl egy 
sincs, mely ellenünk nem törne, mindannyian, habár sza-
badságot és türelmet hirdetnek szóval, mégis vagy hitün-
ket, vagy a nekünk kedves személyeket sértik. Kettő kö-
zölök különösen kedvét találja eme mesterségben, és nincsen 
nap, melyen katholikus áldozáraink közöl egyiket vagy má-
sikát meg nem támadná, a gúny nyilait ellenök nem szórná. 
Egyik a radicál eszméknek a politikában, és a túlnationa-
listicus iránynak a vallás dolgaiban győzelme mellett küzd-
vén naponkint, piszkolódik, és pedig olyannyira aljas mo-
dorban, hogy csak utálattal lehet tőle elfordulni. A másik 
komolyabb irányúnak látszik, szorosan protestáns és radi-
cálellenes, hanem ha rólunk szól, ha szellemdús akar lenni, 
nevetséges lesz, ha tréfál, goromba, neveletlen. Nem rég a 
„Pierot" (ez czime) levelet közlött „egy katholikus" aláírás-
sal, mely telve volt epéskedésekkcl Mermillod püspök, és 
papsága ellen. A levelező arról vádolta a püspököt, hogy 
néhány gyermeket orzott el szegény szülőktől, természete-
sen proselytáskodási szándékból. Később a hamis tudósitó 
szerint ezen gyermekekből a ,sekrestye banditái' lőnek. 
Hogy ezen aljas rágalomnak a valószínűség látszatát nyújt-
sa, elég szemtelen volt az utczát megnevezni, a gyermekek 
számát, a lakást, hol szülőik tartózkodnak, több személy 
neveik kezdő betűivel jeleztettek. Ezen készített történe-
tecske még sem aratta a reménylett sikert, és mindenből ki-
látszott, hogy a szerző, ki katholikusnak mondá magát, 
protestáns. Minden oldalról visszatetszés nyilvánult, és elég-
tétel követeltetett. A „Pierot" hozott is czáfolatot, azonban 
a levél irója most sem hallgatott el, hanem előbbi hazugsá-
gait ujabbakkal tetézte, egész seregét adván a részleteknek, 
melyeket azonban senki sem constatálhatott. A pohár csor-
dultig megtelt, és a katholikusok meg akartak győződni 
arról, ha váljon a törvényszékek érnek-e valamit még ? A 
,Pierot' bepöröltetett. Érezvén azonban a reá mérendő csa-
pást, visszavonta a tudósítást, mi azonban nem gátolhatta 
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az itélet kimondatását, mely által a kiadó elitéltetett mint 
bűnös. A szerző nem lett megnevezve, hanem sokan a levél 
irályából felismerhetni vélték a sz. evangelium egyik ige-
hirdetőjét, ki már több izben szóval és röpiratokban megtá-
madta szent hitünket. A pör folytáni tárgyalások mégis nem 
menthették ki a gyanútól legalább, habár ő határozottan 
tiltakozott a szerzőség ellen. Soha, még a protestánsok sze-
mében is, támadás annyira nem volt népszerűtlen, mint ez, 
és néhány hét óta a kibékülés szele fú. E hó elején canto-
nális lövészet tartatván, ez alkalmat felhasználták a legba-
rátságosabb érzelmek kifejezésére. Fazy ur, a radicál párt 
régi főnöke, áldomást mondott a genfi köztársaság összes 
polgárai közötti legőszintébb egyenlőség és testvériesség 
érzelmeire, néhány katholikus szónok elragadtatásukban 
engedményeket adtak, a protestánsok pedig siettek ezen 
engedményekről tudomást venni, és cserében adtak üres 
szavakat, csattanós szólamokat. Nem sokára alkalmunk 
leend tapasztalni, mennyit jelentenek eme szólamok. Van-
nak dolgok, melyekről szépen lehet szólani ünnepélyes la-
komák alkalmával a bor-szülte hévben, de melyekről el 
szoktak feledkezni, midőn a hideg vér ismét visszatér. Senki 
sem óhajtja nálunknál jobban azon szerencsétlen egyenet-
lenségeknek megszűnését, melyek kis hazánkat dúlták, sze-
retnők, ha a pártok szenvedélyes versengése helyébe a közjó 
őszinte testvéries szeretete lépne. Örvendenénk különösen, ha 
velünk katholikusokkal őszintén minden hátsó gondolat 
nélkül bánnának, de ismételjük, erre szép szólamok elég-
telenek, tényeket kivánunk. 

Drouyn de L'huys külügyminister Crémieuxnek vála-
szolta, hogy ö ministersége is értesült azon erőszakoskodá-
sokról, melyek Bukurestben a zsidók ellen elkövettettek, s 
azonnal irt is az oláh kormánynak, miszerint „a franczia 
kormány nem akarja, hogy ily jelenetek ismétlődjenek." Ez 
igen szép gondoskodás, dicsérendő is ; de hát miért nem ér-
tesült ő ministersége azon erőszakoskodásokról is, melyek 
Italiában a püspökök ellen személyenkint, s a kath. egyház 
ellen átalában elkövettetnek? És ha mégis értesült, mert nem 
értesülnie lehetetlen, miért nem ir Florenczbe is igy : „nem 
akarom az ily jelenetek ismétlését" '? — Ha akarom látom. 

ha nem akarom nem látom, teszek amit akarok. Dat veniam 
corvis, vexât censura columbas. 

A florenczi minister rendelete igy szól : „A király kor-
mánya a cultus szabadságát mindenütt fön akarván tartani, 
a körmeneteket a templom falai közé zárja, nehogy zava-
rokra adjanak alkalmat. Ahol a püspökök mégis a templo-
mon kivül is akarnának körmenetet tartani, erre legalább 
húsz nappal előre kérjenek engedélyt a polgári hatóságtól." 
A szabadság = tömlöcz a szabadelvüség szótárában. A go-
noszokat, kik az ajtatoskodókat istenes cselekedeteikben za-
varják, nem akarják megbüntetni, (hogyan is büntetné őket, 
mikor azok a minister testvérei ?) büntetik a jámborokat. 

Francziaországnak Afrika nyugoti részén ,Gabon* 
nevü gyarmata van. Ide jött Como folyó partjairól Pahuin 
néptörzs, kért letelepedhetni. Fleuriot de Langle admiral 
engedett kívánságuknak, mivel e néptörzs ügyes vadász az 
elefántok ellen, s ennek fogaival a legnagyobb mérvű keres-
kedést üzi. A törzsnek főnöke kérvényezett a missio vezéré-
nél is, hogy ők keresztények akarnak lenni, legalább gyer-
mekeiket e religioban neveltetni.— Igy hozza az Isten Pahuin 
néptörzsöt az igaz hitre. 

A canonjogi könyvészet a franczia papok polgári al-
kotmányáról a forradalom alatt több okmánygyüjteménye-
ket tartalmaz, melyek egyenkint igen becsesek, összesen pe-
dig megbecsülhetetlenek. 1) Gollectio brevium atque instru-
ctionum SS. D. N. Pii papae VI, quae ad praesentes Galli-
canarum ecclesiarum calamitates pertinent. Augustae Vin-
delicorum, typis Guill. Hamm junioris 1798. Egy kötet, 350 
lap, toldalékokkal. Gyűjtője volt Hulot Henrik, reimsi áldo-
zár. — 2) Salisburgensis cujusdam religiosi in „Collectionem 
brevium SS. D. N. Pii papae VI, quae ad praesentes Galli-
canarum ecclesiarum calamitates pertinent" irreligiöse in-
vecti débita castigatio. In hoc opere brevia quaedam nova 
continentur, et varia episcoporum totius catholici orbis testi-
monia, quibus magis ac magis perspicuum est, ecclesias omnes 
in reprobanda civili constitutione cleri gallicani cum Sede 
apostolica et clero gallicano ipsius communionem obtinente 
prorsus esse concordes. Aug. Vindelicorum. Voenit apud 
omnes ejusdem civitatis bibliopolas. 1800. — Ennek is gyűj-
tője Hulot volt, ugyszinte : 3) Nova appendix brevium SS. 
D. N. Pii papae VI. aliarumque pontificiarum epistolarum, 
quae ad praesentes gallicanarum ecclesiarum calamitates per-
tinent. 4) Brefs et instructions de Notre Saint Père le Pape 
Pie VI publiés depuis 1790 jusqu' en 1796. Rome, impri-
mérie de la Chambre apost. 1797. Két kötet, 596 és 634 lap 
Guillon áldozártól. — 5) Recueil des décisions du Saint-Si-
ége apost. rélatives à la constitution civile du clergé depuis 
1790 jusqu' en 1799. Rome 1800. Három kötet 400, — 396, 
és 402 lappal. — 6) Végre, Documents inédits relatifs aux 
affaires religieuses de la France 1790 à 1800. Paris, chez 
Didot 1857. Két kötet Theinertől. — Talán ezen munkák 
czimei is meg fogják győzni a minket interpelláló jó lelket, 
afelől, hogyan mondhattuk : hogy ha a magyar országgyűlés 
a legkedvezőbb viszonyt is decretálná, mink azt magunktól 
el nem fogadhatnék, mivel az egyház-államközötti viszony-
ban egyetlen egy püspök, de még ezeknek gyülekezete sem 
törvényhozó, hanem csak a pápa. Sz. István alkotmánya az 
egyházra nem azért volt érvényes, mivel sz. István decre-
tálta, hanem mivel a pápa szentesitette. Csak kevesebbé kell 
szakadár febronius tanokkal saturálva lennünk, átlátjuk a 
tétel igazságát. Ki is foszthatná meg érvénytől a concorda-
tumot, ha nem az aki azt aláirta ? Mink, vagy a magyar 
püspökség irta azt alá ? A magyar püspökség ebben csak 
gondos és kötelezett érvényesítő, nem pedig törvényhozó. 
Ha áll a concordatum, hogyan fogadhatna el a püspökség 
más állami intézkedést ? 

VEGYESEK. 

A szathmári székesegyházi káptalan bánat- és I 
fájdalomteljesen jelenti, miszerint szeretett kartársa 
főtisztelendő M a y e r h o l d A n t a l olvasó kanonok, 
a bold. Szűzről czimzett poroszlói tiszteletbeli apát, s 
koronával diszitett aranyérdemkeresztes, f. hó 5-én 
fáradhatatlanul munkás életének 84-ik évében, a vég-
szentségek példás felvétele után jobb létre szenderült. 
Az üdvözült aranymisés áldozárban a szathmári egy-
házmegye nestorát, kegyes emlékben fenmaradandó 
buzgó papját, köztiszteletben állott fiát vesztette el. | 
Hűlt tetemei a székesegyházi sírboltba f. hó 7-én d. u. 
4 órakor fognak letétetni. Az örök világosság fényes-
kedjék neki ! 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Mily befolyással birnak a vallásos tár-
sulatok ? stb. — Primitiae. — Egyházi tudósítások. — Ve-
gyesek. 

Mily befolyással birnak a vallásos 
társulatok, igy például a Mária, élő-rózsafiizér, stb. 
társulatok a hitélet és kath. érzület lolélesztése és 
növelésére ? Mikint lehetne ezen társulatokat a nép 

számára kedvesekké és hasznosakká tenni ?*) 

Isten szentegyháza — a haldokló Krisztus 
mintegy második Ádátn oldalából alkotott és szent-
séges vérével öntözött ez ősrégi társulat — minden 
egyéb társulatok anyja és példányképe. E társulat-
ban szakadatlanul folyt ama Krisztus vérétől pirosló 
nagy patak, mely a kálvárián a kereszt tövében fa-
kadván, hét érre oszolva, üdvöt árasztott az egész 
világra. E társulatban le vannak rakva a tudomány 
és tidveszközöknek minden kincsei, melyek az egész 
világ népeinek felvilágosítása és az igaz utrai tere-
lésére elégségesek. Az ember részéről csak egy kí-
vántatik, hogy t. i. mindnyájan, kik szellemileg be-
tegek és az ördög fogságában biineik terhe alatt 
roskadozva nyögnek, az erős hit és kellő készület 
edényével ellátva, e nagy folyam hét ágából (a 
szentségekből) merítsenek vizet, mely szökellik az 
örök életre. 

Amig e hit nem csupán az egyes ember birtoka 
volt, hanem behatván a család bensejébe, községek, 
sőt országok és birodalmak kormányzatába is be-
folyt s a közéletben, úgymint a törvényhozásnál, 
irányadóul szolgált, nem vala szükség vallásos tár-
sulatokra, minthogy az emberek már úgyis önkényt 
Krisztus, az isteni igazság napja és annak egyedül 
tidvözitő egyháza felé irányultak. 

Azonban a 13. században kiütött albigaiak 
tévtana Europa legnagyobb részében megingatá a 
hitet s ennek talpkövét — az egyházat. Valamint 
soha, ugy jelenleg sem felejtkezett meg az isteni 

*) A mária-kemendi kerületi papság dolgozata. Szerk. 

jegye s arájáról. Az átalános romlottság meggátlá-
sára, mely bősz árként mindeneket felforgatni fe-
nyegetett, az isteni gondviselés sz. Domonkost sze-
meié ki, ki rózsafüzérrel kezében maga köré gyüjté 
a jobbakat s az ige hirdetése által százezreket veze-
tett vissza az egyház anyai ölébe. Látván pedig, 
mily bő gyümölcsöket terem a sz. olvasó imádko-
zása, melyet a bold. Szűznek mintegy zsolozsmájaul 
tekinte, lassankint vallásos társulatba gyüjté össze 
azon jámborokat, kik ezen ajtatos gyakorlatban buz-
gólkodtak. Igy keletkeztek a jelenleg annyira elter-
jedt sz. olvasó-társulatok. Később gazdagon ellátták 
búcsúkkal ezen társulatokat a romai pápák, minek 
következtében csakhamar virulásnak indultak s 
nem csupán a nép és középosztályuak között ter-
jedtek el bámulatos gyorsasággal, hanem fejedelmi 
vérből származott férfiak is vetekedve siettek tago-
kul felvétetni, kik mindannyiszor különös megtisz-
teltetésül tekinték, lia az olvasót nyilvánosan imád-
kozhaták, bizonyos napokon a társulat körmenetei-
ben részt vehetéinek s a töredelem és Oltári-szent-
séghez nyilván járulhatának. 

A 16. században kiütvén a vészteljes hitujitás, 
Isten ismét felköltött szive szerinti férfiakat, kik 
Elias szellemében az isteni malaszt teljével mintegy 
erős védfalat képeztek Isten sz. egyháza körül a 
Krisztus és földi jegyese ellen vivott harczban. E sz. 
buzgalmu férfiak tehetségeikhez képest teljes ere-
jükből azon voltak, hogy megtérítsék az egyháznak 
azon károkat, melyeket a vallási villongások okoz-
tak vala. Miért is az egész világba küldének hitté-
rítőket, kik az Európában szenvedett veszteséget a 
tengeren túl uj, buzgó tagok megtérítése által kipó-
tolnák. Halhatatlan érdemeket szereztek maguknak 
e tárgy körül loyolai sz. Ignácz, paulai sz. Vincze 
és mások, kik az általok alapitott szerzetes rendek 
és papi congregatiokkal szoros kapcsolatba hoztak 
különféle egyleteket és társulatokat. E társulatoknak 
köszönhető, hogy egész a jelenkorig a szerzetes ren-
dek működése eredménytelen nem maradt, mert 
mintegy közegekíil szolgáltak, melyek által Isten-
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nek ama választottai befolytak a zilált családi és 
társadalmi viszonyokba, majd élesztve a hitet, majd 
ápolva a vallásos érzületet, majd oszlatva a tudat-
lanság homályát, majd igaz útra terelve az eltánto-
rodottakat, majd óva és visszatartva a vallási két-
kedés és közömbösség feneketlen örvényétől, majd 
biztatva, bátoritva, védve és megerősítve a határo-
zatlan, kétkedő és ingadozókat. 

Jól tudja a sátán, mennyi hasznot hajtottak és 
hajtanak az egyháznak a szerzetek, papi congrega-
tiok és ezekkel szoros összefüggésben levő társula-
tok és egyletek, melyeket a világ fiai mindekkoráig 
oly gyakran és méltatlan félreismertek, megvetet-
tek, gyaláztak. Jól tudja, mondom, s ennélfogva nem 
is szűnt meg soha arra törekedni, hogy e jól rende-
zett tábor felbomolják, Krisztusnak e vitéz csapata 
végkép megsemmisüljön. Mi a 18. században majdnem 
sikerült is a gonosznak, királyok, fejedelmek s is-
tentelen hivatalnokok valának az eszközök, melyek-
kel czélját —Krisz tus eme vitéz seregének megsem-
misitését — majd elérte. Igen, uralkodók szövetkez-
tek a szegény, árván maradt szerzetek ellen, daczára 
annak, hogy ők voltak mindenkoron nemcsak az 
emberiségnek átalában, hanem különösen a fejedel-
meknek alattvalóik irányában legnagyobb jótevőik, 
a királyi tekintély és korona legszilárdabb támaszai 
és védői ; miről a bekövetkezett szomorú események 
is fényes tanúságot tesznek. Mert alig töriiltettek el 
a szerzetes rendek és papi congregatiok s oszoltak 
szét az ezekkel összefüggő társulatok, azonnal bu-
ján termett mindennemű tévtan, hitetlenség, vallás 
talanság, istentagadás. U g y látszott, mintha az em-
beriség végképen szakitani akarna Isten-, s egyhá-
zával. Bizonyára, ha Isten még jó korán nem kö-
nyörül, a még itt ott felmaradt jó mag is rövid idő 
alatt elfojtatott volna. Nem csudálkozhatunk afölött, 
hogy az egyház ellen támasztott forradalom vissza-
hatást szült az államban is, mert rendesen ugy 
szokott történni, hogy a nép kibontakozván, vagy 
jobban mondva megfosztatván azon szellemi féktől, 
melyet a vallás nyújt , csakhamar a világi hatalom 
zabláját sem tűri meg, hanem egyaránt támadja 
meg az egyházi és világi tekintélyt, minek követ-
keztében minden léptét, nyomát kegyetlenkedés, 
vérengzés, öldöklés jelöli. Ne csudálkozzunk a be-
következett szomorú események fölött, mert miután 
a szerzetes rendek feloszlattak, a papi congregatiok 
eltörültettek, keresztül töretett az egyháznak jól 
rendezett tábora, előharczosai szétszórattak s elvo-
nattak tőle legvitézebb bajnokai, kik képesek lettek 

volna helyre állítani az aláásott tekintélyt s igy 
nem találtaték, ki megvédené Izrael pusztulásnak 
indult s gyermekei után siránkozó falait. 

E valóban szomorú időkben minden kötelék, 
mely az emberi társadalmat isteni s emberi jogok 
és ezredéves gyakorlat alapján összefüzé, lazulni 
kezde s az emberi társadalmat végromlás fenyegeté. 
Végre föleszméltek mámoros állapotukból az ural-
kodók. Egyezkedés s concordatumok által siettek 
országaikban visszaállítani az üldözött vallást, s 
iparkodtak neki tiszteletet s tekintélyt szerezni. Amint 
megszűnt a fagyasztó tilalom, azonnal újra feléle-
deztek a szerzetek s ezekkel ismét virulásnak in-
dultak a vallásos társulatok, melyek iránt a vonza-
lom még folyton élt a hivek szivében, mint hamu 
alatt a parázs. A romai pápák élve ez alkalommal, 
körleveleket bocsátának az egész világ püspökeihez, 
melyekben dicséretekkel halmozzák el e társulato-
kat, megerősitik és bővítik a részükre engedélyezett 
búcsúkat s a püspököket felhatalmazzák, hogy azon 
helyeken, hol szerzetesek nem volnának, mint az 
apostoli szentszék követei, vallásos társulatokat ala-
pithassanak és olvasókat áldhassanak. A püspökök, 
megértvén a főpásztor akaratát, körleveleikben a 
lelkipásztorkodással foglalkozó papságnak igen szi-
vére köték, hogy plébániáikban eféle társulatokat 
alapítsanak s azok mennél szélesebb körbeni elter-
jedésén buzgón közremunkálkodjanak. Ugyanezt 
teszik jelenleg is a püspökök, folyton dicsérik, 
ajánlják, sürgetik a szent czélu egyletek és vallásos 
irányú társulatokat. — Már ha az egész egyház 
ennyire küzd mellettük, lia a romai pápa és az ösz-
szes püspöki kar a Szt.-Lélek által az egyház kor-
mányzatára rendelve ennyi buzgalmat fejt ki beho-
zataluk és terjesztésük körül, s azokat mint a hit 
és istenes élet leghatályosabb eszközlőitnem szűnik 
folyvást ajánlani : hol van azon katholikus, ki elég 
meré§z volna felfuvalkodott önhitségében gyenge 
véleményét az anyaszentegyház csalhatlan ítéleté-
nek elébe tenni ? . . . Ha a szerzetes rendek és társu-
latok eredete, gyarapodása és hanyatlásának törté-
netét tanulmányozzuk, könnyen beláthatjuk, meny-
nyire folytak azok be a katholikus érzület fejleszté-
sére a hivek szivében és a hitélet emelésére a köz-
életben. Ugyanis az egyháztörténelem tanúságot 
tesz arról, hogy amely arányban növekedtek vagy 
hanyatlottak a vallásos társulatok: ugyanazon arány-
ban növekedett s hanyatlott a hivők szivében a hit, 
erkölcsösség és katholikus érzület. Ugyanazon tör-
ténelem bizonyítja továbbá azt is, mihelyt a nép hi-



187 m-

tében inogni s erkölcsileg sülyedni kezdett, azonnal forra-
dalom, lázadás és polgári háborúk rémei áraszták el a vilá-
got, s midőn már ezreknek ártatlan vére hiába patakzott 
vala, mindannyiszor az egyház volt az, ki a felkorbácsolt 
emberi szenvedélyek dühöngő lángjait kioltá, s a társada-
lomba visszahozá a közrendet és bátorságot a szerzetes ren-
dek és vallásos társulatok újbóli felélesztése által ; ő volt az, 
ki a szentély szétszórt köveit összeszedé s újból felépité 
Sión feldúlt falait. 

Ezeket előre bocsátva, nem lesz nehéz megfejteni, mily 
befolyást gyakorolnak ezen társulatok a hitélet és kath. 
érzület felélesztése és növelésére ? Krisztus Urunk a hit és 
istenes élet előmozdítására a szentségeket és az imát rendelé, 
úgymint melyek által az ember, ki az eredeti bün következté-
ben természeténél fogva hajlandó a roszra, Istennel a ma-
laszt forrásával, kiből minden jó ered, egyedül s különösen 
a legméltóságosabb Oltáriszentségnek méltó vétele által az 
isteni természetnek mintegy részesévé válik s a régi Ádám-
ból kivetkőzve, lassankint uj embert ölt magára, azaz meg-
változtatja gondolkozási, társalgási és cselekvési módját és 
egész benső érzületét s beteljesülnek rajta az apostol szavai : 
„élek én, már nem én, hanem él bennem Krisztus." Ily át-
változást tapasztalunk, különösen az egyház szenteiben, 
miért is ők mindenkoron a hivők legbensőbb tiszteletének 
tárgyát képezék. S e tisztelet méltán megilleti őket, mert 
Jézus Krisztusnak, a mi szeretett mesterünk s megközelit-
ketlen példányképünknek szent, isteni jellemét a leghíveb-
ben tükrözik vissza. (Folyt.) 

1* r i m i t i a e. 
Egy tudós plébános ur, kinek buzgósága ottan is nyi-

latkozik, oda is kiterjed, hol ö nincsen jelen, kinek szent 
óhajtásait, vágyait osztjuk, s valósításukat legnagyobb öröm-
mel üdvözlenők, fájó szívvel nézte, vagy hallotta, mily köny-
nyelmüen profanálja némely ujmisés azon, reá nézve való-
ban szent napot, midőn először lép az oltárhoz, hogy az ár-
tatlan bárányt felajánlja, s azon Oltári-szentséget veszi ma-
gához, mely Jézus Krisztusnak ö általa kimondott szavai 
után kezeiben Isten-embernek teste s vére lesz. Ujmiséseink 
ezt szokásból tették, amit mint papnövendékek láttak, mint 
ujmisések utánoztak. A plébános ur hozzánk irt, hoznók em-
lékbe az egyháznak erre szóló canonjait. Joghatósági tár-
gyaktól tartózkodva, a nm. győri püspök pásztori körlevelei 
közöl egyet közlünk, mely még 1859-ben e visszaélések meg-
szüntetésére tétetett közzé; norint init.ia.ti ! 

Nr. XV. nr. 2173. 
Dudum Ecclesia cath. cum per synodalia décréta, tum 

per dioecesana statuta, praesulumque ordinationes atro cal-
culo notavit, atque e medio tollendos declaravit abusus, qui, 
prout synodus Taurinensis de anno 1670 ') loquitur : „in no-
vae missae celebratione partim populi temeritate, partim sa-
cerdotum levitate irrepserunt" ; nimirum : 1) ut patrini ac 
matrinae, immo etiam, quemadmodum in nuptiis usu venire 
solet, parnymphae adhibeantur ; 2) ut munera ad altare, vel 
ad septa ejusdem a parentibus, cognatis et amicis novelli sa-
cerdotis afferantur et offerantur ; 3) ut ea die, qua solemnia 
primae missae aguntur , sumtuosa convivia, ludi porro et 

' ) Ti t . XX. §, 13. de miss. col. 

choreae, aliaque hujusmodi strepitosa oblectamenta institu-
antur, in hisque partem capiant cum presbyter, qui ad tre-
mendum altaris sacrificium mane prima vice accessit, tum et 
ceteri, qui ad solemnitatem confluxerant, sacerdotes atque 
clerici. Abusum primo loco expositum s. Congregatio concilii 
teste Prospero Fagnano,a) jam damnavit ac prohibuit. Abu-
sum alteram prohibendum, tollendumque jussit ss. concilium 
Tridentinum 3) his verbis: „atque ut multa paucis conpre-
hendantur, in primis quod ad avaritiam pertinet, cujusvis 
generis mercedem, conditiones, pacta, et quidquid pro missis 
novis celebrandis datur, — — quae a simoniaca labe, vel 
certe a questu non longe absunt, omnino prohibeant (epi-
scopi.)" Tertium denique abusum eadem s. synodus Triden-
tina perstrinxit, cum generatim statuieret : 4 ) „ut quae alias 
a summis pontificibus et a sacris conciliis de clericorum vita, 
honestate, cultu, doctrinaque retinenda, ac simul de luxu, 
comessationibus, choreis, aleis, lusibus ac quibuscumque cri-
minibus, nec non saecularibus negotiis fugiendis copiose ac 
salubriter sancita fuerunt, eadem in posterum iisdem poenis, 
vel majoribus, arbitrio ordinarii imponendis, observentur, nec 
appellatio exeeutionem hanc, quae ad morum correctionem 
pertinet, suspendat." Sollicitudinem Ecclesiae praesulum de 
dictis abusibus eliminandis statuta synodalia, ab iisdem per-
lata abunde comprobant, quae simul etiam causam produnt, 
ob quam synodi atque episcopi suae obligationis esse nove-
runt, eosdem abusus non tolerandi. E multis pauca in me-
dium proferre suffecerit. In statutis ecclesiae Bambergensis5) 
3ic praecipitur : „Pastoralis officii nostri cura sollicite nos 
admonet subditorum nostrorum saluti providere, virtutes 
plantare, ac vitia et scandala removere. Sane dudum multo -
rum ad nos veridica relatione pervenit, qualiter transactis 
temporibus, nonnulli noviter presbyteri ordinati in decanta-
tionibus aut celebrationibus suarum primarum missarum, 
quas primitias vocant, more saecularium nuptiarum convivia 
apparaverint, turbamque tam cognatorum, quam aliorum 
utriusque sexus hominum, clericorum et laicorum, ad convi-
via hujusmodi invitaverint, propinas receperint, choreas 
duci, strepitum cum instruments musicalibus et quam plu-
rima alia, quae in dictis saecularibus nuptiis vix licite ad-
mittuntur, fieri et exerceri permiserint : quae omnia et sin-
gula presbyteros ipsos a devotione, quam in prima celebrati-
one missarum habere praesumuntur, magis distrahunt, quam 
conducunt. Nos igitur abusiones hujusmodi tollere, ipsosque 
presbyteros sic celebrantes a mensarum curis absolutos, de-
votioni ac divino officio magis intentos esse cupientes, in vir-
tute sanetae obedientiae mandamus, districtissime inhibendo, 
ne deinceps presbyteri quicumque, cujuscumque status, or-
dinis, conditionis, aut dignitatis existant, in aliqua ecclesia-
rum et monasteriorum nostrorum civitatis et dioecesis suas 
primitias decantare aut celebrare volentes, eo die, quo eas-
dem celebrare constituunt, et celebrant, ultra decern perso-
nas virilis sexus dumtaxat, inter quos sibi ad altare mini-
strantes etiam comprehendi volumus, in prandio et in coena 
secuin habeant invitatos, neque choreas juxta saecularium 

*) In cap. ,Pastoral. ' nro. 39. 
3) Sess. 22. decr. de obs. et evit. in cel. missae. 
») Sess. 22. de réf. c. 1. 
5) T i t . 33. de cel. miss. 

24* 
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nuptiarum moréra apud se aut coram iis duci aut fieri faci-
ant, ducant, aut ab iis fieri permittant, sub suspensions a di-
vinis officiis poena, quam contra facientes incurrere volu-
mus ipso facto." Concilium Moguntinum IV. 6) decrevit : 
;,Dum vero a novitiis sacerdotibus primitiae celebrantur, se-
rio mandamus, choreas et omnino saeculares pompas omit-
tendas, et convivia non permittenda, nisi inter paucos ami-
cos, et ea sobria tarnen, et quae sine luxu in timore Domini 
ineantur." In synodo Vercellonsi anni 1749 7) haec décréta 
fuere : „Nulli admisceantur ritus in primae missae celebx-a-
tione, aut ejus occasione, qui vel ab ejus solemnitate prorsus 
alieni, vel ad questum instituti, vel profVnae sunt laetitiae 
signa. Patrini ergo ac matrinae, quorum tutela atque auxilio 
spirituali certe non habet opus sacerdos, nullo modo adhibe-
antur, munera ad altare nulla afferantur, quae sacrum mini-
sterium lucri gratia peractum potius ostendunt ; nulla eo die 
parentur a celebrantibus convivia, quibus promiscue mares 
ac feminae intersint nuptiarum instar, moderata ad summum 
prandia ecclesiasticis viris et propinguioribus consanguineis 
curare possit, qui velit : ludi denique atque choreae, profa-
naque omnia oblectamenta non agitentur; meminerit immo 
novus sacerdos eum diem sanctius ceteris esse transigendum." 
— Denique synodus in ecclesia cathedrali Centumcellarum 
anno 1846 celebrata è) ita statuit : „In -nova missa patrinos 
aut matrinas adhiberi, vel ejus occasione ludos, choreas, ce-
teraque profana, sicuti etiam immodica convivia fieri omnino 
vetamus. Etenim presbyteri, qua primum die celebrant tam 
sancta mysteria, religioso quodam timore correpti augustis-
simi sacrificii, soli uni et vero Deo vacare debent." — Tan-
tis synodorum decretis opus erat, ad coercendam hominum 
sive improbitatem, sive levitatem, qui sanctissimis rebus 
abuti sueverunt in maximum ipsius Ecclesiae praejudicium. 
Vim pravae consuetudinis et ipse expertus sum. Sicut olim 
Bambergensi episcopo, ita mihi quoque mox atque ecclesiae 
hujus gubernacula capessivi, veridica relatione expositum 
fuit, praerecensitos abusus magna parte in hac quoque dioe-
cesi vigere, etiam isthic diem primitiarum per clamorosa 
convivia, per choreas saltusque, ipsorum plane juniorum sa-
cerdotum, profanari. Haec cum cognovissem, pro eo, quo ob-
stringor, gravissimo responsionis onere, recens a me ordina-
tos presbyteros majorem in modum hortari non destiti, ut 
omnes abusus in suis primitiis solicite caveant, tanto magis, 
quod per illos piis quidem fidelibus scandali atque moeroris, 
malis autem hominibus clerum, immo ipsam religionem et 
Ecclesiam cavillandi amplissima occasio tribuatur. Pios nem-
pe fideles, probe intelligentes, spiritum Christi non posse 
illic reperiri, ubi spiritus mundi tanto cum strepitu se mani-
festât, omni jure scandalum pati, et non posse non moerore 
repleri, dum veluti ex ungue leonem, sic novellum presbyte-
rum ex excessibus primitias concomitantibus, spiritu mundi 
agitari, et conceptae de se exspectationi minime respondere 
cognoscunt ; eos autem, qui clero male affecti sunt, intelli-
gentes et ipsi, nulla re quam primo accessu ad altare sole-
mnius declarari, sacerdotem mundo ejusque oblectamentis 
nuntium misisse, ut se totum servitio Christi, et procurandae 

o) Cap. 60. 
7) Do miss, colebr. 
8) C. V. de sacrif. missae. 
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fidelium saluti devoverct, cum neomystam, quem mane ad 
aram conspexerunt illud sacrificium peragentem, quod pere-
git in cruce Dominus, horis pomeridianis, immo forte ad se-
ram usque noctem in caterva tiburcinantium observent, ve-
hementius concitari, ut super collapsa disciplina ecclesiastica, 
super corruptione et hypoci'isi cleri plenis faucibus clament, 
et conquerantur ; quo fit, ut ex errore singularum toti vene-
rabili statui macula inuratur, immo in ipsam Ecclesiam de-
rivetur, — in illam Ecclesiam, cujus sanctissima praecepta 
ab excedentibus temere violantur. — Exposui porro neo-
ordinatis presbyteris, ut id imprimis serio apud animum per-
penderent suum, quam tremendum opus aggrediantur, cum 
sacra sint operaturi ; quae iccirco cordis puritas ac vehemens 
in Deum Caritas ad sancta illa et illibata doua offerenda re-
quiratur ; quam horrendum subituri sint divinum judicium, 
qui immundi ad altare accedunt, et proditori Judae associ-
antur ; diem igitur ilium, quo primum Deo oblaturi sunt san-
ctissimum missae sacrificium, piissime ac ita transigendum 
esse, ne laetitiam illius ulla vitiet turpitudo, aut maculet ino-
bedientia. Salutaria monita ac praecepta mea optato caru-
isse effectu in confusione faciei meae comperi. Nihil itaque 
supererat, quam ut praesentibus circularibus meis litteris di • 
ctos abusus omnes serio improbem, ac committi in dioecesi, 
in qua me Dominus custodem ac vindicem ss. canonum eon-
stituit, prohibeam. Vice-archi-diaconorum districtualium, ce-
terorumque curatorum, quos Deus in partem solicitudinis 
meae pastoralis vocavit, erit procurare, ut sua enumeratis ss. 
concilii Tridentini decretis, huicque meae prohibitioni stet 
auctoritas. Neo-ordinati presbyteri obligabuutur vice-archi-
diacono districtuali significare diem, quo, et ecclesiam, in 
qua primum missae sacrificium offerre cupiant. Vice-arclii-
diaconus audito concernente parocho, intra octiduum de qua-
liter peractis primitiis mihi référât. A relatione hac depen-
debit, utrum neo-ordinatis presbyteris jurisdiction is literae 
sint expediendae, an vero ad dandam commissae nefors prae-
varicationis rationem, luendamque a ss. canonibus statutam 
poenam sint postidandi. Cum dispositiones hae ss. concilii 
Tridentini decretis superstructae sint, il las extranei etiam 
sacerdotes tam saeculares quam reguläres observare tenen-
tur, tanto magis, quod in synodo provinciali Strigoniensi uni-
formis eatenus pro universa provincia stabilita sit disciplina.") 
Jaurini '27 jul. 1859. 

Joannes eppus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. ap. kir. Fölsógo sept. 6-áróI kelt legfelsőbb határozatával a 

a veszprémi székesegyházi káptalannál kövotkező fokozatos előléptetést 
megengedni : Koroncz László éneklő-, Osterhuber Feroncz őrkanonokká, 
Csete Antal székesegyházi, Bogoha Ferencz zalai, Kovács Zsigmond so-
mogyi, Pribék István pápai, Markovics János següsdi főesporessé, Né-

9) Strig. tit. 3. de sacramentis c. 7. uro. 4. A primitiis. neomysta-
rum omnes pompae saeculares et convivia strepitosa absint. p. 40. — 
Tit. VI. cap. 2. n. 3. Illám quoque consuotudinem graviter reprobainus, 
qua hinc inde occasione primitiarum pro oruandis et disponendis floribus 
ac sertis in ipsis templis adolescentulae, quasi paranymphae adhibentur, 
extra ecclesiam vero saltus aut alia strepitosa oblectamenta instituuntur. 
Celebrationi memoriae mortis Christi, quam neomysta peragit, similes 
vanitates quam parum conveniant, non est opus pluribus docere. p. 79. 
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moth József első, Tallián Lázár második meâterkauonokkà ; — az üres 
kanonoki székre pedig Udvardy Ignácz apátot legkegyelmesebben ki-
nevezni méltóztatott. 

PEST, sept. 13. ,Avispa' a Religio 17 számában két 
neveidéről szól, s abbeli óhaját fejezi ki, vajha az emiitett 
két neveidében, t. i. Kalocsa Róza asszony, s a magyar gazd-
asszonyok neveidéjében ,sola salvifica' dogma alapján a ka-
tholikus gyermekek buzgó katholikusokká neveltetnének ! 
— Amen ! — Volna nekünk azonban egy kis megjegyzé-
sünk, melyet Avispa ur jónak látott elhallgatni, s ez azon 
kérdés : váljon van-e K. R. asszonyságnak, mint protestáns-
nak, s mint protestáns intézet tulajdonosának hatóságilag 
engedélyezett joga katholikus gyermekeket befogadni ? Mi 
ugy tudjuk : miszerint K. R. intézetének fennállása óta min-
dig befogadott katholikus gyermekeket, sőt nem mondunk 
sokat, ezek tartották fenn az intézetet; de készülődései s 
Ígéretei daczára az egyházi engedélyt kieszközölni mindig 
elmulasztotta, s volt annyi ügyessége, vagy voltak oly ha-
talmas barátai, kik az igazságos ügy menetét mindig meg 
tudták akasztani. Igaz ugyan : miszerint K. R. intézetében, 
saját szavai szerint, „kitűnő nagy pap" tanitja a hittant s 
nemcsak ezt, de más világi tárgyat is, tehát nem kell félni, 
hogy a katholikus gyermekek dekatholizáltatnának ; ámde 
ha mi mindezt megengedjük is, még sem szününk meg fen-
tebbi kérdésünket mindaddig hangosan ismételni, mig hite-
lesen meg nem tudjuk, megvan-e az egyházi engedély vagy 
nincs ? s ezen engedély azután kezesség leend arra nézve, 
nem decatholicizáltatnak-e ezen intézetben a katholikus 
gyermekek ? mert ugy hiszszük, ily engedély csak akkor 
adatik meg, ha a katholikus gyermekek hitére elég garantiát 
nyújt az intézet-tulajdonos ; arra pedig, váljon ezen adott 
garantiák megtartatnak-e vagy sem ? kötelessége felügyelni 
az esperesnek s helybeli plébánosnak ; de ezen esetben 
nem lesz-e az intézet paritásos ? Ha igen, a paritásos inté-
zetekről a magyar püspöki karnak még 1848-tól óta egy a 
véleménye, mely IX. Pius leiratával az irlandi püspökökhez 
ugyanazonos. 

Ami a magyar gazdasszonyok intézetét, illetőleg árva-
leányneveldéjét illeti, ez noha most magánintézet, de a leg-
valószinübben országos intézetté fogja magát kinőni, amin 
illető helyeken dolgoznak is. Ezen intézet épen oly paritásos 
mint a vakok intézete s ámbár legkevésbé sem vagyunk 
bámulói vagy barátai a paritásos intézeteknek ; minthogy 
azonban hazánkban társadalmi viszonyainknál fogva ily 
intézetek már léteznek s katholikusaink lanyhasága, aluszé-
konysága folytán alkalmasint szaporodni fognak : igyekez-
nünk kell ezen intézetekben eszközölni gyermekeink vallá-
sos meggyőződése s buzgósága érdekében azt mit tehetünk, 
megmenteni azt mit lehet ; s csak hálát adhatunk, lia e te-
kintetben az intézet vezetői, kormányzói, vagy bármi néven 
nevezendő elöljárói a kezdeményezők s befolyásunkat nem 
csak nem nyirbálják, hanem anna k teljes érvényt szerezni, 
azt előmozditani igyekeznek. Igy cselekedtek pedig a ma-
gyar gazdasszonyok ; mindjárt az intézet megnyitása után 
Zichy grófnő, Damjanich Jánosnő, Hollán Ernöné, Kralo-
vánszky Istvánné személyesen kerestek fel egy Pesten isme-
retes segédlelkészt, s felkérték, legyen az intézetnek nemcsak 
vallástanitója, hanem „atyja" s a legsürgősebben kötötték 

szivére, midőn őt az intézetbe bevezették, miszerint kath. 
védenczeiket buzgó katholikusokká nevelje, az intézetben 
katholikus elvei szerint rendelkezzék s oda hasson, hogy a 
kath. gyermekek ne csak ne hanyagolják el vallási kötel-
meiket, hanem a lelkész belátása szerint mindenben részt 
vegyenek ; s midőn bizonyos iró azon megjegyzést tette egy 
magyar gazdasszonynak, miszerint a vallással ne sokat tö-
rődjenek, ez azon választ adta : „miszerint ők nőket, ma-
gyar nőket nevelnek s akarják, hogy ezek vallásos nők 
legyenek, mert csak igy fognak megfelelhetni a bennök 
helyezett reménynek, hálálhatják meg a reájok adott költ-
ségeket, s nyújthatnak kezességet, miszerint azon állásban, 
amelyet a társadalomban majdan elfoglalandnak, olyanok 
lesznek, aminőnek őket az egyház s haza óhajtja. Nekünk 
katholikusoknak érdekünkben állana minél több katholikus 
intézetet nyitni, fentartani; miért nem vagyunk képesek 
ezt tenni , magunkban mindenesetre érdekes tanulmány 
lenne Avispára nézve.*) Hogy pusztán katholikus intézetben 
is lehet gyermekeket katholikus buzgóság nélkül nevelni, 
arra ismét nem volna talán nehéz Pesten példát találni. Elég 
legyen ennyi a magyar gazdasszonyok intézetére nézve a 
prioré. 

Evispa. 

BAJA, sept. 10. A kalocsai főmegyében három búcsu-
járási hely vagyon. Doroszló mellett a sz.-kutról nevezett 
kápolnánál, Hajóson a plébániai templomban, és Baja mel-
lett Vodiczán, moly egy magányos helyen álló kápolna, 
sz.-keresztúti állomásoktól környezve. Ide Vodiczára Kis-
asszonynapkor szoktak a hivek érkezni, noha máskor is 
főleg ujholdvasárnapokkor megfordulnak itt a környékbe-
liek. Evenkint számosan sereglenek ide közelről távolról 
Kis-asszonynapjára. Ez évben közel tízezerre lehet azok 
számát tenni, kik a kis-asszonynapi ajtatosságon itt voltak, 
és mintegy négyezeren áldoztak. A környék igen kies, a 
bajai szőllök fekszenek a keleti oldalon, a szőllők és kápolna 
közt nyúlik a kálvária. A kápolna melletti dombos térről 
gyönyörű lelátás van a völgyre, melyen túl a Duna, más ré-
szén közel messze levő halmok, hegyek látszanak. Egy ház 
van a lelkiszolgálatot tevők részére. A hivek a szabad téren 
szokták sátraikat felütni. Sok egyes csoportokat képeznek, 
és vidék szerint elkülönzik magokat. Az ünnep előtt pénte-
ken délután tizennyolcz lelkiatya gyóntatott. E nap már a 
processiok nagy része ide érkezett. A lelkiatyák majd gyón-
tató székekben, majd magas fák alatt helyzett székeken 
foglaltak helyet. A gyónó hivek a legszebb rendet tárták. A 
kápolna környezetét folyton újból érkező processiok járták 
körül. Egyszerre esti szürkületkor egy tenger-sokaság fogta 
el a kápolna előtti és melletti tért, s égö gyertyákat tartva 
imádkoztak, énekeltek, kettős illuminatiot képezve : a 
gyertya világa és a sziv áhitata által. Eközben a távozó és 
éji nyugvásra részben haza (Bajára) menő lelkiatyák visz-
szatekintve a kápolna körüli áhitatos fényre, megilletődés 
nélkül nem szemlélheték a nép áhítatát. Másnap már éjfél-
kor, söt az egész éjjel zengtek az énekek, kiki a maga nyel-
vén, anélkül, hogy egymást zavarták volna, mert bizonyos 

*) Avispa a tant, ön a gyakorlatot tar t ja szem előtt ; az nem ismer 
változást, ön azon jót akar ja , amit a mostoha viszonyok között lehetsé-
ges tenni. Mindkettőt üdvözöljük. Szerk. 
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-távolságban helyezkedtek egymástól. Hajnalban kezdődtek 
határozott rendben a sz -misék. Eközben folyt a gyóntatás. 
A sz.-beszédek dalmata, német, és magyar nyelven tartat-
tak. A dalmata beszédet a bajai sz.-ferencziek p. vicariusa 
mondta, nagy közönség jelenlétében. A német sz. beszédet 
a kalocsai főkáptalan egyik tagja. A magyar beszédet Szi-
get jezsuita atya tartotta. Átalában a sz.-beszédek Mária 
tiszteletét, és ezen tisztelet üdvös eredményeit tárgyazták. A 
hivek a legkészségesebb lelkülettel voltak a sz. beszédek 
alatt. A nagy figyelem, őszinte megindulás csak a jó nép 
jámbor érzületének kinyomata volt. A bevégzö sz. misét a 
bajai ft. prépost ur mondta. Érzékenyen látta az ember az 
elinduló népet. Csoportonkint, amint ki honnét jött, egybe-
gyülekezve megállottak a kápolna előtt, majd letérdeltek, 
énekeltek, imádkoztak, s mintegy alig tudtak megválni a 
sz. helytől. Fejőkön a tarisznya, melyben eleségöket hozták, 
vigadozó arczczal, sugárzó szemekkel, érzékenyült szivvel 
indultak legjobb rendben. Gondoskodva volt, hogy a kol-
dusok nem énekeltek, nem járkáltak, hanem az összegyűlt 
hiveken kivül ültek, imádkoztak. Valami tetemes hiba 
nem történt, sőt mondhatni a rend ily sokaság által jól ke-
zeltetett. Hogy egy vagy más olyan ember is vetődik a bú-
csúsok közé, ki egy kanalat vagy mit elsikkaszt, ez csak ugy 
megeshetik, mint hogy ilyen emberek a nagy vásárokon 
nagyobb számmal megfordulnak. Persze a búcsusoknál nem 
sokat talál. A búcsúra nézve ez mit sem mond. A rendör-
ségnek pedig itt közbelépésre nem volt szükség. Hála Isten-
nek, hogy a népben még van hit ! Szabadkáról közel két-
ezer , Jankováczról ezren felöl, Kalocsáról háromszáznál 
több fáradt ide. Bajáról is processio ment ki. Csonoplya, 
Vaskút, Bátmonostor, Csatallyia, Gara, Bikity , Sükösd, 
Szent-István, Csávoly, Szent-Iván, Bajmok, Baracska, Szán-
tó és sok egyéb helyek voltak képviselve. Amint jó rend-
ben jöttek, jó rendben ott voltak, ugy jó rendben távoztak. 
Adja Isten, hogy a nép ez ajtatossága növekedjék, és bol-
dogságos Szűz tiszteletének szilárditásával boldoguljon a 
nemzet, mely a Szűz Anyának különös oltalma alatt áll. 

AFRIKAI MISSIÓK. Congo. Ő szentsége IX. Pius 
pápa a congói missiót, mely már 30 s néhány év óta elha-
gyatott állapotban van, a Szentlélekről és Szűz Mária szi-
véről nevezett congregationak adta át. A hitterjesztö egye-
sület folyó évi jan. 14-én kelt rendelete által a nevezett 
congregatio főnökének Schvindenhammer atyának apostoli 
praefectus, Poussot atyának pedig a missio alpraefectusi 
czime adatott. Végre jan. "25-én már elindult három hitkül-
dér a congói missio megújítására, melynek régibb történetét 
kevés vonásokban vázolni kivánjuk. — Congo a Zaira tor-
kolatától, mely azt éjszakon a Loangó királyságától elvá-
lasztja, egész a Dandó torkolatáig terjed ; nyugotról az at-
lanti Ocean képezi határát, keleten pedig Fungeno és Ma-
iamba királyságok. Afrika ezen részének Congó, ugy lát-
szik, egyik legjelentékenyebb országa. A 15-ik század vé-
gével mutatkozó utazási vágy, az ebből származott felfede-
zések szolgáltak az isteni gondviselésnek, ujabb utakat nyit-
ván az evangelium hirdetésének, melynek terjedése pótolta 
az Europábani veszteségeket. Diego Cam, vagy Caro 2-ik 
János portugalli királytól küldetve, hogy Kelet-Indiába uj 
utat keressen, 1484-ben a Zaira torkolatához érkezett, mely 

folyó mentében haladván, a tartomány belsejébe érkezett. 
A fogadtatás oly szívélyes volt, hogy társai közöl többen az 
ottani király udvarában maradtak, az ottani lakosok közöl 
pedig többen Portugalliába jöttek, hol a keresztény vallásra 
és polgáriasodásra neveltettek. Ezek visszatértével 2-ik Já-
nos királyhoz küldöttség indíttatott, missionáriusok kérése 
végett ; ezen küldöttség tagjai még Lissabonban, lemondván 
a pogányságról, megkereszteltettek, és visszatértek sz. Do-
monkos szerzetebeli áldozárokkal. A király nagybátyja 
Sogno herczeg legfiatalabb fiával 1491 apr. 3. húsvét nap-
ján 20,000 ember jelenlétében megkereszteltetett. Ezen fé-
nyes ünnepély valóságos diadal volt. A példát csakhamar a 
király is követte, maga és családja részére a keresztséget 
kérvén. Az ünnepély egy, sietve készült fatemplomban tör-
tént, mely Udvözitönknek volt felajánlva, roppant néptö-
meg előtt. A király, János, a királyné Eleonora nevet nyert, 
a legidösb fiu Alfons, ki atyjának hitehagyása után is állha-
tatos maradt, terjeszté a hitet, trónra lépvén 1492-ben. Al-
fonz legidösb fiát kisérettel Portugalliába küldötte a ker. 
vallás és állam bővebb tanulmányozására. Az ország fővá-
rosa ezentúl San-Salvador-nak nevezteték. 1521 évben is-
mét öt dömés, négy ágostoni és öt capucinus áldozárok ér-
keztek, örömmel fogadtattak, és hirdették az evangéliumot 
oly sikerrel, hogy ezeren és ezeren tértek meg. Don Pedro 
Alfonz fia méltó fia volt atyjához, az ö uralkodása alatt 
7-ik Kelemen pápa sz. Tamás — szigetbeli — püspöknek 
joghatóságot adott Congóra. Ennek halálával egy királyi 
vérből származott herczeg, ki Európában neveltetett pappá, 
lett püspök, hanem még mielőtt helyét elfoglalhatta volna, 
meghalt. Don Diego Alfonz második utódja folytatta elődei 
müvét, San-Salvadorba jezsuita küldéreket hozatott, és ural-
kodásának 8 évei haladási korszakot képeztek. Halála után 
1540-től fogva hanyatlás kezdődött. Belső zavarok, melyek 
néhány portugallinak büszke vágyai által idéztettek elő, vad 
népek berohanása, éhség, döghalál egyesültek Congo pusz-
títására. A nép visszatért pogány isteneihez, csak az udvar 
és a fő családok maradtak állhatatosak. Még két esemény 
járult eme mozgalom siettetésére. A püspöki szék, mely ed-
dig San-Salvadorban volt, vagy a tengertöli távolsága, vagy 
az europaiakkali nehéz közlekedés miatt, Saint-Paul de Lo-
anda uj városba tétetett által, melyet a portugallok Angola 
megvétele után építettek. Isten segélyével ezen vidéken a 
vallás annyira terjedt, hogy a küldérek száma mindinkább 
elégtelenné lett. Ez időtől fogva a püspökök különösen a 
portugall koronának meghódolt népek oktatásával foglal-
koztak, minek következtében Congó ban a hitküldérek meg-
fogytak. Ezen okhoz járult egy második a missio gyengíté-
sére. Épen azon korszak érkezett, midőn Portugall Spanyol-
honnal 2-ik Fülöp alatt egyesittetett, mely változás Con-
góra nem volt kedvező. Mégis 1582-ben a sarutlan karmeli-
ták rendjéből missionáriusok indultak a bálványimádók 
megtérítésére, kiket később portugalli jezsuiták segítettek. 
A benszülött fejedelmek, mint emiitök, hivek maradtak hi-
tünkhez, és hála ezen állhatatosságuak, a küldérek folyto-
nossága soha sem szűnt meg egészen. 2-ik Alvar, ki 1586 — 
1613-ig uralkodott, két követet küldött Spanyolhonba, hogy 
áldozárokat kérjenek a congói missio számára, és szerzetes-
nőket tanításra ; de annyi nehézségek gördittettek utjokba7 
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hogy kérelmöket 5-ik Pál pápához terjeszték fel. Volt ezen 
időben Francziaországban egy férfiú, ki figyelemmel kisérte 
a congói vallási dolgokat, ez Brétigny abbé vala a carmeli-
táknak nagynevű reformatora Francziaországban. Néhány 
évvel előbb, hogy egy herczegnő kérésének (a san-salva-
dori udvarból) megfeleljen, már maga készült Congóba. Egy 
időre félbenhagyni kénytelenittetvén kedves tervét,azt később 
ismét felfogta, és midőn a congói küldöttség hírét vette, Ro-
mába indult, szolgálatait felajánlva, noha már 56 éves volt. 
Tervét pártolták Bellarniin és Sfondrát bibornokok, de a 
lisaboni kormány ismét meghiúsította azt, egyedül csak por-
tugalliaknak akarván engedelmet adni. 

Hasonló akadályt tapasztaltak 1626-ban azok, kik 
carmelita és orsolyaszüzeket akartak Congóba indítani. Ezen 
ügyben Brétigny sürgetésére Isabella austriai infánsnő és 
Németalföld kormányzónője irt a congói királynak és ked-
vező választ kapott. 2-ik Ambrus király imígy irt Brétigny-
hez : „Hálákat adunk Istennek, hogy uralkodásunk alatt 
tetszeni fog neki egy ily szent szerzetet királyságunkba be-
hozni. A jezsuita atyák már nálunk vannak, és az uj zárda 
által városunk jól lesz megvédve. Két erősség ez, látható és 
láthatatlan elleneinkkel szemben. Jöjjenek tehát, jöjjenek a 
szerzetesnők. Beleegyezem, hogy belépjenek ez ország föl-
dére, és sokasítsák az égi áldásokat. Az ő imáik segíteni 
fognak bennünket, hogy az ég utain haladjunk és az égbe 
jussunk. Azalatt kérjük Istent, hogy vezérelje őket szeren-
csésen hozzánk; mi pedig imáikba és más jó cselekedeteikbe 
ajánljuk magunkat. Congo 1626 octob. 10." — 6-ik Alvar 
trónra lépte után azonnal sietett a küldérekérti kérelmet 
megújítani, amit 8-ik Orbán pápa hajlandó volt teljesíteni, 
ha a missio olasz szerzetesekre a propaganda közvetlen 
igazgatása alá bizatik E czélra a capucinus atyák válasz-
tattak, és D'Alesso Bonaventura nyerte el az apostoli prae-
fectus czimét. Joghatósága először csak a szorosan vett Con-
góra terjeszkedett ki, később Matamba és Micoco-ra is. Sőt 
az olasz missionáriusok még a Portugalloknak alávetett 
Angola és Benguelá királyságokban is hirdették Isten igé-
jét, és midőn 1648-ban Don Garcias (2-ik) a portugallokkal 
szövetséget kötött, Bonaventura atya a király nevében fen-
tartotta magának, hogy szent Pál városában házat bírhas-
son, hol az Európából jövő congói missionáriusok at fogad-
hassa. Néhány évvel később Massanganoban és a portugall 
birtok egyéb helyein állomások keletkeztek. A 17-ik század 
közepétől egész a 18-ik század feléig terjedő korszak nem 
volt dicsőség nélküli a congói missiora nézve, daczára az 
itt-ott kitört lázadásoknak, és néhány fejedelem hitehagyá-
sának, olyannyira, hogy 1766-ban Castelli bibornok írhatta, 
miszerint egyedül Congo királyságban a hivők száma száz-
ezerekre megy fel. De már e korszak vége felé a hanyatlás 
jelei mutatkoztak. A jezsuiták Pombal által kiűzetvén, be 
nem tölthető űrt hagytak magok után. Hiában iparkodott 
a szentszék Congó éjszaki részében franczia küldérek ál-
tal újra hatni, az Europávali közlekedés megszakadásával, 
1776 évben a franczia missio megszűnt. Az olasz missiók 
ugyan még tovább fenállottak, de előre lehetett látni, hogy 
papok hiányában ez is meg fog szűnni. A congói mis-
sio állapotáról 1773-ban Loango apostoli helyettnöke Des-

courviéres imígy ir : „a capucinusok, kik az egész ki-
rályságban egyedül vannak, munkások hiányában egész 
tartományokat elhagyni kényszerülnek , melyeket csak 
évek múlván látogathatnak meg. Ide tartozik Sogno is. 
Hosszú idő óta a gyermekek nem kereszteltethetnek, a 
felnőttek nem részesülnek a szentségekben, a vallás vigasz-
talásaiban, mindamellett a szegény nép megmarad hite mel-
lett és vallja azt, utálja a bálványimádást, vasárnaponkint 
gyülekeznek, hogy Isten dicsőségére imádkozzanak, énekel-
jenek. Néha a helység főnöke vagy más idősebb beszédet 
tart, intvén liitsorsosait, hogy keresztény élet és erkölcsök 
által iparkodjanak áldozárokat nyerni az Úrtól." Sok év mú-
lott el, még a jó nép kérései teljesedtek, mert a Don Pedro 
által a szerzetesek ellen intézett üldözés (1832) megszüntet-
vén minden közlekedést Congóval, a missio 1835 évben 
megszűnt. 

II. Az ember szive szorul, ha az egykor oly buzgó 
keresztény községek szomorú sorsára gondol, melyek 30 év 
óta papot nem láttak. Azon néhány áldozár, kik az angolai 
püspökökkel vannak, sz. Pál (Loanda) sz. Fülöp (Benguelá) 
és Mossamédes parti városokban működnek. 1852-ben a ga-
boni missió főnöke Loandába jőve, a püspököt meglátogatta. 
A jó főpap Moreira y Reis sírva panaszolkodott a helyzet 
felől. Mindezek daczára a congói egykorú viruló keresztény 
ország még igy is ragaszkodék a ker. hit emlékeihez. A 
geographiai felfedezéseiről hires angol igehirdető Living-
stone tudor érdekes adatokat állított egybe a congói katho-
likus hagyományokról. 1856 évben ezen országokban jár-
ván, a tudor mindenütt talált ker. helyeket, melyek, noha 
papjaik nincsenek, hivek maradtak a catholicismushoz, szá-
mos templomokat, egykori zárdákat, melyeket a hivek ke-
gyelete megőrzött, jobb remény fejében. íme néhány lap az 
utas naplójából. „Volt egykor Ambacá-tól éjszakra 10—12 
mértföldre Cahenda nevü missio, és itt azon emberek száma, 
kik olvasni, irni tudnak, elég nagy. Ez a jezsuiták műkö-
désének eredménye, kik itt tanítottak. Elüzetésük után a 
benszülöttek folytatják a tanítást, és az atyák iránt még 
most is telvék tisztelettel a „Padres jesuitas"-ok irányá-
ban. Massauganoban két templom és egy kóroda, s két 
zárda romjai láthatók. Mosta városban sem pap, sem tanító. 
Meglátogattam sz. Hilarion egykori zárdáját, mely Bangó-
ban van. Gyönyörű völgyben fekszik, hol a bangó főnök 
lakik, ki még bizonyos tekintélylyel bir, noha már meghó-
dolt a portugalliaknak. A zárda kertje, temploma, és az 
alvótermek még jó állapotban vannak, úgyszintén a megma-
radt bútorok élénk érdeket költöttek bennem. Szerettem 
volna részleteket megtudni a tágas helyiségek egykori la-
kóiról, hanem a könyvek mind Loandába vitettek. Az an-
golai nép hálás emlékben tartja egykori oktatóit." A tulaj-
donképeni Congóról igy ir Livingstone: „Jó forrásból 
értesülök, hogy a congói fejedelem még mindig vallja a ker. 
hitet, és hogy az egykori missio templomaiból még vagy 12 
fenáll. A lakosok megőrzik, és folytatják a gyermekéveik-
ben látott szertartások néhányait. A congói király 1855 
évben az angolai portugalli kormányhoz intézett levelében 
papot kér, ki gyermekeit megkeresztelje, ami meg is történt, 
hanem a kormány és a szent-szék állandó módon akarta ujjá 
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szervezni a congói missiot, ami e tudósítás elején említett 
hitterjesztö egyesületi rendelet következtében fog is eszkö-
zöltetni, mire az Ur adja bőséges áldását és segélyt hivei 
könyörületében." 

VEGYESEK. 
Megjelent „Magyar Sión" augustusi füzete. Tartalma : 

,A kolozsvári ferencziek egyházának története' gr. Eszter-
házy Jánostól, — Csejte emlékeinek folytatása, levelestál-, 
kéziratok, tárcza, könyvszemle. Különösen ezélszerünek 
találjuk Fábián János plébános urnák közlését börzsönyi 
plébániáról, Kajdocsy plébánosának szenvedéseiről Rákóczy 
Ferencz híveinek vallás-türelmetessége-, és szabadságszere-
tetéböl. Hány ily adat van a plébániákon, az anyakönyvek 
elején, vagy hátulján, néha a közbeeső és tisztán maradt 
lapokon ? A plébánosok, lenne bár legkevesebb, közha-
szonra közölhetnék, vagy legalább Magyar Sión szerkesztő-
jének alkalmas használatul töredékben beküldhetnék. 

,Hon' irja, hogy a cholera erősebb kiütését Pesten sept. 
8-ának, vagyis a maria-einsiedli búcsúnak kell tulajdonítani, 
hol sokan mértéktelenül ettek ittak ; felszólítja a városi ha-
tóságot a búcsújárások letiltására, a harangozás megszünte-
tésére. — Igaz, a mértéktelenség és a kedély feligazgatása 
a járvány idején veszedelmes. Hanem a búcsú nem hogy he-
lyeselné, sőt tiltja a mértékletlenséget, s ezért, nem a búcsu-
templomot, hanem a korcsmákat, a vendéglőket kell bezá-
ratni, azon parasita üzérkedőket kell a búcsuhelyröl letil-
tani, kik a búcsuhelyet, mint az incselkedő ördögök, körül-
veszik, hogy, kiknek az Isten malasztot és áldást mutat az 
Oltáriszentségben, ők sült hust, bort, pálinkát, sert csaléte-
kül mutogassanak, igy épit magának az ördög kápolnát az 
Isten háza mellé. Nem azon áldás adott a cholerának lökést, 
mely az ajtatos lelkeknek nyujtatik, hanem az ördögnek 
azon rögtönzött kis kápolnái, sátrai a búcsuhely körül. Eze-
ket rontassa le a városi hatóság, mivel ez adott a cholerának 
nagyobb erőt : az Isten háza, a búcsújárás, miután a lelket 
megnyugtatja, a cholera ellen valódi óvszer. — De ez eset-
ben tiltsa be a város a zugligeti és a városerdői korcsmá-
kat, a sok seredéket, és a város szélein található büdös fész-
keket, hol a nép egész délutánonkint ül, fal, iszik. — De 
talán a ,Hon' kiáltani fogja az üzleti szabadságot. Igaz, az 
életölő üzletek szabadsága legyen sértetlen, a vallás szabad-
sága tiltassék le; a koronaherczeg vétkezik, bűnhődjék az 
ártatlan. Mintha azon nép, mely a búcsuhelyeu lerészege-
dett, nyitva levén minden büdös korcsma, ide nem jöhetne. 
— Áustriában a búcsujárásokat letiltották, de csak ha tö-
megben történnek ezen zaráudokolások ; hogy a szomszéd-
faluba ne legyen szabad templomba menni, azt le nem til-
tották. A harangozás még nem ijeszt, Pesten szabad a haran-
gozás, még sem halljuk többször, mint máskor. A haraugo-
zási díj sehol sem megy a kath. plébános zsebébe,hanem a tem-
ploméba, Pesten pedig a városi pénztárba. Fölösleges tehát 
a ,Honnak' felszólítása a papsághoz, hogy egy időre, a köz-
jóért mondjon le ezen jövedelméről. 

A lapokban sokszor és sok fejtegetés volt arról, hogy 
a porosz kormány azonnal a forradalmi olasz kormány mód-
jára, Németországot rabigába fogja hajtani, vagy is burku-
sitani. A német kormányok közöl, dicsérettel legyen mond-
va, csak a porosz volt ilyenre képes. Tehát 1862 óta készült, 
hadseregét növelte, fegyvereit tökéletesítette, hadviselési 
módját begyakorolta, s mind ezt Austria ellen, mikor leg-
nagyobb barátságot színlelt. Ez volt a lapok fejtegetési tár-
gya. Minderre felvilágosításul, megerősítésül, vagy igazítá-
sul szolgál a porosz király válasza a potsdami polgársághoz : 

„Hogy a háborút bizodalommal megkezdhettem, csak a had-
seregemnek köszönhetem, melyet gondosan előkészítettem. 
Két elődöm példájából tanultam, hogy Poroszországnak erős 
hadseregre van szüksége, miszerint erősebb, begyakorlot-
tabb hadseregnek ellenállhasson. Négy év alatt e lelkisme-
retes munka keserűségeket okozott, hanem a siker megmu-
tatta, hogy a munka és áldozat nem volt hiábavaló. Még 
jön próbáltatás, mielőtt czélunkat elérnők," — talán, mig a 
Majna alatti részeket is elnyelnők. 

Amint a P. Hirnök irja, egy vidéki jó lelkű kath. em-
ber a pesti községtanácsnak ajánlatot tett, hogy Pestnek 
valamely közterén Mária szoboi't saját költségén fog felállí-
tani, s a szobor föntartására, s négy lámpára, mely a szobor 
négy oldalán égni fog, alapítványt kész tenni. — A Pesti 
N. még nevét is emliti az ajánlónak, melyet mink is fogunk 
tenni, mihelyt a dologról biztos tudomásunk lesz. 

A tavaszi fagy és az erre következett szárazság miatt 
az egri egyházmegyében több lelkész és kántortanító ez év-
ben is, mint 1863-ban nehéz anyagi körülmények közé ju-
tott. Mint értesülünk, Máriássy Gábor püspök ő méltósága 
ismert ritka nemes érzelmét követve, e károsult lelkészek 
és kántortanítók némi fölsegélésére 1000 frtot ajánlott fel, 
és kézbesített egri érsek ő nagyméltóságának. — Ugyan-
csak ö méltósága azon bőkezűségénél fogva, melynek többi 
között a miskolczi kálvária is oly ékes szószólója, a szalon-
tai templom részére Cséka Károly festésznél szent László 
királyt ábrázoló oltárképet rendelt meg. (Eger.) 

Belgiumban a cholera nagy sikerrel működő kath. 
missionarius lett. Ideje s helye is volt e missionariuänak, mi-
után a szabadelvűek 9 éves gazdálkodása a i-cligiot, az er-
kölcsöt már annyira legázolta, hogy a solidarisok emelt fő-
vel, mint aristocraták, járhatnak Brüssel utczáin. A születé-
ses, pénzes, a katonai, a bureaui aristocratia után a solidaris 
lelketlenség aristocratiája jött. Csak Antwerp városban 36 
solidaris rotractalta gonosz és igy semmis esküjét, hogy gyer-
mekét keresztelni, kereszténynek nevelni, és még halála órá-
ján sem fog gyónni. Mind a 36 gyónt, áldozott : a ministe-
rium emiatt dühösségig fellázadt. 

Hasznos szolgálatot remélünk tenni ezen cholera-jár-
ványos időben a közönségnek, különösen azoknak, kik vi 
déken lakva nem részesülhetnek a veszedelem perczeiben 
gyors orvosi segélyben, ha őket figyelmeztetjük azon né-
hány cholera elleni szerre, melyek dr. Argent! Döme kir. 
tanácsos ur utasításai szerint készítve Jármay Gusztáv ha-
sonszenvi gyógytárában Pesten, pontos használati utasítás-
sal együtt, megrendelhetők belváros, papnevelde utcza 1. 
Ara egy szekrénynek 2 '/2 frt, finomabb 3 frt. Postán küldve 
20 krral több. 

Szerkesztői tudósítás. 
K—a Wartberg mollett. A postazavar előttünk is megfoghatatlan. 

A számok mindig expediáltattak. Reclamatiok nem érkeztok. A kivánt 3 
szám ínegkíildotik. 

Vid. . . . eg. B. F. Magam is ugy jár tam már ezidén, és épen av-
val, ki ellen panaszkodik, 3 f tnyi veszteségben. Vannak emberek, kiknek, 
bár mily jogos czim alatt , pénzt adni, annyi mint azt vizbe dobni. — 
Közbenjárnék, ha elöro nem tudnám azt, hogy siker nélkül fogok j á rn i . 
Biztos tudomásból szólok igy. Sajnos a magyar irodalomra, hogy ily pa-
naszok is lehetségesek, mint az öné ; sajnosabb, hogy az előfizetések már 
a lapoknál is kezdenek bizonytalanok lenni. Nagy a szükség, szűken kez-
denek lenni némelyek a lovagias szónak becsiilotébon is. A pénzt elve-
szettnek tekintheti, hacsak a postafeladvány nyomán egy ügyes ügyvéd 
által 100 ft tal nem akar ja keresni a 2 t'tot. Sok ily veszteségi esetet tud-
nék önnek elmondani. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (É.'kövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 fr t . 9ü kr . o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, September 26-án. £ 5 . 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótuteza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Mily befolyással birnak a vallásos tár-
sulatok ? stb. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Mily befolyással bírnak a vallásos 
társulatok, igy például a Mária, élő-rózsafüzér, stb. 
társulatok a hitélet és kath. érzület fölélesztése és 
növelésére? Mikiut lehetne ezen társulatokat a nép 

számára kedvesekké és hasznosakká tenni ? 

De valaki könnyen azt mondhatná, minek val-
lásos társulatokkal vesződni, miután — ami főczé-
luk — a szentségek gyakori felvétele, ezek nélkül 
is elérhető, mint ez a régi egyház szokásából kitű-
nik, mely minden társulat s egylet nélkül aránylag 
több szentet nevelt, mint a jelenkori. — Azonban 
ezen ellenvetésre azt kell felelnünk, hogy elleneink 
hiába hivatkoznak a régi egyházra; mert a közta-
pasztalat, fájdalom ! igen világosan hazudtolja meg 
őket. Ugyanis jelenleg a hivek oly ritkán járulnak 
a szentségekhez, hogy már mintegy régi szokás ál-
tal szentesitett törvényül tekinthető, miszerint a fö-
lületesen elvégzett húsvéti gyónáson kivül még csak 
legfeljebb egyszer t. i. az adventi sz. időszak alatt 
járulnak a szent gyónás és áldozáshoz, mely szép 
szokást ekkoráig legalább az ajtatos női nem tartá 
fel. E g y évtized óta azonban ezen nem is, melyet az 
egyház karénekében ,ajtatos' névvel diszit fel, e 
megkülönböztetésre méltatlannak mutatkozik,ameny-
nyiben sok helyütt már az adventi gyónást és áldo-
zást is elhanyagolja. Bármint erőködjék is a lelki-
pásztor e szokást plébániájából kiirtani, czélt nem 
fog érni, ha csak vallásos társulatokat nem alapit, 
melyeknek tagjai lekötelezvék bizonyos napokon a 
szentségekhez járulni. A társulati tagok buzgósá-
gán épülni fognak a jobblelküek s lassanként oda 
jut majd a dolog, hogy példájukat még a lanyhább 
hivek is követni fogják. E jámbor gyakorlat által 
az, ami ezelőtt szokatlan s rendkivüli volt, szokássá, 
rendessé, mindennapossá fog válni. Majdnem hihet-
len, hogy mennyi kárt okoz s mennyi jót fojt el 

csirájában az emberi tekintet ! Fájd alom ! gyengébb 
lelkek, ugy szólván, mindentől irtóznak, ami uj, 
szokatlan, rendkivüli, vagy annak csak szinezetével 
is bir, félvén, hogy ezáltal csacska nyelveknek okot 
s alkalmat szolgáltatnak megszólás, gúnyolódás s 
rágalmazásra; s ezért nem járulnak egyszernél 
többször a töredelem szentsége s az Ur asztalához. 
De ha egyszer a társulati tagok keresztül fogták 
törni a fenjelzett átalános balvélemény jeges kérgét, 
meg fog történni, hogy majd épen azok, kik jelenleg 
leginkább köszörülik nyelvüket felebarátjuk becsü-
letén, hogy mondom, ők lesznek leginkább, kitéve a 
megszólás hegyes tőreinek, mint olyanok, kik csak 
egyszer járulnak évenként a szentségekhez. Magától 
is értetődik, hogy az u j tagokba nem lehet majd 
túlságos bizalmat helyezni, hanem biz azok gyak-
rabban, de különösen eleinte buzditandók lesznek, 
hogy legalább nagyobb ünnepek alkalmával, mint 
p. o. szentségimádáskor, az űrnap nyolczada alatt 
s egyéb íinnepies alkalmakkor nyilván végezzék sz. 
gyónás és áldozásukat, minthogy az újonnan felállí-
tott társulat tagjai nem ritkán bántalmazásoknak 
szoktak kitéve lenni, mit kikerülendők megtörtén-
hetnék, hogy csak titkon vagy bizonyára ritkábban, 
sőt a legroszabb esetben épenséggel nem is járulná-
nak a szentségekhez. 

A szentségek kiszolgáltatását illetőleg igen kí-
vánatos volna, ha e társulatok igazgatója a főbb 
ünnepek közeledtével nagyobb számú gyóntatókról 
is gondoskodnék, minthogy ily alkalmakkor a ta-
gokon kivül talán többen is kivánnának gyónni; 
de minthogy egy pap annyi bűnbánót kihallgatni 
s azonkivül még a nyilvános isteni-szolgálatot is 
elvégezni nem képes, megtörténhetik, hogy néhá-
nyan meg nem gyónhatván, minden kedvüket elvesz-
tik még egyszer s talán ismét hasztalanul készülni 
a sz. gyónáshoz. De azonfelül még más ok is létezik, 
mely szükségessé teszi nagyobb számú gyóntatókról 
gondoskodni; ugyanis találkozhatnak a hivek között, 
kik saját lelkészüknek, bár mi okból is legyen az, nem 
akarnak gyónni : s ez esetben a gyónás teljessége 
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veszélyeztethetnék, ha kényszerülve volnának saját 
lelkészüknek gyónni. 

Hanem most már azon kérdés merül fel, mikint 
lehetne korunkban, midó'n mind a világi mind a 
szerzetes gyóntatókban oly nagy szükséget szenve-
dünk, mégis a társulat bizonyos ünnepein több 
gyóntatót szerezni, miután az mindig igaz fog ma-
radni, hogy a vallásos társulatok a szentségek gya-
kori és üdvös használata nélkül nem egyebek, mint 
felhők viz nélkül, fák gyümölcs nélkül, nem egye-
bek, mint tajtékzó tengerhullámok, melyek mihamar 
elenyésznek ! 

Hogy ezen szükségen segitve legyTen, a ft. egy-
házmegyei hivatalnak teendői közé tartoznék a me-
gye kivánalmai és szükségleteihez mérve nagyobb 
számú segédlelkészekről gondoskodni. Igen üdvös 
volna továbbá, ha minden egyházmegyében világi 
papokból álló congregatio alapíttatnék Olaszország 
példájára, hol az úgynevezett oblatusok congrega-
tiója létezik, kiknek hivatásuk bármely időben a 
legtávolabb vidékekre is kirándulni és a lelkipász-
torkodásban segédkezet nyújtani, ha az egyház java 
ezt megkívánja. Szintúgy Tirol, Belgium s Fran-
cziaországban is igen sok szerzet, kolostor és con-
gregatio létezik, melyeknek különösen, s úgyszólván 
kizárólag az a feladatuk, hogy a lelkipásztoroknak 
minden alkalommal segédkezet nyújtsanak. S bá-
tran kimondjuk : ez főoka, hogy a nevezett orszá-
gokban oly sok társulat s egylet létezik. 

Azonban kolostorokat, congregatiokat alapítani, 
dotálni és kellő egyénekkel ellátni, nem egy napi 
munka s egyesek által aligha keresztülvihető. Mind-
addig tehát, mig nagylelkű alapítók és jótevők tá-
madnak, kik a hivek üdvét, szivükön hordozván, az 
eszmét megvalósitják, egyéb nem marad hátra, mint-
hogy maga a kerületbeli papság legyen egymásnak 
segitségül ; mi ismét szerény véleményünk szerint 
ekkép történhetnék : 

a vallásos társulatok a nép és korszellem kívá-
nalmai hiányai és szükségletei szerint különfélék. 
Ezen változatosság daczára azonban csudálatos egy-
ség s összhangzat uralg bennök. Jó volna tehát min-
den kerületben különféle társulatokat felállitani; 
igy p. o. egy helyütt Jézus szentséges szivéről, 
másutt a bold. Szűz szeplőtelen szivéről, mig ismét 
másutt karmelhegyi boldogasszony, sz. rózsafüzér, 
liétfajdalmu boldogasszony sat. társulata hozathat-
nék be. Minthogy minden társulatnak megvannak 
a maga ünnepei, a lelkipásztorok abban állapodhat-
nának meg, hogy midőn valamely plébániában bi-

zonyos társulat ünnepe megülendő, mindannyiszor 
a szomszéd plébánosok hirdessék ki ezen ünnepet 
híveiknek, azon megjegyzéssel, hogy az emiitett na-
pon az isteni-szolgálat a plébániai templomban egy 
vagy másfél órával korábban fog megtartatni. Ked-
vező körülmények között híveiket körmenetileg is 
elvezethetnék az illető helyre, hol azután az össze-
gyülekezett lelkipásztorok könnyen kielégíthetnék 
a társulat minden igényei s szükségleteit. Alkalmat 
nyernének ilyenkor a lelkipásztorok egyrészt hívei-
ket netalán saját kérelmükre különféle társulatokba 
beigtatni, másrészt pedig ők maguk is a hivek épü-
lésére gyónhatnának és egyházi segédletök által 
emelhetnék s fényesebbé tehetnék a külső isteni-
tiszteletet. A társulat ezen ünnepei bizonyára az 
üdv és viszonylagos épülés napjai lentiének mind az 
ajtatoskodó nép, mind a működő papságra nézve ! 
De továbbá ezen gyakorlat még azon hasznot is 
hajtaná, hogy ekkép a lelkipásztorok megerősbülné-
nek azon szeretetben, mely Krisztusban gyökerezik, 
s igy szorosabb lelki viszony fejlődvén ki köztök, 
plébániáikban többé kevésbé ugy működhetnének, 
mint a szerzetesek saját egyházaikban, kikről csak 
néhány példát szabadjon felhozni. Igy p. o. a Jézus 
társaságbeli atyák társas egyházaikban mindenütt 
létezik Jézus szentséges szivének társulata; a re-
demtoristáknál a bold. Szűz szeplőtelen szive, a dö-
méseknél a sz. rózsafüzér, a szervitáknál a hétfájdalmu 
boldogasszony, a karmelitáknál a karmelhegyi bol-
dogasszonyról czimzett társulatok léteznek. 

De lássuk már most a vallásos társulatok gyű-
lölőinek ellenvetéseit. — Népünk, mondják ők, any-
nyira kivetkezett már minden buzgóságból, hogy 
még a parancsot is csak nehezen teljesíti, annál ke-
vésbé lehet tehát róla feltenni, hogy a tanácsok 
követésére hajlandó leend. — Igaz ugyan, hogy né-
pünk részint vallási tudatlansága, de részint s leg-
inkább azoknak, kiket a hit és vallás dolgában mint 
tauitókat s elöljárókat tisztel, rosz példája következ-
tében mélyen sülyedt a vétek iszapába, de kérdem, 
mikint, mi módon akarjuk őket onnan kihúzni? Vál-
jon elégségesek leendnek-e a közönséges eszközök? 
Fájdalom ! ki nem tudja köztapasztalásból, hogy 
már a jámbor falusi népben is csökken a hit, ha-
nyatlik az erkölcsösség, már pedig a közönséges 
eszközök, ugy hiszem, mindenütt használtatnak. 
Ebből tehát az következik, hogy a nép csak rend-
kivüli eszközök és módok által, milyenek a missiók 
és vallási társulatok, vezethető többé vissza az erény 
ösvényére. Ha pedig ezen továbbra is haladni akar , 
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okvetlenül szükséges ismét, hogy, ha csak a vétek mámo-
rába, melyből alig ocsúdott fel, visszaesni nem akar, bűnei-
nek elégtételeid ne csak azt teljesítse, mi szigorú parancs, 
hanem kövesse a tanácsokat is. Ezáltal egyrészt az isteni 
igazságosságnak teend eleget, másrészt pedig azoknak, kiket 
feslett, istentelen élete által megbotránkoztatott, jó példát 
nynjtand s lelki épülésökre fog szolgálni. A társulatok tör 
ténetének lapjai száz és száz ilyen esetről tanúskodnak. 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 22-én. n.) ') Egyedül az egyház java in-

dította a szentatyát oly cselekedetre, mely a pápaság egész 
múltjával ellenkezett, s mely az európai udvaroknál kelle-
matlea következményeket is szülhetett. Talleyrand, Fesch, 
Caprara a reménynek ingereit, a fenyegetés rémitéseit igen 
széles tükörben villogtatták. Napoléon akarta, hogy a pápa 
Parisba jöjjön, s amit akart, aunak meg kellett történni. Mi 
jót, mi roszat tehet Napoléon, ez jól ki volt fejtve. Azonban 
annyi indokra szükség nem volt, mert a bibornoki testület 
az ügy első megnyitásakor ,igenre' szavazott, a szentatya 
pedig Bonaparte személye iránt rendkivül jó hajlammal volt, 
s csak arra vigyázott, nem szenved-e ez által kárt a pápai 
méltóság '? nem fog-e Parisban olyasmi történni, ami ezen 
méltóságon csorbát ejthet ? VII. Pius majdnem az Isten vá-
lasztottjának tekintette e nagy személyt, tőle a csalódások 
között és után is minden jót remélt ; de ismerte kötelessé-
geit is, melyekkel saját papi és királyi trónja iránt tartozik. 
Azért a levelezések csak a ,miképen'-ről folytak. 

Consalvi iratai között volt egy töredék, melyet Créti-
neau-Joly jegyzékben közöl. Igy ir az államtikár a pápa 
hajlamáról Bonaparte iránt : „Napoléon császár a pápára el-
bűvölő, elvakitó hatással birt, melyet a tőle tapasztalt sze-
mélyes és nyilvános méltatlanságok sem tudtak megszüntetni. 
Ezen érzelem a szentatyánál a bámulás és félelem, az atyai 
gyengédség és vallásos háladatosság vegyülete volt. A con-
cordatum a pápa előszeretetének tárgya, a béke, a hit csele-
kedete volt, mely Francziaországot az egyházzal kiengesz-
telte, s egész Európát vallásos nagy szakadástól megol-
talmazta. A szentatya, távol az udvari cselszövényektől, 
csak egyre gondolt, a hivek üdvösségére. Mikor Enghien 
herczeg meggyilkolását hallotta, a szentatya megsiratta e 
halált, de keservesebben sirt Bonaparte bűnén. Én a dol-
gokba mélyebbre bekeveredve levén, nem oszthattam a szent-
atyának minden érzelmeit a császár iránt. En e fejedelmet 
közelről láttam. Csudáltam lángeszét, értelmének villámgyor-
saságát, és lelkének kimondhatatlan bőségét az eszközök 
feltalálásában, melyek őt oly különös lénynek bizonyították. 
De a sok szép tulajdonságok mellett nagyok valának az ár-
nyak is, melyeket a siker részegsége még inkább növelt. 
Talán én vagyok azon ritkák egyike, aki a résen megálltam 
ellenében, s tanúságom az Isten, hogy soha meg nem bán-
tam. Haragjának felgerjedéseiben engemet meglövetéssel 
fenyegetett, ki is mondta néhányszor, de biztos vagyok, hogy 
meglövettetésemet soha alá nem irta volna. Enghien her-

czeg meggyilkolását is megbánta, s pillanatnyi haragjának 
tulajdonította. A szentatya elment Parisba, hogy mindnyá-
jan megcsalattassunk." 2) 

A szertartásról kérdés tétetvén, Parisból felelték : „VII. 
Pius utazása, fogadtatása, s utazásának jó eredményei VI. 
Pius utazását annyival fölebb fogják múlni, mennyivel na-
gyobb Napoléon II. Józsefnél." 

Föltűnt Romában, hogy az ügyet kezdeményező le-
vélben koronázásról, az utóbbiakban pedig fölkenésről volt 
szó. Fesch azt válaszolá, hogy talán a császár kettős koro-
náztatást akar, egyiket a templomban a pápa, másikat a 
Marsmezőn a senatus által. A pápa vonakodott oly koroná-
zástól, melyet még egy második is követni fog. Kérdés té-
tetvén Parisba, a császár válaszul adá, hogy ő a pápa által 
teendő koronáztatásba sokkal magasabb súlyt lát, semmint 
még más koronáztatása után vágyódnék. 3) „Mindez csak 
arra volt kiszámitva, hogy a pápát utazásra birják, mert Na-
poléonnak feltett szándéka volt az Ígéretekből semmit sem 
tartani meg." A császár kivánta, hogy a pápát 12 bibornok, 
több romai patrícius, és a pápai testőrség kövesse. A pápa 
csak hat bibornokot vett magával. „Senki sem gondolhatja, 
mily bajlódásba került, míg a szentatya az ,igen' szót ki-
mondta. Végre kimondta nem hivatalosan, mivel még hiva-
talos meghivás nem történt." 

S mi történt a fényes Ígéretekből ? A császár azonnal 
a Moniteui'be tétette a pápa eljövetelét, hogy igy a vissza-
lépést a pápának lehetetlenné tegye. A pápa még nem volt 
hivatalosan felszólítva, és már a kormány hivatalosan szó-
lott eljöveteléről Parisban ? Ezt tette a concordatum alkal-
mával is. A hivatalos meghivó-levelet nem két püspök, ha-
nem egyszerű dandártábornok Caffarelli hozta ; s a meghívó-
levél oly nyomorult volt minden tekintetben, hogy a pápa 
az utazás megtagadásáról gondolkodott. Ehez jött az utazás 
azonnali sürgetése, s mikint Consalvi irja : „a pápa utazása 
hasonlított egy udvari alamizsnás galoppiroztatásához." 4) 

A szentatya megérkezett Fontainebleauba. Ki fogadta 
a szontatyát ? A cselédek, — — a császár vadászni ment, a 
pápa szállására 50 kutya kíséretében jött. Valahányszor a 
pápával nyilvános helyen megjelent, a császár mindig a 
pápa jobb oldalán állott. A koronázás napján a pápát másfél 
óráig váratta a templomban, a szertartás az előre megsza-
bott mód ellen történt ; a császár felugrott, az oltárhoz, hol 
a korona letéve volt, sietett, s a templomban maga magát 
koronázta ; a koronázási ebédnél a pápának a harmadik he-
lyet adták ; a Marsmezön másodszor volt koronázás a csá-
szár nyilt Ígérete ellen. „Elhallgatom azon sok megalázta-
tást, melynek a szentatya minden alkalommal kitétetett. 

T. 2. p. 386—388. — Még 1817-ben is a pápa megmaradt ezen 
hajlamában Bonaparte iránt. Igy irt ö Consalvihez Castel-Gandolfóból 
oct. 6-án : „A császárnak családja elboszélte, hogy a szegény száműzött 
Helena szikláin napról napra vész. Ezt ón véghotlen fájdalommal hallot-
tam, s tudom, hogy ön is bibornok ur osztani fogja fájdalmamat, mert 
mindketten megemlékezhetünk, hogy Isten után csak noki köszönhetjük 
a religio visszaáll i t tatásit Francziaországban. Az ö vallásos kezdemé-
nyezése 1801-ben elfelejteti velünk a további méltatlanságokat. Savona 
és Fontainebleau az elmének és az emberi nagyravágyásnak tévedései ; 
do a concordatum hősiesen keresztényies cselekedet." T. 1. p. 78. 

s) T. 2. p. 400. 
») T. 2. p. 403. 

25* 

') A septemberi conventio végére siet, sietünk mink is az emberi 
gonoszság ösvényeit a múltból felderíteni, folytatásni a mult éviekhez. 
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Emlékem és tollam elborzad ezektől, s nem is tudnám hideg 
vérrel elbeszélni."5) 

„A pápa annyi méltatlanságok között legalább a jó 
gyümölcsöket akarta szedni. De csakhamar meggyőződött, 
hogy mind hiában van. A szervezetes czikkekröl a császár 
beszélni sem akart. Egyetlen vigasztalása volt az alkotmá-
nyos püspökök megtérése, melyet azonban nem Napóleon-
nak, hanem csak saját erényeinek tulajdonithatott. A pápa 
véghetleniil örült, hogy az egyházi szakadás megszűnt. Az 
ajándékok is figyelemre méltók. A pápa Canova által vá-
lasztatta ki a legszebb müdarabokat, s ezeket pénzforrásain 
fölül gazdag külső alakban adta ; a császár ajándékai alatt-
valónak adott darabokhoz hasonlítottak." fi) 

ígéret volt sok, csakhogy a pápa Parisba jöjjön, a szó-
tartás, ugy látszik, nem tartozik a Napoléonidák szokásai-
hoz. Volt I. Napoléonban több nemes vonás, a szentszék 
iránt ö akkor hajlott, mikor még Parisban directorium kor-
mányzott, mint fővezére az olaszországi franczia hadaknak, 
irt az államtitkárnak : „mentsék meg a pápai államot, kér-
jenek békét, ajánljanak pénzt, mert parancsot kapva Romá-
nak elfoglalására, Roma tőlem függ." Mikor császár lett, 
nem akarta, hogy a pápa ne legyen fejedelem, hanem csak» 
hogy az ö udvarához tartozzék, mint sok más fejedelem. 
Még a pápa a tuileriákban lakott, a császár az olasz köztár-
saságot olasz királyságnak kiáltotta, s a három legátiot, me-
lyet Fesch bibornok által visszaadni igért, a franczia csá-
szárság részéül tekintette. Mig Parisban volt, ünnepélyes 
nagymisét soha nem mondhatott, a karácsonyi szentmisét 
is egy plébánián csendesen végezte. Valóban nagy különb-
ség volt VI. és VII. Pius fogadtatásai között Bécsben és Pa-
risban ! oly nagy különbség, mily mélység választja el a 
szentek tévedő unokáját, II. Józsefet, a dölyfös parvenu me-
részségeitől. A Habsburgok és Napoléonidák között a lelki 
nemességre mindig nagy lesz a különbség ; a fejedelmi eré-
nyek századok lefolytán szoktak növekedni, vagy el-
enyészni. 

Végre a pápa Parisból távozni készült. Napoléon egy-
szerre a pápával akart elutazni Milanóba, s akarta, hogy a 
pápa az olasz királysági koronáztatáson jelen legyen, s a 
legatiok bekebleztetését jelenlétével szentesitse. A pápa ezt 
megtagadta. 

Távoztak tehát Parisból, s hogy a pápa megaláztatása 
teljes legyen, a császár megelőzte a pápát, mintáz ur a szol-
gáját. A postaállamásokon a pápának néha két óráig is kel-
lett várni, hogy lovakat kaphasson, mert a császár kísérete 
minden lovat elfoglalt, a pápa, mint magányzó utas gondos-
kodhatott lovakról, amint tudott. 

„A pápa Turinban találkozott a császárral. Itt a csá-
szár ismét Ígéreteket tet t : de ezeket épen ugy tartotta meg, 
mint az előbbieket." 

„Még egy rendkivüli örömöt lelt a szentatya az uton. 
Ricci Scipion a szentatya lábaihoz borult mint bűnbánó, s a 
pistojai gyüldének határozatait visszavonta. A szerető atya 
ölelte a megtért fiát, a testvér a testvért." 

5) T . 2. p. 404. 
8) T. 2. p. 406. „Egy t iara, üreg gobelinszövet, két gyertyatar tó, és 

egy személyre Sevrés porczellán. A lapok liosszu regéket fűztek még két 
kocsiról, egy csudálatos oltárról ; de ezeket soha senki sem lá t t a . " p. 416. 

' ) T. 2. p. 413. 

„A pápát két franczia követte, Durosnel ezredes, és 
Brigode lovászmester. Ez volt a császári nagy tisztelet." 

„Fesch visszajött Romába. Itt kezdődik a haragja el-
lenem. A bibornok egy bankárházhoz volt járatos, mely 
háznak én többször pert izentem kitűnő csalásai miatt. Itt 
főzettek a tervek, hogy engemet megugraszszanak. Itt kez-
dődnek a szentszékre betörő nyomorok is." 8) 

PEST, sept. 18. A ,Hon' s utána a ,Pesti Napló' mai 
napról azt irják : miszerint a cholera Pesten szünőfélben 
van. Sajnáljuk, de mind saját tapasztalásunk, mind az ide-
való orvosok tudomása után, ezen állítást eddigelé határo-
zottan tagadni vagyunk kénytelenek ; a cholera e napig 
Pest-terézkülvárosban nem szünőfélben, hanem terjedésben 
van ; — a veszélyt kicsinylem vagy tagadni lehet, de ezáltal 
az megszűnni aligha fog ; legfölebb a hatóság fogja magát 
engedni elaltatni, melynek különben szoros kötelessége lenne, 
a veszélylyel minden ereje megfeszítésével szembe-szállni. 
Teszi-e ezt a hatóság vagy sem ? vagy melyik hatóságot 
illeti e tekintetben a dicséret vagy kárhoztatás, itélje meg a 
közönség. Mi csak azért szólalunk fel a ,lIon' s ,Napló' tu-
dósítása ellen, mert benne a papság vádoltatik, mint a jár-
vány terjedésének egyik tényezője, minthogy a búcsujára-
tokat be nem tiltja, a holtakat, ha a gyászoló család kívánja, 
nyilván, ünnepélyesen beszenteli, s a harangozásról, mint jó 
jövedelmi forrásról, felszólítás daczára sem akar lemondani. 
Elmondja a ,Hon'egész komolyan, miszerint September 8-án 
a budai hegyek közt levő remete-Máriához sokan kirándul-
tak a fővárosból, evés ivás kedvéért — azután kurjongatva 
s tántorogva tértek vissza s másnap tele volt velők a kór-
ház — ezek szerinte búcsujárók. Tudtunkkal Pestről Maria-
Einsiedelbe búcsujárat sem az idén sem más évben nem szo-
kott menni — ránduljanak ki bár ezeren, katholikus foga-
lom szerint búcsujárat nem lesz ezen kirándulás ; — még 
utoljára megérjük, hogy az állatkertbe tolongó sokaságot 
valamely desperált újdondász búcsujáx-atnak fogja elkeresz-
telni, habár ez ellen talán nem tiltakoznék; mert hiába, né-
mely pesti ujdondásziró jobban szereti a medve és majmok 
körül csoportosulni látni a népsokaságot, semmint egy Mária 
kép körül. Hja ! chacun selon son gout. Sept. 8-án, tehát 
épen azon a napon, a fáczánnál 2000 dalárdista és ennek 
rokonszenvezője gyűlt össze, sept. 16-án da capo sokan; ezek 
közöl némelyek a kórházba tántoroghattak, ha mégis, — 
ime a búcsú — plectuntur Achivi. Búcsújárás, eszem-iszoin, 
kurjongatás, tántorgás — ez a ,Hon' újdondásza fejében 
identicus fogalom. Ugyan hány esztendeig kellene, minden 
katholikus papnak Herculesnek lenni, hogy Augiás istállóját 
— az újdondászok fejeit — kitisztíthassák a fogalom pisz-
kaitól ? ! Járvány idejében az embercsoportosulást egyátalán 
meg kell gátolni — ezt értjük, de miért nem szólalt fel a 
,Hon' a budai dalárda zászlószentclése ellen, mely ugyanaz 
nap a budai hegyek közt talán nagyobb eszem-iszommal s 
kurjongatással ment végbe s amelyen alkalmasint nagyobb 
tömeg vett részt, bőt vidékekről is felrándultak ? Avagy ez 
nem embercsoportosulás ? Vagy talán ezt is az emiitett bú-
csujárat alatt akarta érteni ? Mily embercsoportosulás volt 
mult napok egyikén az állatkertben ? hát a szép juhásznő-
nél a tornaegylet ünnepélyekor ? Ezek természetesen szót 

s) T. 2. p. 417. 
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sem érdemelnek, mert nem lehetett volna egy katholikus 
szokásnak oldaldöfést adni. Ezek szabadok. Ha egy dalár-
dista leiszsza magát, ez a cholerát nem növeszti, de ha Ma-
ria-Einsiedlből hazatérő iszsza le magát, az már a cholerát 
növeszti. Azért nem az iszákost kell megfeddni, hanem Ma-
ria-Eisiedlit bezárni, mint hacsak itt volna bor, ser a vilá-
gon. Avagy miért nem szólal fel a ,Hon' a katona-bcszállá-
sozások ellen, melyek ily járványos időben talán veszélye-
sek s Pesten éjjel nappal tartanak ? Ha időnk s kedély-álla-
potunk engedné, szeretnők hitelesen statistice kikeresni, 
September 8-ika óta mily arányban voltak a cholerabetegek 
a katholikusok, protestánsok s zsidók közt, mert tudvalevő-
leg az utóbbiak búcsúra nem szoktak járni, hacsak a „disz-
nófejhez" nem. Elhiheíik nekünk, miszerint a mi cholerabe-
tegeink nem jártak búcsút, hanem az nap körülmetélt s 
körülmetéletlenek gyáraiban voltak kénytelenek nyomorult 
életük tengődhetéseért dolgozni, — noha ünnepnap volt, 
s nálunk nem azok kapják meg a cholerát, kik dőzsölnek, 
kik kirándulásokat tehetnek, hanem rendesen a szegény 
munkás nép, mely nyomorult néhány krajczárért egészsé-
gét agyondolgozni kénytelen, hogy rosz egészségtelen lyu-
kakban lakhassék, nyomorult táplálékkal fenntarthassa éle-
tét, mely munkának legdúsabb gyümölcse talán épen azok-
nak jut kezébe, akik a ,disznófejhez' búcsúra járnak. Ami 
az ünnepélyes beszentelést illeti, tudhatná a ,Hon', miszerint 
Pesten a gyermekek mindenkor a háznál a szobában szok-
tak csendesen beszenteltetni — mikint a nagy halottak is, ha 
ezt a család igy akarja; nem a papságtól függ tehát a teme-
tési fény, a ductus, mikint a harangozás is, hanem a gyászoló 
családtól, a rokonoktól; ha pedig ezek halottjaiknak az utolsó 
tiszteletet megadják, rójja meg őket a ,Hon' ; különben nem is 
hiszszük, hogy a temetésnek nyilvánossága oly nagyon rémí-
tené az embereket, főleg az ilyen író újdondászokat; lia igen, 
azon csak örülünk, legalább a ,memento mori' majd komo-
lyabb gondolkozásra tanítja őket. — Ami végre a harango-
zást illeti, tanulja meg a ,Hon' s ,Napló', miszerint az nem 
a papság jövedelmi forrása, hanem a templomé, amely ön-
magát kénytelen felszerelni s fentartani, mit ha tenni nem 
képes, a város pénztárához kell fordulni, mely tudvalevőleg 
a nép zsebéből tápláltatik; lia tehát harangoztatás által a 
templom nyer, nem veszi igénybe a városi pénztárt, a nép-
nek pénze vagy megmarad vagy más üdvös czélra fordittat-
hatik ; a papságnak a harangozásból egy fillére sincs, még 
annyia sincs, mint a t. újdondász urnák azért a harango-
zásért, melylyel minket tollat ragadni kényszeritett ; külön-
ben a papság tudtunkkal senki által fel nem szólittatott a 
harangozás megszüntetése iránt — ezen állítás majdnem 
roszakaratu mystificatio ; — s végre tessék könyveinkből 
meggyőződni, hogy a terézvárosban most sincs több haran-
gozás a sokkal nagyobb halandóság mellett is, mint máskor, 
aminek oka főleg abban rejlik, mert a szegény nép alig ké-
pes a koporsót s temetkezési helyet megvenni, nemhogy még 
harangoztatna. A t. újdondász ur, ugy látszik, valahol valami 
rosz hirt hallott — fülei csengenek s azért reggeltől estig 
harangozni hall ; de azért ne féljen, csak hordozza az egy 
honatya által ajánlott haskötőt, igyék szorgalmasan vörös 
bort; ne sokat gondoljon a búcsujáratokkal s holmi katho-
likus dolgokkal, melyek epéjét felzavarhatnák, s ment marad 

a cholerától. Sürgessük inkább a hatóságot : ne engedje 
rendeleteit irott malaszttá válni, kényszerítse a házi urakat 
a lakók s az egész város érdekében, bizonyos helyek tisz-
tántartására, desinfectiojára, s akkor emberileg megtéve a 
lehetőket, nem kell borzadni a cholerától még az újdondá-
szoknak sem. 

Cselka Nándor 
pest-terézvárosi káplán. 

KECZEL, sept. 11. Ha őseink történelmén végig né-
zünk, nemes büszkeséggel szemlélhetjük, hogy mint a gyá-
szos emlékii Dudich mondja : multos gentes gens nostra in 
sanctam Sedem apostolicam observantia, et quae hinc ena-
scitur, pietate ac religionis cultu antecessit.1) Már a pogány 
Atilla tisztelettel hajólt meg a szent pápa előtt. Sz. István 
tiszteletéről nemcsak a Romába küldött követség, de az is 
tanúskodik, hogy, mint Bonfin mondja, valahányszor hallá 
említtetni a pápa nevét, arra térdét meghajtá. — I. András 
és I. Gejza szinte szép jelét adták a pápa iránti tisztelőtök-
nek ; hogy pedig ebben sz. László sem maradt el, ha Ka-
tona3) nem tanúsítaná is, elgondolhatjuk. 

Kálmánt a pápa iránti tisztelet vitte arra, hogy az 
egyházi beruházásokról oly könnyen lemondott. Imre gyer-
meki ragaszkodással teljes levelet irt 111. Incze pápának, 
akinek II. András is akárhányszor kikérte tanácsát. 

Nem emlitem IV. Bélát, honunk második alapitóját ; 
nem hozom föl Robert Károlyt, nem számítom el Nagy La-
josnak a pápák irányában tanúsított jó érzelmét, szerzett 
érdemeit; de azt mégis fölemlítem, hogy Pray bizonyítása-
ként öt a pápa „in publico purpuratorum patrum consessu 
splendidissimo signiferi Ecclesiae cognomcnto exornabat," 
amire bizonyára okot kellett adnia ; Zsigmond személyesen 
tette IV. Eugen előtt tiszteletét ; Mátyásnak, habár néha a 
körülmények miatt keménynvakuságát megfoghatólag ta-
nusitá, a pápa iránti tisztelete nagyobb volt, mint Szalay 
után goadolhatnók, amint ezt csak II. Piushoz irt leveléből 
is következtethetjük, hol igy szól : „Beatissime Pater! Sa-
crosanctae apostolicae sedis monita et cohortationes more 
praedecessorum nostrorum merítő semper plurimi fecimus et 
facere proponimus in futurum, cuius consilia salutifera non 
minus liabent providentiae, quam auctorita'is, et ab optimae 
mentis radice profecta, numquam nisi ad finem communis 
boni diriguntur." Meg egy más levele is csak nyom valamit 
a latban, hol igy szól : „Beatissime Pater ! me vestrae bea-
titudini una cum regno meo totum dedicavi." 

Ami pedig az ujabb időket illeti, II. Ferdinándról szól-
janak a tridenti szent zsinat okmányai ; első Lipót- sőt még 
II. Józsefről is elég világosan szólnak a történet lapjai. A 
látogatás körülményeit csak udvariasságnak tartjuk, de II. 
Józsefnek 1788-ban a pápához intézett levelében a tisztelet 
szép jeleit látjuk. 

Ferencz császárról hangosan beszél a bécsi congressus, 
és VII. Piusnak Romábai diadalmenethez hasonló visszaté-
rése. V. Ferdinándról és dicsőségesen uralkodó Fejedelmünk 
I. Ferencz Józsefnek a szentszék iránti tiszteletéről szóljon a 
titkos társulatok annyiszor és annyira megakadályozott 
terve. 

') Péterffy Cone. t. I I . p. 428. 
*) Hist. erit. torn. I I . p. 574. 
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A fejedelmek ilyetén viselete, a kath. magyar nemzet 
büszkesége, s hogy az adott példát ő is követte, mert hisz 
még az egyházszakadás alkalmával is az igaz oldal mellett 
volt a magyar, ez a nemzet ékessége. Decus íiliorum, mondja 
sz. István, sectari vestigia patrum. 

September 15-e itt van, a romai kérdés alapokban 
pengettetik, pengjenek há t a gyermeki keblekben is a szen-
vedő atya iránti részvét húrjai. Bizalommal tekintünk a 
jövő elé, mint maga a sz. atya , mert tudjuk, hogy az Ur 
mondá : Ego ero ei murus in circuitu : et in gloria ero in 
medio eius,3) mindazáltal sept. 15-ére egy kis tüntetésül ide 
csatolok egy db 20 frkos aranyat. 

Tomcsányi János. 
ROMA, aug. 18-án. Egy szent Ferencz-rendü áldozár-

nak — ki a szent földön tartózkodik — leveléből követekző 
helyreigazítást veszünk át, mely a biblia magyarázói által 
elkövetett kettős hibára vonatkozik. „Először is összetévesz-
tik az Ezekiás király által véghezvitt munkát' avval, mely 
Salamon király rendeletére történt. A királyok negyedik 
könyvének 20 fej. 20 verse mondja : „Ezekiás többi dolgai 
pedig, és minden hatalma, és mily módon készíttetett halas-
tavat, és vizcsatornát, és hogy vitte be a vizet a városba, 
azok nem irattak-e meg Juda királyainak krónikakönyvé-
ben ?" Parai. II. könyv XXXII. f. 30 v. pedig igy szól : „Ez 
azon Ezekiás, ki a Grihon vizeinek felső forrását bedugá, és 
levezeté azokat Dávid városának nyugoti részére." Az e két 
helyen emiitett müveket ismerjük. A halastó, melyet Isaias 
(XXII, II.) jelez, mondván, hogy azt két fal között vájand-
ják, csakugyan az, melyet most is Ezekiás halastavának 
hivnak, s amely a városnak Heródes és Agrippa általi na-
gyobbitása folytán a falakon belül volt. A második idézet-
ben emiitett felső forrás, nem más mint a felső halastó (Isai 
VII, 3. és 4. kir. k. XXVIII, 17) mely föld alatti csatornája 
által a vizet az alsó, vagyis Ezekiás halastavába vezeti. 
Egyik tévely folytán eme müveket, melyek Jeruzsálemtől 
nyugotra fekszenek, összetévesztik Siloe tavával és csator-
nájával, mely ismét keletre van. Azután ezen második mü 
szerzöjeül Ezekiást idézik, és ez a második tévely. David 
városa keleti oldalán csak egy csatorna, vagy vízvezeték 
van, Siloe csatornája, mely ama tóba szolgáltatja a vizet, ho-
vá Jézus a vakonszülöttet küldé, hogy megmosván magát 
lásson. Ezen halastó Flavius József által Salamon tavának 
hivatik. A szent könyvekben sehol ninc3 szó Siloe csator-
nájáról, hanem a király vízvezetékéről, ami által az előbbi 
értendő. íme itt bizonyítványa: Esdrás 2 könyve 11 fej. 13 
v. Nehemias mondja : „És kimenék a völgy kapuján éjjel, 
és a sárkány kútja ellenébe, és a szemétkapuhoz, szemlél-
vén Jeruzsálem romlott falát, és a tűztől megemésztett ka-
puit ; és (v. 14) átmenék a kut kapujához és a király víz-
csatornájához, és nem volt helye a baromnak, melyen ülök 
vala, hogy átmehetett volna." Jegyezzük meg, hogy egy idő-
ben két pont zárja el Nehemiás útját : a forrás kapuja, és a 
király vízcsatornája. Ugyanazon könyv III. fej. 15 v. olvas-
suk : „És a kút kapuját felépité Sellum, Kolhoza fia, Masz-
fa falujának fejedelme, ő épité azt és befödé, és felállitá an-
nak szárnyait, lakatait, és zárait, és a Siloe halastó falait a 
király kerténél, és egész a lépcsőkig melyek Dávid városá-

3) Zách. cap. 2. 

ból leereszkednek." A király kertje, és Siloe halastavait is-
merjük, ugyszinte a lépcsőket, hol Stellum munkáját vé-
gezte, mert a mai napig láthatók a sziklába vésett lépcsőzet 
egy része, mely roppant elhasznált állapotában most is az 
egyetlen pont, melyen ezen tájon a Sión megközelíthető. A 
második idézetben első helyen emiitett „kut kapuja" nem 
létezik többé, de nem volna nehéz kimutatni, miszerint an-
nak a király vízvezetékéhez közel kellett lennie, miután 
Nehemiásnak meg kellett állapodnia „a király vízvezetéke 
és a kut kapuja előtt." És ezen kaputól egész azon helyig, 
hol Sellum bevégezte munkáját, azaz a lépcsőkig, szintén 
nem lehetett nagy távolság, mert a 6000 mêtrenyi falazat-
ból, melyet Esdrás idejében Jeruzsálem birt, Zanoe lakói 
építettek 1,100 mêtret, a többi 5,500 m. 35 hitbuzgó (zela-
tor) készité, személyenkint 150—160 mêtrenyit. Ebből ki-
mérhető, hogy a kut kapujától egész a lépcsőkig megköze-
lítőleg 156 m. távolság volt, és e két pont között van Siloe 
halastava, melynek fala Xehemiás szerint (III, 15) oly hosz-
szu, mint a király kertje, tehát határosak valának : a kut 
kapuja, Siloe halastava, és a király kertj«. Ha tehát Nehe-
miás, amint maga mondja, állatát megállítani volt kényte-
len a kut kapujánál és a király vízvezetékénél, következik, 
hogy e két pont vagy érintkezett, vagy igen közel volt egy-
máshoz, és amint fölebb emiitők, Jeruzsálem ezen oldalán 
más vízvezeték nem levén, az is folyik, hogy Siloe csator 
nája itt mint a király vízvezetéke jeleztetik. De váljon a 
szent könyvekben Siloe csatornája miért neveztetik a király 
vízvezetékének ? talán azért, mert Ezekiás müve ? Igaz, ál-
lítják, hogy eme vízvezeték a sziklába vágatott Ezekiás ki-
rály rendeletére, de alapos ok nélkül, mert az Salamon ki-
rálynak tulajdonítandó. Amint Nehemias megjegyzi, Siloe 
halastava a király kertje hosszában, és ma is csak egy erős 
régi korú fal által van elválasztva. És ha a zsidó történész 
(Flavius) korától fogva eme halastó Salamon tava nevét vi-
selé, ez azt bizonyítja, hogy nevét alkotójától vette, ki azért 
építette, hogy a vízvezetéken át jövő vizet befogadhassa. 
És ezt a vizet váljon minő más vízvezeték szolgáltathatta 
volna, mint Siloe ? A vízvezeték nélkül a tó haszontalan 
lett volna, az egyiket építtetvén tehát, a másikat is kellett 
készíttetnie. Következőleg a király vizvezetéke, vagyis -Siloe 
csatornája, a halastóval ugyanazon királytól származnak, és 
váljon minő más királytól, mint Salamontól, kinek a város 
védelme tekintetében is nagy oka volt a vizet itt gyűjteni, 
hogy a lehető ostrom idején az oly annyira szükséges elem-
mel bőven el legyenek látva ? Ezért és igy épittette Salamon 
király Siloe csatornáját, és ez egyszersmind oka is annak, 
miért neveztetik az a szent könyvekben a király vízvezeté-
kének. 

LONDON, aug. 3. A Saint-Edmond Harts-féle colle-
giumban meeting tartatott azon alkalommal, midőn Man-
ning érsek az Ödön-társulat védnökévé igtattatott. A neve-
zett collegium még 1769-ben alapíttatott. Az érsek megelé-
gedését fejezte ki mindazok fölött miket tapasztalt, üdvözölte 
a társulatot, hogy erélyes volt egy intézet fentartásában, 
mely a legtisztább katholikus elveken nyugszik, idézte azon 
jelesek neveit, kik itt képeztettek, és különösen kiemelte, 
hogy soha a gallicanismus legkisebb árnyéka sem homályo-
sította be hirét. — A birminghami megyében Stoneban lel-
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kigyakorlatok tartattak sienai sz. Katalin tiszteletére. Eme 
gyakorlatok ujabb bizonyság, néhány év óta hitünk meny-
nyire gyarapodott Angliában, mert ki mert volna remény-
leni ily nagyszámú hallgatóságot, és ennyi szabadságot 
szertartásainkra nézve oly vidéken, hol csak néhány év előtt 
a csekély hivők elrejtőztek ? Ezen ünnepnek eszméjét az 
költötte, hogy Roma városa sienai sz. Katalint második 
védnökének választotta. A dömések, kik sz. Katalin stigma-
tisatioját junius 20-án ülik, az ünnep hetét választották, 
mely összeesik IX. Pius pápa koronáztatási hetével. Ezen 
lelkigyakorlatokon, melyek 5 napig tartottak, jelen voltak 
a cliftoni, birminghami püspökök. Lehetlen mindazok vagy 
csak a kitűnőbb egyházi és világi férliak neveit elszámlálni, 
kik részt vettek a szent Katalin, és a sz. szék iránti nagy-
szerű katholikus tüntetésen. — A salfordi megyében siker-
rel vitetik hadjárat a részegség ellen. Tiszt. Reichardsont 
illeti a kezdeményezés dicsősége, most már 2000 tagja vau 
az uj mértékletességi társulatnak. Reménylhető, hogy a 
Salfordi katholikusok köréből a részegség utálatos vétke 
nem sokára el fog tűnni. — Doctor Pusey Eireniconja által 
meginditott mozgalom még mindig nem szűnt meg. ,En-
glisch-Church-Union' czimü egyesület Londonban évi mee-
tingjét tartotta, melyen az elnök által az Eirenicon javára 
tett inditvány tapsokkal üdvözöltetett. Gurney Archer el-
leninditványa igen roszul fogadtatott. Doctor Pusey szót 
emelve, folytonos tapsok között védé magát Gurney táma-
dásai ellen, és azt állitá, miszerint az angol és a franczia 
egyház között az egyesség a trienti zsinat alapján igen is (?) 
létesíthető. Ha Pusey tudornak hiszünk, jelentékeny hittu-
dósok álliták, hogy az egyesülés könnyű leendne, és hogy a 
suprematia kérdése nem volna akadály, miután kielégítő 
modorban rendeztethetnék concordatum által. Van valami 
a dologban abból, mit Pusey állított ; hanem azt gyanítom, 
van valami nagyitás abban, mit ő a continensen hallott. Be-
szél ugyan hittudósokról, és jelentékeny személyekről, de 
nem nevezi meg azokat, ami sokat levon állításai tekinté-
lyéből. Nem kételkedem ugyanazon, hogy egy kis jó aka-
rattal nem mondom az „egyesülés", hanem a „visszatérés', 
létesíthető volna; hanem az a kérdés, megvan-e ama jóaka-
rat ? Néhány lélekben, igen, és ezek visszatérendnek az 
egyház kebelébe, de sok másoknál nincs meg az alázatosság, 
és azért nincs elegendő hit a visszatérés eszközlésére. 

ROMA, aug. 4. Egy hitküldér, ki 25 év óta működött 
Hindostonban, Le Roux, az itt megjelenő ,Correspondance 
de Rome' czimü laphoz levelet intézett, melyből némi töre-
dékeket közlünk. „Örömmel olvastam egy, Calcuttából kel-
tezett levélbeni tudósítást a calcuttai, hyderabadai és bom-
bayi neveldék virágzásáról. De átnézvén a madrasi névtárt 
1864 évből, azt látom, hogy ama neveldék tanárai mind 
európaiak. Azt kell-e ebből következtetni, miszerint a nö-
vendékek nagy többsége európai, vagy vegyes születésű, — 
benszülött és európai szüléktől — levén, oktatást csak an-
gol nyelven nyernek ? Ha ez igy volna, a benszülött nö-
vendékek csekély számban jönnének e collogiumokba, és 
előnyt adnának a protestáns tanodáknak, hol benszülött ta-
nároktól saját és az angol nyelv ismeretét is kapják, mely 
utóbbi szükséges, lia a kormánytól hivatalt nyerni óhajta-
nak. — Kétségen kivül. a katholikus küldérnek foglalkozni 

kell az itt levő európai ifjúság oktatásával is, de hivatása 
főleg a benszülött keresztények gondját, és a pogányok 
megtérítését köti szivére. Az európaiaknak, kik összesen 
hatvanezerre rúgnak fel, megvannak papjaik, kik európai 
kormányok által fizettetnek ; a missionárius, ki a hitter-
jesztő társulat alamizsnáiból tartatik fenn, főkép a benszü-
löttekhez forduljon, kik 150 millió népséget képeznek, és azt 
vélem tanodákat és a collegiumokat illetőleg, hogy euró-
pai születésű tanárok, kik a hindu nyelvet értik , és 
benszülött tanárok, kik az angol nyelvet tudják, együttle-
gesen taníthatnák a növendékeket mindarra, mire szükségük 
leend jövő állásaikban. Az európaiak átalában, és a küldé-
rek is jelenleg, ugy látszik, nem sokat törődnek az indiai 
magasabb, és sajátlagos tudományok megszerzésével, meg-
elégszenek a hindu nyelvből annyit tanulni, mennyi szüksé-
ges a szent hivatal toljesitésére, vagy a hivataloskodásra ; 
pedig ha az első indiai küldérek leveleit olvassuk, kitűnik, 
miszerint azok az indiai tudományokban még a brahmáknál 
is jártasabbak voltak, és hogy épen ezáltal tettek határtalan 
tekintélyre szert. Igen ! szent hitünk dicsősége, a keresztény-
név becsülete kívánja, hogy a küldérek megzavarhassák a 
pogányságot saját tudománya által. Indiának is még lehet 
Tertulliánja. Van egy lényeges kérdés, mely az indiai mis-
siók jövőjét illeti, és ez a benszülöttekből nevelendő papság 
ügye. Ezen nagy czél elérésére alapította 15-ik Gergely 
pápa a hitterjesztö egyesületet. Bullájával, és legújabban az 
1844-ben Pondichéryben tartott zsinat határozataival is 
egyezőleg történt, hogy egykét indiai missiókban néhány 
kitűnő benszülött áldozár képeztetett. Igy Pondichéryben 
15 benszülött áldozárt találunk, ezek közöl kettő tanár a 
kisebb papneveldében, és az összes növendékek felügyeletét 
viszik, egyik segéd Pondichéryben a lelki-pásztorkodásban, 
kettő az ország bensejében vagy 8000 hivő lelki gondját vi-
seli, a többi tiz pedig szinte egyenkint roppant területen 
3—4000 lélek üdveért fáradozik. És mind ezen benszülött 
papok hivatalaikat elöljáróik megelégedésére dicséretesen 
töltik be. A coimbatturi missio, illetőleg 17 ezer lélek szá-
mára 6 ily áldozár rendeltetett. Madurában is képeztetett 
néhány a jezsuiták által. Pondichéryben a kisebb papnevelde 
azon kivül, hogy az oltár jövő szolgáinak képezésére annyi 
gondot fordít, még másokat is nevel, kik mint hivatalnokok, 
becsületére válnak nevelőiknek. Amiért is az európaiak be-
ismervén, hogy a kisebb papneveldében nyújtott nevelés 
gondosabb, mint a telepitvényi collegiumban, már 1846-ban 
kérték a pondichéryi püspököt, engedne át néhányat kül-
déreiböl eme colonialis intézet vezetésére, mely eddig egye-
temen képzett tanárok igazgatása alatt állott. Ezen idő óta 
8 európai missionárius, segittetvo világi tanárok által, veze-
ti a telepitvényi collegiumot, négy küldér segittetve 2 ben-
szülött áldozár, és 6 laicus által a kisebb seminariumot veze-
ti. Mely intézet mutat már most jelenleg több sikert ? Meg-
ítélhetjük a következő körülményből. Egész a mult évig bi-
zonyos hivatalokra a kormánynál bonszülöttek nem alkal-
maztattak Ezek felszólalván, ötre a nevezett hivatalok kö-
zöl pályázat nyittatott, melyek közöl a két elsőt és az utol-
sót a kisebb papneveldében képezett hinduk nyerték el. 
Ezen tény azon kivül, hogy a kisebb papneveldében adatni 
szokott nevelés kitűnőségéről tanúskodik, bizonyítja egy-
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szersmind a fiatal hinduk szellemi tehetségeit, és engedi re-
ménylonünk, miszerint ha egész Indiában azon utat köve-
tik, melyet a pondichéryi missióban látunk, azaz oda töre-
kednek, miszerint mennél több bensziilött, különösen pedig 
mennél számosabb pap képeztessék azokból, Isten segítsé-
gével a kitűzött föczélt, a pogányság setétségében vakos-
kodó hindu népek tömeges megtérését könnyebben fogjuk 
elérni. 

VEGYESEK. 
A pesti lipótvárosi plébániában az ünnepek- és vasár-

napok, ha az istenitiszteletet és a prédikátiót kiveszszük, 
egészen megszűntek. Nemcsak hogy a boltok mind nyitvák 
de a szekerek százankint rakatnak meg gabonával. Ez tör-
tént Nagyboldogasszony és sz. István ünnepén, asiai feszte-
lenséggel, mert sokan a munkások közöl gatyakötésig mesz-
telenek voltak. Mint halljuk, a plébános ö eminentiájához 
folyamodott orvoslásért. (P. H.) Tudni kell, hogy e külvárost 
legnagyobbrészt zsidó nagykereskedők lakják, és sajnos, 
ha a keresztények ünnepeit, különösen e két országos ünne-
pet profanálják. Pesten ily ünnepsértési bírságokból a lipót-
városi basilicát lehetne felépíteni. 

A forradalmi dicsvágy, és a nemzetközi egyetemes 
törvénytelenségnek áldozatjai a mai korona-követelők Euró-
pában. Ezek következők: 1) Chambordgróf 1830 óta, lakik 
Austriában ; 2) Don Miguel Portugáliából 1832 óta, lakik 
Németországban ; 3) Párisi gróf, 1848 óta, lakik Angolor-
szágban ; 4) Leopold, ö) toscanai Ferdinand 6) Modenái 
V Ferencz 1859 óta, lakik Bécsben; 7) Robert pármai, 
1859 óta, lakik Svajczban ; 8) II Ferencz nápolyi, lakik Ro-
mában; 9) Otto, 1862 óta, lakik Bajorországban ; 10) Cuza, 
1866 óta, lakik Parisban ; 11) Augustenburg, 1866 óta, la-
kik Reichenthalban ; 12) György hannoverai király, 13) 
Adolf nassaui herczeg, laknak Austriában ; 14) Fridrik 
Vilmos hesseni herczeg, lakik a stettini tömlöczben. — A 
kis fejedelmek, a jog és a békekötések védve alatt hánko-
lódva, nevelték a forradalmárokat, meghivogatták a kicsa-
pott egyetemi tanárokat, most szedik a hála gazdag kévéit 
asztagba. 

Megjelent a szent-László-társulat folyó évre szóló jegy-
zökönyve, mely az igazgatási cselekmények előadásán ki-
vül, hozza ft. Kubinszky Mihály kalocsai érseki székeskáp-
talani kanonok urnák lelkesítő beszédjét a mult 4-ik köz-
gyűlésről, ugyszinte alszászi Vitái Alajosnak remek tudós 
előadását, melynek óriás nagyságán, lia az olvasók gyönyör-
ködni fognak, emlékezzenek, hogy azon mink is, kik felol-
vasását hallgattuk, gyönyörködtünk, s miután már hallottuk, 
olvasva is kedvesen elmélkedünk rajta. Eme beszéd 29-ik 
laptól 221-ig terjed, tehát egy becsületes könyvet tölt be. A 
társulat pénzereje, habár nem virágzó, azért mégis gyarapo-
dásban van. Legtöbbet adott a kalocsai megye, 3058 ftot, a 
boldogult érsek gondosságának ez is bizonysága, mert ö a 
társulatot igen ajánlotta, megyéjében igen előmozdította. A 
kalocsai megye után jön azonnal a győri 2380 fttal, az egri 
1758 fttal, esztergomi 1597 fttal, a veszprémi 1184 és a vá-
czi 1105 fttal. Az összes bevétel 1864-től óta tesz 16,124 
ftot, 421/

2 kr. 10 aranyat, 2 tallért, s néhány ezüst húszast. 
Kiadott a társulat a keleti katholikusok segélyezésére 2850 
ftot, s 308 aranyat ; hazai czélokra 4505 ft, 74 krt., a szent-
atyának 3000 ftot, 10,000 frkot. 

Czuczor Gergelynek életrajzából a ,Képes Újság' kő-
vetkezőket közöl : Czuczor Gergely 1800-ban született An-
dódon, szegény sorsú jobbágy szüléktől, kik azonban jókor 

felismerték tudós hajlamait s nem sajnálták az anyagi áldo-
zatot iskoláztatásától. 17 éves korában a benczés barátok 
szerzetébe lépett, hogy egészen szellemi foglalkozásoknak 
élhessen. Kenetteljes, szelíd lelkű pap volt, ki híven betöl-
tötte Isten és az egyház iránti kötelességét, de azt sem ha-
nyagolta el, amit kiolthatlan lánggal oltott keblébe a ter-
mészet : a költészetet. Versei számos üldöztetést vontak fe-
jére. El kellett hagyni tanári székét, félre tenni lantját, és 
dologtalanságuak éluie.(? !) De a költői szellemet nem lehet bi-
lincsre vetni, s ö álnév alatt irogatott azontúl. De igy is fel-
ismerték munkáit, tiszta magyarságát, gazdag nyelvismere-
tét, 3 a magyar tudós-társaság előhívta magányából, hogy 
legnagyobb munkáját reá bízza. Minden müveit nyelvnek 
szüksége van oly gyűjteményre, melyben tudósok és közön-
ség együtt bírják miudeu szavát, s kimerítő szótárban szem-
lélhessék szókincseit. Ily szótár szerkesztésével bizta meg a 
társaság Czuczort. 22 évig dolgozott e nagy munkán, mely-
nek nagy része már életében megjelent, a többi pedig kia-
dásra készen áll. Mire bevégezte, teste is bevégezte pálya-
futását, és f. hó 9-edikén áldozatul esett a keleti vésznek. 
Czuczor Gergely sok faját ápolta a költészetnek, de legki-
tűnőbb volt a népdalok írásában, melyek közöl sokat máig 
is dalolgatunk. 

Az egri egyházmegyének f. hó 10-én ismét egyik idősb 
tagja halt meg, értjük Pálma Pált, makiári plébánost, és 
patai főesperest. — A boldogult, ki pályáját annyi szép és 
jogosult reménynyel kezdette meg, 1788-ban január hó 25-én 
Nográdmegyében született. Iskoláit Váczott, és később, mint 
1805-től egri papnövendék, Egerben végezte oly kitűnő si-
kerrel, hogy már 1810-ben a bölcsészet és szépmüvészetek 
tudorává avattatott fel ; mint fiatal pályavégzett papnöven-
dék 1811-ben az egyházmegyei hivatalban iktatói minőség-
ben nyert alkalmazást, mely hivatalt 1812-ben pappá lett 
fölszenteltetése után is megtartott, mígnem 1813-ban érseki 
altitkárrá, 1814-ben pedig első titkárrá, és főszentszéki jegy-
zővé, majd később irodai igazgatóvá léptettetett elő. E fon-
tos és nehéz hivatalaiban tanúsított kitartó szorgalmának 
s a bonyolódott ügyek elintézésében is sikeres ügyességének, 
és ugy az egyházi, mint a világi, főleg a hazai törvénytu-
dománybaui széles és alapos ismereteinek mai-adandó emlé-
kei az egyházmegyei levéltár ez időbeli okmányai, és az 
1828-és 29-iki egyházlátogatási jegyzőkönyvek. — 1829-ben, 
miután az egyházmegyei hivatalban 18 éven át, mint a hi-
vatalos kinevezési és beiktatási levélben mondatik : „a me-
gye, sőt más egyházmegyéknek is nagy hasznára kitűnő di-
csérettel működött volna," füzes-abonyi plébánossá és a kö-
zép-hevesi egyházkerület alesperesévé neveztetett ki.1832-beu 
a patai főespercsséggel tüntettetett ki, 1837-ben pedig mak-
iári plébánossá lett. A lelkészi és főesperesi bokros teen-
dők mellett is az irodalmat és közügyeket mindig élénk ér-
dekeltséggel kisérte, és 1723-tól, mint Heves és Külső-Szol-
nok t. e. vármegyék táblabírája, nemcsak a közgyűlési ta-
nácskozásokban vett tevékeny részt, hanem több alkalom-
mal, mint küldötségi tag is sikeresen működött — Legyen 
béke hamvai felett ! (E—r.) 

T u d ó s í t á s . A m. kir. helytartótanácsnak f. é. sept. 
20-án kelt rendelete szerint a pesti kir. kath. egyetemen, az 
uralgó cholerajárvány miatt, az iskolai év csak nov. l én 
veszi kezdetét. Az egyetem nagyságos rectora, e magas ren-
deletnek következtében, a beiratások kezdetét oct. 29-ére 
tette, kijelentvén, hogy a szigorlatok és az államvizsgák oct. 
elejétől fogva rendesen meg fognak tartatni. 

ESZTERGOM, sept. 23. Az érseki papnevelde növen-
dékei f. é. oct. 2-án érkeznek meg az intézetbe, hol a szent-
gyakorlatok után, oct. 8-án, kezdetnek meg az előadások. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c 3 i Sándor által (Érkovy, Galgéezy és Kocsi nyomdájában) Halpiac/, és aldnnasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 frt . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, September 29-én. II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Mily befolyással birnak a vallásos tár-
sulatok ? stb. — Egybázi tudósítások. — Vegyesek. 

Mily befolyással birnak a vallásos 
társulatok, igy például a Mária, élő-rózsafüzér, stb. 
társulatok a hitélet és kath. érzület fölélesztése és 
növelésére? Mikint lehetne ezen társulatokat a nép 

számára kedvesekké és hasznosakká tenni ? 

Másik ellenvetésök az, hogy ezen társulatokba 
könnyen különféle visszaélések csúszhatnak be az 
által, hogy a társulati tagok az egyház és isteni 
tisztelet körül majdan érvényesíteni akarják befo-
lyásukat, hogy sokan közölök majd megtartják 
ugyan a társulat szabályait, de az Isten és egyház 
parancsaival mit sem fognak törődni. — Erre csak 
azt feleljük, hogy mindezen baljóslat nem lehetetlen 
ugyan, azonban visszaélések miatt soha sem szabad 
a jó és üdvös intézményt eltörülni, mert ekkor val-
lásunk legszentebb titkait, legüdvösebb rendelmé-
nyeit — a szentségeket is, el kellene törülnünk. 
Rendesen ugy szokott történni, hogy ha a család-
atya — t. i. a pap, mint igazgatója a társulatnak — 
alszik, eljő az emberi-nem gonosz ellensége — az 
ördög — konkolyt hint a már szépen virulásnak 
indult vetés közé, hogy bő gyümölcseit elfojtsa. Ha 
ellenben a lelkész szóval és tettel fel tudja tekinté-
lyét tartani, nem igen fognak találkozni, kik bátor-
kodnának őt hivatalos körében háborgatni. Sőt ezen 
társulatok s illetőleg a társulati tagok igen nagy 
szolgálatokat tehetnek a lelkésznek a fiatalok közti 
jó rend és fegyelem fentartása tekintetéből mind a 
templomban mind a körmeneteken. Továbbá minden 
társulat alapszabályai közt első helyen benn van, 
hogy a tagok Isten tiz s az anyaszentegyház öt paran-
csolatát, nemkülönben állapoti kötelmeiket is meg-
tartani és teljesiteni tartoznak, mire őket a társulati 
ünnepek alkalmával jó lesz, sőt szükséges is, gyak-
rabban figyelmeztetni. Ha mindazonáltal ' a társu 
latbeliek között egyik vagy másik találtatnék, ki 

bünt bűnre halmoz s nem tiszta szándok által vezé-
reltetik, ez ép oly kevéssé volna a társulatnak fel-
róható, mint az apostoloknak fel nem róható, hogy 
társaságukban egy Júdás is találkozék, ki elárulá 
mesterét. Gonosz emberek a legszentebb dolgokkal 
is visszaélhetnek, és valóban vissza is élnek saját 
vesztökre. 

De ime elleneink tényekre hivatkoznak ! Van-
nak, úgymond, plébániák, melyekben már régóta 
virulnak társulatok anélkül, hogy a híveken erköl-
csi javulást lehetne észrevenni. — Azonban ezen 
ellenvetés koránsem dönti meg a vallási társulatok 
üdvös voltát; mert valamint az erkölcsi romlás felé 
csak lassú léptekkel s mintegy fokonként haladnak 
az emberek, ugy a jámborság, istenes élet és erköl-
csösség ösvényére is csak lassacskán s fokonként 
vezethetők vissza. Ime a jelen romlottság tulajdon-
képen nem a mostani kor szüleménye, magvai még 
a mult században szórattak el s az akkori gonosz 
elvek fanyar gyümölcsét az utókor érezi leginkább. 
Szintúgy az erkölcsi újjászületés sem eszközölhető 
rögtön, sőt a tapasztalat bizonyitja, hogy ez még 
sokkal lassabban szokott véghez menni. Senki sem 
tagadhatja, hogy a vallásos társulatok elszórják a 
jó magot, elősegítik annak kikelését, ápolják s védik 
a zsenge veteményt, mig felnő s bő gyümölcsö-
ket terem; s mi bátorkodunk hozzá adni, hogy 
majdan, ha a vallásos társulatok által terjesztett 
józan elvek a jó kovász módjára át fogták járni az 
emberiség minden rétegeit, akkor újra meg fog ke-
resztényesülni s mintegy feléledni a jelenleg erköl-
csileg bukott társadalom! Nem tagadjuk, hogy 
gyakran épen azon helyeken, hol leginkább virul-
nak a vallási társulatok, történnek a legnagyobb 
botrányok és kihágások. Ennek okát azonban, ugy 
hiszszük, senki sem fogja a társulatok belszerveze-
tében keresni; az egészen másutt rejlik. T. i. az ör-
dög gyűlöli az Istent s szomorkodik azon a sok szel-
lemi haszon fölött, mit a vallásos társulatok a szent-
ségek gyakori felvétele, megrögzött bűnösök megté-
rése stb. által eszközöl, miért is minden erejét meg-
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feszíti, hogy bérenczei által, kik percznyi gyönyör, 
muló dicsőség s maroknyi porért testüket s lelkü-
ket felajánlották, szolgálatára annyi roszat, annyi 
kárt okozzon a lelkek üdvén, amennyit csak lehet. 
Ha épen ezen társulatokba küldi czimboráit, ne 
csudálkozzunk rajta, mert a remény itt kecsegtet 
leginkább bő aratással ; s ha azok itt felvétetnek, 
ismét ne csudálkozzunk, mert nincs társulat, hová 
be ne furakodnék egyegy istentelen ; s ha itt felvé-
telt nyerve meg nem javulnak, még kevésbé csudál-
kozhatunk, mert az isteni gondviselés megengedi, 
hogy a bűnös ember, bármely társulat tagja legyen 
is, ha nincs őszinte szándéka megtérni, a legundo-
kabb bűnök- s vétkekre vetemedjék, hogy a szo-
morú példából tanuljanak a jámborok, mily mélyen 
sülyedhetaz ember, ha ön erejében túlságosan bizva, 
az egyház által oly bőkezűen felajánlott üdv és 
kegyszereket ördögi gonoszsággal megveti. A társu-
latok történetében nem egy ily szomorú példa for-
dul elé ! — Azon községekben, hol semmi társulat 
sem létezik, sok a gyöngélkedő, sok ki a vétek má-
morában szendereg ; kik azonban könyen fölébred-
nének, ha vallásos társulatok behozatala által az 
isteni szolgálat s az Isten igéjének hirdetése bizo-
nyos időkben némi kis változást nyerne. — A tár-
sulatokba becsúszott rosz szokásokat s visszaélése-
ket gyakran nem is lehet annyira a tagoknak, mint 
inkább a társulat igazgatójának betudni. Igen. ha ő, 
ki lelke a társulatnak, alább hágy buzgóságában, 
ha nem figyel, ha nem gondoskodik, hogy a társu-
latbeliek bizonyos időkben a szentségekhez járulja-
nak, ha botrányos tagokat elmulaszt eleve korán a 
társulatból kizárni : csudálkozhatunk-e, ha a többi 
tag is megromlik? Különben azt sem lehet tagadni, 
hogy e társulatok csakis akkor fognak tökéletesen 
virágozhatni, ha majdan sikerülend azokat minden 
plébániai községben meghonosítani ; mivel hogy 
ekkor már nem lesznek többé kitéve a roszakaratu 
emberek gyanúsításai, csipkedései s megszólásainak; 
továbbá mivel hogy a vallási társulatok ezen átalános 
elterjedése által előmozdittatnék, sőt eszközöltetnék 
a jámborok és istenfélők egyesülése, kiknek össze-
tartása egyrészt rettenetessé válnék a gonoszokra 
nézve, mert egyesült erővel bizton s félelem nélkül 
küzdhetnének megtámadásaik ellen, de egyszers-
mind másrészt az öröm és üdv forrása volna a jám-
boroknak , kik bárhová fordulnának, mindenütt 
Krisztusban szerető testvérekre akadnának, kiket 
nem vérrokonság, nem földi kötelék, hanem Krisz-
tus szelleme — az isteni szeretet — fűz egymáshoz! 

02 «— 

Minthogy az ember természeténél fogva hajol 
ugyan a szóra, de valóságos határozatra őt inkább a 
példa birja, igen üdvös volna, hogy valamint a gaz-
dászat és szépmüvészetek növendékei, az elméleti 
tanfolyamon kívül gyakorlati kiképeztetést is nyer-
nek, hogy igy megtanulják, mikint kelljen az isko-
lában kapott elméleti oktatást a közéletre alkal-
mazni : szintúgy a leendő lelkész is saját szemeivel 
lássa az ilyen társulatok mintaképeit. Mily hasznos 
volna például nagyobb városokban, hol ugy is min-
dig több pap találkozik, különösen pedig oly helye-
ken , hol papneveldék léteznek, ilyen társulatokat 
felállitani ! A növendékpapság emelhetné nagyobb 
ünnepek alkalmával papi segédlet által az isteni 
szolgálat fényét s közvetve a hivek ajtatosságát; 
egyszersmind szemtanuja volna ily alkalmakkor a 
társulatbeliek buzgóságának, mi alig tévesztené el 
hatását a jámbor növendék romlatlan szivére, ki 
majdan átlépvén a nevelde szentelt küszöbét, a ne-
veidében magába szitt jó elveknek nagyobb körök-
ben is tudna kiterjedést adni, sőt bizonyára minden 
törekvését oda'fogná irányozni, hogy mit saját ta-
pasztalatából oly üdvös intézménynek ismer, az élet 
küzdterén teljes erejéből gyámolitson és előmoz-
dítson. 

Tagadhatlan, hogy vasár- és ünnepnap van az 
ördögnek legbővebb aratása. Mily üdvös volna tehát 
a jámbor hiveket e szent napokon, a rendes délutáni 
isteni-tisztelet után, valamely társulati conferentia 
vagy litania czime alatt, vagy egy órával tovább a 
templomban marasztalni s ott a bűnösök megtérése-
ért buzgón esedezni. Különösen városokban, hol 
úgyis annyi a botrány, annyi a bűnre vezérlő alka-
lom, nem eléggé ajánlható ezen eszme megvalósítása. 
Oh mennyi áldás szállna le az égből, ha a társulati 
tagok istenitisztelet után a legméltóságosabb Oltári-
szentség előtt térdre borulva könyörögnének, az ir-
galom és szeretet e kiapadhatlan forrásához, törő-
dött szivvel kiáltva : „könyörülj uram ! könyörülj 
népeden !" Az igazak kérelme áttör a felhőkön s a 
jámborok szivbeli fohásza kiengeszteli az U r a t ! . . . 
Mily épületes például Bécsben, hol vasár- és ünnep-
napokon a délutáni idő ugy be van osztva, hogy 
délutáni 3 órától kezdve egész esti 9 óráig folytono-
san tartatnak különféle templomokban különféle 
társulati conferentiák, sz. beszéd-, litania- és ének-
kel. E conferentiákon oly szép egyetértés és jámbor 
szeretet uralkodik, hogy nem akarva is az első ke-
resztények gyülekezeteire emlékezik az ember, me-
lyekről sz. Lukács ekkép ir : „vala pedig a hivők-
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nek egy lelkük s egy szivök." íme, ez a vallásos társulatok 
gyümölcse ! Szerzetes rendek hiányában Krisztus szellemé-
től ihletett világi papok is, ha sorakoznának s egyesült erő-
vel nyúlnának a munka után, csudadolgokat vihetnének 
véghez, kiki saját tehetségei s a sz.-Lélektől nyert kegyado-
mányai szerint. Ha valaki többet nem tehet, látogassa meg 
időnként a szent gyülekezetet s máris sokat tett. Akinek 
pedig több adatott, többecskét is ne resteljen megtenni : 
tanitás, intés, buzdítás, megfeddés, gyóntatás, imádság s a 
sz.-mise áldozatának bemutatása által leginkább mozdithatja 
elő a társulat javát ás emelkedését. A társulatoknak, hogy 
viruljanak, nincsen szükségök urak- s parancsnokokra, ha-
nem buzgó, f'áradhatlan munkásokra. Egy ritkán elégséges : 
mennél több, annál jobb ! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, sept. 23-án. o.) Minél szomoruabb korszak, an-

nál figyelmesebben fogjuk olvasni a pápaság kifosztására 
vonatkozó okmányokat. Napoléon szolgálatba szegődött pá-
pát akart. A csekély állam öt nem vonzotta, minden oda 
mutat, hogy ö a pápai fejedelemség elfoglalásával a pápát 
engedékenységre, simulásra akarta birni, hogy ily szellemi 
hatalmat, milyen a pápa, dicsőségének eszközévé változ 
tasson. Akarta, hogy a pápa legyen pápa, de egyszersmind 
hogy a földi czélokra alkalmas eszköz legyen. Nem paran-
csolt ü, de szándékait, kivánságait parancsoknak akarta 
tekintetni. 

Alig mult el 14 hónap a koronáztatás után, Nápolyból 
fölfelé húzódó franczia seregek megszállják Anconát 1805 
sept. 21-én. Ez a három éves viszálynak kezdete, mely VII. 
Pius fogságával végződött, mignem I. Napoléon fogságává 
változott. Napoléon császár Anconát mint magáét megszáll-
ta, anélkül hogy erről a szentatyát tudósította, vagy erre 
engedelmet kért volna. A szentatya fejedelmi méltósága ez 
által megsértetett,— állama, mely a nagy harezok között sem-
leges akart maradni, a csaták veszedelmeinek kitétetett, — a 
szentatya maga, mintha Napoléon minden sugallatára enge-
delmeskednék, ugy előtűnt, — pápai hatalma Muszkaország-
ban, Austriában, Angolországban gyanússá lett. A szentatya 
erélyesen tiltakozott az anconai megszállás ellen, magához 
hivatván Fesch bibornokot, következő, és saját kezével irott, 
lepecsételt levelet adott neki át, hogy ezt a császár kezéhez 
szolgáltassa: „Roma 1805 nov. 13-án. A legnagyobb fájda-
lommal látjuk fölségednek bánásmódját irántunk, melynél 
gyengédebbet jogosan várhatnánk. Államaink semlegessége 
minden fejedelmek által elismertetett, s midőn ezt más feje-
delmek tisztelik, nem hihettük, hogy fölséged által meg fog 
sértetni. Ezt annál kevesbé vártuk, mert fölséged barátsá-
gának jeleit tapasztaltuk. Csalódtunk. Államaink kitétet-
tek a háború veszélyeinek, alattvalóink a háború nyomorai-
nak, becsületünk a világ előtt kérdésbe vettetett ; ezek szi-
vünk tövisei. Mióta Parisból haza jöttünk, c?ak kellemet-
lenségeket és keserveket tapasztaltunk. Egy szóval, fölséged 
nem bánik velünk ugy mint várhattuk. Elevenen érezzük, 
hogy magunk iránti kötelességünk tekintetéből, ugyszinte 

') A császár jó szolgálatokat tet t a német fejedelmekkel kezdemé-
nyezett concordatumokban. 

alattvalóink és a többi fejedelmek iránti viszonyunk paran-
csából nekünk semlegeseknek kell lenni ; azért kérjük föl-
ségedtől, hogy Anconából vonja ki seregeit. Ha ezen jogos 
kivánatunknak semmi sikere nem lenne, kényszeritve le-
szünk fölséged követével minden szokásos közlekedést meg-
szakitani." 

A szentatya nein találta elégnek az egyszerű tiltako-
zást, mert ezt a hadfelek puszta szertartásnak vehették vol-
na, mint mikor III. Napoléon Umbria és Márka elfoglalása 
ellen tiltakozott, s követét Turinból hazahívta. A szentszék 
ily comediát nem játszik, amit tesz, azt őszinte lélekkel teszi. 

Hónapok multak, I. Napoléon semmit nem felelt. Jött 
az austerliczi csata, a posonyi béke, I. Napoléon München-
ből 1806 febr. 7-én igy válaszolt a pápának levelére. „Lehe-
tetlen volt fel nem gerjednem, hogy minden hatalmak az 
igazságtalan Angolországgal ellenem egyesültek. Szentséged 
rosz tanácsokra hallgatott, s engedte magát ily gyengédte-
len levélnek írására. Önnek teljes hatalma van követemet 
Romából hazaküldeni. — Szentséged panaszkodik, hogy mi-
óta Parisban volt, tőlem csak kellemetlenségeket tapasztalt : 
én mondom, hogy mióta Romába visszatért, én csak ellen-
mondást tapasztaltam öntől. Anconát elfoglaltattam, mert a 
pápai seregek roszul vannak szervezve. En védője vagyok 
a szentszéknek, e czimen foglaltam el Anconát ; én az egy-
ház első-szülött fia, egyedül hordom azon kardot, mely az 
egyházat védi, nehogy a görögök és a törökök az egyház 
földjét bepiszkolják. 3) Én védelmezni fogom az egyházat, 
daczára a rosz eljárásnak, a háladatlanságnak, a gonosz-
szívű sugallatoknak, melyek az utolsó három hónapban nap-
fényre jöttek. Ezen védelmet maga az Isten dicsőíti hada-
imnak adott győzelemben. Én barátja leszek szentségednek 
valahányszor csak saját szivét, és a religio igaz barátjainak 
tanácsait követni fogja. Küldje haza követemet, szabadsága 
van kitűnő tisztelettel fogadni a muszkákat, és a konstanti-
nápolyi kaliffát ; de nem akarván Fesch bibornokot ily kel-
lemetlenségnek kitenni, küldök helyette egy világit. Ugy 
sem állhatja ki Consalvi bibornokot, akitől csak mellőzést 
tapasztalt, mig ellenségeim előzékenységeket tapasztalnak. 
Isten a biró, ki tett a fejedelmek közöl többet a religio ja-
vára, mint én V"4) 

Ezen levéllel együtt' ugyanazon napról más levelet is 
küldött I. Napoléon Fesch bibornokhoz. Ezen levél értelmet 
ad az előbbeninek. Igy ir a császár: „A pápa mult nof. 13-
ról legnevetségesebb és a legotrombább levelet irt nekem. 
Ezen emberek azt hiszik, hogy meghaltam. Anconát. elfog-
laltattam, mert semmit sem tettek védelmére. Adja nekik 
értésére, hogy én nem tűrök tréfát ; s hogy nem akarok Ro-
mában muszka és piemonti követet. Ön helyett mást fogok 
Romába küldeni. S miután ezen együgyűek rendjén talál-
ják, hogy a franczia trónon protestáns is ülhessen, küldök 
hozzájok egy protestánst. Mondja meg Consalvinek, hogy 
ha szereti hazáját, távozzék a kormányról, vagy tegye meg 
amit, akarok ; hogy én vallásos vagyok, de nem szenteske-
dő ; hogy Constantin elválasztotta a polgári ügyet a kato-

*) Martens T. 4. p. 306. 
3) 1799-ben Anconát a törökök megszállották, de a visszatérő 

szentatyának azonnal á tad ták . 
4) Martens T. i. p. 307. 

2 6 * 



naitól, és igy én is nevezhetek egy senatort, aki nevemben 
parancsoljon Romában. Beszélhetnek ők religioról, akik a 
muszkákat elfogadták, Máltát oda hagyták, s az én követe-
met haza akarják küldeni. Ok gyalázzák meg a religiot. 5) 
Volt-e valaha nuncius Muszkaországban ? Mondja meg Con-
salvinek, mondja meg a pápának is, hogy ő elküldheti a kö-
vetemet, de én viszont vissza is helyezhetem őt. Ezen em-
berek ellen csak erőszakkal lehet valamire menni. Ok sem-
mit sem akarnak tenni a németországi concordatum ügyé-
ben, semmit sem tesznek a religiora Bajorországban, Italiá-
ban, ők a fejedelmi udvarok előtt nevetséges ek lettek. Ta-
nácsaimat mindig megvetették. (III. Napoléonnak is ez a 
panasza, s nem gondol arra, hogy ezen tanácsok ne mcsak a 
pápa, hanem a közember becsületességével ellenkeznek.) 
Ok hiszik, hogy a muszkák, a nápolyiak, az angolok tiszte-
lik az ő semlegességüket. A p á p á r a n é z v e én N a g y -
K á r o l y v a g y o k , mert én, mikint Nagy-Károly, fejemen 
egyesítem a franczia és a lombard koronát, s birodalmam a 
kelettel határos. Akarom tehát, hogy eképen intéz zék el 
ügyeiket velem. Ha jól viselik magokat, külszinre semmit 
sem változtatok ; e l l e n k e z ő e s e t b e n a p á p á b ó l 
r o m a i p ü s p ö k ö t c s i n á l o k . Panaszkodnak, hogy 
Olaszország ügyeit nélkülök végzem. Azt akarják tehát, 
hogy Olaszországban ugy legyen, mint Németországban, 
hol nincs cultus, nincs szentség, nincs religio '? Mondja meg 
nekik, hogyha evvel fel nem hagynak, Europa előtt őket 
mint önzőket fogom felmutatni, s hogy Németország vallá-
sos ügyeit a főkorlátnokkal nélkülök elrendezem. Valóban 
a világon otrombább nincs a romai udvarnál. — Napoléon." 

Igy levelet csak gyözelemittas Írhatott. Leszámítván a 
bizodalmasságnak durva kifejezéseit, miután a levél rokon-
hoz íratott, a szándék világos, hogy a pápát saját uralkodá-
sának eszköze gyanánt tekintette. Fesch eszerint beszélt 
Romában. De császári ura nem volt megelégedve szolgájá-
nak jelentéseivel. Parisba érkezvén, azonnal irt Feschnek 
febr. 13-ról : „Eljárásával nem vagyok megelégedve. Ön 
semmi szilárdságot nem fejt ki. Különben követelte volna a 
muszkák, az angolok, a svédek, s a piemonti királyi udvar-
hoz tartozó személyek kiűzetését Romából. Nevetséges do-
log, hogy Jacksont Romában megtűrik. Ha ez még Romában 
van, követelje befogatását. Ez a muszkák ügynöke. Egy 
svéd, vagy angol hajónak sem szabad a pápai államokban 
kikötni, különben elfoglaltatom. Azt akarom, hogy a pápa a 
politikába ne avatkozzék. En az egész világ ellen védel-
mezni fogom a pápai államokat. Fölösleges, hogy a pápa 
oly tekintettel legyen a religio ellenségei iránt. Állíttassa ki 
a bullákat püspökeim számára. Ez 24 óra alatt megtörtén-
hetik, ők pedig hónapokig húzzák. Ez nem a religio ügye. 
Egész Németországban, egyetemes a kiáltás Roma ellen. 
Romának viselete lázitó, s a kereszténységnek ezen része 
fejetlenségben van. Én felelőssé teszem önt a következők 
kiviteléről : 1) üzettessenek ki a muszkák, az angolok, své-
dek és a szárdok a romai területről. (A megfosztott szárd 
király I. Victor Emmanuel, a mostani II. Victor Emmanu-
elnek atyja, megfosztatva koronájától, Romában tartózko-

s) Szeretett volna anathemát a muszkák ellen, mint a piemontiak 
1848-ban az austr iai kormány ellen, aki később az anathemát kinevette, 
mikint ma a piemontiak külsőleg megvetik. 

dott, mint ma II. Ferencz nápolyi király.) 2) A kikötök zá-
rattassanak el minden hatalmasságok előtt. Mondja meg, 
hogy7 szemeim nyitvák ; hogy én csak akkor csalód-
tam, mikor jót tettem ; hogy én Nagy-Károly vagyok, az 
egyház kardja, az ő császáruk ; viseljék tehát magokat e 
szerint irántam ; ne gondoljanak arra, hogy van Muszkaor-
szág. En szándékaimat röviden tudattam a pápával. Ha nem 
nyugszik meg, azon helyzetre fogom őt tenni, melyben volt 
Nagy-Károly előtt. Napoléon." <-) 

Ezen bizalmas leveleket a szentatya nem olvasta, de 
azon levélből is, mely neki íratott, a császár szándékait vég-
letekig átlátta. 

PEST, sept. 12-én. Már az igaz, eredeti egy nép va-
gyunk mi magyarok ; némelykor neki adjuk magunkat a 
búsulásnak s mint valóságos tetszhalottak semmi életjelt 
sem adunk magunkról, hagyunk mindent történni, s felhú-
zott szemöldökkel bámulunk . . . a pipafüstbe ; ez nálunk a 
passivitás ; máskor alig kezd a szél egy kis vizet hajtani 
malmunkra, ugy neki iramodunk, hogy egyszerre mindent 
halomra döntünk ; ilyenkor mindenért lelkesülünk, minden 
régit felforgatunk s iszonyú buzgalmunkban már mi adunk 
irányt, mi kormányozzuk az egész vén Európát; a minden-
féle programmok,tervezetek,röpiratok, vízvezetékek, lecsapo-
lások, földvételi, s tudja Isten mindenféle intézetek in idea 
persze záporkint omlanak szegény fejünkre, valóságos tö-
röktatár pusztítás veszedelmével fenyegetve a társadalom-
nak minden rétegét ; kilármáztuk s kiírtuk magunkat, nya-
kunkba veszszük a világ fájdalmát s ismét el- elbúsulunk, 
hogy a világ nem értett meg minket, s benne vagyunk a 
régi passivitásban, mi sehogyr sem tudunk a festina lente-hoz 
hozzászokni; aut caesar aut nihil, nálunk a vezérelv. Igy 
vagyunk a népneveléssel, egyátalán az iskolával. A boldo-
gult bach-időkben engedtük magunkat e téren mint a kis-
korúak vezettetni ; akkor, mert nehéz, majdnem lehetetlen 
volt a helyes gondolatokat, terveket életbe léptetni, mások 
gondolkoztak helyettünk, s kivéve a németizálást, mely 
ellen egy főpap a ministeriumban váltig, és hathatósan har-
czolt, úgyhogy a számnélküli cseh, morva schulinspectorok 
soha nem férhettek be káptalanainkba, pedig törve törtek 
reájok, egyházilag nem mindenben tractáltattunk mostohán, 
de magunk mostoha módra gondolkozni megszüntünk, s mi 
természetesebb, hogy mások tettek mindent, mert mi passi-
vitáshoz szegődtünk; a szakértőkaz ország némáivá váltak 
s igy az iskolaügy elmaradt vagy ferde irányt vett ; később 
midőn egy kissé szabadabban mozoghattunk, iszonyún neki 
indultunk, röpiratok keletkeztek, tantervek kovácsoltattak, 
melyekben a múltból tabula rasa csináltatik ; a fiatal nem-
zedék egyszerre tölcsérrel fogja kapni a tudományokat, s lesz 
világosság, mennyi még soha sem volt ; s azután ha ezen 
rögtöni átalános átalakulás nem fog sikerülni, lesz világfáj-
dalom, búsulás s mansit ut ante fuit. A nemrégmult az isko-
laügyben sok dolgozatot, sok tantervet szült ; a most alakult 
tanáregylet hivatva volna ezen dolgozatok fölött bíráskodni, 
helyes vagy helytelen voltukat kimutatni, de mindenkor te-
kintettel a múltra, tekintettel erőnkre. A boldogult ,Uj kor-
szak' óriásléptekkel akart e téren haladni — mily irányban '? 
ez a Religióban bőven fejtegettetett. Mi nem érzünk ma-

6) Consalvi, Mémoires T. 2. p. 426—27. 
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gunkban hivatást a tantervek készítésébe beleszólni,^ mint-
hogy azonban e napokban véletlenül egy ily tanterv keze-
inkbe jött, jónak látjuk ezt pusztán ismertetni. A tanterv 
készítője Sasku Károly; szerinte az átalános tanítási elv 
ez : „mindent ily renddel, de semmit szórulszóra ; sem vers-
ben, sem leczkét hagyva, sem egyvégtiben a kifárasztásig, 
annyival inkább a megerőltetésig nem kell tanitni." Ezen 
elv előrebocsátása után következnek a tárgyak hat hasáb-
ba beosztva : I. Ismeretszerzés: a) átalános világisme, b) áta-
lános földleírás, c) részletes földleírás, d) földi lényisme úgy-
mint: állattan, növénytan, ásványtan, s mindegyiknek boncz-
tana : e) vegytan, f) természettan, g) alkalmazott természet-
tan, u. m. géptan, láttán, visszfénytan, törtfénytan, égtan, 
építészet, hadtan, kézmütan, földisme, gazdaságtan, bányá-
szat, h) mennyiségtan u. m. számtan, s mértan, háromszögtan, 
görbmértan, parányszámtan, i) mérnökség. — II. Gondolko-
zás : a) illendőségtan (munkácskám szerint), b) bölcsészet 
— (munkácskám szerint), c) alkalmazott bölcsészet — (kéz-
iratom szerint,) d) átalános országállapottan. — III. Nyelv : 
a) átalános nyelvtan — (munkácskám nyomán,) b) külön 
nyelvtan. — IV. Művészet: a) írás s irvaolvasás. b) rajzolás. 
— V. Olvasmányok : a) igaz történetek, b) utazási leírások, 
c) régiségtan, d) egyes tárgy és tájismertetések, e) jeles em-
berek életirásai, f) jeles találmányok, g) jeles mondások, 
milyenek a régi bölcsekéi, h) országok állapottanai i) hadi 
jegyzetek, k) tudományos könyvek, 1) hírlapok, folyóiratok. 
— VI. Testgyakorlat, ezek : futás, ugrás, kúszás, mászás, 
famászás, kötélmászás, kézzel tartózkodás, hajitás, emelés, 
tolás, vonás, nyomás, szorítás, úszás, birkózás, vívás min-
den fegyverrel, lövés, lovaglás, lószökdelés, kerti és mezei 
földmives és minden ga zdasági munkák ; gazdasági s föld-
mivelési eszközök és szerszámok készítése. Idáig Sasku ! 
Mily hálatlan ez a magyar nép, hogy ily világra szóló tervet 
rögtön két kézzel fel nem karol ! Denique érzi azt Sasku is, 
mint Cicero, bölcs mindakettö : non satis magnam homines 
tribuunt inventoribus gratiam. Hanem a tervből véletlenül 
kimaradt: a vadászat, csúszkálás, szánkázás, korcsolyázás, 
laptázás, omnibusrai fel s leugrás menetközben, harangozás, 
tánczolás — hát a zenészet? hegedülés, bőgőzés, gordonká-
zás, flautázás, czimbalmozás, pikolázás, — e tekintetben 
sem maradhatunk hátra a müveit külföld előtt. A hittan 
helyett például : az álmoskönyv, csízió, — az erkölcstan 
helyett az illendöségtan appendixeül : az e-kölcsnemesitő 

— finomító udvarlás — bókolás et cetera. Boldog nemzet, 
melyet igy fognak oktatni, művelni ! Hát a tantermek minők 
lesznek ? A lövölde, lovarda mindenesetre egy-egy szak 
előadására i'ó lesz — különösen pedig a hajdani gymnasti-
kai sétálási előadásokra jó lesz a városliget per extensum — 
az állatkert in specie. No de elég ebből ennyi. Jocis tempe-
ratis delectamur; immodicis irascimur, mondta hajdan 
Seneca. 

Eg—i. 
PEST, sept. 24-én. Evispa azt kérdé a ,Religio' 24-ik 

számában Avispatól, hogy miért vagyunk képtelenek több 
kath. intézetet nyitni és fentartani ? miért ? a dolog igen 
egyszerű. 

1) Mert mi igazán katholikus, az nem tetszik azon 
katholikusoknak, kik egyházi dolgokban is a püspöknek 

parancsolni akarnak; hiában ! az Isten 4-ik parancsa már 
nagyon régen adatott ki, hogy példát mondjak, ott vannak 
a prágai katholikusok, kik a jezsuitákat, jelenleg el akarják 
űzni, mintha csak a pestieket akarnák utánozni, kik néhány 
év előtt a karmelitákat űzték el. 

2.) Mivel az ellen, mi igazán katholikus, a nem katho-
likusok is néha néha ki szoktak kelni, ez különben nem oly 
logica-ellenes dolog mint az első ; példát mondok ismét, 
múltkor a remete-Mária-i búcsujárásnak tulajdonitották a 
cholera terjedését, pedig ha igazat akarunk mondani, valljuk 
be igazán, hogy bizony nagy részünk van abban nekünk 
katholikusoknak is, hogy az Isten igy fényit, mert apáink 
fogadását nem tartjuk, ugy mint kellene Rókus, Rozália, 
Sebestyén szentek ünnepeinek nyolczada alatt, ezek fogad-
ták akkor, mikor ily járvány volt Pesten, nem tartjuk igé-
retünket, az Ur pedig előveszi ugyanazon csapást. 

3.) Mert talán biztosságban érezzük magunkat, és azért 
nincs azon összetartás, azon buzgóság, azon áldozat-készség, 
mint más vallásfelekezotüelsnél, példa K. Róza intézete. 

4.) Mivel attól, amivel bírunk, sokkal többet kivánunk, 
mint talán kellene, s ahelyett, hogy a jót, mint másutt te-
szik, dicsérnők, elhallgatjuk s azt gondoljuk, hogy jövőre 
ezzel buzdítjuk ; leginkább pedig a kiérdemlett dicséret 
nagy buzdítás. 

5.) Hát azok a regények, színházak, Volk-Sänger-ek 
emelik-e a catholicismus és az ebből eredők iránti szeretetet ? 

6.) Végre, hogy többet ne mondjak, mivel nálunk egy 
szóval alapításra nincsen kedv, a fentartás-ról sem kell 
aggódnunk. 

Avispa. 
PARIS, aug. 10 (Vallási élet Kabyliában.) Harminczöt 

éve annak, hogy Francziaország katonáinak vérét pazarolja 
Algeria lecsendesitésére, és kincseit a telepitvényekre. Es 
ennyi eröködések sem biztosíthatták az állandóan békés 
birtoklást. Az algériai kérdést csak Isten fogja megoldhatni, 
és pedig vallásunknak kedvező módon. A kabylok, kik az 
öslakó törzsököket képezik, legújabban szent hitünkre fel-
tűnő figyelmet fordítanak ; lia ezen első csirák ápoltatni, s 
nevekedni fognak, eme szorgalmas és bátor nép Franczia-
országhoz ép ugy fog lánczoltatni vallása, mint érdekei által 
az anyagi téren. Romiére hitküldér leveléből közlendő töre-
dékek bizonyitandják, mennyire alaposak ebbeli reményeink. 
„Örömmel tudósítom önöket — igy ir apr. 30. kelt levelében 
— kabyliai működésünkről. Több hó óta a falvakbai kirán-
dulásokat fel kellett függesztenem, mivel honn megszapo-
rodtak teendőink, a kabylok ugyanis felkeresnek lakáso-
mon, hol háborítatlanul beszélgetünk vallási dolgokról. Lá-
togatóim nagyobbrészt marabuk, kik bármily szegények 
legyenek is, a nemzet aristocratiáját képezik. Ök csak tör-
zsökbeli nőt vesznek el, és csak is ők birnak némi ismere-
tekkel , innét van befolyásuk és hitelök. Akikkel csak 
beszéltem, mind azt mondák, hogy a kabylok tömegesen 
térendnek meg, ha elébb a marabuk lesznek keresztényekké. 
Lássunk most néhány részletet. Mohand és Tahal marabuk, 
a Beni-Frah faluból, gyakran meglátogatnak, különösen az 
első, ki tanultabb. Ó átlátja a keresztség szükségét, és meg-
ígérte, hogy meg fogja keresztelni mindazon gyermekeket, 
kik halál veszedelmében vannak, ha engem nem lehetne 
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erről értesiteni. Elég folyékonyan olvas francziául, és Grrizet 
atya kis müve ,a vigasztalásról nevezett Szüzanya tiszteleté-
ről' igen tetszett neki. Néha több napot is tölt nálam, és más 
kabyl látogatókkal közleni iparkodik vallási ismereteit. 
Mohand igazán halad előre, midőn őt arra figyelmeztettem, 
hogy lelke még be van szennyezve az eredendő bün által, s 
hogy csak a keresztség által juthat Jézus egyházába ; szo-
morúan lehajtá fejét, gondolkozott sokáig, végre felkiáltott : 
,Istenem, hát nem kereszteltethetem-e meg'?' Sz. Lukács evan-
géliuma azon részének olvasásakor, melyben szó van ama 
örömröl, melyet az égben egy biinös megtérése kelt, megvi-
gasztalódott lelke szomorú állapota mellett is, meggondol-
ván, hogy előle sincsen az ég utja elzárva. Egy napon ő és 
Tahal velem együtt olvastuk Krisztus kínszenvedése törté-
netét, mindketten könyekig valának meghatva, mondván : 
,ólstenem! Sidna-Issa (Jézus) mennyire szeretett minket !' 
— Mohamed-el-Reski és Amar-el-Efsi, két jó barát, majd 
mindig együtt jönnek hozzám, nagyon óhajtják a keresz-
ténység terjedését sorsosaik között, azért hozzám vezetik, 
mindazokat, kiket tanulékonyaknak vélnek, s kikről hiszik 
hogy befolyással leendnek. Múltkor Ahmed caidot hozták, 
kit a császár Algir első látogatása alkalmával kitüntetett. 
Ahmed figyelemmel hallgatta evangeliumi magyarázataimat, 
azután engem meglepő meghatottsággal mondá : „te láttad 
Amrana t, mely ott lenn a síkon folyik, s melynek partján 
lakom ; minden évben, midőn az esőzések gyakoriak, kilép 
medréből, s ugy látszik más irányt készül venni, de végre 
is csak visszatér medrébe. Igy leend a kabylokkal is, őseink 
az evangelium ösvényén haladtak, s mi végre is arra fogunk 
térni."— Sidi-Said,egyike a legértelmesobbeknek, egy hó előtt 
látogatott meg elöször. Adtam neki bibliát, Bellarmiu káté-
ját, és más arabs nyelvre fordított vallási könyveket. Said 
folyékonyan olvas, értelmes, nyílt eszii, és mindezen olvas-
mányokat igen szépeknek találta, hanem végre is dicsérte a 
koránt, azt állítván, hogy ez nincs ellentétben az evange-
liummal. Azonban nem sokára sikerült őt arról meggyőzni, 
hogy okos ember Krisztus tanát Mohamed vallásával össze 
nem zavarhatja. — Egy más hasonnevű marabu, aki tanár 
Thifri Zauia-ban (nevelde), nyolcz nap előtt a beni-grabri 
főnökének üdvözletét hozta. Egyik nyilt arczu tanítványá-
val kint az udvarban hált. Együtt olvastunk liosszu evan-
geliumi szakaszokat és több fejezetet a kátéból magyaráza-
tokkal. Nem volt semmi ellenvetése, söt több helyen álmél-
kodásának adott hangos kifejezést. Elmenvén, ígéretet 
tétettek velem, hogy eljövök tanodájukat meglátogatandó, s 
magammal fogom vinni könyveimet, hogy a többi növendék-
kel is megismertessem tartalmukat. — Tegnapelőtt egy más 
16—17 éves fiatal ember volt nálam, aránylag elég ismere-
tekkel bírt. Elöször a korán dicséreteit hirdette, de vála-
szaim kielégítvén őt, áttértünk az evangéliumra. Olvastattam 
vele Üdvözítőnk beszédjét a vacsora után, mely igen meg-
hatotta őt, úgyhogy sokáig némán elmélkedni látszott az 
olvasottak fölött. Kérdezett, ha váljon értek-e a földleírás-
hoz ? Válasz helyett Balbi könyvét nyitottam fel, a nagy 
könyv láttára, melynek mint hívé, minden szavát kívülről 
tudom, egész bizalommal fejemre tette kezét mondván : ,sok 
tudomány van ebben.' Azóta jó barátok vagyunk. — Majd 
minden csütörtökön a Napoléon erőd franczia-arabs tanodá-

jának növendékei jönnek hozzám. Olvastatok velők, beszé-
lek nekik Istenről, a bűnről, két szép képet mutogatok ne-
kik, melyek egyike a tövissel koronázott Jézust, másika a 
fájdalmas Szüzanyát ábrázolja. Némelyek sírnak, mások 
nem győznek eléggé nézni, mindannyian átkozzák a zsidó-
kat, és javulást ígérnek. Vasárnaponkint bizonyos számú 
kabylok, nagyok aprók isteni tiszteletre jönnek. Azt hivék 
előbb, hogy a francziáknak nincs vallásuk; elég egyszer 
szertartásainkon jelen lenni, hogy az ellenkezőről győződje-
nek meg, azonban az megfoghatatlan előttök, hogy ha oly 
fönséges sz. hitünk, afrancziák miért nem szentek mindany-
nyian ? — Látni való mindezekből, hogy a jó mag könnyen 
kikel, de időre van szükség, hogy a régi előitéletek kiirtat-
hassanak, és hogy felfogassuk, miszerint az ember keresz-
ténynyé nem lehet azon módon, mint musulmanná, azaz nem 
elégséges erre, hogy egy formulát rebegjenek az ajkak. — 
És mennyi rosz szokást keilend előbb kiirtani ! Ainar Ben 
Said 17 napot töltött nálam, beteg levén, gondosan ápoltuk. 
0 feleséges ember, nejét testvérétől 200 frankon vásárolta. 
Boldogul éltek együtt, s örömük teljes lön, midőn néhány 
hónap előtt gyermekök született. És ime e nő erőszakosan 
elragadtatott férjétől. Testvére ugyanis főnökük által vissza-
hozatta magához, mire a zsarnoki szokás jogosítja. A vad 
testvér ugyanis ujabb nyerészséget vélt csinálhatni a nővel. 
Ez a nő sorsa a kabyloknál. Az árvaleány tulajdonává lesz 
testvérének, nagybátyjának, vagy valamely távolibb roko-
nának ; nemcsak hogy nem örökölhet semmit, hanem ö 
maga is része az örökségnek ; férje eladhatja, és ismét visz-
szavásárolhatja. — Épen midőn befejezni készülök levele-
met, Hódja a Béni-minum törzséből jelentkezik. Fiatal még 
és nyilt arczu. A szokásos üdvözletek után, János evange-
lium első fejezetét olvastuk. Minden szónál magyarázatot 
óhajtott és felkiáltott : ,óh ! Istenem ! mily szép e tanítás, ez 
az igaz ut ; többször visszatérendek hozzád olvasásra, hogy 
ezen útra léphessek !' Nehéz volna megtagadni, hogy itt a 
malaszt működik. Imádkozzunk, hogy a mustármagból tere-
bélyes fa legyen, mely kiterjeszsze ágait egész Kabyliára. 

Jul. 30. 1865. 

Müvünk terjed ; a marabuk látogatásai oly sürüek, 
hogy minden oldalról jönnek, s nekem nincs időm házamat 
elhagyni. Egy idegen, ki Mekkából jött, hallván rólam, meg-
látogatni készült, ami megtörténvén, vezetőjének kinyilat-
koztatta, hogy amit tőlem hallott, többet ér annál, mit hosz-
szu útjában tanult. Egy rendjeles főnök a Béni-Mansor tör-
zséből, utána mások, kik elmenvén lelkiáltának : ,Isten le-
gyeu áldva, te nekünk világosságot hoztál !' Múltkor egyike 
rendes vendégeimnek egy 70 éves vén embert vezetett be a 
Béni-Tur törzséből. 10 esztendő óta nem evett, nem ivott 
naplemente előtt. Kérdésemre, miért teszi azt ? válaszolá : 
,Istenért, hogy irgalmasságot nyerjek.'Amit te tész — mond-
ván — igen jó, csak sajnálom, hogy nem vagy az igaz uton. 
,Isten oda vezeteud, reménylem ; visszatérek majd hozzád.' 
— Űrnapján tartott kis körmenetünk igen jó hatással volt a 
kabylokra, és az, kit a csengetéssel bíztam meg közülök, 
sokért nem adta volna e roppant nagynak tartott kitünte-
tést. A hitterjesztő egyesülettől több arabs könyveket kap-
tam, többek közöl Liguori sz. Alfonz elmélkedéseit a négy 
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utolsó dolgokról, és Jézus kínszenvedéséről. Mohan-Ben-
Scheik, eme müveket jó sikerrel kezdi használni. Miután az 
olvasottak fölött a templomban egy óráig elmélkedett volna, 
visszatérve könyek között mondá : „Istenem ! mily szép és 
reám nézve uj dolgok : állítom, hogy nincs kabyl, ki ezeket 
ismerve kereszténynyé nem kívánna lenni." Ez ugyan túlzás, 
de nem bámulnék, ha 400,000 kabyl népségünk körében a 
kereszténység z. leggyorsabban terjedne. Béni-Frach egyike 
a legnagyobb helységeknek a Béni-Frater törzsében ; van 
vagy ezer lakosa. Itt laknak : Mohan-Ben-Cheik és Tahar, 
kik megtértjeink között a legelőrehaladottabbak. Pénteken 
julius 14-én rábirtak, hogy hozzájok menjünk. Igen jól fo-
gadtattunk, és folyton sürü tömeg által kisértettünk. Czu-
kordarabkák, néhány öltöny, egy kis ezüst, gyógyszerek, s 
a betegek ápolása nem kis szerepet játszanak apostolkodá-
sunkban. Ezen helységben a marabuk száma nagy, felrúg 
80 lélekre, saját külön elkerített helyük van, hová másnak 
belépni nem szabad, és honnét népeik soha ki nem jönnek, 
minekünk pedig a belépés megengedtetett. Egyebek között 
egy romokkal fedett tért találtunk itt, melyet Mohan ne-
künk hajlandó átengedni templom építésére. Ezen jó fiu 13 
tagból álló családját tanította sz. hitünk elemeiben. Nincs 
kétség benne, hogy ezek fognak lenni első keresztényeink 
eme törzsben. — A kabyl helységekben rendesen két párt 
létezik, melyek mindig ellenségeskedésben vannak, mely 
körülmény folytán múltkor majd veszélyeztetve lön félté-
kenység következtében működésűnk. Jézus sz. szivéhez fo-
lyamodtam, s a baj szerencsésen el lőn hárítva, és sikerült 
az ellenségeskedőket tökéletesen kibékíteni egymással. — 
Az elősorolt tények eléggé ékesszólók, s az általok költött 
remények elég alaposak arra, hogy ujabb buzgalomra ser-
kentsenek. Igaz volna tehát, hogy újra fog felvirulni Afrika 
egyháza, Ágoston, Cyprián, Fulgentius, Perpetua, Felicitás 
egyházai ? Mostanig a katholika egyház ugyan birtokba 
vette Afrika földjét, hanem a benszülött lakók, az őslakók 
az ő befolyásának nem hódoltak, hivei, papjai európaiak 
valának jobbára, volt Afrikában egyház, de nem volt ez 
Afrika egyháza. Itt is az isteni gondviselés utaitfürkésző tör-
ténész látta, mikint enyészik el egy viruló egyház erősza-
kosan épen akkor, midőn hitélete teljét látszott elérni, látta 
sz. Ágostont utódok nélkül, és a földet, melyet eme lángész 
világított be fénylő tehetségei sugaraival, mély homályba 
boritva, mely már 13 századig tart. Látta a vértanuk és apos-
tolok vérét kiontatni. Ezek érdemeit Isten gazdagon jutal-
mazta meg az égben, de nem szabad-e az itt meghagyott 
népek számára is irgalmat reménylenünk ? Nem hihetjük-e 
hogy midőn Isten Francziaország uralma alá hajtá eme or-
szágokat, meg akarta termékenyíteni a vértanuk vérét, a 
régi hagyományokat megújítani, és visszaadni régi fényét 
ezen vidéknek, hol annyi tudomány és erény tündöklött ? 
Ezen annyiszor hiu remények fognak-e végre valósulni ? 
Hinni szeretjük. Siettessük imáinkkal vágyaink teljesülését, 
kérjük az aratás urát, hogy számos önfeláldozó munkást 
küldjön e termékeny föld müvelésére, hogy adja meg a ter-
mékenység teljes szabadságát, lágyitsa meg még inkább az 
addig is hajlandók sziveit, azokat pedig törje meg, kik elle-
neink az evangelium ellenségei, Francziaországnak pedig a 
buzgó munkások jutalmául adja meg az örömöt, mikint lát-

hassa, hogy még hitetlen alattvalói az igazság ismeretére 
eljutnak." 

MADRID, sept. 15-én. Nem késhetek önökkel tudatni 
oktatásügyi ministerünknek aug. 1-ről kelt köriratát, mely 
szerencsés folytatása a julius 20-ik rendeletnek. Ez utóbbi a 
felső és közép, az előbbi az elemi tanügygyei foglalkozik. 
Az elemi oktatásügye, mond ministerünk, kitűnő fontosságú, 
minél nem elég időnkint a rosz gyümölcsöt megsemmisíteni, 
a fát magát szükség orvosolni, melynek baja nem ritkán a 
gyökérben keresendő, az elemi oktatás pedig a társadalmi 
élet fájának gyökere. Az első benyomások legtöbbször dön-
tők a jövőre nézve, azért a gyermek tanulja meg az iskolá-
ban a tiszta hit és erkölcs tanait, a gyakorlati életre leg-
szükségesebb ismereteket, teljék el a szeretet, jóakarat, mél-
tóság érzelmeivel, tanulja meg tisztelni a törvényeket, a 
haza hagyományait és dicsőségeit ; egy szóval, vezettessék 
az erény és becsületesség utain, nemesitessék meg értelme 
és szive egyaránt. A haza jövője tehát nagy részben a gyer-
mekek nevelőitől függ, de a tanitó küldetéséből folynak an-
nak kötelmei, kinek viselete meg ne hazudtolja tanítását. E 
helyen a minister érinti azon roszakat, melyek eme 6000 
tagból álló testületbe beszivárogtak. „Nem közönyös dolog 
— mondja — a tanítók valláserkölcsi viselete. Hanem a 
demagogicus, és a spanyol állam ellenséges szelleme megron-
tani iparkodott azokat. A tanitó szabad ugyan politikai jo-
gai gyakorlatában, de nem szabad neki a társadalmi renddel 
ellenkező tanokat hirdetni. A katholikus egység, a trón, az 
állami szervezet oly pontok, melyek ellen neki sem közvet-
lenül sem közvetve beszélni, cselekednie nem szabad Aki 
ezen alapelveket megtámadja, az Spanyolhonban nem lehet 
tanitó, ameddig a kormány felfogja a közoktatással szem-
beni kötelmeit." Azért a minister, aki ismeri a visszaéléseket, 
és rendetlenségekot, kijelenti, hogy azokat továbbá nem tü-
rendi. Bizonyos helyeken a tanítók demagog társulatokba 
vegyültek, más helyeken elmulasztották tanítói kötelmeiket. 
Szükség, hogy ennek vége szakadjon, azért meghagyatik az 
egyetemek igazgatóinak, hogy részletes kimerítő vizsgála-
tokon alapuló jelentéseket szorgalmazzanak. Az augustus 
elején kelt ministeri körirat a liberálisok és forradalmárok 
tetszésére ugyan nem találand, hanem a rend emberei tap-
solni fognak annak. Azt akarja ugyanis, hogy a tanitó ne 
legyen a pártok eszköze, hanem mindenek felett foglalkoz-
zék a reá bizott gyermekek oktatásával, hogy vallásos, er-
kölcsös, a vallás, a trón és a törvény barátja legyen. Mást 
akarni annyi volna, mint a forradalmi állapot állandósítását 
óhajtani. A ministerium, mint ebből kitűnik, a jó elvek 
visszahelyezését sürgeti, szilárdan erőszak nélkül, inkább 
meggátolni, a rosznak elejét venni iparkodik, nehogy el-
nyomni kénytelenittessék, vagy tehetetlenné lenni, ha elha-
rapódzik. Ez után a jók a rend kedvelőinek teljes elismeré-
sére talál. 

VEGYESEK. 
Szombathelyi megyéből ezen sorokat kaptuk : Tör-

tént, hogy itt Szombathelyen jótevőim körében egy alkalom-
mal elöhozám a missió ügyét, a hitterjesztö társulatokat, a 
hitkiildérek működését a pogány és vad népek között ; fel-
olvasám előttük a ,Religio-ban' megjelent missiói tudósitá-
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sokat; különösen figyelmökbe ajánlottam a Religio 3-ik 
számában „Egyházi tudósitások" rovata alatt „Pest, julius 
8-án" keltezett sorokat, a hitterjesztö társulat számadásáról. 
Igen különösnek tetszett előttük, hogy csak Magyarország 
az, mely ily társulatokkal nem bir ; én felhasználtam Isten 
kegyelmével ez alkalmat és felelém : pedig igen könnyen 
lenne alapitható ily társulat, ha nőim pártfogásuk alá ven-
nék e szent czél elérését, és egymás közt testvéri szeretettel 
társulattá alakulnának, és másokat is megnyerni iparkod-
nának, hogy félre tett filléreikkel segítsék a missio szent 
ügyét. Hála Istennek ! azonnal élénk tetszésben részesült 
indítványom, és a vallásos nők azonnal megegyeztek, hogy 
hetenkint 2 xrt. o. é. adnak, és körükben tagokat szereznek 
és szereztetnek. Már egy kis pénztárunk tehát vagyon. Én 
itt — ha Isten segít — minden körben fogom a tagok szá-
mának szaporodását eszközölni; a közép és alsó osztályban is. 
A társulat megalakulása tehát már biztos. Én azt óhajtanám, 
hogy az oly rendezett legyen, mint a külországialt ; és hogy 
a tagok nevei és pénzeik mint rendes tagoké az illető helyre 
eljussanak, és ha máskép nem, legalább hirlap utján legyen 
nyugtázva az elküldött pénz.AÍázatos kérésem tehát oda megy 
ki, legyen oly kegyes szerkesztő ur tudtomra adni, mi módon 
és mily szabályok mellett lehetne elérni, hogy az itt alakuló 
félben levő társulat tagjai rendes tagokul fölvétessenek, és az 
egyháztól adományozott szellemi kincsekben részesülhesse-
nek; mi módon jöhetnénk összekötetésbe, ha szükséges 
a többi társulatok füzérével ; vagy egyátalán, mi tenni va-
lónk van, hogy rendes tagokul felvétessünk" ? Első a ft. 
püspöknek feljelenteni, kinek engedelme nélkül semmi val-
lásos társulat nem alakulhat a megyében; második meg-
kérni a ft. püspököt, hogy vagy a bécsi consistorium által, 
vagy egyenesen a lyoni érseki hivatal által,a nagy hitter-
jesztőtársulatba beiratassanak a kész tagok. Évi dij 2 frank 
60 cent. vagyis a mi 1 o. é. forintunk ; azon fölül reggel és 
estve egy Miatyánk és Üdvözlégy e záradékkal : Xavéri sz. 
Ferencz ! könyörögj érettünk ! Minden tiz tagnak egy pénz-
szedője van, minden tiz pénz-szedőnek ismét egy és igy to-
vább egészen a püspöki hivatalig, mely a pénzeket rendel-
tetése helyére átteszi. 12-szer évenkint teljes búcsút nyer-
het minden tag, s 100 napi búcsút minden nap a társulati 
imádság mellett. A pénzgyűjtők apostoli előjogokban része-
sülnek, amint említettük. 

Nyitrai megyéből, egy trencsini káplántól, a szombat-
helyi, és még más megyékből is kaptunk kérelmezést, hogy a 
,Religio'-t, melynek olvasásán, mikint az illető fiatal testvé-
rek irák, a papneveldében épültek, buzdultak, ingyen küld-
jük meg. Fáj a szivünk, hogy fiatal testvéreinknek kérését 
nem teljesíthetjük, habár kimondtuk, hogy mig korún kbeli 
vagy öregebb testvéreinknek a pártfogásért hálásak va-
gyunk, a fiatalok sorakozásán rendkívüli örömöt tapaszta-
lunk : nem teljesíthetjük kéréseiket, mivel mások nem tel-
jesitik a mi kéréseinket. — Legyen itt egy káplán levele, 
csanádi megyéből Oravicza mellett : „Föpásztori intézkedés 
folytán ugyanis a bánsági délkeleti hegyek közé, egy egé-
szen német, idegen ajkú bányásznép közé kerültem segéd-
lelkésznek ; alig találva a majdnem 5000 kath. lelket szám-
láló városkában egy embert, kivel magyar szót válthatok; 
magyar újságot azonban, vagy más egyéb kath. ügyeinket 
képviselő folyóiratot egyet sem. Ez által a képzelhető leg-
kínosabb elszigeteltségbe, a legkellemetlenebb s legnyo-
masztóbb szükségbe jutottam ; annálinkább, minthogy cse-
kély jövedelmem még most a kezdő években saját mulaszt-
hatlan berendezésemre annyira igénybe vau véve, miszerint 
ezen reám nézve káros elszigeteltségből önerőmből lehetet-
len volna megszabadulnom. Bátor vagyok tehát ft. tanár 
urat legalázatosabban megkérni, kegyeskedjék szegénysé-

gemet s mostoha helyzetemet tekintetbe venni s — ha le-
hetséges ! — engem a nagybecsű és kedves „Religio" egy 
felesleges vagy már elolvasott ingyenpéldányával megaján-
dékozni. Amidőn e meleg kérésemet tisztelettel ismétlem s 
ft. tanár urat maradandó háladatosságomról biztosítom." — 
Nem kételkedünk, adand az Isten jótevőt. 

Angolországból a kath. élet ujabb emelkedéséről szól-
nak a lapok. Kinsingtonban Stock Simon templomát Man-
ning érsek, soutwarki és troyi püspökök vagy 50 pap jelen-
létében felszentelte. Hermann atya az ő atyáival fogja szol-
gálni a templomot, aki a hires Cavaillé-Coll orgona-művész-

től készített orgonát is ez alkalommal felavatta. Portsmouth-
ban uj kath. templom-épitésére gyűjtenek adományokat. 
Csak 5000 katholikus van a 100,000-nyi lakosságú város-
ban, eddig ezeknek csak kápolnájuk van, melybe 500-nál 
több be nem fér. A kath. lakosság szegény, mégis heti-ille-
téket vetettek ki magok között e czélra ; egy kath. nő 5000 
frankot ajándékozott e czélra. Windsorban is épül egy kath. 
templom sz. Eduárd tiszteletére, a donkasteri templom pedig 
közel van befejezéséhez, Barrowban pedig alapkövet tettek 
le egy templomra. Amit a szakadár apostaták szétromboltak, 
vagy elfoglaltak, azt 3 század múlva az ajtatos hivek felépi-
tik, kipótolják. Az Istennek imádtatni, dicsőíttetni kell e 
földön. 

,Pester Correspondes' írja,Marmaros' után : Kis Bocs-
kón a nép mérsékegyletbe állt, fogadást tevén, hogy szeszes 
italoktól tartózkodni fog. Ez államcsin félelembe ejtette a 
(zsidó) korcsmárosokat, s azért pálinkával telt üveggel jár-
tak házról házra, hogy az egyleti tagokat fogadásuk meg-
szegésére bírják. — Circuit quaerens quem devoret tentator. 

Mossoulban f. évi april 9-én tétetett le egy templom-
nak alapköve, melyben fran czia domonkosok fogják az is-
tenitiszteletet végezni. E nap a keleti naptár szerint, gyü-
inölcs-oltó-boldogasszony napja volt. Az alapkő letevési szer-
tartás igen fényes volt. Részt vett benne az amadiai-bassorai 
érsek, mossoulli syriai érsek, a consulok, és Barcelone Mik-
lós apostoli almegbizott (prodelegatus) Mesopotaniában. A 
törökök bámulva nézték a szertartást, csendesen viselték 
magokat, habár az ő hiedelmök szerint minden ker. temp-
lom, mely az izlam földjén épül, Mahomet melljére nehezedik. 
Másnap a vendégek megható búcsúzás után távoztak. 

A redemtoristák a boldogitó olasz forradalmi kor-
mánytól Bussolengóból kiűzetve, gróf Khuen englári kas-
télyában két hónapig ingyen tartattak, most pedig Chambord 
grófné istenes szivének nagylelkűségéből Burcheim p a l o t á t 
kapták Lincz mellett. — Rabolni tudnak a honboldogitók, 
de hogy valami jót tudnának előhozni, azt mindeddig be 
nem bizonyították. 

„Caesaris S. E. R. Card. Baronii, Od. Raynaldi et Jac. 
Larderchii, congregationis Oratorii presbyterorum, Annales 
ecclesiastici" munka kiadása Bar-le-Ducban, Guerin kiadó-
nál, Theiuer felvigyázata mellett és jegyzeteivel kisérve, erő-
sen halad. A 45 kötetből már 6 kötet megjelent, minden hat 
hétben egy kötet kerül ki a sajtóból. A franczia kormány 
10 példányt rendelt meg a közkönyvtárak számára. 

Kegyes adakozás. 

Nagyváradról gr. Haller Ferencz apát s kanonok ur : 
az afrikai missiókra . . . . 
„ amerikai „ ,, . . . . 

a chinai gyormekeknek 
sz.-Bonifácz-egyletnek 

10 f. o. é. 
10 „ „ 
10 „ „ 
10 „ „ 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALASTHY PAL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érk3vy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 frt . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

r 
Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, october 3-án. 27. II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósitások. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 

A franczia császárság nyilatkozatát, a legujabbi 
viszonyokkal szemben, nyugtalanul várták. Fran-
cziaország, az ő hagyományai, a mult idők dicsősé-
gei miatt, vezérségre van hivatva Európában; de 
csak a ker. Európában, hol elsőszülött, hol öregebb 
testvér. A vezérségi hivatást csak szent elvek szülik, 
a vezérségi pálczát azon szent elveknél kifejtett első 
buzgóság s érdem adja. Az ő vezértisztsége Nagy-
Károlytól kezdődött, mikor ennek fejére III. Leo 
pápa a ker. császárság koronáját tette fel Romában, 
miután ez hűséget, engedelmességet esküdött sz. 
Péternek. A vezérküldetést a pápától kapta, kitől min-
den küldetés, minden méltóság megszenteltetik. Még 
III. Leo nem volt pápakirály, még Európában nem 
uralkodott, már is császári méltóságot adományo-
zott, ő levén a kereszténység atyja, adományozását 
a kereszténység elismerte. Nagy-Károly birodalma 
felbomlott, utódai biint követtek el, bűnhődtek, a 
világ állami vezetése a germanokra szállt. Oly önző, 
oly uralomvágyó volt az a romai szentszék, hogy a 
kereszténység politikai vezetésében, melyet, mint 
Müller János irja, magának tarthatott volna fel, 
császárt választott, császárságot teremtett, szabadon 
hagyván császári tisztének cselekvényeit, egyet kö-
vetelt, hogy a császári hatalom a ker. religionak 
ártalmára soha, oltalmára mindig legyen. Religio és 
tekintély, első két eleme a társadalomnak, elválaszt-
hatatlanok, mivel religio mindig tekintélyt szül, te-
kintély religio nélkül azonnal elvész, a kettőnek 
benső szövetsége a jog uralkodása, a béke biztosí-
tása. Kezébe vehette volna a szentszék Europa po-
litikai hatalmát is, a külső viszonyok kedveztek, 
Müller a pápaság mérsékletét dicséri, hogy azt nem 
tette. Nem tette, mivel nem tehette, — nem tehette, 
mivel erre az Istentől nem volt küldetése, a király-

ságnak magában a laicus királyban kellett meg-
szenteltetni. Francziaország az ő fejedelmeinek egy-
kori hanyagságait abban kezdte pótolni, hogy a 
keresztes-hadak élére állott, amiensi Péter az ő fia, 
Bouillon Grodefrid, első jeruzsálemi király, az ő her-
czege volt. Francziaország fiai valóban az Isten ka-
tonái voltak. Nem hóditotta volna-e meg a jeruzsá-
lemi királyság egész keletet? nem olvasztotta volna-e 
a 600 milliom asiai népet egy ker. birodalomba? 
nem vette volna-e kezébe a világ vezérletét, s igy 
nem oldotta volna-e meg a keleti veszélyes kérdést, 
ha e keleti királyságot saját belviszályai, s a nyu-
goti fejedelmek irigykedő egyenetlenkedései a bar-
bár félholdnak prédául oda nem dobják? Istennek 
a titkai. Elég, hogy Francziaország a kereszténység 
politikai vezérletét elveszté, melyet, midőn a pápák 
Avignonban laktak, sem tudott kézbe venni. I. 
Napoléou alatt a lehetőség ismét kínálkozott, VII . 
Pius e gondolatot táplálta, képes is volt volna a 
lángész, ha a forradalmi merényeken fölülemelkedve, 
a ker. királyság magasztos eszméjét, cui servire re-
gnare est, felfoghatta volna. Ez hiányzik Európá-
nak. ezt keresi ő, anélkül hogy ismerné, —'egy igaz, 
ker. császárságot. Vezérségre van hivatva Franczia-
ország Európában, de csak ker. Európában ; s mivel 
corruptio optimi pessima, nem-ker. elvekkel, nem-
ker. Európában Francziaország a közromlás első, s 
leghatalmasabb eszköze. XIV. Lajos, Robespierre, I. 
Napoléon — történelmi bizonyiték. 

Francziaország a forradalmi királyságnak ve-
zérszerepét választá Europa nyomorára. Nem lettek 
fejedelmei a világ áldása, lettek I. Napoléonban a 
világ átka, ostora. De a nemzet az ő elsőségét érzi, 
a világ ügyeiben magának első szavat követel. Ve-
zetője ismeri e hivatást, de képtelen reá. A rontás-
ban Cavour és Bismark őt fölülmulta, az események 
Francziaország ellen jönnek létre. U g y látszik, 
e nemzet az Ö hivatásához illő fejedelmet még 
nem talált. III. Napoléon állhatatossága csak a 
szakadatlan ingadozásban van. 0 fél, tehát határo-
rozatlan, — ő tapogatódzik, tehát sikeretlen, — ő előre 
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megy, hogy hátráljon, ő hátrál, hogy ballépéseit 
szépitse. Ő neki a nemzet előtt csalhatatlannak, hi-
ánynélkülinek kell lenni. Dicső hivatás, de vesze-
delmes helyzet. Minden akarat ja ellen történik. Bé-
két hirdetett, ismételt háború lett belőle, — kien-
gesztelni, kielégiteni akarta Francziaországot, ma is 
megoszolva van, mais nyugtalan,— a keleti kérdést 
halasztani, erre Törökországot szilárditani akarta, 
a beteg ember beteg maradt, a keleti kérdés szörnye 
előtérbe tólja magát, — olasz szövetséget akart, 
egységesítés került ki, — Mexicot alapitotta, ez ösz-
szedül, — Syriát csendesitette, a drúzok ismét vért 
ontanak, — német szövetséget akart, burkus egység 
született, — ő védelmezte a szentszéket, kifosztatott) 
— ő megal apitani akarja családját, inogni látjuk, — 
ő dicsővé tenni akarja Francziaországot, dicsőségei-
ben Bismark osztozik. III . Napoléonnak az ő népe 
előtt mindig legszebbnek kell lenni, az utóbbi nyi-
latkozat sem akart mást, mint szépnek mutatni be őt, 
mikor rajta sok szem szenyfoltokat látott. A fran-
czia nemzet azt követeli, hogy a világ ugy forogjon, 
valamint a császár akarja, különben a császár forog. 
A ker. király az emberi akarat elégtelenségére, az 
isteni gondviselésre hivatkozik, emberfölöttit nem 
igér, nem is várnak tőle, azért a csapásban népei 
még inkább ragaszkodnak hozzája: III. Napoléon 
nem ker. király, az ő fejedelemsége az Istent nélkü-
löző észen és az isteni törvényt nem ismerő 
akaraton alapszik, mentséget tehát nem találhat, 
miután a szabadelvű elmélet szerint még Istenben 
sincs akadálya. 0 a mindenható, a mindentehető em-
beri észnek hive, legcsekélyebb hibája sem számol-
hat engedelemre. Neki tehát, hogy hiány nélküli le-
gyen, azon eseményt is sajátjának kell nyilatkoztani, 
mely épen ellene fordul. Innen a császári nyilatkozat 
főgondolatja: minden legjobban történt, ami történt. 
Szánandóbb sors egy fejedelmet sem ért. Saját ter-
veinek meghiúsulását üdvözölnie kell : ,igy lett, igy 
akartam.' Mikor tehát a német egység megszületett, 
mikor a porosz hatalom, mely a francziák előtt leg-
gy ülöletesebb, rémülésig emelkedett, várta a világ, 
mit szól a császár? S mit mondott a császár? Ezt : 
a tehetetlen ellenségem a német szövetségben el-
veszett, helyét nagyravágyó, erős katonai hatalom 
foglalta el: határaink tehát biztosabbak. A vezérsze-
rep már kénytelenség, habár a tévutakon is: azért 
kényszerültségből erőszakos vádiratokat kell iratni 
pro domo sua, — s hogy Francziaország csak a szent-
szék oldalán, csak a ker. Európában képes vezér-
szerepet vinni, a szánandó nyilatkozat is, melyet a 

császárság sept. 16-áról La Valette ideiglenes kül-
ügyér által adott, eléggé bizonyítja. I ly nyilatkozat 
nagyobb vereség a königgrützinél. Hol nincs ker. 
elv, ott rombolás van, a romboló erősebb rombolóra 
talál. 

La Valette! 1862-ből ismeretes, mikor a szent-
atyát álnokságaival kinozta, mikor Antonellit amy-
sticus magaslatokról lehivta, mikor a szentatyát e 
szavakra birta: ,várjuk be az eseményeket.' Az ese-
mények tódulnak, IX. Piust igazolják, III . Napo-
léont a vádpadra helyezik, parancsolván : saját népe 
előtt igazolja magát. Ö Francziaország sorsának ve-
zetője; a nemzet felindult, számot kért, a császár sie-
tett igazolni magát. III . Napoléon oly kormányfor-
mát alapitott, melyben csak ő felelős. 0 szedi ennek 
hasznait, ő kárait is egyszersmind. Francziaország-
ban senki sem lehet vétkes, csak a császár. És őtet 
itélni merik, ismételve ítélet alá vetik. A ministere-
ket nem interpellálhatják, a császárnak kell tehátpro 
domo sua szónokolni, jegyzékekben, izenetekben. 
levelekben, felszólalásokban, vagy körlevelekben, 
mikint ez utólsó. A gyakori igazolások a helyzet 
bajait mutatják, a császárság első éveinek dicskörét 
elveszettnek bizonyítják. Dicsőségeit fejlesztette egy-
koron, most árnyékait terjeszti. Ahoz öregszik, testi 
egészségében hanyatlik, Poroszország az ő oldala 
mellett emelkedik. Vezetője lehetett Európának, mi-
kor IX. Piust trónra visszahozta; de oly magas eszme 
a ker. királyság, hogy még III. Napoléon elméje sem 
éri el,—oly határozottságot, oly szilárd akaratot, any-
nyira kitűzött ösvényt követel, hogy a császár in-
gadozásai legképtelenebbek reája. Európának rom-
bolói legio számban vannak, politikai vezére egy 
sincs. 

Igazolja magát a császár a mai európai helyze-
tekkel szemközt. Csakhogy az igazolás e neme soha 
sem igazolhatja magát. Nem akadályozhatta az ese-
ményeket, bókol tehát nekik, — parancs által nem vi-
vott ki tiszteletet, hizelkedés által keresi ezt. A libe-
rálisok különös ügyessége ez. Üdvözli a hatalmas 
Poroszországot,— ezt Weimar, Waldeck is megteheti; 
de miképen üdvözölheti a burkus a franczia csá-
szárságot, erről a burkus már fenyegetve szólt. Biz-
tatja nemzetét, hogy a láthatár tiszta; mégis kiáltja, 
hogy a franczia hadrendszert tövestől, és haladék 
nélkül kell átalakitani. Aki háborút nem lát, sisakot 
nem ölt, fegyvert nem köszörül. Dicsekszik, hogy a 
szövetségek ezután szabadok lesznek. Francziaor-
szággal minden állam szövetkezhetett, szövetkezett 
is a spanyol, és a görögországi hadjáratban, ugy-
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szinte a krimi háborúban. A nemet szövetség, mely Fran-
cziaország ellen alakíttatott, megszűnt, de mikor a burkus 
kezében összepontosittatott, tizszer, szászszor erősebb vas-
abroncs Francziaországra nézve. Ezt III. Napoléon kény-
szerültségből üdvözli. A szövetségek szabadok ! Igen is, 
szabadok a szö/etségek, mert már sem hagyomány, sem 
becsület, sem ünnepélyesen adott, lekötött szó sem kötelezi 
őket, ők szabadok, mikint Asia fejedelmei, mikint Afrika 
törzseinek fejei, minden cselekedetre, legyen ez erény, le-
gyen európai bün. Szabadok a szövetségek, mert a rokon a 
rokont koronától fosztogatja, szabadok a szövetségek magok 
a szövetségek ellen is. Ma irják reggel, délután szétszakít-
ják azokat. Szabadok a szövetségek, mivel senkit semmi 
sem kötelez, minden európai rend, törvény, jog fel-
bomlott, elveszett. Ebben igazat mondott a császár szol-
gája, nem azért igazat, mert mondta, hanem mei't ezt 
IX. Pius régen kimondta. Európában semmi nemzetközi 
jog, biztosság nincsen többé, a kis államok a hatalmasabbak 
prédájára vannak hagyatva, s Bismark jól ért hozzá, ahol 
meg nem nyerheti a sziveket, tudja kényszeríteni azokat. 
Szabad a szövetség, de csak a hatalmasra, aki egy kőnig-
grätzi csatát tud nyerni, a kis államoknak csak egy válasz-
tásuk, csak egy szövetségesük van . . . . a halál. A ker. 
Európában a jog nem méretett a hatalmasság szerint, a kis 
államnak, a kis nemzetiségnek oly szent volt a joga, mint a 
hatalmasnak: a liberális, a ker. igazságtól elesett Európá-
ban a gyengének csak egy joga van . . . . elnyeletni, mert, 
mikint a császár szolgája mondja, a nemzetek ellenállhatlan 
ösztönben tömörödnek. Ezt mink is látjuk, de nem üdvözöl-
jük, mivel nemzetünk halálát látjuk, nem ugyan e tömörö-
désben, mely önkénytes közeledést jelent, hanem a tömörí-
tésben, mikint Cavour és Bismark teszi. Hogyan üdvözöl-
hetik e nemzetiségi tömörödési, vagy inkább tömüritést, a 
nemzetek halálát, magyar szabadelvüeink, igazolják ők ma-
gokat. Szabad a szövetség a kisebb nemzetek elfojtására. — 
Szabadok a szövetségek, mert az európai államok között 
semmi szövetség nincsen, valóban Europa szabad, ment a 
szövetségektől, mikint Afrikának vad néptörzsei. A pápák 
nagy munkája, hogy Europa egy államcsalád legyen, töves-
től ledöntetett. Hogy ez igy van, III Napoléonnak tulajdo-
nitható, e barbár állapotot ő üdvözli, a nemzetek tömörödé-
sét, midőn a népeket nyelik, magasztalja. Szabadok a szö-
vetségek, mert III. Napoléont a pápának irt levelei, biztatá-
sai, Ígéretei sem kötelezik többé, Villafrancát, Zürichet el-
felejtette. Szabadok a szövetségek, a nemzetek, mint a vad 
ember a pusztában, önmaguknak vannak visszaadva, Euró-
pában tabula rasa lett a nemzetközi viszonyokból, mely szö-
vetségek szabadsága mily könnyen fordulhat III. Napoléon 
ellen, ö érzi legjobban, mert első teendői közé a hadrendszer 
újjáalakítását sorozta. — Nemzetiségi érdekeket emleget. 
De mily nemzetiségi érdek köti az arabsokat, a kabylokat 
Francziaországhoz ? Indiát, Irlandot Angolországhoz '? Bis-
mark tisztelte a nemzetiséget, mert nyakon ragadva a bur-
kus trón lábaihoz vonszolta, a fejedelmeket letette, kiknek 
sorsuk gyásza, hogy a hatalmasnak lábaihoz konyulnak, 
csakhogy személyöknek kenyere legyen. Népeért, népével 
már kevés fejedelem akar meghalni, ez a liberális elv, ez a 
szövetségek szabadsága,— a fejedelem visszaadatott önmagá-

nak, a nép is önmagának, egymásért egyik sem akar halni, 
szabadon köt szövetséget a fejedele tn a nép ellen, a nép a 
fejedelem ellen. Hogy ily állapotokban fegyvert köszörülni, 
a lövést szaporítani, első teendő, azt értjük ; de mint lehes-
sen ez állapotot önmagában, vagy csak Francziaország iránt 
kedvezőnek mondani, azt senki sem fogja érteni, aki a kény-
szerültségből irott császári védirat ellenmondásait felismerte. 
,Kint minden jól áll, barátaink szaporodtak, köszörüljünk 
tehát fegyvert.' E lehozást csak az ellenmondások között 
futkosni szokott diplomatia teheti. Ahoz a keleti kérdés bor-
zalmas képe emelkedik, hogy a 13-ik századi ker. fejedel-
mek hanyagságait ezen kérdés szerencsés megoldásában, 
mink fizessük le vérrel egy európai háborúban. Igy bűnhőd-
nek a késő unokák őseik vétkeiért Ha a jeruzsálemi király-
ság megáll, keleti kérdés nincsen. Vezető akar lenni III. 
Napoléon, érzi hivatását, vezérsége hanyatlik, védiratot ké-
szíttetett. Vezér volna, vezér lesz Európában azon fejede-
lem, aki az első és a legszükségesebb romai kérdést megold-
ja, hogy a kereszténység atyjától áldást, és küldetést kap-
jon világuralkodásra. Napoléon lesz-e ez, vagy más ? Isten-
nek közeli titka. Hogy ily fejedelem szükséges, hogy csak 
ilyen fejedelem képes Európát e barbár állapotból kiemelni, 
jogilag ismét szervezni, rendezni, a fegyver vaderejét a jog, 
az igazság szolgálatjába visszahelyezni, a hódítás, az anne-
xiók elméletét, mely annyi nemzetnek halálát hordja méhé-
ben, a műveltségből kitiltani, a fejedelmet a népnek, a né-
pet a fejedelemnek visszaadni, ehez mély belátási erő már 
nem szükséges. 

Minden a romai kérdés kimenetelétől függ. Ez a jö-
vendőnek kulcsa. A francziák császárja erről legrövidebben, 
s leghomályosabban irat. Nem is volt czélja ezutáni politi-
kájának fővonalait ad ai, miután az irat czélja csak önvé-
delem, azért csak a múltról beszél és a jelenről. Ha világo-
san, ha a jövő eseményeket pontozva, részletezve is nyúj-
tatná szolgája által elénkbe, sokat nem adhatnánk szavára ; 
hát ha semmit sem mond ? hátha rejtélyekben beszél ? O a 
szabad szövetségek embere, ígéreteinek hiúságából, előbbi 
viseletéből tudjuk, hogy ő adott, ünnepélyesen aláirott sza-
vával is igen szabad szövetségben van, mert Piémont fosz-
togatásait kárhoztatta, hogy néhány napra azután, mint 
ilyent, elfogadja, sőt neki barátokat szerezzen, s mikor til-
takozásai között az egységes Italia meglett, ma mint saját 
müvét üdvözölte. Szabadok a szövetségek még saját tetteink 
irányában is, mivel Zürichben in nomine sanctissimae Tri-
nitatis szerződést kötünk, hogy később hűtlenségünket a 
szövetséghez erény gyanánt feltüntessük. Mélyre sülyedt-
nek hiszi már III. Napoléon Európában a becsületérzést, ha 
ilyenekkel is mer dicsekedni szolgája. Romára nézve a csá-
szár sept, lő-i szerződésen kivül má3 biztosságot nem tud 
adni. „A pápai trón érdekei biztositvák a sept. 15-i szerző-
dés által. Ez becsületesen fog végrehajtatni. A császár, visz-
szavonva Romából seregeit, a szentatya biztosságául Fran-
cziaország védelmét mellette hagyandja." *) Végre fog haj-

' ) „Les intérêts du trône pontifical sont assurés par la convention 

du 15 septembre. Cette convention sera loyalement exécutée. E n retirant 

ses troupes de Rome, l 'empereur y laisse, comme garant ie de sécurité 

pour le Saint-Père, la protection de la France ." — Monde 255 sz. 18 

sept. 1866. 
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tatni e szövetség, de mily értelemben ? miután Parisban 
másképen értelmezik a szövetséget, s másképen ismét Flo-
renczben, anélkül hogy a két kormány értelmezésének el-
lentéte két év alatt kiegyenlittetett volna. E szerződésben 
még a szentszék ellenségei sem láttak biztosságot a pápa-
ságra, annál kevesbé barátjai. A kath. sajtó, Antonelli, a 
franczia kamara kimondta, hogy e szerződés nem biztosit 
semmit, hacsak nein a szentszék védtelenségét. A franczia 
katholikusok, az egész kath. világgal együtt, ma is ugy ag-
gódnak, mint két év előtt, s a császár az ő szolgája által ma 
sem tud más biztositást adni, semmint a kath. világ által 
kárhoztatott, a többi világ által sikeretlennek nyilvánított, az 
olasz forradalmároktól kinevetett szerződést. — Francziaor-
szág védelmét a pápa mellett hagyandja. Ez elég volna, ha 
e védelem komolyan alkalmaztatnék. III. Napoléonnak erő-
telen, élhetetlen védelem nemei is vannak. Az ő védelme 
alatt volt a szentszék, mégis kifosztatott, kérdés tehát, nem 
lesz-e a Romában hagyott védelem is olyan? Kifosztó vé-
delmek, védő kifosztások a szabad szövetségek keretébe 
igen beillenek. És mit fog fedezni e Romában hagyott véde-
lem, a szentszéket, vagy pedig a szentatya személyét ? III. 
Napoléon szolgáinak szavaiban minden értelmet, még az el-
lenkezőt is, semmint a szó hangzik, tapasztaltunk már, most 
sem lehetünk tehát biztosak. Qui mentiri sólet, pejerare con-
suevit. És ha pusztán csak a szentatya személyére fog vo-
natkozni Francziaországnak a császár által kezelt védelme, 
váljon a meggyilkolást fogja-e eme védelem akadályozni, 
vagy pedig hogy a szentatya valahogy a piemonti forradal-
márok körmeiből meg ne szabadulhasson, ha Romát elhagy-
ni akarná ? A császár által kezelt védelem félelmünk sze-
rint azt is biztosithatja, hogy a Vatican valóságos tömlöcz 
legyen, hogy a szentatya, nem maradhatván Romában, védő 
fedezet alatt Francziaországba hozassék, akaratja ellen. E 
védelem tehát a porkolábok védelme is lehet. Mind eme föl-
tevések ellen a császár szolgája minket nem akart biztosí-
tani. Lehet még remélleni, lehet félni is mindentől, egy biz-
tatás mellett tiz leverő okok ó lá lkodnak .Qua t resbarbes 
ezredes emléklapokban irta le Ancona bombáztatását Per-
sano által, feljegyezte, hogy császárunk, apostoli királyunk 
Ancona felfegyverzésére a velenczei arsenálból 1860-ban 
24 jól felszerelt ágyút, a szükséges szerekkel együtt, kül-
dött, hajóraját csatakészre parancsolta, hogy az első távirati 
parancsra Ancona alá evezzen a szentatya védelmére. A lis-
sai ütközet hat évvel előbb történhetett volna. Leirja Qua-
tresbarbes a ministeri tanácskozást is Bécsben a császár el-
nöklete alatt e tárgyról, ö fölsége, az apostoli király azon 
volt, hogy segély küldessék, a ministerek ellene voltak, fel-
hozván, hogy ez franczia közbelépést idézne fel. Erre, Qua-
tresbarbes szerint, a császár, őseihez méltó nyilatkozatot 
adott : „inkább akarom, hogy koronám a szentatya lábai 

D'Ai'gy ezredese azon csapatnak, mely a franczia hadakat fol. 
vá l t j a Komában. D'Argyhez Randon irt : „ L a légion quo vous commende^ 
ost appelée à une haute mission ; les éléments qui la composent sont di-
gnes maintenant l 'avoir l 'honneur de défendre la personne et l 'autorité d u 

Saint -Père , comme l 'a fait la division d'occupation." (Monde 258 sz. 21 

sept. 1866.) Tehát azt tenné e csapat, amit a hadsereg tett, védeni nem-

csak a pápát, liánom tekintélyét is. — ,Italie' félhivatalos lap Florencz" 

ben pedig i r ja : „II ne s'agit plus ici de pouvoir temporel, mais de la per 

sonn e du Pape." (Union 264 sz. 21 sept.) 

előtt az ő védelmében töressék össze, semmint Bécs alatt/, 
A ministerek győztek, Ancona bevételét az austriai hajók 
távolról nézték, Lissa előtt akkor győztek Persanon, mikor 
az ellenség igazán Bécs alatt állott. O Fölsége Velenczét jul. 
1-én a francziák császárjának engedte, kérvén, hogy a szent-
atyát, miután III. Napoléonon kivül senki más nem védheti, 
prédául ne adja át. III. Napoléon biztositást adhatott volna, 
ma Istenen kivül nincs másban bizodalom, nincs másban 
remény. Ha valaki, a világ vezérletére III. Napoléon leg-
kevesbé van hivatva. Rontásra kiki küldheti magát, építésre 
csak az Isten küld. Ki lesz ez ? nem tudjuk, de azt tudjuk, 
hogy oly igaz kath. lelkűnek kell lenni, mint császárunk, 
apostoli magyar királyunk. Hódoljanak, kiknek tetszik, a 
meglett tény, a nyert siker előtt : mink az örök igazságra 
figyelünk, mely nem szokott örökre elnyomva lenni. IX. Pi-
usnak csak fájdalmai voltak, apostoli királyunkat a sikeret-
lenség szomorította mindig; az igazak igy próbáltatnak, 
hogy dicsőségessé tétethessenek. Quia acceptus eras Deo, 
necesse est, ut tentatio probaret te. A sátán mai nap a feje-
delmeket in montem excelsum viszi, és mutatja nekik omnia 
régna mundi, et glóriám eorum, mondván : haec omnia tibi 
dabo, si cadens adoraveris me. Egy fejedelem van, aki 
mondja : vade Satana, mondta apostoli királyunk is ; imád-
kozzunk, imádkozzunk, erősítse meg az Isten, hogy, még 
balsugallatu tanácsosainak is ellenmondva, mondhassa : vade 
Satana ! 

III. Napoléon, már hat éve, a megnyugtatás, a hitege-
tés ösvényein jár. Ez soká nem szokott sikeres lenni. A ka-
tholikusok nem nyugodhatnak. Cullen, dublini érsek és bi-
bornok főpásztori levele, mint amiensi Péter szava, hang-
zott, a franczia püspökök nem altatják el a romai kérdést. 
Custos quid de nocte ? custos quid de nocte ? ez az őrsza-
vunk. Mit tehet, mit akar, mit tehet a francziák császárja V 
ez a főkérdés. Erős a vélemény, hogy III. Napoléon, sem 
mint fejedelem, sem mint uralkodó háznak alapitója, nem 
engedi meg a pápai fejedelemség bukását. O emlékezik, mily 
csapás volt nagybátyjára VII. Pius fogsága. Ugyanazon 
tény ugyanazon eredményt szüli. A pápai fejedelemség buk-
tát az egész világ, a franczia katholikusok, neki róvnák fel. 
O tiltotta le Austriát s Spanyolországot a segélyhozástól, ő 
magát elegendőnek vallotta a pápaság védelmére. A pápai 
fejedelemség bukta tehát, melynek föntartásával mindaddig 
dicsekedett, csak az ő nyakára roskadna. Még a kath. egy-
ház ellenségei is kiáltanák : elárulta a pápaságot, — ellen-
ségei, kik nem hiányoznak, felhasználnák, kiáltván : a gyá-
va áruló! Kik 1813-ban I. Napoléon ellen harczoltak, nem 
voltak a pápaság barátjai, mégis kiáltották : a katholikusok 
zsarnoka ! III. Napoléon tudja ezt. Francziaország szívig-
vérig katholikus, ami a pápaságnak kedvez, az Franczia-
ország hasznára van, azon fejedelem pedig kedves a fran-
cziák előtt, ki a nemzet hasznait akarja. A franczia legio 
most lépett be Romába, mind franczia fiak, elég hogy a nem-
zet becsülete lekötve legyen. 1862-ben parancsolta, hogy 
Garibaldi lövessék meg, meglövetett : ismét parancsolhatja. 
Ha a pápa Romából kivonul, a szivek felindulását III. Na-
poléon nem élhetné túl. Ez puszta vélemény, melynek ellen-
kezője is egyaránt valószínű. Mondta 1860-ban Cialdininek: 
,végezz sebesen/ mondhatta ma az olasz forradalmároknak : 
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„végezzetek lassan, csendesen." — ,Non in die festő, ne 
forte tumultus fieret in populo/ mondatott, mikor az igaz-
nak elvesztéséről tanakodtak. 

De itt nincs remény, nincs számitás, egyedül az Isten 
menthet. Az Istenről lemondtak a föld hatalmasai, de ő le 
nem mondott a világ kormányzásáról. IX. Pius már futott 
Romából, vissza is tért, — futottak 27 elődei onnan, vissza is 
tértek. Egy veszély fenyegeti a kath. világot, egy hazánkat 
is . . . . a nemgondolás, a közömbösség a kath. egyház iránt. 
Segíthet az Isten, de a mi könyörületünkre, segíteni 
fog az Isten, de a mi ítéletünkre. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 26-án. Végtére is „naturam si expellas 

furcâ, tarnen usque redibit," mindig igaz marad. Alig né-
hány napja, támadta meg a ,Hon' újdondásza a pesti papsá-
got, s kapzsiságról vádolta, mint mely a közönség érdeké-
hen nem akar a harangozásról, mint jó jövedelmi forrásról, 
lemondani, s ezáltal a cholerát terjeszti :*) tegnap neki esett 
csekélységünknek, mert elég vakmerők voltunk a papság 
szemébe dobott keztyüt felvenni, s ő benne szerecsent mos-
ni ; s ahelyett hogy okok ellen okokkal harczolna, sajátsá-
gos modorában egyéniségünket támadja meg, pelengérre 
akar állítani, denunciálván a t. közönség előtt mint oly pa-
pot, ki a magyar gazdasszonyok árváin akar meggazda-
godni, s míg a vakintézeti tanítók ingyen tanítanának, mi a 
vallást fizetésért adjuk elő — árváknak. „Ime t. közönség 
bemutatok neked egy kath. papot, ki annyira kapzsi s pénz-
vágyó, hogy még az árvákat is fizetésért tanítja a vallásra ; 
— mit mondasz hozzá ? nemde méltó a megvetésre ? — a 
halálra ? ergo requiescát in pácé, csak fejfát neki." Körül-
belül ily gondolatok feszíthették agyát a ,Hon' újdondászá-
nak, mikor tudósítását megírva, kezeit elégedetten dörzsölte, 
Hallott-e ön valaha valamit Senecáról ? Lássa, az ,de ira-
müvében azt mondja: „Quicquid in alio reprehenditur, id 
unusquisque in suo sinu inveniet." Hát azt hallotta-e, hogy 
„a malis vituperari laus est ?" Mi a ,Hon' újdondászának di-
cséretét soha sem kerestük, e tekintetben Ciceróval tartunk : 
„Levitatis est inanem — ujdondászi ? — aucupari rumorem ;" 
denunciálásaival mit sem törődünk, azokat megvetjük, a mi 
életünknek feladata, tetteinknek rugója más, mint a ,Hon< 
újdondásza dicséretét kiérdemelni, vagy torzsalkodásai által 
utunkban magunkat zavartatni engedni ; a mi mesterünk, 
utmutatónk nem a ,Hon' újdondásza, hanem az Ur : „Szólj 
uram, mert hallgat a te szolgád. Te szolgád vagyok én ; add 
megértenem a te szent akaratodat. Tenálad vannak az örök 
élet igéi. Szólj nekem, lelkemnek akárminő vigasztalására, 
és egész életem megjavítására, neked pedig dicséretedre, di-
csőségedre s örök tiszteletedre." (Kempis Tamás III. 2.) Er-
ti-e ön, ezt ,Hon' újdondásza? Magyarul van irva! — Nem 

Figyelemre méltó ezen összhangzás a cholerát a kath. cultus el-
nyomására eszközül használni. Belgiumban Piorcot, liittichi polgármes-
ter, a processiót betil t ja, Nápolyban a templomokat bezár ják, nálunk a 
búcsúk, és a harangozás ellen k iabá lnak . Mintha a protestánsok nem ha-
rangoznának halot t ja iknak. A korcsmai, kávéházi összejövetelek szaba-
dok, pedig ezekben a lég elég büdös ; különféle concertek, dálidók ren-
deztetnek : de búcsút tar tani , nem szabad, muzsikálni szabad, harangozni 
nem szabad. Mintha a kath. cultus rettegő' búskomorság volna ! Szerk. 

is azért szólunk mi tehát most, mintha a ,Hon' újdondásza 
ellen akarnók magunkat védelmezni, főleg minthogy vádja 
nemis annyira minket sujt, mint a m. gazdasszonyok egyle-
tét ; hanem mert mint kath. papnak kötelessegünk az irgal-
masság lelki cselekedeteinek másodikát gyakorolni, mely 
igy hangzik : „a tudatlanokat tanítsd." Tanulja meg tehát 
mindenekelőtt, ha ön mint nemkatholikus, vagy oly katho-
likus, milyen elég van számra, de nem örömre, eddig nem 
tudta : miszerint kath. papot csak a püspök vagy más tör-
vényes egyházi előljáró alkalmazhat valamely hivatalra, 
nem pedig valamely más bárminő vagy bármily czélt követő 
egylet ; ez utóbbiak csak azt tehetik, miszerint felkérnek 
valamely már alkalmazott papot : lenne szives hivatalos te-
endőitől felmaradt szabad idejében egy vagy más intézetben 
vallást vagy egyebet tanitani. — Kettőn áll ilyenkor a vá-
sár : a papon, van-e ideje ily kérés teljesitésére ? ha igen — 
ingyen fog-e tanitani vagy honorarium mellett ? fizetésről 
szó sem lehet, mert a pap már húz fizetést bármily csekélyei, 
s nem szabad neki bármily gazdag fizetésért vagy honorári-
umért olyast elvállalni, mi hivatala teendőinek elhanyago-
lására vezethetné, — tehát ily ügyben nem fizetésről hanem 
arról lehet szó : van-e elég ideje az ajánlatot elfogadni ? s 
képes lesz-e megfelelni annak mit magára vállal; — s más-
részt a felszólitón : akarja-e az illető papot szabad idejének 
feláldozásáért honorálni, nem salarizálni, — akar-e neki tisz-
telet-dijat, nem fizetést, adni, s megelégszik-e az illető pap 
ajánlatával vagy sem ? S ha e két tényező egymással, bár-
mily feltétel alatt is, megegyez : mi köze hozzá egy harma-
diknak ? Nem tolakodás, nem hívatlan prókátorkodás ily 
tökéletesen magán-ügygyel a közönséget untatni ? Mit tar-
tozik az a közönséghez, váljon fizeti-e, és mennyivel a ,Hon' 
mostani újdondászát, holott ingyen is kaphatna bármennyit, 
kik okosabbakat tudnának irni ? Mily jognál fogva támadja 
meg ön a m. gazdasszonyokat, ezeknek mélyen tisztelt el-
nöknöjét, azért, mert ő egy terézvárosi káplánt szólított fel 
a vallástanitásra, s nem azt kit ön gondolt? Mily joga van 
önnek a m. gazdasszonyokat, ezen hölgyeket, kik nem egy 
újdondász dicséreteért, hanem nemes lelkük ösztönéből any-
nyi jót tesznek, megróni : miszerint nem tudnak gazdálkod-
ni, vallástanitót fizetnek, holott ingyen is kaphatnának ? Az 
egylet tagjai azt teszik, amit legjobbnak találnak, s azt hív-
ják meg a tanításra, kiben bizalmuk van, egy hibájok, vagy 
inkább bölcseségök volt, ebben a ,Hon' újdondászát meg-
nem kérdezni. Mily joga van önnek oly kitűnő hölgyet, mint 
a m. gazdasszonyok egyletének elnöknője, elfogultságról, 
pénztékozlááról vádolni, melynél fogva be nem látja, misze-
rint másutt is van pap, nemcsak a terézvárosban, kit hit-
elemzőül fel lehet szólitani ? Mily szerénytelenség ily tisz-
telt hölgyek eljárását nyíltan gáncsolni s azt akarni, hogy 
a m. gazdasszonyok a ,Hon' újdondászának fejével gondol-
kodjanak, az ő szemüvegén nézzenek? Tehát tanulja meg 
máskor Terentiustól : „Tua quod nihil refert, percontari de-
sinas ;" s ha máskor a m. gazdasszonyokról ír, vegye le ka-
lapját, s ne könyököljön asztalára. 

De továbbá: miért nem volt ön oly szives megnevezni azon 
összeget, melylyel mi, ön állítása szerint, fizettetünk ? Lásson 
ön és tanuljon ; midőn a m. gazdasszonyok elnöknője min-
ket felszólított, vallalnók el a vallástanitást az egylet ne-
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"veldéjében, előre megmondatott : miszerint az egylet fizetést 
adni ugyan nem képes a vallástanitónak ; do méltányosnak 
találja, miszerint tekintettel a neveidének a várostóli távol-
ságára, télen kivált a közlekedés nehézségére, az utczának 
kövezet-hiányábani sáros voltára, s a kath. papságnak reg-
geli elfoglaltságára, az egylet erejéhez mért összeg szavaz-
tassék meg a vallástanitónak, nehogy ez, rendesen csekély 
fizetéssel birván, saját zsebéből legyen kénytelen a körül-
ményekhez mérten kocsit fogadni. Minő legyen azon összeg, 
arról ekkorig szó sem volt, de előteremtése alig ha okoz 
annyi gondot a m. gazdasszonyoknak, mint a ,Hon' újdondá-
szának. Pedig lássa ön, s ezt jól jegyezze meg magának, mi-
dőn ezek történtek, a vakintézeti tanárok ingyen ajánla-
táról szó sem volt ; hanem volt igenis arról, miszerint az 
egylet a felügyelőnö s tanítónőn kivül, egy különös fize-
téses tanitót akar s szándékozik alkalmazni, s e tekintetben 
vélemény-adásra fel is szólittatánk. Tehát a tanitót s tanitó-
nöt fizetni, a vallástanitót, amint jónak fogják találni, hono-
rálni szándékozott az egylet, mint ez más intézetekben is 
történik ; ezen nézet közöltetett velünk, ezt mi elfogadtuk 
s mint vallástanitó az intézetbe bevezettettünk. Később tör-
tént a vakintézeti tanitók ajánlata, miről mi csak az újság-
ból értesültünk ép ugy mint ön. Mit kellett volna tehát ne-
künk tennünk ? Miről kellett volna lemondanunk ? Hisz a 
honorarium, vagy ön szerint a fizetés, sehol eddig elő nem 
fordult ? A m. gazdasszonyok bőkezűségének vagy jóté-
konyságának akar ön határt szabni? Vagy talán mi képessé-
günket,buzgóságuukat,áldozatkészségünket akarja ön latolni? 
On tudhatná: miszerint mi a birodalom egyik legnagyobb plé-
bániájában vagyunk segédlelkész, teendőnk,gondolhatja,elég, 
kivált ily járványos időben, még időt is kell találnunk né-
mely újdondász kefélésére, s mégis akarunk s fogunk időt 
találni, habár feszitett munkássággal, a hitet tanítani a vak-
intézetben valóban csekély honoráriumért, mennyit ön kö-
rülbelül egy esti társaságban elveszthet, s a in. gazdasszo-
nyok egyletében is ; sőt hogy lássa buzgóságunkot, készek-
nek jelentjük ki magunkat önnek bizonyos, ön által ke-
véssé ismert, vagy ha ismert, nem gyakorolt tanból ingyen-
órákat adni. 

A vakintézeti tanitók ajánlata dicséretre méltó ; noha 
ezektől eltekintve, átalán véve az ingyenkatonák , in-
gyentanitókról sat. tudnánk mi még sokat mondani ; 
ex uno disce multos : lia ön fizetéses újdondász létére 
ilyeket ir : minőket fogna irni, lia a laptulajdonos önt 
egy „köszönöm"-mel fizetné ki ? Váljon nem hagyná-e 
ott rögtön, ha munkálatát sületlennek találná vagy egy-
szer ? Do nem akarunk e tárgyról többet irni, személyes az 
egész, mert alapos okunk van gyanítani, miszerint ha kemé-
nyebben ütünk a bokorra, ön háta mögül valami ingyenta-
nitó ugrik ki a bokorból. Külöuben, ha ön oly ügyes az in-
gyentauitók előteremtésében, a jövő érdekében ajánljuk ön-
nek : tűzzön kalapja mellé czéget, körülbelül ily felirattal : 
,tudakolóiutézet ingyentanitók számára.' Ugyanezt ajánljuk 
a ,Napló', önt hűn copiáló kényelmes újdondászának is, ki-
nél, ugylátszik, a frequens imitatio transivit in mores. Apro-
pos ! Volt-e ön már a m. gazdasszonyok neveidéjében ? Gyö-
nörün felszerelt egy intézet ! szeretnénk önnel ott talál-
kozni, mi mint „fizetéses" hittanár, ön mint fizetéstelen vegy-

tanár — ez állomás még üres, jelentkezhetik s mi ajánlani 
fogjuk, mert igen jól érti a „miscere quadrata rotundis."t. 

De legyen elég ; mi nem vagyunk sem oly helyzet-
ben, sem oly természetűek, hogy sokat veszekedjünk : de 
azért ovakodjék ön mégis a kath egyház, kath. szokások, 
vagy papság fölött napoléoni szerepet játszani akarni, mert 
arra ön nagyon nagyon picziny ; ha pedig még ezentúl is 
szándékoznék ily kihivásokat irni, kérjük, küldje el előre 
nekünk, hogy jegyzeteinkkel együtt, egyszerre columnariter 
adhassa a ,Hon', igy legalább időt, papirost kimélünk, a 
publicumot nem untatjuk annyira s más lap szivességét sem 
leszünk kénytelenek igénybe venni. írjon ön ezentúl is szor-
galmasan, de kérem, kimélje időnket, mert ily szereesen-mo-
sás által a m. gazasszonyok árváit rabolja meg azon drága 
időtől, melyet nekik óhajtunk szentelni. 

Cselha Nándor, 
pest-terézvárosi káplán. 

PEST, sept. 15 én. — A,Képes Újság'nem régi egyik 
számában a hadi foglyokkali bánásmódról szólva, kiemeli 
Garibaldi csapatát, mint mely a nemes vezér legszigorúbb 
parancsára az osztrák foglyokkal a legnemesebben bánt, 
azon igazságos háborúban, melyet az olasz király az osztrák 
császár ellen vivott a 19 századnak, a felvilágosultság, az 
annexiók, természetes határok, népszavazat, s nemzeti-
ségi ügy köpenyébe burkolt ököljog eme századának máso-
dik felében. Ugyanezen nemes ellenség közelebbi jellemzé-
sére szabadjon nekünk, a bécsi ,Debatte' 235-ik számából 
átvenni egy tudósítást, melyet a ,Debatte' jónak látott a t i -
roler Bóte'-után közölni. „Nagy s maradandó benyomást tett 
az itteni vallásos népségre azon vallástalanság s teljes eler-
kölcstelenedés, melyben Garibaldi csapatjainak minden osz-
tálya kitűnt. A garibaldisták nem szégyenlették magokat, a 
napnak forróbb óráiban teljes meztelenségben fel s alá sé-
tálni, nemcsak magában a táborban, hanem Condinónak ut-
czáin is. Különös kedvüket lelték abban, ha vallásos szoká-
sok s tái'gyakból gúnyt űzhettek ; amiért is a papság kény-
telen volt a megszállás ideje alatt az isteni-tiszteletet csak a 
legszükségesebbekre szoritani, hogy a megszentségteleni-
tésnek eleje vétessék ; igy, szentmisét csak vasárnap mon-
dottak ; a prédikálást s szentségek kiszolgáltatását pedig 
abba kellett hagyni, mert nem egyszer történt, hogy a tem-
plomba tolakodó garibaldisták a szónokot ,non n'è vero niente' 
(semmi sem igaz abból, amit mond,) felkiáltásokkal félbesza-
kították s vele vitába akartak ereszkedni ; máskor pedig a 
gyóntató-székbe lopództak s midőn a pap áldást adva a ki-
hallgatáshoz fogott, hahotázva futottak el. Loccában (Val di 
Ledro) annyira mentek, miszerint egy Krisztusszoborra vö-
rös- garibaldi inget adtak, felvitézövezték s fejére szarvakat 
raktak. Bármerre fordultunk, mindenhol csak a garibaldis-
ták, s tisztjeik iszonyú vallástalansága ellen panaszkodtak ; 
főleg pedig a papság szúrta szemüket, ezek száma után tu-
dakozódtak s természetesen ugy találták, miszerint számuk 
aránylag véve nagy; szerintök, például Val di Ledróban, 
3400 lélek mellett, hol jelenleg 12 lelkészállomáson 30 pap 
működik, untig elég lenne egy plébános egy káplánnal 
(mintha csak bizonyos atlanti tartomány fővárosát vették 
volna mintául, hol 20—30—40 ezer lélekre elégnek s tán 
soknak is találtatik egy plébános 3—4 káplánnál.) Különösen 



a papság volt kiváló figyelmüknek tárgya ; már emiitettem 
egyszer, mily gyönyörűen bántak el a darzói lelkészszel, 
kit megkardlapoztak ; most hozzá tehetem, miszerint a lod-
ronei lelkészt kényszeritették a sereg élén haladni Darzó 
elleni első előnyomulásuk alkalmával, ki igy első volt kitéve 
a golyózápornak. Storoban a lelkész, Don Zadra, káplánjá-
val, Don Gasparival együtt, elfogatott s Bresciába hurezol-
tatott, mert vonakodtak Victor Emmanuelhoz intézett hó-
doló iratot aláirni; a pieve di ledroi lelkész mellének szeg-
zett revolverrel kényszeríttetett az aláírásra stb. ; említeni 
sem kell, miszerint az elszállásolásoknál főleg a paplakokra 
voltak tekintettel (alkalm asint puszta megtiszteltetésből ;) 
hogy itt azután innocenter mindent felemésztettek, ugy liisz-
szük nem nagy fejtörésbe kerülend kitalálni." íme ilyen a 
nemes ellenség! Ha a,Képes újság' nem röstellené, felkérnők, 
venné fel hasábjai közé ezen tudósítást ; egyébiránt ha már 
a ,Képes újságba' be nem mehet ezen közlemény, bárcsak 
bemenne sok képtelen főbe, — etiam in gremio — kik Ga-
ribalditól s az általa, meg czimborái által képviselt elvektől 
várják a boldogságot. No de talán ha hozzánk jövendettek, 
a magyar papsággal máskint bántak volna ! Istenem be fájó 
az embernek bizonyos eshetőségekre gondolni ! Et ne nos 
inducas in tentationem ; sed libera nos a malo — Amen. 

Eg—i. 
CSÓKAKŐ, Fehérmegyében sept. 22-én. Roskadozó 

templomunk a vallásalapból újra lőn felépítve ; de a rom. 
kath. templomoknak a falakon kivül másra is van szüksége ; 
— a vallásalapból a templom falain kivül más nem került ki. 
Mind ezeket, soha kérkedni nem tudó, érdemeit nem fitog-
tató egyéniség állitá elő, kinek ezt meghálálni Csókakő r. k. 
községe egyátalában el nem mulaszthatja. Tért keresve 
tehát hálája nyilvánításának, e lap hasábjait veszi igénybe, 
elsorolva csak nagyjából is az eddig élvezett jótéteménye-
ket. Ugyan is főt. Májer József székesfehérvári kanonok 
ur, látva községünk segélytelen helyzetét, szép uj templo-
munk felszerelésére nagvlelküleg ajándékozott : 10 gyertya-
tartót china-ezüstből, egy füstölőt, 2 ámpolnát, szentelt-viz-
tartót, függő lámpát szinte china-ezüstből. 1. szép mise-
könyvet, 1. gyönyörű mise-ruhát, 4. függönyt, 2 oltár-teri-
tőt, 1 oltár-vánkost. — Eddigi két harangunkat egy szép 
hangú 3. mázsással szaporitá, összes adakozásai felül tesznek 
600 ftot. o. é. 

Ezen kivül nem feledkezett meg a községbeli szüköl-
ködőkről, s a nála segélyt kereső vigasz nélkül soha sem 
ment el. A község máskép nem tudja háláját leróni, mint 
a nemes keblű és bőkezű adakozó irányában, ez igénytelen 
pár sorokkal a világ előtt háláját, s köszönetét nyilvánítani, 
tudván s példákból látván, hogy még nem szűntek meg mind 
ekkorig sem nemes keblű ember barátok, legkiváltképen 
a magas és főt. magyar-országi rom. kath. papság, az ügye-
fogyottságot bökezüleg támogatni, és a szegénységet igaz 
keresztényi szeretettel segedelmezni. 

Walter János, rom. kath. tanitó. 
Fürész Imre, bíró. 

PARIS, aug. 15-én. Ciron hitküldér Myssoreban az in-
diaiak szokásairól, és a cholera alatt ezeknek a misionariu-
sok által tett szolgálatokról tudósit. „Háromezer embernél 
több _ irja — lett a ragálynak áldozatáva. A népesség egy 

tized része betegedett meg. Társam eme körülményekben 
orvosi tanácsot adott. Reggeltől estéig ostromoltatott házunk. 
Keresztények, pogányok, törökök sereglettek ide orvosság-
ért. Megható volt látni, mint kiálták térdre borulva : ,ti 
vagytok atyáink, anyáink, mindenünk.' Egy napon egy fő-
rangú török betegedett meg, a király kertésze, húsz tudós 
gyülekezett ágya körül tanácskozni.Mindannyian abban álla-
podtak meg, hogy a katholikus pap rendeleteit kell követni, 
miután maga többeket gyógyított meg, mint az összes orvo-
sok (ami igaz is volt) s a beteg fel is gyógyult A cholera 
kitörésekor a pogányok minden isteneiket segítségül hivták. 
Láttam egy ily körmenetet, ugy néz ki, mint ami álarczos 
meneteink. Elöl egy vastag ember — mint a részeg — ha-
ladt, kardjával a levegőt verdesvén ; azután nök, akik az ör-
dögöktől megszállva tartatnak, mit kinézésiik után hajlandó 
lehet valaki elhinni. Hajuk szétszórva, mellökre és hátukra 
hajlott, valóban ördögi testmozdulatokat vittek véghez. 
Azután megjelent az istenség vitetve, fáklyáktól körülvé-
tetve, végre a tömeg pokoli zajt csinálván, síp, dob, kürt, 
minden ami zaj előidézésére alkalmas, felhasználtatott. Ke-
resztényeink, mig ezek történtek, kezeiket az irgalmas 
Istenhez emelték fel. Kilencz napon által este a templom 
telve volt ájtatoskodókkal. Földre borulva az ég s föld urát 
kérték irgalomra. A kilenczedik napon egy nagy körmenet 
sz. Sebestyén tiszteletére befejezte az ajtatosságot. E napon 
kora-reggel hiveink előkészületeket tettek, három oltárféle 
— vitelre alkalmas — virágokkal ékesitettek, hogy azokon 
Üdvözítőnk, a szent Szűz és sz. Sebestyén szobrai körülvi-
tessenek. Este 9 órakor tartatott a körmenet. Társam Gas-
nier atya volt a rendező, én tartottam az ajtatosságot. Midőn 
a gyertyák meggyújtattak már, a királyi zene érttem jött 
lakásomra, hol a karinget felvottem. A templomhoz érve 
tömjéneztem a szobrokat, megáldottam a diszitésre szánt 
virágokat és a körmenet erre megindult. Ezen ünnepek 
nincsenek ugy a legcsekélyebbig kimérve mint Francziaor-
szágban. A zenészek után, kik a menetet megnyitják, jönnek 
a ker. férfiak, ezek közöl néhányan röppentyűket bocsátá-
nak a légbe, lövöldöznek ; mások csendesebbek, ezek a 
szobrok mellett lépdelve letenyéket énekelnek, a szobrok 
két oldalán gyermekek járnak égő szövétnekekkel. Egész 
tömeg a szobrok mellé vette magát, hogy Jézus, Mária, és 
Sebestyén oldalán védelmet keressenek. Az utolsó szobor 
után én jöttem. Előttem két férfiú roppant nagyságú fáklyát 
vitt, melyek füstje majd fulladozást okozott nekem. Utánam 
nök, gyermekek olvasót imádkoztak, letenyét énekeltek ta-
mul nyelven. Keresztények csak vagy 900 vagyunk, ha-
nem ezeken kivül vagy 4000 vett részt a meneten, törökök, 
pogányok, protestánsok jöttek. A törökök megkértek, hogy 
haladnánk végig az ő utczájukon is. Fiatal pogány leányok 
virágokat hintettek a sz. Szűz szobra előtt, keresztény és 
pogány anyák gyermekeiket karjaikon hozva felajánlották 
Máriának, hogy mentené meg a betegségtől. Ezen körmenet 
óta a keresztények érezhetőleg megkíméltettek a még né-
hány hétig duló betegségtől. 
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VEGYESEK. 
A jó lelkek es a becsületes, okosan czélszerü gazdá-

szati munkáknak barátjai örömmel veszik ,István bácsi nap-
tárát a jövő 1867-ik évre/ — ára 50 kr. Berendezése, tár-
gyainak béltartalma, hasznossága, bősége miatt e naptárt a 
közvélemény minta-naptárnak vallja. A népnek kedves 
könyve, mely nélkül nincs gazda ; azért mindig dicséretes, 
ha ez uton hasznos ismereteket, erkölcsnemesitő, művelő el-
beszéléseket hozunk szerény házába. E naptár, a nap-
tári rendes rovatokon kivül, hoz erkölcsi elbeszélése-
ket Csáka Károlytól, s M. J.-öl; a mezei gazdáknak 
oktatást, különféle, ismertetéseket ; a népnevelök számára 
a nagyszombati convictus ismertetését , s beszélyt ; a 
gazdasszonyok számára a női hivatást a betegápolásban, 
regét versekben ; különös figyelmet érdemel a „romai pá-
pák érdeme hazánkban" Gyurinka Antaltól, ez jeles törté-
nelmi értekezés ; Pray György életrajza ; ugyszinte a „ter-
mészet mezeje" ~ovatban olvasható jeles levelek ; földleirási 
dolgozatok, s egészséges tréfák ; végre a vásárok teljes név-
hely- s idősora, hirdetések a kereskedői világból. — Miscuit 
utile dulci, — nem, miscuit utile bonis. 

A P. Hírnökben egy gyermekbarát melegen ajánlja a 
szülőknek Szerelemhegyi Emilia leányneveidéjét Pesten. 
„Az említett kisasszony, igy ir ő, virágzó tanintézetét Budá-
ról, hol fényes sikerrel működött, pár év előtt Pestre áttéve, 
a legutóbbi próbatét alkalmával is, nem a csillogó külszín-, 
hanem a belértékre nézve oly meglepő eredményt mutatott 
fea, hogy mind*az egyházi és világi elöljárók megelégedését 
sőlt dicséretét kiérdemelni, mind a szülők és a jelenvolt ven-
dégek bizalmát üdvös működése, ügyessége és buzgalma 
iránt nagy mértékben fokozni szerencsés levén, közmeggyő-
ződés szerint méltónak tartatott arra, hogy a jelen tanév 
kezdetén leánytanintézete a szülők és gyámok kegyes 
figyelme és pártfogásába legmelegebben ajánbassék." — 
Ezekhez saját részünkről csak annyit adhatunk, hogy a 
nevezett leány-tanintézet a pesti kath. ily nemű intézetek kö-
zött a legjobbaknak egyike, s azon ajánlásra, mely mellette 
a P. Ilirnökben tétetett, valóban érdemes. 

Kovácsvágásról, rosnyai megyében, uj templomnak 
megáldatásáról tudósítanak. A templomot gróf Andrássy 
György ő nmlga tetemes költségen építtette, s belsőleg dí-
szesen felszereltette. Az építési költségekhez járultak még a 
herczeg-primás bibornok és a rosnyai püspök, az egri nö-
vendékpapok, s a barkai és lucskai hivek is. Spissák József 
jólészi tanitó a templom előtti téren keresztet állíttatott, a 
kézi munkát, a fuvarozást a hivek adták, a szentély kifeste-
tését ők fizették. A barkai plébános és az uradalomi tisztek 
buzgalma, gondossága a mü létesítésén dicsértetik. Főt. 
Strakay János prépost s kanonok ur áldotta meg a templo-
mot, s az első szentmisét tartotta. 

Austriai birodalomban 27 fegyenczház van, 17 férfiak, 
10 nők számára, mindössze 16,000 egyénre, melyekben most 
14,000 lakik. Dologház van 16, tiz férfiak, hat nők számára, 
hol 3000-en lakhatnak, most azonban 2500-an dolgoznak 
bennök. Ezen fegyencz- és dologházakból 28 a világiak, 
15-en pedig szerzetesek által kormányoztatnak. 

,Times1', a londoni, s átalában az angol polgárság nagy 
lapja, igy ir a francziák császárjáról a romai kérdésre nézve: 
A császár két ellentétes befolyás alatt áll, egyik Eugenia 
császárné, másik a vörös herczeg : innen a homály és hatá-
rozatlanság a kormány irataiban. A császár Lavalette által 
í r ja : a szentszék érdekei a sept. 15-i szerződés által bizto-

sitvák, e szerződés becsületesen fog végrehajtatni ; de Fran-
cziaország védelme Romában marad a szentatya mellett. 
D'Aurelle tábornok Antibesben pedig a romai legiohoz : 
„más zászló alatt fogtok szolgálni, de nem szűntök meg fran-
cziák maradni, s Francziaország becsületét minden körül-
ményekben föntartandjátok" ; Randon minister pedig nyíl-
tabban szól : „azt fogjátok teljesíteni, amit a megszálló ha-
dak, a szentatya tekintélyét föntartván ;" a külügyminister 
csak erkölcsi támogatásról beszél, a hadügyminister már fegy-
veres védelemről csacsog. A császár a sept. 15-i conventiot 
meg akarja tartani, Randon pedig mondja, hogy a legio a 
pápa szolgálatában nem szűnnek meg franczia katonák ma-
radni. A császár visszavonja seregeit, Randon más név alatt 
visszaküldi. Emiatt, mondja a városi lap, nincs remény, hogy 
a romai kérdés Euro pa (vagyis a forradalmárok, és a no-
poperyk) megnyugtatására megoldassék. 

Maria-Einsiedlenben Svajczban sept. 14-én a búcsú 
nagy fénynyel tartatott meg. Sok püspök volt jelen, Merinil-
lod prédikált. A benczések ezen apátsága, daczára a mostoha 
viszonyoknak, virágzó állapotban van. A novitiatus telt 
számban van, a tanintézet a szülök bizalmát birja, a búcsú-
járók minden évben szaporodnak. Alig van fejedelem, ki oda 
ajándékokat ne küldene. A francziák császárja s császár-
néja, Ferencz József császár és apostoli király, ugyszinte a 
császárné ajándékozott arczképei az apátság díszteremében 
vannak, közöttök IX. Pius arczképe. A porosz király, mi-
előtt háborúba ment volna, ajándékokat küldött Mária-Ein-
siedlenbe. 

Roma városának van 54 plébániája, 207,338 lakossal. 
1856-ban volt 178,798, — 1857-ben 180,052, — 1858-ban 
180,359 lakosa, — mig 1864-ben 203,896-ra, 1865-ben 
207,338-ra szaporodott, annak bizonságaul, hogy a pápák 
alatt is virágoznak a városok, mikint hazánkban a püspökök 
székhelyei mindenöket a papságnak köszönhetik, mivel mig 
a világiak hiúságra, a papok közjóra költötték pénzüket. 
Ezen 207,338 között van 30 bibornok, 36 püspök, 1476 fel-
szentelt pap, 834 papnövendék, összesen 2376 papi személy, 
vagy is minden 103 személy közöl egy pap. Azon fölül van 
Romában férfi-szerzetes 2,833, nőszerzetes 2,169, összesen 
5,002. A papi és szerzetesi személyzet 7,378. Család van 
41,789, férfi 97,221, nő 92,589, katona 5,266, elitélt rab 
434, zsidó 4,567, mindenféle vallásfelekezetü 429, házasodott 
1865-ben 1,438. Romának van 29 papneveldéje, a romai 87, 
Pius 66, vaticani 48, franczia 65, déli amerikai 46, éjszaki 
49, progandáé 142, német-magyaroké 58, angoloké 15, sko-
cziaiké 13, görög-rutén 35, irlandi 51, belga 7, német 9, 
lengyel 6, capranicai 55, pamphili 11, lombardi 19, nemes 
45, nazeréni 53, Kelemené 40, Ghislerii 37 papnövendékkel. 

Seminole néptörzsnek hitregéje a három főnépfajnak 
fehér, rézszinü és fekete bőrszinéről, s életrendeltetéséről igy 
szól : a nagy szellem három fehér embert teremtett, paran-
csolván, hogy a tóba, mely előttök vala, azonnal bemenjenek. 
Az egyik azonnal beugrott, s kijövet fehérebb volt, semmint 
mikor bement ; a másik késett s kijövet már vörös szinü 
lett ; a harmadik huzakodott, végre bement a tóba, mikor, 
már a víz fekete lett. Azután a nagy szellem három csomagot 
tett eléjök, választást adván először a feketének. Ez a legne-
hezebbet választá, gondolván, hogy a legértékesebbet veszi ; 
utána a rézszinü választott, s a kettőből ismét a nehezebbet 
választotta; a fehérnek a legkönnyebb maradt. Felbontatván a 
csomagok, a néger ásót, fejszét, a rézszinü gyalmot, fegyvert, 
a fehér tollat, téntát talált csomagában. Innen volna az euró-
pai fajnak könnyebb élete, a többinek szolgasága. — A mexi-
coi seminole fajnál e hitrege nem lehet régi, mert a spanyo-
lok uralkodására mutat, inkább az ö jósaik költötték, hogy 
néptörzsüket megnyugasztalhassák. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (ÉrkíSvy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Mily befolyással bírnak a vallásos tár-
sulatok, stb. — Egyházi tudósítások. — Nyilt levél paptár-
saink- s ügybarátainkhoz. — Szentszéki határozat. — Ve-
gyesek. 

Mily befolyással bírnak a vallásos 
társulatok, igy például a Mária, élő-rózsafüzér, stb. 
társulatok a hitélet és kath. érzület fölélesztése és 
növelésére ? Mikint lehetne ezen társulatokat a nép 

számára kedvesekké és hasznosakká tenni ? 

Tételünk első részét kifejtvén, szabadjon annak 
másik részére áttérnünk és abbeli nézetünket, hogy 
t. i. mikint lehessen ezen társulatokat a nép számára 
kedvesekké s hasznosakká tenni, a következőkben 
öszszefoglalnunk. — Az ember természeténél fogva 
test- és lélekből áll, miért is csak látható vagyis 
anyagi, átalában érzéki tárgyak és jelek által emel-
kedhetik a láthatlan, érzéknélküli, szellemi körébe; 
a külsőségekre tehát, ha nem is minden, de bizo-
nyára nagy súlyt kell fektetni. Ennélfogva, lia a 
társulat nem rendelkezik külön kápolnával vagy 
oltárral, birjon legalább egy zászlót s a társulat 
védszentét vagy jelvényét ábrázoló képet, melyet a 
társulat ünnepein ékes virágokkal feldiszíteni a nő-
vérek teendői közé tartozik. A délutáni gyülekeze-
teken pedig, az oltáron vagya fennevezett szent kép 
körül, mennél több gyertya gyujtassék. I ly ünne-
pélyességek alkalmával a szerzetesek templomaiban 
száz és száz viaszgyertya szokott égni, mi valósá-
gos fényárral tölti be az egyházat. Nagyasszonyunk 
gyertyafényben uszó s tavaszi virágok édes illatá-
rától körülözönlött képe már magában is mély be-
nyomást gyakorol az emberi kedélyre, melynek 
hatását még a hitetlenek s vallástalanok sem kerülhe-
tik el végképen. A társulat nyilvános istenitisztele-
tének berendezésénél kiválóan kell kerülni a judási 
fösvénységet, melynek csak egy neme még a viasz-
gyertyák számát is pontosan meghatározó josephi-
nismus szűkkeblüsége, Néhol a szeplőtelenül fogan-
tott Boldogasszony szobrát tiszta fehérbe öltözött, 

jámbor erkölcsű és jó magaviseletű leányok szok-
ták a körmeneteken körülhordozni. E szép szokás 
véleményünk szerint ezentúl is feltartandó lenne, 
minthogy általa nagy és igen üdvös befolyást gya-
korolhatnak a vallási társulatok a leányok vallás-
erkölcsi nevelésére. 

Nehogy azonban ezen rendkivüli ajtatosság 
belérték nélküli mechanismus s szolgai kültiszte-
letté fajuljon, igen üdvös, sőt szükségesnek véljük, 
hogy a lelkipásztorok szentbeszédeikben jól meg-
értessék híveikkel, miszerint ezen ajtatos gyakorla-
tok csak eszközök a ker. tökéletesség eléi'ésére, me-
lyek segedelmével napról napra magasabbra emel-
kedhetnek a tökéletes erény gyakorlatában s az 
édes Üdvözítőt az önmegtagadás és szenvedés tüs-
kés ösvényén mindinkább megközelíthetik. Igen 
üdvös a társulatbai felvételkor önként elvállalt lé-
nyeges kötelmeken kivül, melyek elvégzésére mind-
egyik köteleztetik, még olyakat is mintegy tanács-
kép ajánlani a tagoknak, melyek kinekkinek anyagi 
körülményei, polgári állapota, szellemi szükségletei 
s hajlamaihoz leginkább alkalmazvák és az Isten s 
felebarátaink iránti szeretet hősies gyakorlására tá-
gas tért nyitnak. A sz. olvasótársulat tagjainak kü-
lönösen a következők ajánltathatnak : 

1-ör. Betegeket látogatni, s szeretetteljesen 
ápolni, a haldoklókat utolsó küzdelmökben segíteni 
s a haldoklók szentségei méltó felvételére előké-
szíteni. 

2 or. A megholt tagokat a sz. olvasó hangos 
elimádkozása mellett a sírkertbe kisérni. 

3-or. Gyakran és buzgón imádkozni az Urban 
jámborul kimúlt keresztény hívekért. 

E három jó cselekedet buzgó gyakorlatában 
egymással szentül vetekedvén a hívek, újra fel fog-
nak elevenedni jéghideg közönyükből, s szivökben 
a netalán kialudt vagy legalább szunnyadozó ka-
tholikus érzület ismét öntudatra fog vergődni. 
Ugyané czélból mindazon jámbor szokásokat is, 
melyek régente ily társulatoknál divtak, vissza kel-
lene idézni. Ilyenek voltak p. o., hogy a szegényebb 
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sorsú tagokat maga a társulat, saját kegyadomá-
nyokból alakult pénztárából, temettette el s érettök 
engesztelő sz.-mise áldozatot szolgáltatott. Továbbá 
a társulat jövedelmének bizonyos összegét különféle 
sz. ajándékok u. m. szent érmek, képecskék, skapu-
lárék, olvasók stb. bevásárlására forditotta avégből, 
hogy azok az iskolás gyermekek és szegényebb 
sorsú családok között a kath. érzület emelése és ápo-
lása végett kiosztassanak. Nagyobb városokban je-
lentékeny pénzalappal is rendelkeztek hajdanta az 
ilyen társulatok, mely jó erkölcsű leányok kiháza-
sitására fordíttatott. Igy bizonyos, hogy Romában 
s Nápolyban a sz. rózsafüzér társulata évenkint a 
sz. olvasó ünnepén, 15 jó erkölcsű szegény hajadont, 
egyenkint 15 arany tallérral »ajándékozott meg. 
Korunkban, midőn a lélekvásárlás ocsmány üzlete 
oly átalános, korunkban, midőn az erkölcstelenség 
mételye az ártatlan falusi nép kunyhójáig elhara-
pódzott, midőn a baromi szenvedély, vadkéj, s un-
dok gyönyörnek naponkint uj és u j áldozatát lát-
juk, az átalános romlottság e napjaiban, mondom, 
mennyi hasznot hajthatnának a vallásos társulatok, 
különösen a gyöngébb női nem megvédésére a reá 
tátongó örvény-s veszedelemtől! Megengedjük, hogy 
kisebb községektől nem telik nagybecsű s értékes 
tárgyakkal kitüntetni s mintegy megjutalmazni a 
falu jó erkölcsű ifjait s hajadonait : de mi akadá-
lyozza, hogy a társulat saját anyagi erejéhez mért 
ajándékokat oszszon ki közöttök? Nem tagadjuk, 
nehézségekkel, melyek talán legyőzhetleneknek is 
tetszhetnének, kellene eleinte megküzdeni: azonban, 
ha maga a lelkipásztor itt is nagylelkűen nyájának 
élére áll, példáját csakhamar a többi tag is követni 
fogja, s a hivek látván, hogy saját fiaira mennyi 
megtiszteltetés és haszon háramlik e népszerű intéz-
ményből, nemcsak vetekedve fognak saját telietsé-
gökliöz képest e szent czél elémozditásához filléreik-
kel járulni ,• hanem különösen oda fogják irányozni 
törekvésüket, hogy kellő valláserkölcsi nevelésben 
részesitsék gyermekeiket, hogy ők lehessenek azon 
boldog szülők, kiknek gyermeke jámbor s erkölcsös 
magaviselete miatt a jutalomdíjban — az erkölcsös-
ség e pályadijában, ha szabad e szóval élnünk — 
részesül. Ki nem látja be ezekből, mily befolyást 
gyakorolhatnak a vallásos társulatok a keresztény 
család újbóli felélesztése- s szervezésére ? Igen csak 
egy mód van, mely által a korunkban elpogányo-
sult család ismét visszanyerheti szent keresztény 
jellegét, s ez nem más, min t— a vallásos társulatok 
terjesztése a nép között. 

Végre azon kérdés merül föl, mely testvérletet 
kelljen az egyes községekben felállítani? E kérdésre 
egyenes választ nem adhatunk, miután ez nagyrészt, 
hogy ne mondjuk egészen, a helyi körülmények, a 
nép szelleme és szükségleteitől függ. Átalános sza-
bályul elfogadható mindazonáltal az, amit a lelki 
élet vezetésében jártas atyák és lelki-igazgatók aján-
lanak, hogy t. i. oly helyeken, hol a legundokabb 
vétkek buján tenyésznek, hol erkölcstelenség, val-
lástalansággal párosulva, egész az elvetemülés s 
elaljasodásig uralkodik, hogy mondom ezen bűn-
fészkekben, midőn már sehogy sem lehet a rendes 
eszközök által útját állani a bün áradatának, legta-
nácsosabb a Boldogságos Szűzről nevezett s a bű-
nösök ezen menedékének pártfogása alá helyezett 
társulatokat felállítani ; mert hallatlan, hogy valaki, 
aki ótalmát kérte és pártfogásért folyamodott a ke-
gyelem anyjához, meghallgatást ne nyert volna. A 
szentatyák egyhangúlag bizonyítják, hogy Isten 
megváltásunk s megszentelésünk nagy müvében ki-
váló szerepet jelölt ki szeretett Anyja részére, hogy 
t. i. valamint csupán ő általa adatott az Istenember 
az emberi nemnek, szintúgy kizárólag az ő keze ál-
tal jusson minden isteni kegyelem és ajándék ami 
birtokunkba. Nem csuda tehát, lia a szentek élettör-
ténetében olvassuk, hogy valamennyien a leggyön-
gédebb tisztelet- s gyermeki szeretettel viseltettek 
Mária az Istenanyja iránt! Mindnyájok helyett szól-
jon sz. Anselm : „Miként van az, úgymond, hogy 
gyakrabban s hamarább meghallgattatunk, ha Má-
riához, mintsem, lia Jézushoz folyamodunk? Nem 
azért van ez, mintha Mária nagyobb vagy hatalma-
sabb volna Jézusnál, mert Mária csak Jézus által 
hatalmas. Valódi oka a következő: Jézus nekünk 
igazságos s mint ilyen szigorú itélőbiránk, kinek 
számot keilend adnunk még. legrejtekebb gondola-
tunkról is, s ki mindenkiben érdeme szerint bünteti 
a gonoszt, s jutalmazza a jót; ő neki azonban Jézus 
szeretett fia, egyetlen magzata. Ha tehát mi folya-
modunk Jézushoz, s ő meg nem hallgat, mert mint 
szigorú biránk ezt nem teheti, igazságossága szerint 
cselekszik. Ha azonban sziiz Anyjához folyamodunk, 
kell, hogy meghallgattassunk, mert habár a kö-
nyörgő talán nem is érdemli, hogy kihallgattassék 
bűnös volta miatt, megérdemli az Anya, hogy meg-
hallgatást nyerjen, ki a bűnösért könyörögve túl-
áradozó érdemeit az isteni igazságosság mérlegébe 
teszi, hogy a bűnös érdemetlenségét ellensúlyozza." 
— E tan igen jól egyez meg az emberi természet 
gyengesége és sokféle szükségleteivel. Ugyanis, ki 
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félne, ki rettegne az édes anya előtt, ki Istennek szent an-
gyalai s dicsőült szentei fölé felmagasztaltatni méltattatott ? 
Ki ne szeretné őt, a kegyes anyát, ki egyszülött fiát váltsá-
gunkért nem csak áldozatul oda adá, hanem maga is élő 
áldozat lett a kereszt tövében, szentséges szivét a Simeon 
által megjövendölt tör által engedvén keresztül döfni ? Ki 
ne szeretné őt, ki hamarább szeretett minket, mint mi képe-
sek valánk csak reá gondolni is, s ki egyszülött fiával min-
denét oda adá nekünk ? — E tan sz. hitünk egyéb titkai-
val is csudás összhangzatban, szoros összefüggésben van. 
íme első szülőink szomorú bukása óta az egész ó szövetségen 
át Mária képezi az isteni igéi-etek kiváló tárgyát: az uj szö-
vetségben pedig, Isten kifürkészhetlen határozata folytán, az 
emberi-nem megváltásának eszközlöjévé lőn. Valamint a 
férfinem Krisztus Jézusban uj atyát s megközelithetlen pél-
dányképet nyert : ugy a gyönge női nem is, sőt mi mind-
nyájan, Máriában egy uj és jobb anyát — a szentség és eré-
nyesség valódi mintaképét nyertük. Máriát sehol sem vá-
laszthatom el Jézustól : ott látom az Istenanyját szeretett 
magzatával a bethlehemi istállóban ; az anyát látom a tem-
plomban, mint mutatja be gyermekét ; az anyát látom fiával 
Nazarethben, a kanai menyegzőn, a keresztúton, a kopo-
nyák hegyén, az anyát látom fájdalmában mint áll megseb-
zett szívvel egyetlen magzata keresztje alatt. Máriát sz. 
fiával látom, midőn ez dicsőségesen feltámad, mennybe száll 
s a Sz.-Lelket küldi, a szűz anyát látom fia által az angya-
lok sz. karai fölé emelve s az isteni fólség trónjáig felma-
gasztalva ! — Az egyház ezen tana egyszerű, gyermeki 
felfogást kiván. Isten titkait elrejté a tudósoknak látszó s 
tudományukban felfuvalkodott bölcsek előtt : feltárá az ár-
tatlan szivü s alázatos gondolkozásuak előtt. Midőn az apos-
tolok egymással versengtek, ki volna közölök nagyobb 
Krisztus egyházában, igen találólag feleié nekik az édes 
Üdvözítő : „Bizony, mondom nektek : ha nem lesztek olya-
nok mint ezen gyermekek, nem fogtok bemenni mennyek 
országába !" 

A szentatyáknak közös tanúságtétele szerint „ott van 
egyház, hol sz. Péter"; arra kell tehát ügyelnünk, hogy csak 
oly társulatokat hozzunk be valamely községben, melyek a 
rom. pápák által megerősitvék s búcsúkkal gazdagon ellát-
vák. Továbbá arra is kell ügyelni, hogy e társulatok a pá-
pai határozatok értelmében canonilag vezettessenek be s a 
ft. egyházmegyei hivatal s az apostoli nunciatura utján a 
nagyobbrészt Romában székelő fő- anyatársulattal egybe 
köttessenek, mi már a búcsúk megnyerhetése végett is ok-
vetlenül szükséges, — de továbbá azért is, mert minden épít-
mény, mely sz. Péter székének legyőzhetlen szikláján nem 
emelkedik, nem birhat erős alappal s a szorongattatások 
viharai alatt össze fog dőlni, s ekkor lészen a romlás s az 
utóbbi hiba roszabb az előbbinél. 

Fel tehát, o lelkész, te a Magasságbelinek felkent 
szolgája ! e sz. hit, e törhetlen bizalom a vallásos társulatok 
üdvös voltában lelkesítsen, vezéreljen pályádon s a jelenkor 
elkorcsosulása közepett, mely mérges lehelletével mindene-
ket betölt, nem kiméli a családot, községeket, országokat, 
birodalmakat, sőt magát a Legmagasságbelinek szentélyét 
is megmételyezni fenyegeti : emelj a vallásos társulatokban 
számodra s azon kevés jó indulatu hivő számára, kik nem 

hajtának még térdet Baal előtt, mint megannyi menhelyet, 
hová bizonyos időkben félrevonulhassatok a világ zajától, 
hogy a sz. magányban Mária s egyszülött fiának zsámolya 
előtt leborulva, ajtatos ima és sz. énekek elzengése által 
Istent dicsőítve s megengesztelve, önmagatokban az isteni 
kegyelem teljét növeljétek s tüzet szikrázó oroszlánokként 
rettenetesekké váljatok az ördögnek, világnak és béren-
czeiknek ! Ha nehéz hivatásod teljesitése körében, a legjobb 
szándék mellett is, folyvást tövis- s bojtorjánra akadsz : ne 
csüggedj ; mert habár a vallásos társulatok által eleinte sirva 
fogod is vetni a jó magot és arczod verítékében fogod ültetni 
s öntözni a gyönge rózsákat ; de Isten áldását fogja adni 
munkádra s te örvendve fogsz egykoron aratni s vigadozva 
fogod néped jó cselekedeteit kévékbe kötve az itélő biró 
szine elé vinni, hogy ott, munkád méltó jutalmát elvegyed ! 

Forditá latinból az esztergomi növ. pap-

ság egyh.-irod. iskolája. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. ap. Fölsége f. é. sept. 17-én kel t legfelsőbb elhatározással a 

szepesi káptalannál Janecsko János kanonoknak sancti Seraphini de 
Lekér in Seepusio apáti , Kucsma András kanonoknak pedig s. Joannis 
Bapt. de Bártfa préposti czimet legkegyelmesebben adományozni mél-
tóztatott . 

PEST, oct. 1. p.) A szentatya azonnal átlátta, hogy I. 
Napoléon oly elveket emleget, melyeket a szentszék soha 
sem fogadhat el, hacsak a császár hűbéresévé nem akar 
válni, azon fölül még a kath. és nemkath. fejedelmeket ezál-
tal maga és a kath. religio ellen ingerelné. A szentatya a 
hivek közös atyja, minden kormányok barátja akart ma-
radni: erre nézve tehát a szentszék függetlenségét a világon 
fönn kellett tartani. — I. Napoléon levele kereken kimondta, 
hogy a pápaság ügye egészen a franczia császársággal le-
gyen összekötve, amicus amicis, inimicus inimicis, s csak is 
e nagy áron fogja a császár a pápai fejedelemséget föntar-
tani. Szövetség volt volna ez mindeu háborúra, lett volna 
bár ez legigazságtalanabb, s igy minden szellemi köteléknek 
szándékos megszakítása, melylyel a szentatya a franczia 
birodalomon kivüli hivekhez kötve van. Megtartotta volna 
a szentatya ily föltétel alatt a fejedelemséget, mikint a raj-
nai szövetségi fejedelmek, azaz a fejedelmi czim mellett a 
nem fejedelmi szolgaságot. 

Válasz nélkül I. Napoléon levelét nem lehetett hagyni, 
mivel a császár a hallgatást saját elveinek elfogadása gya-
nánt vette volna. Válaszolni pedig nehéz volt a győzteshez ; 
azért a szentatya I. Napoléon levelét a bibornokokkal kö-
zölte, előbb ezeknek nézeteit tudni akarván. Consalvi Fesch 
bibornoknak tudtul adta ezen lépést, egyszersmind azt is, 
hogy habár Fesch bibornok, franczia követ minémüsége 
miatt e tanácskozásban helyt nem foglalhat, mivel vélemé-
nyeiben nem szabad ; de Bayanne bibornok, habár franczia, 
meg fog hivatni, miután ez semmi franczia állami hivatalt 
nem visel, s igy véleményében szabad lehet, (ámbár nem 
volt.) Fesch ezt természetesnek találta, mégis később ebből 
Consalvi és a szentszék elleu a császár előtt vádat csinált.1) 

A szentatya 1806 mart. 8-án előleges tanácskozásra 
magához hivta a bibornokokat, szóval előadván nekik a 

>) Consalvi, T. 2. p. 432. 
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helyzet nehézségeit, s a császár követeléseinek veszedelmes-
ségét, felszólitva őket, hogy két napig elmélkedjenek e tárgy-
ról. Mart. 10-én összejöttek a bibornokok, a szentatya az ő 
tanácsosainak nézeteit magáéival azonosoknak találta, me-
lyek azon hónap 21-éröl a császárhoz diplomatai okmány 
alakjában elküldettek. Egyetlen egy bibornok sem volt, a 
franczia Bayannet kivéve, aki I. Napoléon követeléseinek en-
gedni akart volna,pedig a bibornokok mindössze 30-an voltak. 

A levél szövegét Martenstől veszszük: „Fölséged ebben 
azt állitja, hogy Romának császárja. A pápa soha el nem 
ismert, nem is fog Romában soha magasabb urat elismerni 
magánál. Romai császár nincs többé, fölséged csak a fran-
cziák császárja. Fölséged mondja, hogy viszonyaink fölsé-
gedhez épen azok, melyek őseink viszonyai voltak Nagy-
Károlyhoz. Nagy-Károly öregbítette a szentszék államait, 
de függőséget soha nem követelt. Ami az angolok, a svédek 
és piemontiak kiűzetését illeti, a legegyenesebben csak azt 
mondjuk, hogy a béke Istenének helyettese nem szegheti 
meg ama kötelességét, mely békét parancsol minden népek-
kel akár katholikusok legyenek ezek, akár nem. Elűzni 
azon fejedelmeket Romából, kik háborúban vannak fölsé-
geddel, annyi volna, mint megszakítani a közlekedést a 
szentszék és azon katholikusok között, kik ama fejedelmek 
országaiban laknak. — A bullák kiadását csak ezeknek 
nagy fontossága késlelteti."2) Emlité, és visszaveté a pápa 
azon vádat is, mintha ő Feseli bibornokot haza akarná kül-
deni ; a pápa csak a diplomatai közlekedést kénytelen leend 
vele megszakítani, hahogy a császár Anconát vissza nem 
adja. Emlité a pápa a concordatum megkötésénél a császár 
iránt tanúsított kedvezéseket, ugyszinte a Parisba tett útját 
is, s hogy ez által a többi udvarok irigységeit is felhívta 
maga ellen. Miután tehát mindent engedett, ami lehetséges 
volt: lia ebben nem enged, a császár ezt annak vegye,hogy 
e tárgyban épen nem engedhet. Azonban, lia a császár, ezen 
világos okok ellenére is, szándéka mellett megmaradna, a 
pápa az Istenre bízza a szentszék sorsát. 

Ezen okmány Caprara követhez küldetett, hogy a csá-
szárnak átadja Parisban, azon szóbeli kísérettel, miszerint a 
pápa kész ő felsége kívánságait teljesíteni, amiben csak te-
heti. Ezt nyilatkoztatta ki a pápa és Consalvi bibornok 
is Feseli előtt, amint legelőször találkoztak ; Consalvi hozzá 
tevé, hogy azonnal kész államtitkári hivatalát abbahagyni, 
mihelyt a szentatya megengedi, mivel szerencsétlen levén a 
császár haragját magára vonni, nem akar a két udvar kö-
zötti félreértéseknek ürügyet szolgáltatni. 

A császár haraggal fogadta a szentatya válaszát. Né-
hány napra Caprara Talleyrandtól rövid jegyzékben uj és 
hosszú vádak elsorolását kapta, hogy a császár nem ir többé 
a szentatyának, mivel ez a császár levelét a bibornokokkal 
közölte és igy közzé tette ; mintha a bibornokok nem szüle-
tett és legbensőbb, legtitkosabb tanácsosai volnának, s igy 
akiknek a pápa mindazt közölheti, ami az egyházra vonat-
kozik. A bibornokok a hallgatást a legszigorúbban őrzik, s 
a császár levele velők másolatban közöltetett, azon megha-
gyással, hogy efelől még titkáraiknak se szóljanak semmit. 
A jegyzék, továbbá, nem is ereszkedve a szentszék által 
felhozott indokokba, kereken az előbbi követeléseket ismé-

*) Martens, Causes célébrés, T. 4. p. 311. 

telte, mondván : a császár egész Italiának ura lett az ő győ-
zelmei által, tehát az Italiába befoglalt pápai államoknak is; 
a békére nincs mit hivatkozni, mivel a pápák többször há-
borút is viseltek, s szövetségeket kötöttek. A pápának tehát 
örökös szövetséget kell a császárral kötni.3) 

Igaz, a pápák szövetségeket kötöttek egy bizonyos 
esetre, de nem örökre ; s ezen szövetségben ők mint szabad 
fél voltak, nem pedig teljes függőségben, valamint ezt I. 
Napoléon akarta ; a pápák a szövetségnek czélját, határait, 
feltételeit, idejét magok határozták meg, szabadok marad-
ván bizonyos esetekben a szövetségből visszalépni : itt pedig 
a szövetség czélját maga a császár határozta meg, sőt min-
den eshetőségekre fönn akarta tartani, úgyhogy a pápa ettől 
soha vissza ne léphessen, követni köteleztetvén Napoléont 
politikájának minden ösvényein. Ez nem szövetség, hanem 
szolgaság lett volna. Es nem különszerü dolog az, hogy akik 
a pápát vádolták, mert, elhagyván szellemi terét, a politi-
kába avatkozik, épen azok ötet a politikába oly mélyen be-
vonni akarták. 

I. Napoléon egész Italiát bírta, azért mindent tehetett, 
amit akart, a pápa politikailag elég gyenge volt, semmint 
hogy a hatalmast akadályoztathatta volna : azon ürügy te-
hát, mintha a császár szabad mozgásának a pápai kis állam 
akadályt csinálna, pusztán légből volt véve. 0 fölségi jogo-
kat akart, erre a pápa reá nem állhatott. 

A diplomatai jegyzék, bármily tarthatatlan is volt 
tartalmára nézve, végső választ kívánt, kimondván: hogy a 
szentszék államai ettől tételeztetnek fel. Vádolta azon fölül 
Consalvit, hogy a pápára nyomást gyakorol, hogy a viszály-
nak csak ö az oka; tehát a szentszék, ha tovább is engedi ma-
gát az államtitkártól vezettetni császár-ellenes viseletében, 
ő lesz mindennek oka jövőre, nem pedig a császár. 

A pápa e czélra a bibornokokat ismét összehivta. 
Mindnyájan azon vélemény mellett maradtak, mely az előbbi 
válaszban I. Napoléonhoz küldetett. A pápa, hogy a bibor-
nokok annál szabadabban nyilatkozhassanak, utólsó szólt, 
nem lehetvén a császár követeléseinek engedni, a fenye-
getésekkel szemközt az Istenre bizta magát. 

Eközben 1806 april 23-án Fesch bibornok Napoléon 
József nápolyi trónrajutását tudatta a pápával, s egyszerű, 
kifogás nélküli elismertetését sürgette. A nápolyi királyok 
investiturát a pápától kaptak, erről Napoléon semmit sem 
akart hallani, s ha a pápa Józsefet el nem ismeri királynak, 
azonnal megszűnik fejedelem lenni, maradván pápa. A pápa 
hallgatni akart ezen elismerésről, mondván : maradhat Jó-
zsef király, vagy elismerni akarta, de, a szentszék jogainak 
föntartására, tiltakozással. Napoléon egyszerű elismerést 
követelt, amit a pápa sem Jeromos westphaliai, sem József 
spanyol, sem Murát nápolyi királyra nézve nem tehetett. 

I. Napoléon, nyomást akarván a szentszékre gyako-
rolni, Anconán kivül Umbriát, az adriai tengerparti városo-
kat és Civitá-vecchiát elfoglalta, a Ponte-corvo és Benevent 
herczegségeket Nápolyhoz csatolta. A pápa ezek ellen az 
illető delegátusok által tiltakozást tétetett. 

Mindez csak előkészület volt a pápai államok erősza-
kos elkobzására. Szándékosan izgágáskodást keresett, uj 
meg uj nehézségeket hozott elő, s útba gördített, hogy a szent-

3) Consalvi, T. 2. p. 442. 
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szék szakadatlan zaklatásban legyen, anélkül hogy valaha 
üldözőjével kiegyezkedhessék. A kiegyezkedés a világi feje-
delemségnek átengedése, a szellemi hatalomnak alárendelése 
lett volna I. Napoléon politikai czéljaira. 

Ugyanezen játék űzetik most is. A reform-kivánalmak 
csak a csata kezdete volt. Reformokat követeltek a pápai 
nép számára, mikor III. Napoléon semmi reformokat adni 
nem akar, Victor pedig zsarnokolja az ö alattvalóit, kiket 
magának rabolt. Végre erőszak tett meg mindent 1809-ben, 
mikint 1860-ban, s talán 1867-ben, ha az Isten megengedi. 
A szentszék megtartotta az ő méltóságát, úgyhogy a kifosz-
tás a kifosztónak meggyülöltetésére esett : ma is megtartja 
a szentszék a méltóságot, azon kedvezéssel a szentszékre, 
hogy nincs diplomatai összekötetésben a kifosztó Victor 
kormányával ; de kedvezés a kifosztóra is, hogy ma nin-
csen a világon a jognak azon eleven érzelme, amely 1806-
ban még volt. 

Közbejött még Fesch és Consalvi között a cocárda-
viszály, melyben, ámbátor Fesch maga kereste meg Consal-
vit, hogy a franczia cocárda viselése mindenkinek tiltassék 
meg, aki nem a franczia követséghez, vagy más állami hi-
vatalhoz való, mégis, mikor a Navone piaczon egy piemonti 
megöletett, aki franczia cocárdát viselt, Fesch a nemzetközi 
jogok sértéséről panaszkodott. Nem sokára, junius elején, 
Fesch bibornok visszahivatott, helyébe a protestáns Alquier 
küldetett, aki uj fenyegetésekkel érkezett az örök-városba. 

KASSA, sept. 20. A kassai székesegyházi káptalan 
egy egész teljes évi gyászából ma vetkőzött ki. Mai időben, 
bölcs vezérek áldás. Ily egyént nyert az elárvult káptalan 
— néhai Lipcsey György helyébe — legújabban kinevezett 
nagyprépostjában, ft. Arossy József ur ő nagyságában ; ki 
mint püspöki helynök, változó egészsége s magas kora da-
czára, nagy felelősséget s mély belátást igénylő terhes tisz-
tét lelkismeretes pontossággal vitte. A felavatási ünnepé-
lyes szertartást püspökünk ö exc. végezte ; egész lényén az 
aggkor szelid bája, s a lelki fönség csendes méltósága lebe-
gett, nihil enim est opere aut manu factum, quod ali-
quando non conficiat et consumât vetustas : at vero haec tua 
iustitia et lenitas animi, florescet quotidie magis, ita ut quan-
tum operibus tuis diuturnitas detraliit, tantum adserat lau-
dibus. A püspöki kápolnában történt a prépost megáldatása, 
minden jelenségeit mutatá azon felhevülésnek, azon hivői 
pdaengedésnek, mely az anyaszentegyház ős korszakaiban 
annyira feltűnő volt. Egy óhajtás emelkedett a néma köve-
ken keresztül a magasba ,Cogitatio nostra coeli munimenta 
perrumpit minden gondolat Istenhez volt irányozva a szent-
szék jogainak védelmeért ! Lelkünkben mondliatlan vágy 
keletkezett s azon édes öntudat, hogy van élet, hol egy még 
ismeretlen gyönyörkehelyt — — — ezt nyújtsa majdan 
nyomatott egyházunk őrjeinek atyai gondoskodásuk jutal-
mául az, ki példaadó türelmével vértusái közt ürité ki a 
szenvedések kelyhét utólsó cseppig . . . 

MISSIOI TUDÓSÍTÁSOK Ásiából, Annám királyság-
ból. 1830—1862-ig az annami királyság története alig mu-
tat fel mást, mint a keresztény vallás ellen intézett szaka-
datlan üldözést. A missio évkönyvei a szent vértanuk egész 
seregét mutatja. Hűéi udvarban a kath. vallás gyűlölete 
hagyományossá lön. — 1862 jun. 5-én az egyesült franczia-

spanyol hadsereg győzelmei folytán Tu-Duc kényszerült 
egy szerződést aláirni, melynek erejénél fogva : „a franczia 
és spanyol küldérek, úgyszintén a benszülött keresztények 
oly bánásmódban fognak részesülni, mint az annami király 
egyéb alattvalói." Azóta az üldözés nem szűnt meg, de más 
alakot öltött. A keresztények ugyan nem égettettek, fújtat-
tak, gyilkoltattak, hanem azért a mandarinok vallási gyű-
lölete még mindig büntetlenül nyilatkozhatott. Az elkobzott 
javak vissza nem adatnak, a keresztények a közhivatalok-
ból kizáratnak, a templomépitési tilalom megujittatott, és a 
nevezett szerződés nem is hirdettetett ki minden tartomány-
ban. Egyébiránt a véres üldözés legalább egy időre pihen-
vén, az emiitettek mellett is, a keresztények iparkodnak a 
veszteségeket pótolni, a szétszórt hiveket egyesíteni, szenté-
lyeket emelni, iskolákat nyitni stb. — Az annami királyság 
magában foglalja acochinchinai és tonk-kingi régi királysá-
gokat, melyek a jelen század kezdetétől fogva egy fejedelem 
alatt egyesítve vannak. 

Cochinchina. 
A cochinchinai missio, mint tonk-kingi apostoli he-

lyettnökség, 1660-ban alakult. Napjainkban a hit terjedése 
folytán ezen első vicariatus két izben osztatott fel. 1844-ben 
Cochinchina keleti és nyugatira, 1851-ben pedig az előbbi-
ből éjszaki cochinchina neve alatt uj helyettnökség hasitta-
tott ki. Ezen három vicariatus a „külmissiok" (Missions 
étrangères) társulatának gondjára bízatott. 

I. A k e l e t i C o c h i n c h i n a h e l y e t t n ö k s é g e . 
Ezen helyettnökség magában foglal több független törzsöt, 
és Közép-Cochinchinát, mely a Quang-Nam, Quang-Ngai, 
Binh-Dinh, Na-Trang és Binh-Thuan tartományokból áll. 
Keleti Cochinchina majd 4 éven át püspök nélkül volt. 
Cuenot püspök ugyanis 1861 nov. 14-kén a binh-dini töm-
löczben szenvedései folytán meghalt. A helyettnökség kor-
mányzása Harrengt provicariusra bizatott, ki 1863. jun. 
20-án halt meg. A jelen helyettnök ft. Charbonnier, egyike 
azon liös küldéreknek, kik a szenvedés minden képzelhető 
nemein átmentek. 11 hónapot töltött egy szük ketreczben, 
hol alig mozdulhatott, de az ur még nem adta meg neki a 
vértanúság pálmaágát, mert ujabb küzdelmekre szánta. 
Charbonnier, Binh-Dinh-böl Xaveri sz. Ferencz napján kö-
vetkező levelet intézte a lyoni hittorjesztő társulat elnöksé-
géhez. „Szerdán apr. 19. (1865) két uj küldér, Curt és De-
renne urak által kisértetve, Marseilleban hajóra szálltam, 
melyen május 20-án Singapore-be érkeztünk. Roy provi-
carius egy levele értesített arról, hogy junius vége felé egy 
annami bárka érttem jövend Saigonba, hogy rendeltetésem 
helyére vigyen. A közbeeső időt arra használtam fel, hogy 
központi papneveldénket Pulo-Pinang-ban meglátogassam, 
hol 21 tanulónk van. A neveidében 100 ifjúnál több van, és 
én tökéletesen meg voltam elégedve azon móddal, melylyel 
itt tudományra, és szent életre tanítják a növendékeket. 
Saigonba jun. 22-én értem, hol egy harmadik küldér vára-
kozott reám t. i. Van-Camelbeke. Miután a pirátak rablásairól 
az annami partok hosszában sokat hallottunk, elhatároztam, 
hogy Jákob példájára, midőn Ezsau elébe ment, két részre 
oszoljunk. Van-Camelbeke, ki a nyelvet már beszélte, De-
renné-vel azon tartomány felé induljon, mely a franczia bir-
tokokhoz legközelebb esik, mialatt én Cunt-tal igyekezen-
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dünk Binh-Dinh-be jutni, mely a vicariatus központja. Isten 
megáldotta püspökségem alatti ez első tervet. Van-Camel-
beke a helyettnökség 6 tartományaiból hármat meglátogat-
hatott, és 2000 embernél többet megbérmált. Amint egy 
községbe megérkezett, az öröm és bizalom fokozódott. Mi 
nem minden félelem nélkül gondoltunk a binh-dinhi útra, de 
az megszűnt Róze admiralis Saigon ideiglenes kormányzójá-
nak biztatásaira. Arról volt szó, hogy annami bárkánkat 
egy fregatte vontatná ki a sik tengerre fél-utig, honnét az-
után kimennénk azon pontra, hol kiszállni szándékozunk. 
Az admiralis beleegyezett kívánságunkba. Saigonból jul. 
11-én elindultunk és három nap múlván Binh-Dinh-be érkez-
tünk. A mandarin békében engedett bennünket haladni, és 
a keresztények között nagy volt a vigság, de haj ! két hó-
nap múlván éhen halni kellett látnom őket. Az éhséget dög-
halál követte, és nyájam igy meg lön tizedelve. Imádkozza-
nak érettünk, alamizsnáikat ugyan nagyon szükségeljük, de 
imáikra még jobban szorulunk." Charbonnier fogadtatásáról 
a binh-dinhi hivek által, Curt atya szemtanú: követke-
zőleg tudósit. „Minden oldalról tömegesen érkeztek. Ö nagy-
sága alig fogadhatta mindazokat, kik ajándékokat hoztak, 
mert itt rendesen az a szokás, hogy a főnök előtt üres kézzel 
senki sem jelentkezik. A távolibb kerületek képviselőket 
küldenek. A keresztények el vannak ragadtatva, látván, 
uj főpásztoruk mily szeretettel fogadja őket, kérdezősködik 
kiállott szenvedéseikről, jelen bajaikról, és részt vesz örö-
meikben, fájdalmaikban. Könyekkel szemeikben mondják el 
rokonaik vértanuságának történetét. Mily megható látvány 
szemlélni ezen embereket, kik mindent koczkára tettek, sokat 
szenvedtek, hivek maradván Istenökhöz, és kik most ígérik 
püspöküknek, hogy nem fognak az általa kijelölendő útról 
letérni. Három nappal a püspök eljövetele után körmenet 
rendeztetett, hogy hála adassék Istennek a vett vigaszta-
lásért. A zászlók kigyöngyölgettettek. Harmincz fiatal em-
ber, fejeiken viselvén az annamiak által annyira kedvelt 
vörös és aranyozott papir föveget, hosszú gyertyatartókon 
viaszgyertyákat vittek. Zene sem hiányzott, a collegium 
növendékei a Roy atya által szerzett „vivat"ot énekelték, 
annami nyelven énekeket zengedeztek. Menyezet alatt — 
melyet négy előkelő vitt — a püspök haladott két áldozár 
segédlete mellett, áldását osztogatván a hivők tömegére. A 
menet diadalívek alatt járt. Ki ne örvendene egy egyháznak 
feltámadásán , mely már-már megsemmisültnek látszott ? 
Midőn a főpap a szalmával fedett szegényes kápolnába lé-
pett, szentelt vizet vőn, és az „Ecce sacerdos magnus" hang-
zott, azután „Te Deum" és a püspökérti ima mondatott. 
Tiszt. Roy a néphez fordult, emiékökbe idézvén a kiállott 
szenvedéseket, az elhunyt Cuenot püspöknek vértanúi halá-
lát, a gondviselést, mely nem feledkezett meg rólok, és ime 
uj pásztort küldött, ki épen ugy mint ők a szenvedés utjain 
haladt, és az üdv utján vezetendi őket. A püspök is meg-
szólott, kijelentvén, mennyire kedves előtte eme fogadtatás, 
szerencsésnek mondá magát, hogy gyermekei körében le-
het, örvend és bizalma van jó akaratukban, ígéri, hogy 
benne mindig atyát fognak lelni. Azután szentmisét mon-
dott, ismét megáldotta hiveit, és azután ugyanazon rendben 
visszavezettetett a gia-huu-i collegiumba, hol ideiglenes la-
kását vette." (Folyt.) 

Nyilt levél paptársaink- s ügybarátainkhoz. 
Vogel Máté első kötete teljesen megjelent. A forditás 

történetéhez ezeket kell megjegyeznem. 1854-ben, Schlör-
féle fordítást elvégezvén, valami ujabb fordításról beszélget-
tünk Schmude jezsuita atyával. Ez fölötte ajánlotta Vogelt. 
Olvasgattuk, s láttuk, hogy az igen jó, igen épületes munka, 
és az olvasó nép nagy hasznát veheti. Azonban Volgel-nak 
egyes előnyeit számolják el mások. Elég az hozzá, hogy 
neki fogtunk nem sokára a fordításhoz. Jóakaratú lelkipász-
torok voltak az első segitők. Mig a forditás összeállittatott, 
mig egyes fordított részek ismét avatott paptársaink kezén 
újra keresztül mentek, idő kívántatott. A forditás összeállí-
tása után egyik paptársunk a helyesírás egyformasitását 
vállalta magára, másik jeles előszóval szíveskedett. Mind-
ezek nevei legyenek beírva az örök élet könyvébe. A mun-
kát igy nyomatni kezdettük, vérmes reményű, bátor bizalmú 
ifiu barátink által buzdítva, s miután boldogult főpásztorunk 
áldása s abbeli engedelme is hozzá járult, hogy a munkát 
neki ajánlhassuk, elkezdődött a nyomtatási munka. Jóllehet 
átláttuk, hogy a népnek szánt munkát nem füzetenkint, nem 
is kötetenkint kell adni, hanem egyszerre, hogy mindgyárt 
a gerendára kerülhessen s ne szóródjék széjjel: mindazáltal 
körülményeink szerénysége késztetett, hogy füzetekkel in-
duljunk a Vogel-lel a világba, azt vélvén, hogy az első fü-
zet a másodikat s igy tovább fogja támogatni. Előfizetést 
nem nyitottunk, mert ez a népnél szokatlan. Hanem fölkér-
tük a főpásztorokat egyenkint, s azok ajánlották is megye-
szerte a munkát, minek következtében néhány százra menő 
megrendelések érkeztek is hozzánk. Isten fizesse meg ! Ne-
hogy azonban a füzetes darabolás legyen a terjedés akadá-
lya, most már egy kötetig vittük. De tovább saját ereinkből 
nem vihetjük. Ergo, quid facto opus ? Igy gondolkoztunk. 
Paptársaink segíthetnek a dolgon, quisque pro viribus. Szán-
dokom minden megyébe , hol magyar beszéd dívik, isme-
rőim, barátimhoz bizonyos számú példányokat oly czélból 
küldeni, hogy azokat körülményeik szerint terjeszszék Eze-
ket alább meg fogom nevezni a végből, hogy levélben tudó-
sítsanak, ha nem akarják ezen terhelő munkát átvenni. A 
,Religio'-ban megjelenendő e nyíltlevél számától csak két 
hét multával fogjuk a köteteket megindítani. Addig, kinek 
tetszik, leköszönhet ezen megbízásról, aki pedig a nevezen-
dők felől ilybeli szívességet akar teljesíteni, azt szívesen ki-
hallgatjuk. Az ár igy áll : az egész munka, mely németben 
6—8 forint — magyarban lesz négy forint, az első kötet 
1 f. 40, a második 1. 40, a harmadik 1 f. 20. Bár egyszerre 
bekötve adhatnánk át a népnek ! Lehetne pedig, ha pénzzel 
biró ember (de ügybarát, mert nyerekedésre kéziratainkat 
át nem fogjuk adni) egyszerre befektetné a megfelelő össze-
get, pénzét kikaphatná belőle és még nagy százalékot is 
kapna in vitám aeternam per salutem fidelium. Ugy is, ha 
jelen mód czélhoz nem fog vezetni, át fogjuk adni a munkát 
valamely érdemes honi vagy külföldi sajtónak, az általunk 
kiszabandó, a munka olcsóságát, biztosító föltételek mellett. 
— Az idők komolyak, s nem tudom, hogy az apostol nem hoz-
zánk mondja-e: fratres hora est de somno surgere.Sok észrevé-
telt lehet ugyan tenni, hogy most inség van, hogy egy másik 
,Szentek-élete' is van stb. — Az inség Isten csapása, lehet 
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még több is, ha az ur poenitentiát nem lát. Nemcsak az segit 
a szegényen, ki neki kenyeret ad, hanem többet segit rajta, 
ki neki egy falat lelki táplálékot is nyújt az örök életre. Tár-
sakhoz irók, kik előtt tudva van bőségesen, mi befolyása 
leliet egy oly legenda olvasásának, minő Vogel barátunké. 
Az eszevesztő kiadású bibliák az inség daczára nyomatnak, 
szállinganak, egy szegény, a harcztéren sebesült, s a kór-
kázba jutott kath. magyar altiszt mellett két darabot lát-
tam ;1) — a csíziók, s ármány király ok élnek és uralkodnak 
az inség daczára is. Ami pedig azt illeti, hogy a sz.-István-
társulat is ád ki, — ez igen jó dolog, s mi soha sem kezdünk 
vele versenyt; hanem nagyon megelégszünk, ha ott veszik meg 
Vogelt, hol nincs meg a sz.-István-társulatféle legenda, mely-
nek sok olvasót és vevőt kívánunk, s azt is óhajtjuk, hogy a 
sz.-István-társulat a népirodalmat minélinkább elfoglalva, 
adjon ki egyes kis históriákat, szentek életét egyes füzetecs-
kében, hadd szűnjön meg a sármánykirály, Florenz stb. 
féle egyveleg, a nép köréből. In reliquo valamint jelen szán-
dékunkra, ugy a Vogel-forditásra vonatkozható alapos észre-
vételeit bármely t. paptársainknak szivesen fogadjuk, ha 
azokat magán levélben közle ndik velünk. Regi saeculorum, 
immortali, soli Deo gloria ! Fölkérjük pedig, amint követke-
zik : Esztergomban ft. Zalka János, Egerben ft. Kozma Ká-
roly, Váczott ft. Sóos József, Győrött ft. Nagy Ignácz, Vesz-
prémben ft. Kováts Zsigmond, Szombathelyen ft. Stegmül-
ler K., Fehérvárott ft. Kuncz László, Pécsett ft. Báan József, 
Kassán ft. Sikorszky Endre, Temesvárt ft. Németh József, 
Rosnyón ft. Gromer Elek, Szathmáron ft. Huszár Sándor. 
Nagyváradon ft. Zeley S. ur átvett egy szép számú kül-
deményt. Mindezen jó uraknak béketürését előre köszönöm; 
azon esetben, ha bizalmunkat elfogadniok alkalmatlan lenne, 
szíveskedjenek mást nevünkben felkérni. Kalocsán 1866. 
sept. 28-án. 

Kubinszky Mihály. 
f ő e g y h á z i k a n o n o k . 

Szentszéki határozat. 
I. 

ELNEN. Beatificationis et canonizationis venerabilis 
servi Dei P. Angeli a Pas, sacerdotis professi Ordinis Mino-
rum sancti Francisci. 

Relatis a subscripto sacrorum rituum Congregationis 
secretario in audientia diei 10 augustianni 1865 Sanctissimo 
Domino Nostro Pio Papae IX precibus R. P. Bernardini a 
Cryptis Castri, postulatoris generalis causarum servorum 
Dei Ordinis Minorum sancti Francisci de observantia, quibus 
exquirebat, ut ven. servus Angelus del Pas in posterum de-
nominaretur Ordinis Minorum observantiae sancti Francisci, 
ut a priscis temporibus denominatus fuerat, non vero refor-
matorum, prouti in actis ejusdem causae postremis hisce tem-
poribus factum est ; utque ejusdem venerabilis servi Dei 
causa a postulatione observantium in posterum ageretur ; 

*) A pesti Ludovicoumban is a ka th . ka tonáknak fejéhez r ak t ák 
a nem kér t prot. bibliákat. Minlc kettőt bir tunk példányul, mikint pro-
selvtáskodnak ezen biblia-házalók a kath. katonának elszomorodott lelk^ 
u tán . Sebektől terhelve, csak vallási vigasztalást keres : eljön a prot. bi-
bliás, nem hogy lelkét vigasztalja, hanom hogy lelkét meglopja. Ha ezt a 
ka th szerzetek tennék valamoly közkórházban, hány hónapig tartó lárma 
lenne belőle ? — Szerk. 

Sanctitas Sua mandavit, ut negotium istud in ordinariis sa-
crorum rituum comitiis discuteretur. 

Quapropter eadem sacra Congregatio in ordinario coetu 
ad Vaticanum die 28 április anni hujus habito, utraque parte 
scripto et voce informante audita, visisque juribus hinc inde 
deductis, ad relationem Emi et Rmi Domini Cardinalis An-
dreae Bizzarri, causae ponentis, proposito dubio : an ven. 
servus Dei fr. Angelus del Pas nuncupandus sit reguláris 
observantiae Minorum reformatorum, et utrum ejus causa 
sustinenda sit a postulatore generali Minorum reformatorum, 
rescribendum censuit : negative ad primant partem, in reli-
quis affirmative. 

Adversus istam resolutionem ex parte postulatoris de 
observantia, expetita et obtenta nova audientia, et repropo-
sita iterum per eumdem Dominum Cardinalem hujusmodi 
controversia, sacra eadem Congregatio scripto et voce infor-
mante tantum parte reformatorum audita, cum Postulator de 
observantia pro ulteriori dilatione tantum institisset, respon-
d s : in decisis et amplius. Et ita decrevit et servari man-
davit. Die 1 septembris 1866. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

Loco i" Signi. 
Pro R .P. D. Bartolini S. R. C. secret'arius. 

Joseplius Ciccolini substitutus. 

II. 
AUGUSTODUNEN. seu AEDUEN. Canonisationis 

beatae MARGARITAE MARIAE ALACOQUE, virginis, 
monialis professae Ordinis visitationis beatae Mariae Virginis, 
instituti sancti Francisci Salesii. 

Super dubio : an sit signanda commissio reasumptio-
nis causae in casu et ad effectum de quo agitur ? 

Instante Rmo D. canonico Domino Borghi, cubiculario 
honorario Sanctissimi Domini Nostri Pii Papae IX, postula-
tore causae beatae Margaritae Mariae Alacoque praefatae, 
quum subscriptus Cardinalis, sacrorum rituum Congregati-
onis paefectus, hujus causae relator, in ordinariis sacrorum 
rituum comitiis ad Vaticanum hodierna die habitis, sequens 
proposuerit dubium ; an sit signanda commissio reassumptio-
nis causae in casu et ad effectum de quo agitur ? Eminen-
tissimi et Reverendissimi patres, sacris tuendis ritibus prae-
positi, omnibus accurate perpensis, rescribendum censuerunt: 
affirmative, si Sanctissimo placuerit. Die 1 septembris 1866. 

Quibus omnibus a subcripto substituto seeretariae Con-
gregationis sacrorum rituum eidem Sanctissimo Domino 
Nostro Pio Papae XI fideliter relatis: Sanctitas Sua senten-
tiam sacrae Congregationis ratam habens, propria manu si-
gnare dignata est commissionem reassumptionis causae beatae 
Margaritae Mariae Alacoque virginis. Die 6 iisdem mense et 
Anno. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

Loco f Signi 
Pro R. P. D. Carlini S. R. C. secretarius. 

Joseplius Ciccolini substi tutus. 

III. 
MANTUANA seu ORDINIS MINORUM. Confirmatio-

nis cultus ab immemorabili tempore praestiti servae Dei 
PAULAE MONTALDI, moniali professae secundi Ordinis 
s. Francisci, sive Clarissae, beatae nuncupatae. 
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Quum R. P. fr. Bernardinus a Cryptis Castri, postula-
tor generalis Ordinis Minorum s. Francisei de observantia, 
existimaverit validis monumentis demonstrare se posse ser-
vam Dei Paulam Montaldi praofatam ab immemorabili tem-
pore ad praesentem aetatem semper obtinuisse publicum ec-
clesiasticum cultum: petiit, ut in ordinariis comitiis sacrorum 
rituum Congregationis hodierna die ad Vaticanum habitis ab 
Emmo et Rmmo Domino Cardinale Josepho Bofondi, causae 
relatore, sequens dubium propoueretur : an constet de cultu 
publico ecclesiastico ab immemorabili tempore praestito prae-
dictae servae Dei, seu de casu excepto a decretis sa. me. Ur • 
bani Papae VIII ? 

Emmi porro ac Rmmi patres, sacris tuendis ritibus 
praepositi, exhibitis monumentis accurate perpensis, audito-
que voce et scripto R. P. D. Petro Minetti, sanctae fidei pro-
motore, rescribendum censuerunt : affirmative, seu constare 
de casu excepto. Die 1 septembris 1866. 

De praemissis facta postmodum ab infrascripto substi-
tuto secretariae Congregationis sacrorum rituum Sanctis-
simo Domino Nostro Pio Papae IX fideli relatione: Sanctitas 
Sua sententiam sacrae Congregationis ratam habens, aposto-
lica çuctoritate sua confirmavit cultum publicum ecclesiasti-
cum ab immemorabili tempore praestitum beatae Paulae 
Montaldi virgini. Die 6 iisdem mense et anno. 

C. ep Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 
Loco + Signi 

Pro R. P. D. Bartolini S. R. C. secret arius. 
Joseplius Ciccolini substitutus. 

VEGYESEK. 
Emiitettük, s szerkesztői válaszunkkal kisértük négy 

fiatal testvérünknek hozzánk intézett bizalmas kérését, kül-
denénk nekik lapunkból egy ingyenpéldányt, miután segécl-
lelkészi állásuk legjobb akarat mellett sem engedi meg ne-
kik erre előfizethetni. Alig olvastatott el indokolt válaszunk, 
adott nekik az Isten jótevőt, kitől következő sorokat kaptunk: 
„Hogy lapja tegnap-előtti számában oly erős bizodalommal 
ejtett szavai : „nem kételkedünk, adand az Isten jótevőket", 
haladéktalanul — habár picziny arányban — teljesedésbe 
menjenek, ezennel felkérem önt : szíveskedjék lapjának fo-
lyó évi folyamával oly káplán paptársunkat, kinek nemes 
óhajtása megtörik a gyenge anyagi tehetségen, az én rová-
somra megajándékozni. Jövőre nézve pedig az előfizetés al-
kalmával fogok tehetségemhez mérten gondoskodni." A két 
példány elküldetik, a két káplán paptársunknak neve a jó-
tevőnek megiratik ; ha a lap kézhez fog jutni, erről tudósít-
son minket a két fiatal testvér, hogy levelöket a jótevőnek 
elküldhessük. — Legyen azonban középülésünkre a másik 
fiatal testvérnek kérő levele is közzé téve, melybői a jó aka-
rat, a bizalom, a szerénység, s az anyagi elégtelenségnek 
fájdalmas érzete oly meghatólag szól : „Sept. 24-én. — Sok 
habozás után határoztam el magam e sorok Írására s még 
most is félek, hogy szokatlan lépésem nem ment az erkölcsi 
erőszak vagy legalább is a szerénytelenség gyanújától. De 
ha már az eszköz, melyhez kényszerűségből nyúlok, nem 
méltányos : az indokot, a czélt főtisztelendő ur som fogja 
elitélni s ez utóbbiakért meg fogja az elsőt bocsátani. Mint 
falusi káplán s a mostani pénz-szük világban nem tehetem, 
hogy a Religiot, legmelegebb előszeretetem mellett is, meg-
szerezzem ; a környékben pedig, fájdalom, oly közel senki 

sem járatja, hogy legalább kölcsönzés folytán olvashatnám. 
Egy éve, hogy a papnevéldéből kijöttem s e hiányt igen-
igen érzem, amennyiben még csak tájékozni sem tudom 
magamat szent ügyünk jelen állásában. Az szét-
forgácsolt közlései távol állnak az együttes, világos átnézet-
től, melyet a Religióban, a taglalt szent elvekkel együtt, 
évek óta megszoktam. IIa tehát lehetséges, tegye meg ne-
kem azon szívességet, melyért hálával leszek lekötelezve s 
küldje meg a Religiót, ha lehet 1866 elejétől vagy még ré-
gibb példányokat is, — addig mig helyzetem javul s én öröm-
mel léphetek a^ előfizetők sorába." — Isten vezérelje, Isten 
segítse fiatal testvéreinket! mink a jelent nem birjuk, de ők 
a jövőt bírhatják,— nekünk a jelen, mint birtok, át nem ada-
tott, de ha mind az megtörténik, aminek kötelességből, s a 
lelkesek buzgóságából megtörténie kell: nem adjuk át ugyan 
a jövőt fiatalaink kezébe, az Isten ezt is meg akarja tagadni 
halálos óránk rendes vigasztalásai közöl; de birhatására az 
utat elkészítjük nekik, az eszközt, a módot kezökbe adjuk. 
Sorainkat a liberális elvek felbontották, a dicsvágyat, és 
amik ezt követik, felgyulasztották, tört had, vert sereg gya-
nánt bolyongunk apró csapatokban, vagy épen kettőnkint, 
egyenkint mindenféle irányban ; ki fogja és mikor össze-
szedhetni Izrael e szétszórt fiait? nem tudjuk; de hogy össze-
szedésökről gondoskodni s erre törekedni kell ; hogy csak a 
szigorúan tiszta, vegyiték nélkül vallott kath. elvek fogják 
összeszedhetni őket,— az igaz. A végletekre vitt liberális el-
vüek vagy bűnbánók vagy apostaták lesznek, közép nin-
csen. Ezt nem mink, de a történet mondja, s mindannyiszor 
gyászba borúittan fogja mondani. 

,Pesti Hírnök' 222-dik számában, a magyar királyi 
kath. egyetemről értekezve, ennek kath. jellegét hangoztat-
ja, az egyetem hat uradalmának czélszerü kezelését sürgeti, 
hogy a szaporított jövedelmekből mind az egyetemi könyv-
tár, mind a tanárok, hivatásukhoz képest, méltóbban elát-
tathassanak. E czélra követeli, hogy az egyetem közvetlen 
az apostoli király legfelsőbb vezetése alatt legyen, a jószá-
gok kezelésébe az egyetemi tanács is befolyjon, a netalán-
táni pénzhiány kath. alapokból pótoltassék. Igy lesz a val-
lási béke, ha mindenik vallásfelekezet a magáét megtartja, 
igy lesz a verseny. Az egyetem a magyar katholikusok tu-
lajdona. 

Temesvárott, mint a „Hon"-nak írják, a f. hó 18-diki 
zsidóünnep alkalmával a zsinagógában botrány történt. A 
tartandó ének és prédikáczió felett ugyanis a rabbi és kántor 
összezörrentek, mi annyira ment, hogy a hivek közé is át-
harapódzott s átalános lett. A zaj ütlegezésekké fejlő-
dött s a rabbit, ki a zsinagógából el akart távozni, három-
szor rántották vissza. (P. N.) 

Mindenki előtt feltűnhetett, hogy a porosz király min-
den alkalommal, az utolsó hadjáratra nézve, Istenre hivatko-
zik, kinek egyedül köszönhető az utolsó győzelem. Háború 
előtt, alatt, s utána, mindig ez volt vallomása. A kőmive-
selc nagymesterének ajkairól meglepő ily vallomás. Talán 
aggsága, miután már 70 éves, teszi ezt, vagy pedig számítás. 
Különös minden esetre, hogy ily vallomásokon a democra-
ták, forradalmárok, kőmivesek sehol sem akadnak fönn, ho-
lott ha ez másnak ajkairól hangzanék, concordatumos, bi-
gott Austriát kiáltanának. Az erkölcsi fegyelem kétség kivül 
oly nagy volt a porosz táborban, hogy Európának példány-
képe lehet. Háború után az egész hadseregének emléket ve-
retett, ez is kereszt. Mások csillagot, medvét, elefántot, térd-
kötőt, vagy más állatot választanak érdemjelvényül, a po-
rosz király keresztet választ. — Nem intés-e ez ? 

Kegyes adakozás. 
Szombathelyi megyéből a szentatyának 1 fr . 25 kr. o. é 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, october 10-én. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aláunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Az egyházi temetésről. — Egyházi tu-
dósítások. — Vegyesek. 

Az egyházi temetésről. 
Si décréta Romanorum pontiii-
cum non habetis, de neglectu 
a tque incuria estis arguendi ; si 
vero habetis et non observatis, 
de temeritate estis corripiondi 
et incropandi." Decret. I. dist. 
XX. can. 2. 

A tisztelet, melyet valamely nép halottai iránt 
tanusit, valláserkölcsi müveltségfokának egyik biz-
tos hévmérője. Ezen tisztelet az emberi léleknek 
legmélyebb bensejében gyökerezett, habár sokszor 
elhomályositott meggyőződéséből fakad, hogy az 
ember halála után végkép el nem enyészik, hanem 
ismét u j életre ébred; ezen átalános meggyőző-
désből keletkeztek ama számos különféle szokások 
és szertartások, melyekkel a nemzetek halottjaikat 
minden időben eltemették. Igy az egyiptomiak, kik-
nek minden törvényein és életviszonyain bizonyos 
vallási jelleg vonul keresztül, ezen vallási meggyő-
ződésüket elhunyt királyaik nagyszerű gyászünne-
pélyei által nyilvániták, nem különben ama tiszte-
letteljes kegyelet által, melynélfogva elődjeik tete-
meit bebalzsamozva, több századig lakásaikban tar-
tották, vagy nekik óriási gúlákat állitottak, melyek 
Egyiptomot a bámulatos és utánozhutlan síremlékek 
hazájává tették. Hasonlóra akadunk többé kevésbbé 
más népeknél is.1) Solon törvényei átkot mondanak 
mindazokra, kik a sírokat megbecsteleniteni merész-

lik; ugy a sok nemzetek vallását és erkölcseit egybe 
olvasztó és magába fölvevő ős Roma előtt a sepul-
tura magasabb érteménye szintén nem volt ismeret-
len, törvényei a síroknak vallási jelleget tulajdoní-
tottak, azokat minden profan érintéstől oltalmazták.2) 
Sőt a halálra ítélteknek hullái is visszaadattak 
rokonaiknak, ha azokat kérték.3) Csak a felségsér-
tők, és ilyeneknek tartotta az imperátor a kereszté-
nyeket is, nem részesülhettek ezen jogjótéteményben. 
Végre mit szóljak a zsidókról, kiknek az elhunytak 
iránti mély tisztelet ama hosszas és különalaku 
gyászünnepélyeket szülte, miket bizonyára nem 
teendettek, ha nem él bennök az erős hit a síron 
túli életről, mit a halálról használt szólamok is vilá-
gosan bizonyitanak: excipi apud populum suum, 
dormire vel cubare apud patres suos stb. A költé-
szetben pedig a .Scheol' mint földalatti palota iratik 
le, melynek királya a halál, ennek gyászos uralma 
alatt folytatják életüket a megholtak vagy békes-
ségben, ha jámborul, vagy örök nyugtalanságban, 
ha gonoszul éltek e világon. Innét nem lehetett na-
gyobb gyalázat, mint valakitől a végső tiszteletet 
megtagadni, vagy a holtak testeit az ebek, madarak, 
és egyéb állatok martalékaul kivetni. Ellenben a 
legnagyobb megtiszteltetésnek tekintetett a tyáinak 
sírjában ünnepélyesen letétetni, mi mindig a jó ki-
rályok dicséreteként említtetik a sz. könyvekben : 
.Appositus est patribus suis', ,sepelierunt eum in 
sepulchro cum patribus suis.' 

Megjelent a világon a keresztény religio t és 
vele az igazság ós kegyelem országa. A bün elsza-
kította a köteléket, mely a teremtményt teremtőjé-
hez fűzte. Eljött az Ur egyesíteni ami szétszakadt. 

*) Ex illo cordis humani affectu, quo nemo umquam 
carnem suam odio habet, si cognoscant homines aliquid post 
mortem suam suis corporibus defuturum, quod in sua cujus-
que gente vel patria poscit solemnitas sepulturae, contri-
stantur ut homines ; et quod ad eos post mortem non perti-
net, ante mortem suis corporibus timent. Potuit inde contri-
stari vivu8, quod sensurus non erat mortuus. — S. Aug. de 
cura gerenda pro mortuis, c 7. n. 9. T. 6. p 521. ed. Ven. 1731 • 

2) Religiosum sepulchrum, ubi mortuus sepultus aut 
humatus sit. Fest. 

3) Quinet. Deel. VI. Percussos sepeliri carnifex non 
vetat. Ulpian. XLVIII 24. de cadav. puni t . . . obnoxios cri-
minum digno supplicio affectos sepulturae tradi non vetamus 
Cic. in Verrem. Diro etiam in illo supplicio mercedem fune-
ris ac sepulturae constitui nefas esse. V. ö. Sepp, Leben 
Christi III. kötet 
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Ez az egyháznak fönséges hivatása; folytatni a 
megváltás nagy munkáját, megszentelni Szentlé-
lekben ezen mulandó és bűnös életnek minden vi-
szonyait , átalakítani a természetieket természetfö-
löttiekké, áthatni a földieket mennyeiekkel, átvál-
toztatni az ideiglenest örökkévalóvá. A halál a 
bűnnek zsoldja. De még a halál- és síron túl is ma-
gasan emeli az egyház a keresztet, a remény és 
kegyelem csudazászlaját, mely a halálnak setét ha-
talmát megtörte. Azért az egyház a holttestek meg-
érintéséből származó megszeplősitésről mitsem t u d ; 
azokat eltemetni az irgalmasság testi cselekedetei 
közé számitja,4) melyeket, hogy annál többen gya-
korolhassanak, későbben erre egy különös osztályt 
rendelt, az úgynevezett parabolanusokat és fossa-
riusokat. És méltán; hisz maga az egyház is csak 
a sírokból támadhatott u j életre, miután 300 esz-
tendőn át a sírboltok- és catacombákban kellett 
magát rejtegetnie az üldözők dühe elől. A halál 
napja, dies depositionis „quando scilicet terrenum 
corpus deponit" a keresztényre nézve „celebritas 
maxima et summa festivitas, unde et dies natalis dici-
tur, quod delictorum carcere liberati libertati nascimur 
Salvatoris."5) Midőn tehát az egyház halottait elte-
meti, ezzel oly testet fektet sírba, melyben halhatat-
lan lélek lakott, mely az élő Istennek temploma, az 
erények és a kegyelem eszköze volt; buzaszem ez, 
melyet a földbe vet, hogy az enyészetből u j élet 
ébredjen, tagja ez az Ur Jézusnak, mely a szent-
atyák tanitása szerint, a jövendő föltámadás csiráját 
hordja magában, ez ama rpuQ[auxov r f j àSaraoiaç, mi-
kép t. i. a szentatyák Krisztus testét a kenyér és a 
bor szine alatt nevezik, mely az enyészetet legyőzi, 
és jelen halandó testünket átváltoztatja a Fiuisten 
megdicsőült testének képévé és halhatatlanná teszi. 
Azért az egyház egész a sírig kiséri a kebelében el-
hunytat , ott imádkozik érette és megáldja Őtet,8) a 

") Nihil hoc officio praestantius, ei conferre qui tibi 
jam non posait reddere, vindicare a volatilibus, vindicare a 
a bostiis consortem naturae. Ferae hanc humanitatem de-
functis corpoi'ibus detulisse produntur, homines denegabunt? 
S. Ambros. de Tobia n. 5. T. 1. 718. D. ed. Ven. 1748. 

5) Quid est depositio ? Ilia, qua homo vinculis carna-
libus absolutus, liber iturus ad caelum, terrenum corpus ex-
ponit. Unde depositionis ipsa dies natalis dicitur, quod deli-
ctorum carcere liberati, libertati nascimur Salvatoris. Serra, 
de dep. s. Euseb. int. op. s. Ambrosii, tom 4. p. 579. A. ed. 
Ven. 1751. 

°) Haec bene defunctis officia impenduntur, ut vivant 
in mentibus, in affectibus perseverent. — S. Ambros. 1. 2 
de fide resurr. n. 13. T. 4. p. 203. B. ed. Ven. 1751. 

szeretet egységét a halál szét nem szakithatja. For-
tior quam mors, dilectio tua. Az egyháznak ezen 
egységét az Urban elhunytakkal, a halottak napjá-
nak évfordulati ünnepe is bizonyítja. 

Igy volt ez az egyházban már kezdettől fogva, 
midőn még a pogány romaiak vaskeze nehezedett 
reá, és sz. titkait a sírokon és a holtak csontjai fö-
lött kényszerült megünnepelni. Igy cselekedett min-
den századon keresztül. Az egyház ezen eljárásával 
mindenkor párhuzamosan járt az elv : csak bizo-
nyos határok között osztani ki áldásait. Az egyház 
csak azt kiséri imáival a sírhoz, ki az ő hitében és 
egyességében mult ki, — csak annak osztja anyai ál-
dását, ki fia volt az életben. Ki életköréhez soha nem 
tartozott, annak szellemi javaira semmi joga nincsen. 
Quibus vivis non communicamus, neque mortui s 
communicare fas est.8) A nagy pápa ezen szavai 
rövid kifejezése annak, mit az egyház kötelessége 
érzetében mindenkor gyakorolt; ez ama átalános és 
változhatlan szabály, mely szerint minden későbbi 
idevágó canoni határozatok hozattak. E szavak ma-
gukban foglalják az egyházi temetés gyakorlatának 
mind alapját, mind tökéletes igazolását, és igy azon 
tételhez jutot tunk, melynek bebizonyítását jelen 
értekezésem czéljául magamnak kitűztem: kiknek 
tagadja meg az egyház a temetést? Mielőtt azonban 
magáról a tárgyról szólanék, szükséges mindenek-
előtt kijelölni azon álláspontot, melyről a kérdéses 
tárgyat tekintsük, hogy azt sikeresen megoldhas-
suk. Először az a kérdés: minemű a szolgálat, me-
lyet a pap az egyházi temetésnél végez, váljon pol-
gári-e vagy vallási természetű cselekvény az? Mi 
azt válaszoljuk: kizárólag vallási. Fejtegessük az 
okokat. (Folyt.) Schaub János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 6-án. Az egész haza részt vett azon fáj-

dalomban, mely az esztergomi fömegye székeskáptalanjá-
nak, papságának, hiveinek sziveit egyenkint eltölté, midőn 
hallotta, hogy a bibornok s herczegprimás ő eminentiáját 
sept. 30-án vasárnap az ebédnél szél ütötte. A hirtelen ve-
szély a jelenlevőket váratlanul sújtotta, mert a herczegpri-
más épen azon napokban legjobb egészségnek örvendett, 
derült, vidám társalgása a veszélyt távolról sem sejtette. 
Igaz : qua bora non putatis, filius hominis veniet, — veniet 
sicut fur, — vigilate ! — diei ignoratio intentam solicitudi-
nem suspensae exspectationis exagitet. Az ebédnél a leves 
után a legközelebbi étket még kedvvel költötte el, hozatik 
a harmadik étel, a bibornok hirtelen felkél, orvosának, aki 

7) Tertull : Annuas oblationes pro defunctis facimus. 
Cyrill Hieros. myst. 5. n. 9. etc. 

8) Leo M. ad Rustic, episc. Narbon. 
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szokás szerint minden héten egyszer-kétszer meg szokta lá-
togatni, s e nap épen ott volt, int, hogy jöjjön, mondván: 
,male me sentio, — vos tantum comedatis/ s szobája felé in-
dult az étteremből. Ment mint máskor, de az étterem ajta-
jánál már tántorgott, az ajtón túl már roskadozott. Agyba 
tétetve, az orvos, ngys. Argenti Döme ur, a veszélyt rögtön 
felismerve, orvoslási rendszere szerint (homoeopathia) or-
vosi kezelését azonnal megkezdé. Az ütér gyanús lett, bi-
zalmat nem nyújtott, a szélütés a testnek baloldalát érte, te-
tőtől talpig, amit a behunyt bal szem, a szakadozó beszéd, a 
balkéz, és balláb mozdulatlansága, másnap a balszem be-
hunyt állapota, és a baltagok hidegülése kétségtelenné tett. 
Valóban, mikint a ngys. orvos ur első jelentésében mondja, 
isteni gondviselésnek lehet köszönni, hogy a rendes házi or-
vos épen e napon ö eminentiája mellett volt ; mert talán más 
orvoslási rendszer mellett, a veszély pillanatában amint szo-
kás, eret vágatnak, s az aggság, és a berohant betegállapot ál-
tal már is okozott testi gyengeséghez, még a vérvesztés 
gyengesége is járul, s a magas beteg eszméletét veszitve, 
két-háromnapi mozdulatlan fekvés után vesztve lehetett.Most 
pedig ngys. Argenti Döme urnák kezelése a gyengeséget 
nem növelte, hanem a szunnyadó erőket orvosi szereivel te-
vékenységre izgatta, a magas beteg az ő eszméletét egy 
perezre sem vesztette,— beszélhetvén vele, mit. s főt. Schirgl 
András kanonok ur, fiúi háláját maga és a káptalan nevé-
ben lerovandó, arról gondoskodott, amiről a ker. embernek 
ily állapotban legelőször gondoskodni kell. Gyóntató atyja 
is jelen levén az ebédnél, a generalis absolutio után kevés-
sel, a gyónásról és áldozásról gondoskodtak, ugyszinte a vég-
rendeletről. Az Isten mindezt megadta a magas betegnek, 

» megadta a székesfőkáptalannak, az udvari, s a városi papság-
nak a vigasztalást, hogy az Oltáriszentséget másnap oct. 
1-én ünnepélyesen kisérje beteg atyjához, főpásztorához, s 
tőle forró kézcsókban búcsút s áldást vegyen. Nagy isteni 
kegyelem az örökre távozó atyától búcsúzhatni, általa meg-
áldathatni ! Az a halotti szentségek felvételének legnagyobb 
ereje, hogy azok azon öntudattal nyújtatnak s vétetnek, 
hogy utóisók ez életben, s hogy az örökkévalóság küszöbén 
állunk, érezvén a tőlünk távozó, minket útra bocsátó vilá-
got, érezvén a közelben álló halál titkát, melyet csak akkor 
ismerünk, mikor rajta átestünk. O eminentiája életének meg-
számithatatlan jó cselekedeteit még ezen épületes ünnepély-
lyel tetézte, az ünnepély részleteit maga rendezvén. A keddi 
nap a veszély válságos napja volt, mivel egy órára sem biz-
tosított. Minden roszra indult, lassú hajólással ugyan, azért 
elég hogy aggódjanak a jelenlevők, elég hogy imádkozza-
nak. Mindezen válságokban a magas beteg, mintha nem is 
ismerné helyzetét, lelki erejében minden akadály nélkül 
volt, végrendeletét pontonkint felolvastatta, rajta változta-
tott, néhány pontot megtoldott, a megyei igazgatás ügyeit 
rendesen bejelentettette magának, intézkedett, parancsokat 
osztogatott, okmányokat aláirt, ezt szinte a jószágigazga-
tásban is, mindenkit megismert, mindenkitől helyesen, ille-
tőleg kérdezősködött, ö Fölsége névnapján tartandó ünne-
pélyes szentmiséről önmagától, minden figyelmeztetés nél-
kül, előre rendelkezett. Valóban Istentől áldott férfi, ki éle-
tében annyiszor áldott meg másokat, hogy legválságosabb 
betegségében szellemi működésére nézve, semmi zavart, 

semmi akadályt nem tapasztalt. — Szerdán oct. 3-ára a be-
tegségi állapot jobbra fordult, úgyhogy a felegészségesedésre 
is reményt nyújtott. 0 szentsége, IX. Pius pápa oct. 2-án 
tudósíttatván a bibornok veszélyes állapotjáról, oct. 3-án 
Antonelli államtitkár által apostoli áldását küldte. Ez áldás, 
a szentnek imája az Istenhez, az Isten irgalmának, könyö-
rületességének záloga, — pignus benedictionis coelestis, 
azért hatás nélkül soha sincs, s némelykor, a hivők vigasz-
talására, a csökönösek megzavarására, a hatás kézzelfogha-
tó, úgyhogy a csökönös kénytelen az emberi elme szégyen-
foltját magára ölteni, mondván : esetlegesség. Igen ! esetle-
gesség, amelynek igazi okát hogy tagadhassad, saját esze-
det kell megtagadnod. A szentatya áldása ez volt : 

A M o n s e i g n e u r L e C a r d i n a l S c i t o v s z k y 
Gr r a n : 

„Le Saint-Père sent le plus vif regret pour la 
dangereuse maladie de Son Eminence, et lui accorde 
du fond du coeur la bénédiction Apostolique." 

Card. Antonelli. 
Mire ő eminentiája táviratilag következőleg válaszolt : 

„Je suis touché jusq' aux larmes de la bonté 
du Saint-Père. Je vous prie, Monseigneur, d ' a n -
noncer à Sa Sainteté mes profonds remerciments. 
Le même temps, quand Le Saint-Père m'a aggréé 
la grande grace de Sa bénédiction, je me sentais 
comme rendu à la vie. Mille fois merci ! 

Le Cardinal Primat 
Scilovszky." 

„A szentatya legérzékenyebben sajnálkozik a bibor-
nok ő eminentiája veszélyes betegségén, s neki szivének 

* mélyéből apostoli áldását küldi. Antonelli bibornok." — 
„Könyekig elérzékenyültem a szentatya jóságán. Kérem, 
bibornok ur, tolmácsolja a szentatya előtt legmélyebb hálá-
mat. Ep azon időben, mikor a szentatya nekem apostoli ál-
dásának nagy kegyelmét megküldte, éreztem, mintha az 
életnek visszaadattam volna. Ezer hála ! Scytovszky, bibor-
nok, primás." 

Részt vettünk a főmegye fájdalmában, részt veszünk 
imáiban, részt örvendeztető reményeiben is, hogy a magas 
beteg az Isten egyházának visszaadatva, érdemeinek koro-
náját még drága ékkövekkel diszeszithesse. 

P E S T , oct, 6. q) Alquier egykoron franczia követ 
volt Nápolyban, később, kivált 1806 körül, mint egyszerű 
magányzó, Romában tartózkodott, most követ lett Romában 
Fesch bibornoknak utódja. Fesch bibornok, habár bibornok, 
mindent megkísértett, hogy a császár és a szentszék között 
az ügyek zavartabbakká, a viszony keseredettebbé váljék ; 
ez által áruló lett a kath. egyházban, neve méltó megvetés-
nek marad átadva a ker. világban, mert szolgaléleknél több 
nem volt, érdemét, nemességét bíbornoki méltóságának be-
piszkolásában keresvén : Alquier protestáns és király gyilkos 
volt 1792-ben, a rémkormány alatt pedig az észistennőnek 
tömjénezett, Istent és minden religiot kitagadott ; de Romá-
ban tartózkodván, ellenszenvében Roma ellen legyőzetett, s 
mindent megkísértett, hogy a császár és a szentszék között 
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egyesség jöjjön létre. Fesch bibornok a szentszék ellensége, 
Alquier, királygyilkos, a szentszék barátja volt. Roma több 
ily példányt mutat fel, hogy azok gyűlölték, akik elfogult-
ságok miatt békeszeretetét nem ismerték. 

Romára, a szentszékre, VII. Piusra nehéz napok tör-
tek. I. Napoléon követelte : 1) hogy Angolország előtt min-
den révpart zárva maradjon most és jövőre ; 2) hogy a pápai 
állam minden várait franczia hadak szállják meg, vala-
hányszor egy szárazföldi sereg Italiában partra száll, vagy 
kiszállni készül. — A szentatya erre válaszolt : „Ha Romát 
megszállják, én tiltakozni fogok. Nem fogok anyagi erővel 
ellent állani ; de a franczia katonák , hogy beléphessenek, 
kénytelenek leendenek a kapukat összetörni. Europa látni 
fogja, hogyan bánnak velem, s én legalább bebizonyítom, 
hogy méltóságomhoz megfelelőleg cselekedtem. Ha életemet 
elveszik, a sír meg fog dicsőíteni, s igazolva maradok az 
Isten és emberek előtt."1) 

I. Napoléon, ily kerek elutasításon a pápa részéről, fel-
gerjedett ; terveit a pápa államaira nézve azonnal foganato-
sította volna, ha épen 1806-i német zavarok más felé nem 
vonják figyelmét. Consalvi 1806 jun. 17-én megszűnt lenni 
államtitkár, Jobbal : „sí propter me exorta est liaec tempe-
stas, projicite me in mare" közeledett a szentatyához, aki a 
közjónak ezt az áldozatot is meghozta, hogy leghívebb 
szolgáját, Consalvit, a szolgálattól felmentve, helyébe Ca-
soni bibornokot nevezze. 

I. Napoléon Berlinben Arezzo bibornokot, drezdai 
nunciust magához hivatta, s azon meghagyással küldte Ro-
mába, hogy a szentatya azonnal lépjen a császár követe-
léseibe, , mivel, úgymond a császár, ezekből nem engedek 
semmit.' 

VII. Pius erre Alquiert magához hivatá, s említvén az 
egész egyház fölötti hatalmát, I. Napoléon követeléseit visz-
szautasitotta, ismét hasonló nyilatkozattal : ,a pápa nem vál-
toztat semmit azon, amit egyszer mondott.' 

Erre I. Napoléon, győzelmi mámorában felgerjedve, 
azon levelet irta Alquiernek, mely a történetben oly neve-
zetes, és az Isten boszujának tárgya lett. „Azt gondolja a 
pápa, hogy a trónnak jogai kevesbé szentek semmint a pá-
páé ? Előbb voltak királyok, semmint pápák. O engemet a 
ker. világnál denunciálni akar. Ez tévedés, melytől 1000 év 
választ el minket. Mit is akar ő evvel ? Trónomat átok alá 
vetni ? engemet kiközösíteni V Azt véli, hogy e z e k r e ka -
t o n á i m k e z é b ő l k i e s i k a f e g y v e r . Vagy azt véli, 
hogy a népek kezébe ez által tőrt tesz, amelylyel engemet 
meggyilkoljanak V Ezen aljas tant egykor dühös pápák hir-
dették, s nem hiszem, hogy Vll. Pius őket akarná követni. 
Akkor nem maradna más reám, minthogy hajamat nyírják 
le, s kolostorba küldjenek. Én koronámat Istentől s népeim-
től birom. En Romára nézve mindig Nagy-Károly leszek, 
nem pedig a gyáva lelkű Lajos. Ha a romai papok boszan-
tások által akarják világi uradalmokat megmenteni, csalód-
nak. En nem fogok követségeket küldeni kiegyezkedés vé-
gett." 2) Ezután a császár felhatalmazta Alquiert, hogy a 
pápa követet küldjön Parisba az egyesség megalapítása 
végett. 

') Martens, T. 4. p. 313. 
' Martens, T. 4. p. 317. 

Az elbizakodott férfi már szellemileg vak lett. Meg-
tört az ő hadainak kezében a fegyver, le nem nyírták ugyan 
a haját, de megtörték hatalmát, s szerencsésnek találta volna 
magát I. Napoléon, ha Helena helyett, valamely kolostorban 
vonulhatott volna meg. Isten kegyelméből és népeinek aka-
ratából lett császár ; de Istennek kegyelmeit elveszítette, a né-
pek akarata megváltozott, úgyhogy az Isten ellen a pápa, 
népei ellen pedig a kozákok védelmezték. 

A szentszék i. rablásra törekvő császárnak minden 
méltatlanságait méltóságteljesen utasította vissza, mikint IX. 
Pius teszi ; de a béketűrésben, mint a Megváltó, kimeríthe-
tetlen maradván, az értekezéseket és tanácskozásokat, me-
lyek neki ajánltattak, soha vissza nem utasította. Tudta, 
hogy ezeknek semmi eredménye nem lesz, mivel vasfejű el-
lenfelét jól ismerte ; de ő nem szakithatott e körülmények-
ben I. Napoléonnal. Kedvesebben semmit sem vett volna I. 
Napoléon, mintha a szentszék a tárgyalásokat megszakítja. 
A tanácskozásokra Bayanne bibornokot küldte, kit 1. Na-
poléon szinte kivánt. ,Si vis mittere, mitte gratum,' a szent-
szék megtartotta, de a franczia születésü bibornok felhatal-
mazásait szigorúan körülirta. 

Mielőtt Bayanne útra indult volna, tetszett a császár-
nak Champagny uj külügyministere által az értekezés czél-
ját előre megszabni, azon kijelentéssel, hogy a császár ezek-
ből nem enged semmit. A jegyzék Caprarának Parisban 
adatott át, hogy azonnal Romába küldje, s a pápa beegye-
zését sürgesse. Ezen követelések pontjai ezek : 1) Ancona, 
Urbino, Márkák elfoglalása ; 2) a szentszék összeszoritása 
Romagnára, Viterbora. Epen mint ma, III. Napoléon első-
nek nyomdokain halad. 3) A szentszék járombavétele a csá-
szárság politikájába az angolok és a törökök ellen. 4) A , 
szerzetesek eltörlése a császárságban ; 5) az olasz concorda-
tumnak kiterjesztése Velenczére. 

Alig jutott e jegyzék Romába, Bayannet Turinban 
megállítják, Milanóba visszaparancsolják, hol az alkirály 
számon kéri, mily utasitása van a pápától, s ha nincs telj-
hatalma, akkor visszatérhet, mivel a császár nem enged 
semmit abból, amit követel, s a franczia hadak vezérének 
parancs adatott, hogy Umbriát és Márkát azonnal szállja 
meg. 3) 

Ez 1807 sept. 21-én történt. — Bayanne Milanóban 
maradt, Romába irt ; s midőn a szentatya Champagny uj 
jegyzékéből megértette, hogy a császár nemcsak a törökök 
és az angolok kizáratását követeli a pápai területről, hanem 
a császár minden jövendő ellenségeit is, volnának bár kath. 
fejedelmek ; a szentatya kereken utasított vissza minden 
követelést. 

Alquier a szentatyához ment, kijelentvén, hogy ha a 
szentatya nem egyez bele a császár parancsaiba, ő mint kö-
vet utasítva van követségi czimerét azonnal levenni, s az 
egész követségi személyzettel Romából elutazni, s hogy a 
császár parancsai eziránt oly szigorúak, hogy neki, mint 
követnek, valamely középutat megkísérteni, épenségesen 
nem szabad. 

Bayanne utasítást, kapott a szentatyától, hogy az an-
golok és a törökök kizárásába beegyez, látván, hogy ezek, 
miután a pápai révpartokat franczia hadak elfoglalták, in-

3) Martens, T. 4. p. 322. 



rien ugy is kizárva vannak ; de hogy a császár politikai 
rendszerébe egyezzék, halálos háborút izenve, és viselve 
Angolország ellen, ezt a pápa, mint a keresztények közös 
atyja, nem teheti. 

Bayanne Parisba utazott, Alquier Romában mai'adott, 
Lemarrais franczia tábornok parancsot kapott Umbria és 
Márkák megszállására ; amit meg is tett. 

Ezt látván a szentatya, saját kezével irt Bayannenak 
Parisba, minden felhatalmazást megvonva tőle, s ha már va-
lami megállapodásra jutott volna a párisi kormánynyal, ezt 
a szentatya semmisnek nyilatkoztatja, mivel a császár erö-
szakot használ. 

Bayanne valóban 1807 nov. 10-éröl kővetkező szerző-
dést küldött a szentatyának helybenhagyás végett : 1) a csá-
szár védeni fogja a szentszék államait ; 2) a pápa szövet-
ségbe lép a császárral minden eslietö háborúra a törökök és 
az angolok ellen ; 3) a révpartokat franczia hadak fogják 
megszállva tartani ; 4) Ancona kikötő megerösittetik ; 5) a 
franczia hadak szabadon vonulnak át a pápai területen, s 
pápai élelmen tartatnak; 6) a nápolyi királyt egyszerűen 
elismeri, s lemond minden jogairól a nápolyi királyságban ; 
7) megengedi a pápa, hogy a császár 30 bibornokot nevez-
hessen, a bíbornoki testületnek harmadát ; 8) a gallican sza-
badságok ellen a pápa semmit sem fog tenni.4) 

A szentatya e pontokat egytől egyig elvetette, Bayan-
net visszahívta, Caprarának parancsot adott, hogy a haza-
térésre készen legyen. Champagny e pontokat még egyszer 
ultimatum gyanánt megküldte, s Alquiernek parancsot 
adott, hogy a visszautasítás esetére czimerét azonnal szedje 
le, a többit a katonaság fogja végezni. 

Midőn Alquier ezen ultimatummal 1808 jan. 29-én VII. 
Pius elébe lépett, a szentatya válaszolt : „A császár mindent 
akar, vagy semmit. Ön tudja, hogy e pontokat el nem fo-
gadhatom. Fegyveres ellenállás nem lesz ; de én az angyal-
várba megyek, a kapukat bezáratom, oda ülök, s önöknek 
ágyúval fog kelleni a várba bejönni, s halott testemen ke-
resztül azt elfoglalni,> s az egész világ fogja látni, hogy a 
császár annak testén gázol, aki őt császárnak kente fel. A 
többit az Isten fogja végezni." à) 

PEST, oct. 5-én. A mult napokban benézvén a pest-
terézvárosi plebániahivatalba, esetleg egy irat akadt keze-
inkbe, melyet a plébános ur szives engedelméből szorul 
szóra mint megíratott közölni jónak látunk : Unterfertigter 
beehrt sich hiemit dem Hochw. Pfarramte die Anzeige zu 
machen, dass unter den sich gegenwärtig im izraölitischen 
Spitale in Verpflegung befindenden k. k. verwundeten Sol-
daten mehrere schwerere Fälle sind, welche nach r. katho-
lischer Religion der Tröstung des Glaubens bedürfen. Ich 
ersuche daher diensthöflichst das Hochw. Pfarramt dies bal-
digst durch Emittirung eines Hochw. Priesters ermöglichen 
zu wollen. Dr. Hermann Primararzt. Ime igy gondoskodik 
a zsidó kórház főorvosa katholikus betegeinek nemcsak tes-
téről hanem lelkéről is. Mit mondjunk ehez, ha összehason-
lítjuk más orvosok eljárásával, kik a haldoklók szentségei-
nek feladását sokszor egyenesen megtiltják, mint ártalmast 
vagy mint haszontalanságot, vagy pedig annyira késleltetik 

») Martens, T. 4. p. 327. 
5) Martens, T. 4. p. 330. 

míg a beteg végvonaglásba esik ? Avagy mit mondjunk kór-
házához, hol e tekintetben a betegek roszabb kezelés alatt 
vannak mint a zsidó kórházban ? Quid dicam ? laudo vos ? 
In hoc non laudo ! Tudvalevőleg a test a lélekkel viszont-
hatásban van ; nyugodt kedélyű beteget, ugy tudjuk, köny-
nyebb meggyógyítani mint olyat, kinek lelkismeretét nyomja 
valami, például bűneinek tudata vagy az élet terhei; a szent-
ségek pedig azért rendeltetvék, hogy a lelket gyógyitsák ; 
nem volna tehát érdekében minden betegeit lelkismeretesen 
kezelő orvosnak arról gondoskodni, hogy a szentségekbeni 
részesülés által betegei lelkileg könnyebbüljenek — része-
süljenek a hit vigasztalásában — „Tröstung des Glaubens ?" 
Higyjék meg ezen vigaszt sem az aconítum, sem ipecacuana, 
sem a ckoleracsöppek nem adhatják ! Ajánljuk tehát dr. 
Hermannak példáját utánzásul más mindenrendü, rangú s 
vallású orvosaink figyelmébe. In animo perturbato, sicut in 
corpore sanitas esse non potest, mondja Cicero. 

Eg—i. 
MISSIO.Annamból.(Folyt.)Van-Camelbeke által az apost. 

helyetteshez intézett, és a három tartományban végzett lá-
togatásról szóló jelentés szintén hozzájárul Cochinchina ke-
leti helyettnökségének ismertetéséhez. Van-Camelbeke imigy 
ir : „Miután 1865 jul. 5-én nagyságod áldását vettem volna, 
társammal hajóra szállottam, mely minket a phanra-i kikö-
tőbe volt szállítandó. Nem fejezhetem ki eléggé, mennyire 
nyugtalan voltam az uton. Emlékembe tolultak az utolsó 
üldözés jelenetei, mely mindenüvé az annam földön kardot 
és tüzet vitt, hogy az urnák müvét megdöntse. Azt hivém, 
kiszállásunk után a száraz földön csak romokat fogok lelni. 
Mekkora volt tehát meglepetésem, midőn egy órai ut után 
egy csinos, kőből épült kápolnát pillanték meg, mellette egy 
árvaházat, és egy zárdát, melyben a szabályok ugy tartat-
tak, mintha üldözés sem volt volna. Amint megérkezésünk 
hire elterjedt, a keresztények tömegesen siettek üdvözlé-
sünkre. Az egész vidékre ünnepnap virradt, mert régen 
volt, mióta utoljára áldozár fordult meg e helyen. Igy volt 
ez egyéb községekben is, melyeket meglátogattam, minde-
nütt a legélénkebb örömmel fogadtak, s távozásomkor sű-
rűn hullaták könyeiket. Ami különösen megörvendeztette 
keresztényeinket, annak tudomása volt, hogy ismét van püs-
pökük , ki engem küldött vigasztalásukra. Elmondották 
bőven szenvedéseiket, mindent elvesztettek, de azért csüg-
gedés nélkül látnak újra munkához. Egy napon, midőn egy 
kis keresztény községet látogattam meg, egy leány zokogva 
borult lábaimhoz, okát kérdezvén bánatának, azt feleié : 
, atyám ! örömből sirok, annyira boldog vagyok önnel ina 
találkozhatni.' Miután ezen jó lelkek értesültek arról, hogy 
a bérmálás szentségét fogom kiosztani, mindannyian ké-
szültek méltó felvételére. Elhagyták egy időre a mezei mun-
kákat, hogy catechistám által taníttassanak. Buzgóságuk 
nagy volt a poenitentiatartás szentségének felvételében. — 
A Birh-Thuan tartományba érvén, arról értesültem, hogy a 
hitökért kivégzettek a pogányokkal együtt temettettek el. 
Elhatároztam őket kiásatni, és megáldott földben újra elta-
karittatni. E czélból elmentem Phan-Ly-ba a főmandarin-
hoz, engedelmet kérni. Itt szerencsés voltam a 21 vértanú 
szenvedéseinek helyét szemlélhetni, és áshatni a földet, mely 
még nedves volt vérüktől. Minden akadály nélkül megtalál-
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tuk testeiket, közöttök két áldozárnak és öt más keresz-
ténynek fejei le voltak vágva, a többi megfojtatott. Az erek-
lyéket tisztelettel átvitettem Dinh-Thuj-i ker. községbe, 
és kővel kirakott sírt készíttettem. Föliratot is tettem a sír-
emlékre : „Visi sunt ocnlis insipientium mori, . . . . illi au-
tem sunt in pace." A temetés napján a keresztények nagy 
számmal sereglettek egybe messze vidékről. A dinh-thuyi 
templom kiékesittetett, és a 21 koporsó kitétetett. Gyász-
misét mondottam, és a már is mélyen meghatott hívekhez 
néhány szavat intéztem. A menet megindult azután a sír-
hoz, hol sok pogány is volt, kik szintén meghatottaknak 
látszottak. Midőn a végimákat mondottam a sír fölött, mind-
annyian zokogtak. A végzett szertartás után egy nővel ta-
lálkoztam, ki a többinél jobban sírt. ,Atyám, mondá, nekem 
is velők kellene lennem, ismerem őket mind, mert egy évnél 
tovább voltam velők a tömlöczben ; hanem vétkeim miatt 
Isten nem itélt méltónak arra, hogy velők a vértanúság 
pálmaágát vegyem. Megfoghatja tehát most atyám szomorú-
ságom okát, nekem még itt a földön kell élnem bizonyta-
lanságban, váljon üdvözölni fogok-e, mig ök az örök boldog-
ságot már élvezik/ Sok történetet mondhatnék még el, de 
nem akarom hosszabbra nyújtani soraimat. Van-Camelbe-
ke." — A keleti Cochinchina helyettnökségében van 7 eu-
rópai, 15 benszülött áldozár, kikre köriilbelől eddig 35,000 
lélek gondja van bízva. 

VARSÓ, aug. 25. „Felinsky Zsigmond varsói érsek 
emléke" czim alatt egy füzet jelent meg, melyből a poseni 
újság következőket közöl : „E mii ujabb okmány a kath. 
papság szenvedéseiről a muszka uralom alatt. Felinsky sze-
mélye nem kizárólagos tárgya a műnek, hanem csak mint-
egy főpontja a roppant üldözésnek, mely több száz vagy 
meggyilkolt, vagy beböi'tönöztetett lengyel pap ellen intéz-
tetett. Felinsky Zsigmond Bódog született 1822. nov. 1-én 
Worgutinben Volhyniában. Atyja Gerard Siberiában halt 
meg, hová száműzetett, anyja is több évet töltött itt, és „Si-
beria emléke" czimü könyv által nevet szerzett a lengyel 
irodalomban. Az érsek egyik nővére szintén Siberiában fe-
jezte be életét, ugy mint Felinsky Alajos nagybátyja, a hi-
res költő. Családjának története tehát szomorú, de egyszers-
mind dicső kilátást jósolt a jövőben. Zsigmond 1852-ben papi 
hivatást érezvén, a lucki papneveldébe lépett, hol két évet 
töltött, mire Borovski püspök által a pétervári kath. aka-
démiába küldetett. Holovinski érsek pappá szentelte, és a 
sz. pétervári Katalin-egyházhoz segédül rendelte. Miután e 
hivatalban négy évet töltött volna, a pétervári kath. akadé-
miához tanárnak neveztetett, és nem sokára váratlanul a 
varsói érseki székre emeltetett. Ez 1861 vége felé történt. 
Wielopolski marquis Pétervárott volt, hová Sándor czár ál-
tal hivatott, hogy tanácsot adjon a lengyel mozgalmak czél-
szerü megszüntetése ügyében. Fijalkovski varsói érsek né-
hány hó előtt meghalt, és a császár a szentszékkel kibékülni 
óhajtván, elhatározta érseket nevezni. Wielopolskitól kívánta, 
ajánlana valakit, de aki ne legyen sem szerzetes sem a Bú-
gon túli áldozár, mivel ezek mind forradalmárok. Wielopolski 
Lubienskitől kért ismét tanácsot, ez pedig mint logméltób-
bat barátját, Felinskyt ajánlá. A czár elfogadta és F—y 
1862. jan. 2-án már pápailag is meg volt erősítve. Mielőtt 
Varsóba utazott volna, a czár hivatta. F—y felhasználta 

az alkalmat, hogy a császárnak szabadon, bátran kifejtse 
Lengyelhon kívánalmait, szintúgy mint saját jövő maga-
viseletét. Az eredmény az volt, hogy a czár fontos esetekre 
megengedte a főpapnak, hogy neki egyenes előterjesztése-
ket tehessen. Nemsokára F—y elutazott székhelyére. Po-
senben meglátogatta Przyluski érseket, azután Boroszlón 
és Czenstochován át, hol a bold. Szűz kegyképe van, Var-
sóba. Megérkezvén, anélkül, hogy a nemzeti gyászt kárhoz-
tatná, meg akará szüntetni, hogy a templomokban ama val-
lás — politikai énekek használtassanak, melyek a kormányt 
bősziték. Ez értelemben többször szónokolt is, ami őt nép-
szerűtlenné tette. Egyúttal küzdenie kellett az orosz ható-
ságok követelései ellen, melyek irányában nagy erélyre volt 
szüksége. Minők voltak Lüders helytartónak instructioi ! 
Nem ismerjük ugyan, de eljárásából az érsek ellen követ-
keztethetünk reájok. Az érseknek első íogadtatása általa, 
mely kitűnően nyájas, előzékeny volt, bizonyosan az utasítás 
első pontját képezte. Elébe ment az érseknek tisztelettel, 
mondván: Ezer bocsánatot kérek, hogy sürgettem excellen-
cziád elutazását Czenstochovából. Mind azt hittük, hogy 
exd. reggel az első vonattal fog megmérkezni. Nagy tömeg 
várta türelmetlenül, és reményében megcsalatkozván, visz-
szatért. De excd. ugy-e megbocsát nekem ? — Elfeledé, tábor-
nok ur, feleié az érsek, hogy tegnap vasárnap, az ur napja 
volt, hogy e napon kötelmem volt misézni, és talán — nem 
utazni is. De megtörtént, és én nem azért jöttem, hogy pö-
röljünk, hanem hogy segélyével végrehajtsam a nagy kül-
detést, melyet Isten adott. O felsége biztosított, hogy önben 
jóakaratú közreműködőre találandok, és hiszem egyetér-
tendünk mind abban, ami az ország javára szolgál, úgyhogy 
nem leend szükség használnom az engedelmet : egyenesen 
ő felségéhez fordulni. — Isten ments, mondá a tábornok, én 
is hiszem, minden jól fog menni, és ö felségét a legjobb ered-
ményekről tudósitandjuk. — Isten ugy akarja, feleié a 
főpap. Ep most láttam megyém papságát, és hiszem segíteni 
fog hivatalomban. — Lehet, mond a tábornok, de nekem 
ugy tetszik, nincs a papságban sok férfiú, kire számitani 
lehetne; kevés kivétellel mind ellenkezik a kormánynyal. 
De excd. ismeri-e már Zvolinski kanonokot a pragai lel-
készt ? — Igen, tábornok, bemutatták nekem. — Ajánlha-
tom, igen okos mérsékelt ember, 20 év óta tagja a kápta-
lannak, ismeri a megye ügyeit, és jó lenne, ha officialisá-
nak (helyettnök) választaná. — Ezen személyes kérdésre 
nézve — bocsánat — szolgálatjára nem lehetek, már meg-
választottam Rzewuski áldozárt. — Rzewuskit ? — vág közbe 
Lüders — példás pap, és tudós, az igaz, hanem veszedelmes 
ember, őrizkedni kell tőle, ezt nem mint helytartó, hanem 
mint jó barátja mondom. Hanem menjünk át más tárgyra, 
excd. kitiizte-e már a napot a templomok isméti megnyitá-
sára ? — Még nem, erre nézve előbb kikérendem officiali-
som tanácsát.— Figyelmeztetem excdat, hogy nem kell mind-
annak hitelt adni, amit mond. Túlzásoktól nem ment. 
Egyébkint is kérem excdt, adjon nekünk bizodalmat, házam 
mindig tárva leend előtte. — Köszönöm, mond az érsek, 
talán többször alkalmatlan vendég leendek, de soha magam 
részére semmit, hanem csak hivatásom lelkismeretes betöl-
tése ügyében kérelmezendek. — Lüders tábornok ismétel-
ten sürgette az érseket, hogy a templomokat minden vállá-
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sos szertartás nélkül egyszerűen adja át rendeltetésöknek. 
Felinsky, igy szoríttatva, állhatatos maradt. Miután elhatá-
rozta a templomokat megnyittatni, elment a tábornokhoz, 
kérendő, hogy eme szertartásoknál sem katonaság, sem 
rendőr meg ne jelenjék. A tábornok azt válaszolta, hogy itt 
is, mint mindenütt szokás, hogy a rend érdekében a nagy 
szertartásoknál katonák legyenek. Miután az érsek kijelen-
tette volna, hogy az érseki székesegyház, és a Bernardinus 
atyák templomaira is engesztelődés (reconciliatio) fog tar-
tatni, mivelhogy megszentségtelenittcttek ; — a tábornok 
felkiáltott : ez nem lehet, ez annyi volna, mint elismerni, 
hogy a hadsereg profanatiot követett el, ez a hadsereg 
meggyalázása volna. A vallás tárgyában — válaszolá az 
érsek méltósággal — hozzám tartozik itélni. Én nem sért-
hetem meg a canonokat. A két templom reconciliatio nél-
kül nem nyittathatik meg, és e tekintetben a papság már 
vette parancsaimat. -— Ezen és hasonló körülményekben az 
érsek bátorsága, erélye rettenthetlen volt. Szivére szomorúan 
hatott a Constantin herczeg és Wielopolski marquis élete 
ellen intézett m erények, s még inkább a kiütött ujabb fel-
kelés. 1863. mart. 15-én intézte következő fontos levelet 
Sándor czárlioz : „Felség ! Mindig az egyház hivatása és 
előjoga volt a föld hatalmasaihoz intézni szavát nagy ve-
szélyek, nyomorúságok idején. Ezen előjog nevében fordu-
lok felségedhez, mint Lengyelország első főpásztora, hogy 
nyájam szükségeit kitárjam. A vér patakokban folyik, és 
az elnyomás csak növeli a kétségbeesést és dühöt. Kérem 
felségedet a ker. szeretet, és a két ország érdekében, vessen 
véget a vérontásnak. Lengyelország közigazgatási önkor-
mányzattal meg nem elégszik, neki politikai élet kell. Fel-
ség ! tegye erős lélekkel a lengyel kérdésben a kezdemé-
nyezést, tegye a lengyelt függővé Oroszországtól, de a füg-
gés kapcsa csak uralkodó háza legyen ; ez az egyedüli vér-
nélküli megoldás. Az idő int, minden nap nagyobbá teszi a 
szakadást a trón és nemzet között. Felséged egy nemes 
szava megmenthet minket. Reményleni merem, hogy a feje-
delem, ki alattvalói közöl minden akadály ellenére 20 milliót 
szabaditott fel a rabság alól, és szabad polgárokká tett, nem 
fog visszaijedni egy szintén nemes föladat elől, egy keserve-
sen megpróbált nemzet szerencséjét megalapitani. A gond-
viselés bizta e népet felségedre, az fogja támogatni, az 
adandja meg a dicsőség koronáját, ha megállitandja a vér 
és könyek özönét. — Bocsássa meg felség nyelvem szabad-
bágát, de a perez ünnepélyes. Bocsássa meg egy pásztornak, 
lia látva nyája roppant nyomorúságát, közbejárni merészel." 
— Amint e levél tudomásra jött, megkezdődött az érsek ül-
döztetése, a boszu határozattá lőn. April vége felé egész 
káptalanával őrizet alá helyeztetett, mivel egy régi szokás 
által szentesitett körmenetet megtartatni merészelt. Végre 
elérkezett számkivettetésének napja és ürügye. Ez az érsek 
tiltakozása volt Konarski Agrippin capucinus atya kivé-
geztetése ellen, mely jun. 12-én (1863) történt. A tiltakozás 
után Tegoborski azonnal az érsekhez jött Constantin her-
czeg azon rendeletével, mely neki meghagyja, hogy azon-
nal Pétervárra menjen viselete felől a császárnak számot 
adandó. Két nap múlván, uton volt katonai őrizet alatt, és 
először is Gatchinába a császári palotába vitetett. A csá-
szár nem sokára szintén oda jött, s ugy intéztette el a dol-

got , hogy a kertben mintegy véletlenül találkozzanak. 
„Itt kell-e önnel találkoznom'? kezdé a császár. Ugyan 
szépen felelt meg bizalmamnak. Ki hatalmazta fel önt oly 
levelet irai fejedelmének, és mi több, azt nyilvánosságra 
hozni ?" — „Felséged — válaszolt Felinsky — maga, 
azután hivatásom, az ontott vér, az egyház ós haza jogai-
nak megsértése." — »Mily jogok — mondá a czár — mily 
jogokkal birnak ? Forradalom, és ismét forradalom, de ez 
utoljára történt, hogy tréfát űztek velem." — „Felség, nem 
irtam elébb, mielőtt hosszas imában Istenhez nem fordultam 
volna, a körülmények hosszas megfontolása után. Nem isme-
retlen előttem, hogy felséged hatalmas fejedelem, és azért 
mertem kérni, hogy legyen nagylelkű." — „Tréfát űz hatal-
mammal, s megveti nagylelkűségemet, melynek annyi jelét 
adtam ? Nem tartozom önnek semmivel sem. Igazságos aka-
rok, s azért szigorúnak kell lennem. Visszatérhet Varsóba, 
de akkor álmait itt kell hagyni Gatchinában, Varsóban pe-
dig tekintélye által oda működni, hogy nekem engedelmes-
kedjenek, s mondjanak le az ismert álmákról. Csak igy 
békélhet ki, és feledtetheti el szemtelen kívánalmait, me-
lyekért még Siberiába kellett volna küldetnie." — „Ily fel-
tételek alatt inkább Siberiába megyek, mint Varsóba." 
„Adieu" ! tehát, mondá a császár, és visszavonult. — Ezen 
találkozás után az érsek orosz főméltóságok részéről sokat 
kisértetett meg, hogy engedjen a császárnak, bocsásson 
közre körlevelet, melyben nemzete kívánalmait megtagadja. 
Tudva van, hogy ezt F—y visszautasította. Gatchinából 
azután Jaroslavba vitetett a Volga mellé. Hihető volt, hogy 
a fogolylyal méltóságához illőleg fognak bánni. A velei 
bánás mindinkább roszabbá lőn. Elvették püspöki öltönyét, 
orosz öltönyt adván helyette, eltiltották neki az általa ren-
dezett kápolnában misézni. Értesülvén erről a szentatya, 
engedelmet adott neki bárhol misézni. (Már elébb a lengyel 
áldozároknak Siboriában hatalom adatott, bármely sziklán 
vagy fatuskón áldozhatni.) Megfosztották jövedelmeitől, 
melynek úgyis csak negyedrészét szokta magára fordítani. 
Szenvedései szaporittattak, a gyűlölet fokozódik, nem hogy 
apadna ellenében. Egy legújabb keltű levélben is tudósíta-
nak, hogy hóhérjai utolsó vigaszától is megfosztották. El-
vették kelyhét és portatiléjét, melyen híveiért misézett min-
dennap. Kínozzák, hogy megtörjék állhatatosságát hitében 
és hazája szeretetében — olyannyira, hogy nem hinnők, ha 
szemtanuk nem imák le szenvedéseit a hősnek, ki valósá-
gos mintaképe a hitvallóknak, és érdemes arra, hogy min-
den lengyel áldozár, kit hasonló sors ér, tőle tanuljon. 

VEGYESEK. 
A pesti lapokban, o járványos cholerás időben, az úgy-

nevezett ujdondászi rovatokban, kétszer volt szó a harango-
zások megszüntetéséről, mert, úgymond, a félelmet táplálják, 
s igy a betegségi fogékonyságot növelik. — Tudnunk kell, 
hogy, amint a csalhatlan számok mutatják, Pesten a cholera 
járványos ugyan,dedühöngőnek épen nem mondható. A belvá-
rosban eddig alig ismerik, 30 halál esetet nem tudnának elő-
számlálni három hónapból, azért a harangozás sem több, mint 
máskor; a lipótkülvárosban a 15,000 zsidóság bizonyíthatja, 
hogy a harangot, ha nem kevesebbszer, de többször bizo-
nyosan nem hallja, mint máskor ; csak a két külváros, Te-
réz és József, jöhetne kérdésbe a cholerások miatt. De itt 
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sem nagyítván a dolgot, naponkint van 10—15 temetés, sokat kellene tenni. A görög 03tracismus 2000 év múlva 
máskor rendesen 8—12 volt; azon 10—15-böl 4—6 gyer- ismét feléledne ; kiűzetnének ezerenkint, nem azért, mivel 
mek, 3—5 szegény, ki nem karangoztat, úgyhogy maga Te- ar haza ellen bűnt követtek el, hanem mivel nem tetszenek, 
réz legnépesebb külvárosban naponkint rendesen egy vagy Es a jezsuiták sokaknak tetszenek is. Nem kergetnek sen-
két egyszeri harangozásu temetés vagyon, tehát semmivel kit a templomba, templomaik mégis telvék ; nein fogdossák 
sem szól többször a harang, mint máskor. Egy kérelmező kötéllel a gyónókat, gyóntatószékeik mégis, úgyszólván, os-
pedig a P. Napló mult vasárnapi számában naponkint egy- tromolvák ; nem tolják senkire tanácsaikat, szolgálatjokat, 
szeri haraugozást javasolt : legyen biztos, ritka nap, hogy mégis annyira vétetnek igénybe : szerettetnek tehát, s épen 
több legyen; letiltás, vagy kérehnezési javaslat nem szüksé- ez nem tetszik, annyira, hogy nem a jezsuiták nem tetsze-
ges. Ha a harangozás rendkivül sok volna, az egyházi ha- nek, de az ő szeretetök a népnél nem tetszik, vagy is vallá-
tóság kétségkiviil a városi nép nevetségesen nagy ijedelmessé- sos áldásos müködésök nem tetszik. Ez megtámadása a kath. 
gét, inkább kereszténytelen gyávaságát anyai gyengédséggel religionak, mikor vallásszabadságot kiabálnak. Hazudott a 
számba véve, intézkednék ez ügyben, anélkül hogy felszóli- liberalismus mindig, s épen azért nőtt nagyra, mivel mindig 
tásra várna. De különös ! A földi kéjekben elmerült retteg a hazudott. — Mily nemesen viselték magokat a lapok ez 
haláltól, retteg a harangtól. Az anyagi bölcselem, melynek esetnél, nem kell jellemezni. Mikor a zsidókat kezdték ütle-
oly erőt tulajdonítottak,— s épen azok, kik a harangok elné- gelni, a vallásos fanatismust kárhoztatták : mikor a jezsui-
mulását óhajtanák, — a haladásra, a műveltségre, a lelkeket táknak nyugtot nem adnak, a vallástalan fanatismus ellen 
erejéből kifosztotta, úgyhogy már nem képesek arra gon- egyetlen egy korholó szavacskájok sincsen. Az aranygalléros 
dőlni, hogy van örök élet, van örök biró, ki előtt, akarjuk zsarnokság nem tetszik, de a canailie-zsarnokság nekik meg-
bár vagy nem, meg kell jeleuni, s minden tetteinkről számot elégedést ad. 
adni. Művelte a népet az anyagászi bölcselem, annyira, hogy Megjelent a „Kath. Lelkipásztor" nov.—decemberi 
a jellemeket megtörte, s ritkán találhatunk reája sok kere- füzete, az e két hónapra eső vasárnapi s ünnepnapi szentbe-
sés után is, pulyák, gyávák, poltronok, akik a vallás, az szédekkel, melyek közöl 5 Rosztóczkytól, 3 Farkas Im-
egyház, az Isten ellen, a béke idején, legerősebbek. Itt lát- rétöl, 2 Fater, ugyanannyi Irsik F-től. A szentbeszédeket 
juk, hogy a szenvedély, melynek kielégítése az uralkodó megelőzi két értekezés ; a szerkesztőség pedig tudatja, hogy 
világnézet első gyakorlati lehozása, nem erő, hanem gyen- a folyamot újévkor akarván kezdeni, mikor mindenféle elő-
geség, erőtelenség ; s ezek lesznek képesek a hazát meg- fizetések szoktak történni, ezen folyamot, a közlött föltéte-
menteni a veszély idején, kik egy harangszóra megdermed- lek mellett, egy füzettel megtoldja. Az előfizetési ár egész 
nek, vagy delirium tremensbe esnek. A vallással nem gon- évre 6, félévre 3 frt. o. é. 
doló magyar liberalismus ily fiakat hagy a hazának. — A Nt. Rostaházy Kálmán, budavári káplán beszédje, me-
sok nagyítás, a sok rémitgetés teszi félénkekké az embere- lyet sz.-László-társulat védszentjének ünnepén ez évben jul. 
ket, nem pedig a cholera vagy a harangozás; a veszély na- 29-én tartott, nyomtatásban megjelent, 
gyitása, mikor látjuk, mily kis mértékben van, nem tiszta Vargyas Endre Győrött Pázmán Péter munkáiból ka-
emberszereteti indokra gyanút ad Mikor 35,000-nyi népes lászatokat fog kiadni, melyek 23 ivre terjedvén, előfizetési 
külvárosban egész 24 óra alatt 6—10 cholerás halálozás felhívást tesz közzé 1 frtal. A munkát főt. Nogáll K. kano-
van, ott a veszély nem nagy. Akarunk mi élhetést az orvo- nok ur fogja nyomatni. 
soknak, de nem vagyunk okai annak, hogy ők Pesten oly Tudva levő, hogy cs. ap. kir. Fölsége a pestlipótvárosí 
sokan vannak, s az ujabbaknak nincsen még palotájok; a templom építésére a vallásalapból 40,000 ftot utalványozni 
rémitgetés, mely a harangozás megszüntetésével is vitetik, méltóztatott, oly kikötéssel, hogy ez összegből évenkint any-
hozhat ugyan pénzt ; de mikor a papságot kapzsiságról vá- nyi szolgáltassák ki, amennyi minden évbeu magánadomá-
dolják, hogy harangoztatásból gazdagodni akar, miután e nyok utján összegyűl. Minthogy pedig magánadományokból 
harangozási pénz soha az ö zsebébe nem folyt : gondos- eddig évenkint 20,000 ftnál több sohasem gyűlt össze, s igy 
kodni kellene, hogy tiszták legyünk a folytonos rémitgetésben. a vallásalapból a templomépitésre szintén csak ennyi szol-

Prágában a pórnép legaljasabb része tüntetéseket tesz gáltatott ki : a templomépitési bizottmány elhatározta, hogy 
a jezsuiták ellen. Tett nem régen a zsidók ellen is ; ezeket kérvényt intéz ö Fölségéhez, miszerint méltóztatnék ő Föl-
ütötte, kövekkel dobálta : a jezsuiták templomában kiabál, sége, a templom gyorsabb építése ügyében, a fentebb emli-
feloszlott assa foetidát az oltár lépcsőire önt, a ház ablakait tett megszorító feltételt megszüntetni Ugy is a magáuado-
beveri. Kevesebbet tesz a jezsuiták személyei ellen, semmint mányok ez évben csökkenni fognak, miután a ferenczvárosi 
a zsidók ellen tett, de többet a kath. ogyliáz ellen, s amit a templom is ezekből épül, a város pedig az évi 10,000 ftnyi 
zsidók ellen nem tett, hogy takarodjanak ki Csehországból, megajánlott illetéket a felvett 100,000 ftos kölcsön törlesz-
teszi ezt a nagyérdemű szerzettel. A pórnép magától semmit tésére kénytelen fordítani : a 40,000 ft. tehát annál inkább 
sem tesz, kivált olyanok ellen, kik tőle uzsorát nem szednek, szükséges, mivel az épitést tovább nem folytathatván, ez ál-
kikkel az anyagi életben semmi összeütközésbe nem jön A tal a templomfalak tetemes megrongáltatásnak volnának 
prágai pórnép háta megett mások, kiknek ha nem is ruhá- kitéve. 
jok, de lelkök egészen pórias, ólálkodnak. Valóban, monda- Crouy-chanel, ki Árpádnak véréből származtatja ma-
tik, a prágai községtanács küldöttségileg szólitotta volna fel gát, és ki Modenában a herczeg Esté czimet kereste, ugy 
a tartományi rendi főnököt, hogy Csehországból távozzék, látszik, nem birja e vérnek nemes tulajdonságait, mert két 
Az élhetési jog tehát megszorításokat szenved, a törvény társsal 3,293,167 franknyi sikasztásért vádoltatván, a törvény 
előtt nem mindenki egyforma, habár mind a két elv a libe- elől, mely neki, ha ártatlan, becsületét szenytelenül vissza-
ralismus főelve. De mikor, és hol is gondolkozott valaha adta volna, megszökött, Delamothe-Berthomé és Dupray de 
a liberalismus arról , hogy őszintén szóljon ? Vannak, la Mahéry magok Ítéltettek el a törvényszék által. — 
kiknek a jezsuita nem tetszik ; de azért, hogy neme- A madridi történelmi akadémia gróf Montalembertet, 
lyiknek valaki nem tetszik, van-e joga ennek száműzetését aki betegségéből Isten segits égével kigyógyult, tiszteletbeli 
követelni? Nincs ország, hol némelyek sokaknak nem tet- tagjának nevezte, mely kitűntetésnek legfőbb értéke abban 
szenének ; ki kell-e ezeket azért űzni ? Ha ez alkalmaztatásba van, hogy a nevezett akadémia valóban csak világhírű ta-
jönne, az országoknak szakadatlanul számüzetési szavazá- gokat tisztel meg igy. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (É.'kövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Az egyházi temetésről. — Egyházi tu-
dósítások. — Vegyesek. 

Az egyházi temetésről. 
Si décréta Romanorum pontiti-
cum non habetis, de noglectu 
atque incuria estis arguendi ; si 
vero habetis et non observatisi 
de temeritate estis eorripiendi 
et increpandi." Decret. I . dist. 
XX. can. 2. 

Bármily szempontból tekintsük is az egyházi 
temetést, ez mindig oly cselekvény gyanánt fog 
eló'ttünk feltűnni, mely kizárólag az egyházi jogha-
tósághoz tartozik. Tekintsük eló'ször a czélt, mely 
a temetést jellemzi, — ez kiválólag vallási. A biinök 
megbocsátása, a büntetések elengedése, az örök 
nyugalom az, melyért az egyház az elhunyt sírjá-
nál imádkozik. Tekintsük másodszor a személyt, 
mely a temetést végzi. Ez pap, ki a sír fölött imád-
kozik, nem mint magánszemély, hanem qua minister 
publicus Ecclesiae. Itt a pap az egyház képviselője, 
mely őt küldi. Midőn imádkozik, az egyház az, 
mely a pap kezeivel a megholtra áldásait hinti. 
Tekintsük harmadszor a helyet, hol a temetés tör-
ténik, ez vagy a templom, vagy az úgynevezett 
coemeterium. Mindkettő .ad res sacras,' közelebb 
,loca religiosa1 közé tartozik. A coemeterium, egyházi 
jogtudósaink szerint : locus auctoritate Ecclesiae et 
solemni episcopi benedictione humandis fidelium 
cadaveribus deputatus.*) Régente a coemeterium 
mindig a templommal volt összekötve, és vele egy 
egészet képezett, innét van a német szó „Kirchhof," 
és azért jus asyli a temetőre is kiterjedt. Végre ne-
gyedszer az egész cselekvény egyházi szertartásokból 
áll, melyek az Üdvözitőbeni hitet és a föltámadás 
reményét jelképezik ; ide tartozik az egyházi áldás, 
a többi szentelmények, úgymint szentelt viz és a 

Ita Glossa. 

tömjénnek symbolicus illatfüstje. Mindezekből tehát 
világosan látjuk, hogy az egyházi temetés kizárólag 
az anyaszentegyház joghatóságához tartozik, és 
annak van alárendelve. Ebből következik továbbá, 
hogy csak teljes fogalomzavar, és az egyházi intéz-
mények vastag tudatlansága mellett, — mi fájdalom ! 
napjainkban igen is gyakori — lehetséges az egy-
házi temetésben pusztán egyszerű végtiszteletet 
látni,] melyet a pap mindenkinek adni tartozik, 
mivel már egyszer igy van szokásban, üres szer-
tartás minden fönsőbb jelentőség nélkül. Az egyház 
soha sem akarhatta és nem akarhatja, hogy szel-
lemdús, nagyjelentőségű szertartása a polgári ud-
variasság egyszerű cselekvényévé alacsonyodjék. 

Napjainkban, midőn sz. hitünk tanainak vas-
tag tudatlansága annyi tévállitást és rágalmat szül 
az anyaszentegyház ellen, sok, különben tudomá-
nyosan képzett férfiaknál is, szükséges az iskola 
;,qui bene distinguit, bene docet" elvét jelen tárgyra 
alkalmazni, annyival inkább, mert ezen kérdés a 
nyilvános életet és a polgári viszonyokat több 
helyen érinti, és reájok befolyással van. Meg kell 
tehát ezen kérdésben a dogmaticai oldalt az egyház-
jogitól különböztetni. A dogma képezi a jog alapját, 
a dogma viszont csak az egyházi jog által nyer a 
közéletben az állam és a többi vallásfelekezetek 
ellenében gyakorlati alkalmazást. Elválasztjuk tehát 
az egyházjogi kérdést a dogmaticaitól, nem mintha 
valóságban igy volna — mert, még egyszer mondom, 
a jog a dogmában, mint alapjában, gyökerezik és 
tőle nyeri fontosságát és szentesítését; — hanem 
hogy mindkettőt külön vizsgálat alá vonva, az 
eredmény annál tisztább legyen. A kérdés egyház-
jogi oldala meg fog bennünket arról győzni, hogy 
az egyház, midőn valakinek a temetést megtagadja, 
ezt teljes joggal teszi ; dogmaticai oldala pedig hit-
elveinek szigorú következetességéről fog bennünket 
meggyőzni, melynélfogva nem szabad neki máskép 
cselekedni. 

A világra jött Istenigének mysticus testét 
képezi a látható anyaszentegyház. Valamint a meg-
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testesült Igében a látható és láthatatlan, az emberi 
és az isteni természet hypostatice egyesitve van, 
u g y mysticus testében, az anyaszentegyházban is a 
tnulandónak az örökkévalóval, a földieknek a 
mennyeiekkel egyesülniök s egymást kölcsönösen 
át kell liatniok. Ebben van a láthatatlan és látható 
egyháznak egymásbozi viszonya megállapítva; ezen 
kölcsönös viszonylagosság nélkül a láthatatlan egy-
ház határozatlan ködképpé, a látható pedig minden 
fönsőbb hivatás nélküli politikai intézménynyé 
fajulna. Ezen viszony ki van mondva az anima et 
corpus Ecclesiae szavakban. Az anyaszentegyház-
nak ezen két egymástól különböző' alapelvére min-
denkor ügyelni és azt erős fegyver gyanánt mindig 
kéznél kell tartani, ha az ellentáborból jövő gyakori 
támadásoknak sikeresen ellentállani akarunk. 

Krisztus Urunknak az apostolokhoz intézett 
ezen szavaiban : „Ki az anyaszentegyházat nem 
hallgatja, legyen előtted olyan, mint a pogány és 
publicanus;"2) „Valamit megkötöztök a földön, meg 
lesz kötve mennyben is, és valamit föloldoz-
tok a földön, föloldozva lesz mennyben is;"3) „Ki 
titeket hallgat, engem hallgat, ki titeket megvet 
engem vet meg, aki pedig engem megvet, azt veti 
meg, ki engem küldött, az atyát": *) az anyaszent-
egyháznak joghatósága és önkormányzási hatalma 
tisztán ki van mondva, melylyel minden tökéletesen 
szervezett társadalomnak szükségkép birnia kell. 
Már pedig az anyaszentegyház isteni alapitójának 
rendeltetése szerint a keresztény hiveknek külső 
látható társasága, mit a világtörténelem Constantin 
császártól óta a mai napig elismer; mint ilyennek 
pedig birnia kell mind azon eszközökkel, melyek 
czéljának elérésére szükségesek, minők : a törvény-
hozási végrehajtó, fegy- vagy büntető hatalom; de 
különben is, minden törvény szükségkép magában 
foglalja a maga szentesítését, mely annak teljesíté-
sét biztositja, ez pedig nem egyéb, mint, a végre-
hajtó vagy büntető hatalom. Mi, a kitűzött kérdés-
hez hiven, csak ezen fegy- vagy büntető hatalomról 
fogunk jelen czikkünkben értekezni. Aki az anya-
szentegyházat nem hallgatja, legyen előtted olyan, 
mint a pogány és publikánus. Az egyháznak ezen 
büntető hatalma kiválólag szellemi természetű, mint 

egyéb hatásköre, és általán az egyháznak lelki 
javaiból való kizárásban áll ; ezen lelki javakat 

képezik: a szentségek, a nyilvános imádságok és 
áldások egyéb szentelményekkel együtt. Ezen javak 
közé tartozik kétségen kivül az egyházi temetés 
is, úgymint mely egészen az egyháznak nyilvános 
imái- és áldásaiból áll. Az egyház tehát büntető 
hatalmánál fogva jogosan tagadja meg temetését 
mindazoktól, kik vagy hozzá nem tartoznak, vagy 
törvényeit rútul megszegve, ezen büntetést megér-
demlik. Ide valók az egyházi jog szerint a követ-
kezők : 

I. A meg nem kereszteltek p. o. zsidók, törökök. 
pogányok.5) Az ok kézzelfogható,mert, hogy lehetne 
azt az egyház javaiban részesiteni, ki soha tagja 
nem volt, tanairól mit sem tud, és őt el nem ismeri ? 
Avagy hol létezik a világon társaság, mely jogai- s 
jótéteményeivel azt is tetézi, ki lételéről mitsem tud, 
ki soha tagja nem volt, és törvényeit nem isismeri? 
Az ily esetben társaság gondolható sem volna, 
úgymint amely csak bizonyos számú embereket 
foglal magában, kik ugyanazon kötelességek- és 
jogokkal birnak. 

II. Megtagadja az egyház temetését minden 
nyilván kiközösitettektől, notorie excommunicatis; °) 
nem különben az eretnekek- és szakadároktól is, 
mivel ezek szintén a nyilván kiközösitettekliez tar-
toznak.") Az ok itt is nyilvánvaló; hisz az egyházi 
büntetések^ legnagyobbika, az excommunicatio,mint 
ilyen, magában foglalja az egyházi temetésből való 
kizárást is. Mivel pedig napjainkban annyi hamis 
vélemény uralkodik az egyházi censuráknak, kivált 
az excommunicatiónak, mibenlétéről, innét a sok 
rágalom, melylyel az egyházat szüntelenül türel-
metlenségről vádolják leginkább azok. kik saját 
jogaikra nézve a legféltékenyebbek, mit sem tenné-
nek, ha az egyház tanelveit és az ezekből folyó 
kötelességeit ismernék, melyeknél fogva saját léte-
lének koczkáztatása nélkül csak is igy szabad 
cselekednie. Lássuk tehát mindenekelőtt, miben áll 
az excommunicatio ? — (Folyt.) 

Schaub János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, oct. 8-án. r.) Az erőszakos rendeletek soroza-

tát közöljük. Hogy azonban a szentszék ellen elkövetett 
merények fokozatát ismerhessük, s a diplomatia álnokságait 
végső izig átlássuk, szükséges lesz magokat a diplomatai ok-
mányokat, habár töredékekben is, közölni. 

2) Matth. 16, 19. 
3) Ibid. 18, 18. 
4) Luc. 10, 16. 

5) C. 27. 28. Dist. 1. de consecratione. 
6) Can. 1, caus. 24. quaest. 2. de se pultura. 
') C. Sicut 7, excommunicamus. 
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Az ultimatum megküldetett; de a császár jót tudván, 
hogy a szentatya annak hat pontjait alá nem fogja irai, se-
regeinek parancsot adott, hogy Perugiát, Romát azon szin 
alatt, mintha Nápolyba vonulnának át, foglalják el, a pápai 
kormányzókat, hivatalnokokat hagyják meg, ha engedel-
meskednek, ellenkező esetben vonszolják magokkal. 

Hatezer ember Miollis tábornok alatt Romába indult. 
Mikor Civita-Castellanába érkezett, Casoni jan. 31-én, a 
szentatya parancsából, kérdést tett Miollishez, mi czélból 
tart Romának ? Alquier követ válaszul adá, hogy „emiatt a 
szentszék ne aggódjék, a császári sereg néhány napig Ro-
mában marad, s ez a tárgyalásokat épen nem nehezítheti." 

Casoni febr. 2-áról föleit : ha a seregek csak Nápolyba 
vonulnak, akkor a két kormány között kötött egyesség ér-
telmében a hadsereg a városon kivül marad, de a tábornok, 
s törzstisztei szabadon jöhetnek be a városba. Ugyanakkor, 
reggel három órakor a franczia dandár bejön Romába, le-
fegyverezi a pápai őröket a népkapunál, elfoglalja az an-
gyalvárat, ágyút szegez a Quirinalnak, hol a pápa lakott. 

Casoni államtitkár febr. 2-áról a szentszék ügynö-
keihez küldött körlevélben erről igy ir : „Jan. 9-én a pápá-
nak 6 pontból álló ultimatum terjesztetett elő, azon kikö-
téssel, hogy ha a pápa öt nap alatt mind a hat pontot alá 
nem írja, Umbria és a Márkákon kivül, Perugia elfoglalta-
tik, Romagnának egy része Nápoly hoz csatoltatik. A szent-
atya elfogadta azon pontokat, melyek lelkismeretével nem 
ellenkeztek, a többire értekezést ajánlott. A franczia követ 
ezt elégtelennek találván, kijelenté, hogy a császár paran-
csai foganatba vétetnek. Ma reggel három órakor a franczia 
sereg Romába bejött, lefegyverezte a pápai őröket, elfog-
lalta az angyalvárt, s nyolcz ágyút szegezett a Quirinalnak 
A szentatya, Istenre bizván saját ügyét, tiltakozott a pápai 
állam elfoglalása ellen, amit uraságodnak ezennel tudomá-
sára hozok." 

Azon nap külön okmányban a pápa tiltakozása Roma 
utczáinak minden szegletein kifüggesztetett, intvén a lako-
sokat, hogy minden erőszakos ellenállástól tartózkodjanak.1') 

Alquier, jól tudván, mi czélból jött a dandár, e tilta. 
kozásra febr. 4-éről kemény jegyzéket küldött Casonihez. 
„Reméltem, hogy komoly tekintetbe veendi figyelmezteté-
semet az elkövetett oktalanságra, melyben tiltakozást ag-
gasztott fel az utczákon. Ma azonban tudom, hogy e tilta-
kozás a pápai irodából ügynökök segélyével titkon^terjesz-
tetik a városban. Nem szólok a tiltakozás fogalmazása felől, 
mely ellenkezésben van a szentatya szelídségével, s a csá-
szár iránt mindig mutatott figyelmességével. Bibornok ur ! 
Ön a császár helyett szól a „franczia kormányról ;" igy csak 
Londonban beszélnek uramról ; amit ön annál kevesbé te-
li etett, mert ön a császár alattvalója, (Casoni bibornok ge-
nuai születésü) tehát saját nevét nem Írhatta oly okmány 
alá, mely a császárt sérti, s ezt ügynökei által terjeszteti; 
végre nem félt megzavarni a közbékét oly állításokkal, me-
lyekről a religio külleplét könnyű lerántani, s melyek mi-

hamar meg fognak hazudtoltatni." 
Casoni erre febr. 6-áról válaszolt, Alquiernek minden 

állításait pontról pontra czáfolva. Hogy „császár" helyett 

„kormány" szót használt, ezt csak a császár iránti gyengéd-
ségből tette ; hogy a tiltakozás szétosztatik, az a szentatyá-
nak fejedelmi parancsa. 2) 

Mindez csak kezdete volt az erőszakoskodásnak, a 
főgond mindig csak arra fordíttatott, mily csaló külszint ad-
janak neki. 

Következő diplomatai okmányokban látjuk a csaió 
külszint felhozatni, és mivel mentitur iniquitas sibi, az ürü-
gyek ellenmondanak egymásnak. 

Legelső csaló szin a szentatya állkatatossága, melyet 
makacsságnak czimeztek, épen ugy mint IX. Piusnál. Chain-
pagny Bayannehez febr. 9-én igy irt : „A franczia seregek 
Romában maradnak, mig csak a szentatya a császár szán-
dékára rá nem áll, véd- és dacz-szövetséget kötve a császár-
ral, Italia királyával, s a nápolyi királylyal. Ez conditio 
sine qua non. Souzerainitásról, fehér ménlóról Nápolyra 
nézve, álmodni sem kell. Ezt követelve a császár, saját ré-
széről azt az engedményt teszi, hogy lemond a 30 bibornok 
kinevezéséről, ezt további értekezletekre hagyván ; Alquier 
mind erről tudósítva lesz." 

Azalatt Casoni bibornok megbetegedett, államtitkári 
helyettesül Doria-Pamphili bibornok neveztetett, kihez Al-
quier követ febr. 23-áról azon nevezetes jegyzéket irta, me-
lyet legújabban IX. Pius ellen felhasználtak, úgyhogy nihil 
sub sole novum, a maiak, például Lavalette és Thouvenel 
1861 — 1862-ben,csak arégi jegyzékeket másolják. A gonosz-
ság még eredeti sem lehet. Ürügyet könnyű találni. Ha az 
Isten megengedné, hogy a rablók Romát elfoglalják, ily 
uton fogják körül-belől elfoglalni. — Fokról fokra. . . . 

Igy ir Alquier : „Reményleni lehetett, hogy ő szent-
sége végtére fel fogja nyitni szemeit azon érdekekre, me-
lyek előtte oly becsesek, s megvetve a tanácsokat, melyek 
az ő jó szándékát félrevezetik, aláírja a császár és király ál-
tal adott föltételeket, hogy igy a két hatalmasság között 
béke és egyesség legyen. — A pápa ezen bölcseségébe biz-
ván, nem közöltem, hogy a seregek bevonulásának czélja, 
miszerint Nápoly és a felsőországi hadsereg között a közle-
kedés biztosittassék. A császár ezen parancsolatjának értel-
mében Miollis tábornok befogatja, s Nápolyba küldi azon 
brigantikat, kiknek ruháiról még most is franczia vér csep-
peg, s kik itt Romában menedéket találtak. Továbbá paran-
csolatja van Miollisnek, hogy minden nápolyit Romából ha-
za kergessen ; végre Carolina királyné ügynökeit, akik itt 
Angolországgal Francziaország ellen cselszövényeket sző-
nek, s Italia nyugalmát veszélyeztetik. Miollis nem megy 
ki addig Romából, mig Romát ki nem tisztítja Francziaor-
szág ellenségeitől. Igy lesz elég téve a nemzetközi jognak. 
Emellett elvárom hogy azon bibornokok, kik nápolyi szü-
letésűek, elsők példát fognak adni az engedelmességben, s 
Romából hazatérni, mivel ők azok, kik ö szentségének rosz 
tanácsokat adnak, s ők fedezik a nápolyi brigantikat. Ha 
pedig, méltóságuk és becsületük daczára, ezen kötelességei-
ket meg nem tennék : Miollis oda van utasítva, hogy utasítsa 
ki őket Romából. Figyelmeztetem azon fölül eminentiádat, 
hogy a császári seregeket mint barátságos sereget tekintse ; 

') Martens, T. 4. p. 334. ' ) Martens, T. p. 4. 337. 
30* 



különben a szomorú következéseket könnyen előre lát-
hatja." 3) 

Másnap Alquier jelenté Doria-Pamphili bibornoknak, 
hogy ő szabadsági időt kapott, s az ügyek vezetésével Le-
fèbvre van megbízva. 

A seregek tehát Romába mentek a) azon ürügy alatt, 
hogy Nápolyba mennek ; b) hogy Romagnából, Roma kül-
városaiból, magából Romából a nápolyi brigantikat kiűz-
zék ; c) hogy Carolina királynét, személyzetével együtt 
mint Angolország ügynökét, kiutasítsák ; d) hogy a nápolyi 
születésü bibornokokat, kik épen az által, mivel bibornokok 
és pápai főhivatalnokok lettek, nápolyi polgári állásból ki-
lépve, romai polgárok lettek, haza küldjék. Casonit, mint 
genuai születésűt, már előbb figyelmeztették a hazatérésre, 
e) Hogy éjszaki és déli Olaszország között az összekötetés 
biztosittassék ; f) hogy az angolok, vagy más ellenséges 
hadak Olaszországot ketté ne metszszék. 

Ezek közöl némelyeket már 1862-ben is felhoztak, a 
többit, például az éjszak és délszak közötti szabad közleke-
dést, 1867-ben érvényre hozhatják. 

Doria-Pamphili, a szentatya nevében febr. 25-éről vá-
laszolt, az álnokság fokozatos menetét kiemelte, a briganti-
ság, vagy más cselszövevényekrőli vádat visszautasította, 
kivált ami a bibornokokat illeti. „Annyi fájdalomtól gyötör-
tetve, a szentatya általam kijelenti, hogy mig csak a sere-
gek Romában lesznek, ő m a g á t f o g o l y n a k tekinti,4) 
s ily helyzetben semmiféle tanácskozásokat, vagy érteke-
zéseket el nem fogad. A szentatya eddig a franczia hadakat 
barátságosoknak tekintette : ezentúl kénytelen őket ellen-
ségnek tekinteni." s) 

Bevégzett ténynyé válván Roma megszállása, most 
azon fokokat kell vizsgálnunk, melyeken át a pápa feje-
delmi hatalma mindig alább és alább szoríttatott, mig végre, 
mint a lenyugvó nap, a láthatárról eltűnt. E fokok folyto-
nos czivódás, összeütközés voltak, melyeket a franczia kö-
vetség és Miollis tábornok keresett, előidézett, hogy azután 
ürügyül használhassa uj meg uj erőszakoskodások megtéte-
lére a pápa ellen. Épen igy tenne a piemonti kormány is, ha 
Romába menne ; igy tett a franczia kormány is, midőn a 
czivódások és összeütközések ürügyével seregeinek Romá-
bóli kivonását igazolni iparkodott. 

P EST, sept. 25. A „Religio" 33. számában ezeket 
olvassuk : „Mink az államtól az egyházra semmi törvényt el 
nem fogadunk, el nem fogadhatunk, mivel az egyház önma-
gában tökéletes, független társadalom ; neki az állam tör-
vényt nem szab; neki Nero, Decius akar tövényt szabni, s 
nem szabhatott" — stb. Csútliy Zsigmond ezen szavakat 
idézi a „Prot, egyh. és isk. lap." 38. számában és Ítéletet 
mond mindjárt czikkének kezdetén e felett : „bámultam 
azon sok rosz a k a r a t o t , v a k m e r ő állítást, hamis okosko-
dást , melyek véres fonalként húzódnak által sorain, 

3) Martens, T. 4. p. 3 4 0 - 3 4 1 . 
4) így lehet,ha apiemonti forradalmárnak seregei Komát elfoglalják-
5) Martens, T. 4. p. 343. 

') A polémiának különös nomessége némelyiknél ! Eme udvariasság 
minden irót felment a választól, mivel ez csak férfiakkal szokott szóba 
állani. S z e r k. 

annyival inkább pedig, mivel azok egy egyetemi tanár 
tolla alól kerültek ki !" Mi pedig Csúthy Zs. uron bámulunk, 
hogy Palásthy ur eme szavain bámulni tud. Vagy nem 
emlékszik Csúthy Zs. ur már többé a pátensre ? elfogadták-e 
egyházukra az államtól a törvényt ? Nem emlitették-e az 
autonómiát ? ha igen, nem bámulatraméltó-e Cs. Zs. fen-
nebbi bámulata? De bámulunk, hogy Cs. Zs. ur azon tud 
bámulni, mit már a többiek közt régen Hosius Cordub. 
kimondott Constantius császárnak : „nec te misceas ecclesi-
asticis, neque nobis hoc in genere praecipe, sed potius ea a 
nobis disce." Eusebius és Lucifer püspökök ugyanazon 
császárnak igy írnak : „Non enim de re Romana judicium 
est, quo tibi ut imperátori fides adhibeatur ; sed de episco-
pis agitur, et oportet in hoc iudicio pari iure cum reis, et 
accusatore agi." I. Miklós pápa Mihály császárnak 865-ben 
igy ir : „Vos autem quaesumus, nolite praeiudicum Dei 
Ecclesiae irrogare : illa quippe nullum imperio vestro prae-
iudicium infert, cum magis pro stabilitate ipsius aeternam 
divinitatem exoret et pro incolumitate vestra et perpetua 
salute iugi devotione precetur. Nolite, quae sua sunt, usur-
pare : nolite, quae ipsi soli commissa sunt, velle surripere, 
scientes, quia tanto nimirum a sacris debet omnis munda-
narum rerum administrator esse remotus, quanto quemlibet 
ex catalogo clericorum et militantium Dei nullis convenit 
negotiis saecularibus implicari. Denique hi, quibus tantum 
humanis rebu3 et non divinis praeesse permissum est, 
quo modo de his, per quos divina ministrantur, iudicare 
praesumant, penitus ignoramus. Fuerunt haec ante adven-
turn Christi, ut quidam typice reges simul et sacerdotes 
existerent ; quod sanctum Melclii-Sedech fuisse sacra prodit 
história, quodque in membris suis diabolus imitatus, utpote 
qui semper, quae divino cuitui conveniuut, sibimet tyrannico 
spiritu vindicare contendit, ut pagani imperatores iidem et 
maximi pontifices dicerentur. Sed cum ad verum ventum 
est, eumdem regem atque pontificem, ultra sibi nec imperátor 
iura pontificatus arripuit, nec pontifex nomen imperatorium 
usurpavit. Quoniam idem mediator Dei et hominum homo 
Christus Jesus sic actibus propriis et, dignitatibus distractis, 
officia potestatis utriusque discrevit, propria volens medici-
nali humilitate sursum efferri, non humana superbia rursus 
in inferno demergi, ut et christiani imperatores pro aeterna 
vita pontificibus indigerent, et pontifices pro cursu tempo-
ralium tantummodo rerum imperialibus legibus uterentur : 
quatenus spiritalis actio carnalibus distaret incursibus." 
Nagy Vazul pedig igy ir : „Christianum, secus in omni-
bus subditum nullam noscere obedientiam respectu eorum, 
quae legi divinae adversantur ; se quidem gratiam principis 
magni facere, non tarnen se in earn per proditionem fidei 
insinuare posse." Továbbá nagyon is bámulunk Cs. Zs. 
uron, hogy a syllabus 19 tételére: „Ecclesia non est vera 
perfectaque societas plane libera, nec pollet suis propriis et 
constantibus iuribus sibi a divino suo fuudatore collatis, sed 
civilis jiotestatis e s t definire, quae sunt Ecclesiae iura ac 
lim ites, intra quos eadem iura exercere queat", továbbá a 
20-ra „Ecclesiastica potestas suam auctoritatem exercere 
non debet absque civilis gubernii venia et assensu," nem 
emlékezik, pedig nem rég volt, midőn e miatt bámulandó 
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lárma volt, hogy IX. Pius kimondta az igazat, és most, 
midőn a „Religio" ugyanazt teszi más szavakkal, a bámulási 
lárma bámulandó, midőn ismételtetik. Mi pedig Cs. Zs. úrral 
nem bámulunk, banem örülünk, hogy a „Religio" az igaz-
ságot egy egyetemi tanárhoz és egy paphoz illő módon ki 
meri mondani. Gondoljuk, hogy t. Cs. Zs ur megengedi, 
hogy mikor ő maga véleményeit, a „Religio" az egyház 
dogmáit hirdesse. Nem is Cs. Zs. czáfolására idéztük a fön-
nebbi magas tekintélyű nyilatkozatokat, hanem csak azért, 
hogy protestánsaink némelyikének szavaiban felmutassuk a 
veres néha véres fonalt, melyet ők a kath. dogmák és érde-
kek védőinek közelében magukon hordoznak. 

Cs, Zs. igy folytatja : „mert daczára, hogy minden 
időben uralkodni akart a papi hatalom, barmaiból is tizedet 
vettek lássunk a fentebbi dagályos állitás eltörpité-
sére, néhány adatot hazánk országgyűléseinek czikkeiből, 
melyek nyilván mutatják, hogy az állam minden időben 
szabott törvényt a magát független társadalom névvel 
nevezni szerető egyháznak. Ugyanis : 

1. Saecularium, et spiritualium eadem est libertás. 
Pars. 1. tit. 2. 

2. Episcoporum contractus, cum saecularibus de bonis 
immobilibus, cassabuntur, etiam interveniente pecunia. Ulad. 

3. Art. 65. — Aliis bona relinquere nequit. Ulad. 3. 
art. 65. 

4. Ex prosapia rustica non eligantur, nec electis decima 
solvatur Ulad. 7. art. 24. 

5. Per judices nobilium, et nobiles, inquirantur bona, 
quantum quis tribuat militem. 1518. art. 2. 

6. Invitis patronis, plébános non teneant. Ulad. 5. 
art. 26. 

7. Bénéficia plura unus possidere non potest. Alb. art. 
8. 1647 art. 65. 

8. Litigantium, per viam quaerimoniae, nemo Romam 
eat. Math. 6. art. 45. Ulad. 1. art. 45. — Qui ire vult Ro-
mam beneficiatus, reversâtes det, quod bona non alienabit. 
Ulad. 7. art. 65. 

9. Episcopi Agriensis, et Varadiensis, a regno abstine-
ant. Art. Viennen. ad quintum. 

10. De bonis Ecclesiae débita solvunt. Part. 2. tit. 45. 
et 48. Similiter damna. Ibidem. — Jus possessionarium et 
debitum non iudicant part. 2. tit. 52. — Ulad 3. art. 61, 62. 
Insurgunt in bello cum aliis 1439 art. L9, 1552. art. 3. 1559 
art. 40. 1567. art. 25. 

11. Equités pro personis et bonis expediant. 1659. art. 
7. — 1741 art. 63. 

12. Qui transmittere non vult causam, amittit officium. 
Ulad. 1. art. 46. 

13. Beneficiis priventur, si contra regni statuta et dé-
créta se opponant. Ulad. 6. art. 8." 

Igy ir Csûthy Zs. ur, s valóban a corpus juris indexét 
olvasta, de alig ha többet a corpus jurisban; lássuk tehát, 
mennyiben vau igaza, lássuk miképen idéz Cs. Zs. ur, lás-
suk továbbá, váljon az egyház követte-e a törvényhozásban 
az államot, vagy pedig az állam az egyházat, mi a fönebbi 
idézetek mindegyikét különösen bonczkés alá veszszük. Ha 
a magyar törvényhozás csak azt szabta meg, ami már a kath. 
egyház canonjaiban meg volt szabva : akkor ohajtott segélyt 

hozott az egyházi fegyelemnek, s ez esetben nem parancsoló, 
hanem, mint engedelmes fiu, az egyház parancsa szerint az 
állami teendőknek rendezője volt. Cs. Zs. ur ferdén tesz te-
hát lehozást, midőn a kath. állam szolgálatjából, mit az egy-
házi canonoknak adott, hatalmat következtet az egyház fö-
lött. Még megéljük azt is, hogy t. Cs. Zs, ur az 1600 art. 26-
ból az államot főguardiannak, vagy főapátnak fogja kiál-
tani, mivel azon törvényczikk parancsolja : „ut in conventu 
Lelesziensi sacerdotes suíficienti numero interteneantur," 
miután akkori időben Leleszen alig volt egy praemonstrata. 

Lássuk tehát t. Cs. Zs. idézeteit. 
1. Az 1) alatti törvény igy szól : „Sciendum in primis 

est : quod personarum, de quarum juribus, et consuetudini-
bus nunc agitur, aliae sint spirituales, sive ecclesiasticae, 
aliae vero saeculares. 

§. 1. Et quam vis personae spirituales (medio quarum 
salutem humanam Dominus, et Salvator noster administrari 
voluit) personis saecularibus digniores habeantur ; tamen 
omnes domini praelati, et ecclesiarum rectores, ac barones 
et caeteri magnates, atque nobiles, et proceres regni huius 
Hungáriáé, ratione nobilitatis, et bonorum temporalium, una, 
eademque libertatis, exemptionis, et immunitatis praeroga-
tiva gaudent ; nec habet dominorum aliquis maius, nec no-
bilis quispiam minus de libertate. Hinc etiam una, eademque 
lege, et consuetudine, ac uno, et eodem iuridico processu, in 
iudiciis utuntur, homagiorum dumtaxat quantitas variatur. 

§. 2. Nam domini praelati, et barones centum, nobiles 
vero quinquaginta marcas, pro homagiis suis consequuntur, 
ut infra clarius dicetur. Et hoc quoque non ratione liberta-
tis, sed praotextu dignitatis, et officii; praelati, utpote occa-
sione dignitatis sacerdotii ; barones vero, respectu officii, 
quo funguntur, et a principe sublimantur. 

§. 3. Undo et regi propinquiores in stando, vel sedeudo, 
et primi in consilio voces emittendo, atque priores rempu-
blicam augmentando, et defensionem patriae peragendo, 
caeteris nobilibus existunt, virtuteque dignitatis, et officii 
merito praeferuntur." 

Mi bámulunk azon, hogy Cs. Zs. ur ezen törvényt 
idézte s azon véleményben vagyunk, hogy csak a felírást 
olvasta el, nem nézvén, mi van benne. E törvényczikk nem 
bizonyít Cs. Zs. mellett, mert itt ugyanazon szabadság ada-
tik az egyháznak, mint milyennel az ország mágnásai bir-
tak. Ki kívánhat ennél többet ! tudván hogy akkor egy ma-
gyar nemes, annál inkább egy magyar mágnás kis király 
volt. Cs. Zs. nem olvasta e szavakat az idézett törvényben : 
personae spirituales — personis saecularibus digniores ha-
beantur. Bátrak vagyunk továbbá t. Cs. Zs. urat a feljebb 
mondott idézetekre utalni, különösen sz. Vazul idézetére, 
hogy meggyőződjék arról, hogy az egyháznak szabadsága 
nagyobb e honban, mint a világiaké, mert a pars 1. tit. 12 
felirata igy szól : Quod omnes domini praelati, et personae 
ecclesiasticae, regi nostro ad fidelitatis homagium praestan-
dum obligentur : et quod ratione bonorum temporalium, co-
ram judicibus saecularibus iuri stare teneantur," tehát csak 
a világiakban vannak a világi hatalomnak alá vetve, mig az 
a világi nagyok nemcsak a világi, de az egyházi hatalomnak 
is. Ha e szavakon kételkednék Cs. ur, olvassa Rosk. Monum. 
cath. torn. III. Mon. 414 és 415 pag. 21. hol III. Incze 
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Imre királyt felelősségre vonja, mivel a váczi püspököt be-
záratta, mely ügygyei a kalocsai érsek volt megbízva. — A 
többit közelebb. Avispa. 

PEST, oct. 3-án. A társadalmi fogalmak polgárosult 
nemzeteknél bizonyos átalános szokásokat szentessitettek, 
melyeknek tiszteletben tartását az unokák el nem hanyagol-
ják. Igy lön európai szokássá az úgynevezett jubiláris évek 
megülése is, mely az élet bizonytalan folyásának rohama 
közepett amily ritka oly örvendetes. Egy ily ünnepélyről 
akarom én e lap tisztelt olvasóit tudósítani. 

Nt. Peltzmann Gergely, sz.-Ferencz-rendii atya, ugyan 
is mult vasárnapon ülte meg szerzetesi fogadásának ötvene-
dik évét. Akkor, midőn legelőször lépett az oltár lépcsőjére, 
hogy a szigorú szerzetesi fogadalmát ünnepélyesen letegye, 
még ifjú volt, az élet tavasza mosolygott reá, reményei és 
örömeivel: ma félszázad áll mögötte, az idő ránehezült ; gyön-
gén, elaggottan térdelt votumának megújítására. A szegény-
ség, a lemondás ötven éve után, mely egyházi és lelkipász-
tori fáradalmak, irodalmi törekvések között folyt le, — 
mint a szerencsés hajós, hosszú nagy ut és viharok után 
lelkében elzengé a zsoltárossal : Vota inea reddam Domino. 
Az oltár felett tömjénfüst terjengett, az oltáron gyertya-
fény és virágillat, a szivekben szent meghatottság, a sze-
mekben köny, az ajkakon ima, s a jubiláris szerzetes térdre 
borulva áldozá fel magát újra Istennek. A szertartást ft. 
Piry Czirjék volt tartományi rendfőnök végezte fényes se-
gédlet mellett, gyönyörű latinságu, és ihletett tartalmú be-
szédet intézvén az ünnep hőséhez. Evangelium után f t . 
Dank Agáp, a közkedvességii egyházi szónok, tartott velős 
alkahni beszédet, testvéri gyöngéd szeretettel üdvözölvén 
agg szerzetes társát, Istennek jóságáról meghatóan szólott. 
Nem volt e beszéd panegyris ; a jó szerzetes a túlvilágon 
keresi élete tetteinek jutalmát, s csak mint halvány visz-
sugár a messzemultba, ugy szinezte a szónok az ötven éves 
szerzetes nagyobb életmozzanatait. Az 1831-iki cholera 
alatti hősiios fáradozásait, lelkipásztori hosszú működését, 
egyházi szónoklatait, irodalmi munkásságát. Az ötven év 
nem mult el haszontalanul, tettek beszélik annak nyomait. 

Igaz ugyan, hogy ezen ünnepély, amint az lefolyt, job-
ban magánjellegű, és a szent-ferenczrendiek családi napja 
volt ; mégis ha igazságosak akarunk lenni, nem tagadhat-
juk meg attól a közérdekességet. Egy pap, tekintsük a dol-
got bármily szempontból, mindenkor nemzeti jelentőségű 
személy. A hazai tudomány, nemzeti művelődés, az erköl-
csök és szokások nemesbítése, a nevelés és oktatás benne 
hordozóját tiszteli. 

Ez érdemben a sz.-Ferencz-rend ott állt mindenkor a 
küzdtéren, és áll ma is. Szegénysége, s az igénytelen, le-
mondó alázat zajtalanná teszi ugyan kiható működését, s a 
felületes szellemek, kik csak a feltűnő, kikürtölt tettekről 
vesznek notitiát, feledik a kitartó, csendes, do folytonos fel-
áldozást és munkát, amely babért nem keres ! Huszonnyolcz 
irót adván e sz. rend a hazai irodalomnak, valóban nyo-
masztó szegénysége mellett is, az idő különféle szakában 
tollal is segélte dicsőségre virág oztatni nemzeti culturánk 
nyolczszázados épületét. 

Ezen irók egyike a fentebb nevezett jubiláris szer-
zetes nt. Peltzmann Gergely atya is. A lelkészek számára 

irt pasztoralis munkája, valamint egyéb épületes és ima-
könyvei félszázados szerzetesi életéről a legszebb bizonyít-
ványt nyújtják, ez érdem kiemeléseid nt. Horváty Ernő 
sz.-Ferencz-rendü áldozár az ő és szerzetes társai nevében, 
sikerült versekkel üdvözölte agg rendtársát. (P. Hirnök.) 

ESZTERGOM, okt. 5-én. Azon 24 ifjú, kiket ö emja az 
elmúlt iskolai folyam végén fölszentelt, a gyakorlati élet 
erős iskolájába kerültek, mert a messze terjedő egyházme-
gyének alig van oly zuga, hol nem dühöngött volna az öd-
döklő járvány. Papjaink közöl négyet, két plébánost és két 
káplányt ragadott el eddig a vész. — Pélföldi szent-Keresz-
ten, hova tudvalevőleg ő emja a pálosokat hozta be, szent 
kereszt felmagasztaltatása napján először tartatott meg pá-
losok vezérlete alatt a búcsuünnepély. Három nyelven mon • 
dott szentbeszédek után, járdalatilag ment az ájtatoskodó 
nép, Zalka János apát kanonok ur pontificálása mellett a 
kalváriára, ahonnét alkalmas imák elmondása után, tem-
plomba tértek, ünnepélyes szentmisét hallani. A környék-
beli nép határtalan szeretettel üdvözli a „fehér barátokat" 
a lolkészkedő papság tárt karokkal fogadta a pálosokat, mit 
ők kész szives segédkedéssel viszonozni iparkodtak. Számra 
a clerikusokkal együtt, vannak nyolczan ; a tavai jött két 
lengyel pálos egy év alatt ugy sajátította el a magyar nyel-
vet, hogy prédikálnak már, és meg lehet őket hallgatni. 
Három magyar növendékük is van, kik azidén a novitiá-
tust végezik. A napokban fölvétel végett jelentkezett egy 
magyar ügyvéd, ki szívesen hagyta el széles öszeköttetéseit, 
vagyonát, a világot, csakhogy e magyar szerzetben élhessen 
és társakkal hongoztathassa a zsolozsmát, mit már 12 év óta 
maga végez. Egy előkelő ur pedig, jeles latin munkák-
ban gazdag könyvtárát a szent-kereszti pálosoknak aján-
dékozta. Eképen a nagy anomalia, hogy nélkülöztük mi ma-
gyarok a magyar rendet, Mária országa a szent Szűz leg-
buzgóbb tisztelőit, nem sokára meg lesz szüntetve. Vagy 
elegendő jele az a pálosok Mária iránti lángoló buzgóságá-
nak, hogy csaknem minden kolostoruk templomában Virgo 
thauinaturga volt — ? Ezek folytán igen természetesnek 
találom, hogy négy egyházi férfiú, kik az irodalmi téren is 
ismeretesek, szintén a pálos rendbe való lépésről elmélked-
nek. Legyen szabad fölkérnünk azon jó sziveket, melyek 
az inség által még föl nem emésztett vagyonnal rendelkez-
nek, hogy amit még Isten dicsőségére szántak, azt a pálos 
rend gyarapítására, terjesztésére fordítsák. Nincs kétség 
benne, hogy Isten iránti viszonyunk solidaritásban van, 
mentül többen imádkoznak, annál inkább enyhül az Isten 
haragjának sulyja, mit egetverdeső káramkodások miatt, 
reánk is mért a boszuló Isten. A pálosrend legújabb törté-
netét a pélföldi sz.-Kereszttel együtt tárgyalja a könyvecske : 
Succinctae historicae notitiae s. ac candidi ordinis s. Pauli 
primi eremitae. Ex annalibus erutae. Cracovicae Tiburtio 
Knézsa editae 1966. 51 lap. 

Az iskola folyam a papneveldében és az apáczáknál 
megkezdetett. Mind a két helyt oly intézkedések tör-
téntek, hogy a járványnak jele sem mutatkozik. Egyébkint 
a városban, akik megkapták, ha ideje korán bevették a 
kámforos szeszt, ami itt egyetemes gyógyszer, rendesen 
meggyógyultak. Valóban csudálkozunk, hogy habár eléggé 
ismeretes e gyógyszer, mégis mindenféle haszontalan koty-
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radékot hallunk ajánlgatni. Erre rá lehet mondani, hogy pro-
hatum est. — Papurakhoz gyakortább szokott betérni bizo-
nyos fogorvos és addig beszél az ugynevezet borkő ártal-
mas voltáról, mely a fogat kivájja, még elvégre megengeded, 
hogy szádba tekinthessen ; — mihelyt bepillantott, össze-
csapja kezét s felkiált, hogy milyen szerencse az ő eljövetele) 
mert ha ki nem ráspolozza fogaidat, menten kihullanak. Ijed-
ten beleegyezel s vakargatni kezdi fogaidat. Később ismét 
a fogak együvé nőtt voltáról beszél, ami rothadást hoz elö, 
ezeket közbe kell fürészelni ! Rémülve fogaid szörnyetegén, 
ttiröd a műtéteit s következik a számla. Ez rendesen öt jó 
forint, ha nem szégyelsz alkudni, elenged egy forintot, a 
többit kifizeted, és eddigi jó fogaid elromlanak, kihullanak. 
Cave! 

Az itt időző szász hadszerelő csapat, bepakolva szereit, 
várja az elindulási parancsot. A tapasztalt vendégszeretetet 
az által igyekeztek viszonozni, hogy a mult napokban ő emja 
ablakainál a Dunán pompás tűzijátékot rendeztek, ragyog-
tatva a főpap névbetüit és a nemzeti szineket. gr. 

SZÉKES-FEHÉRVÁR, oct. 6-án. Minap Csókakőről 
Valter János rom. kath. tanitó és Fürész Imre biró közölte, 
mikint az ottani roskadozó templom a vallás-alapból fölépít-
tetett, de a templom falain kivül más nem került ki belőle. 
E közlés hibás, és nagy figyelmetlenségből származott. 
Ugyanis a vallás-alap a templom fölépitésére 19,635 fr. 37 
krral járult, különösen a belső fölszerelésre kivételesen adott 
1800 forintot, mely összegen a főoltár, ennek gyönyörű olaj-
festékü képe, csinos szószék és 28 pad szereztetett. Ez mind 
belső fölszerelés, amire a rom. kath. templomoknak szüksé-
gük van ; de a vallás-alap, mint kegyuraság, a fönálló rend-
szabályok szerint nem kötelezhető. Mégis e költséget is fe-
dezte, sőt a plébániaiak kijavítására 3740 forintnál többet 
fordított. Igy tehát, valamint egész egyházmegyénk, ugy a 
csókakői község is teljesen megelégedhetik a vallás-alappal, 
melynek egy évtized alatt e megyében legalább 100,000 fo-
rintra menő fényes áldozatát nem lehet elhomályosítani. 

MISSIO. II. NYUGOTI COCHINCHINA HELYETT-
NÖKSEGE. Ezen helyettnökség, mely Alsó-Cochinchina 
6 tartományait foglalja magában, 1844-ben alapíttatott, és 
Lefèbvre-re bízatott, ki 20 évvel később apostolkodása terhei 
alatt összeroskodván, már betegen Európába visszatért és 
itt elhunyt. Utódja Miche, dansarai püspök lön, ki helyét 
1865 jan. havában foglalta el, és a saigoni kormányzó által 
a legnagyobb fénynyel és katonai pompával fogadtatott, 
ami oly jó hatással volt a pogányokra, hogy felkiáltottak : 
íme valóban nagy főnöke a keresztényeknek! Az utóbbi 
évek politikai eseményei megváltoztatták sokban a helyze-
tet. A hat tartomány közöl három franczia uralom alá jővén, 
itten teljessé lön a vallásszabadság, mely átsugárzik a 
többire is, amiért is a missiók fényesen virágzanak 1862 
óta, több ker. község alakult, a régiek pedig romjaik-
ból kiemelkedtek. 1863-ik évet 2000 megtérés jelezte, 
és ha a következő évben a felnőttek keresztségének száma 
csak 1266-re rúgott, oka a bizonytalanságban rejlik, mely 
az elmékben volt a telepitvény jövőjére nézve. A népség 
nem tudta, franczia uralom alatt fog-e maradni, vagy ismét 
annamita leend. Ez utóbbi félőkké tett többeket. Most, mi-

után a kétely eloszlott, tömegesek leendnek a megtérések, 
különösen Saigon, My-Tho és Bien-Hoa tartományokban, 
azért a templomok építésének szüksége a legfőbb. Saigonban 
a franczia kormány költségén épült ugyan egy, de melynek 
máris tágittatni, vagy nagyobbbal helyettesittetni keilend. 
My-Thoban pogány templom alakíttathatott át keresztény 
szentélylyé. Nem rég — irja Wibaux — egy megtértjeink 
közöl egykori kerületi főnök maga költségén különszerü 
ízléssel építtetett templomot, és pedig majdnem egészen 
pogány helységben, hol azután sokakat sikerült megtéríte-
nie. Kormányzónk, hogy hűségét és szolgálatait megjutal-
mazza, főnöki tisztséggel ruházta fel. Kevés hitküldér van, 
kinek egy időre építészi minőségben nem kellene működnie, 
és ha az általok emelt templomok nem is műemlékek, mégis 
méltóbbak Isten jelenlétére, mint ezelőtt nyomorult szalma-
kunyhóink. Négy év alatt 15 eléggé csinos és tágas templom 
épült. Kápolna pedig számosabban. A tanodák a templom 
utáni leghathatósb eszközök a népek polgáriasitására, 
keresztényesitésére. Telepitvényeinkben van már elemi tano-
dánk, hol mint tanítók a szigorú franczia iskolából és colle-
giumunkból kikerült növendékek működnek. A tanítás 
latin betüjegyekkel adatik. Nincs távol ama idő, midőn az 
annamiták nyelvét európai betüjegyekkel fogják irni, 
és midőn huszonnégy betüjegyeink helyére fognak lépni 
negyvenezer jegynek, melyet ismerni kell annak, ki a 
chinai nyelvben tudós akar lenni. Püspökünk iparko-
dik leánynövendékek részére is hasonszámu tanodákat 
nyitni. Ez nehezebb föladat lesz az előítélet miatt, mely 
itt a nőt tudatlanságra kárhoztatja ; azonban eme előítélet 
sem legyözhetlen, annálinkább, mivel benszülött szerzetes-
nőink szép számmal adandnak tanerőket. Saigon, a franczia 
birtok főhelye egyszersmind központja a missiónak, és itt 
vannak az intézetek, melyek liivatvák a keresztény Cochin-
china jövőjét előkészíteni. Ezek között legjelentékenyebb: 1) 
a nevelde-collegium (collège-seminaire), — a pulo-pinangi in-
tézet — igy ir Wibaux — melyből benszülött papjaink 
majdnem kizárólag kerültek ki, nem elég többé már a jelen-
nek sem, annyival kevésbé a jövő szükségeinek fedezésére ; 
gondoskodni kellett tehát Saigonban egy uj intézet alapítá-
sára. A kormány segített bennünket egy térség átengedésé-
vel. Hanem az építés sok költséget igényelt, és minekünk 
adósságot is kellett csinálnunk. A vállalat három izben 
megakadt, pedig befejezése annálinkább szükséges, mivel 
nem tudjuk, hova tegyük papnövendékeinket, kiknek taní-
tásuk be nem végeztethetett. Ezen fiatal emberek, mint 
catechisták szolgálnak ugyan, de időről időre bejönnek a 
neveidébe, hogy befejezzék tanulmányaikat. Ezek száma 60, 
és szegény gyermekeknek rosz a lakásuk a kunyhóban, 
rosz eléggé még a táplálásuk is, és nem is eléggé jól öltöz-
ködhetnek, amennyiben p. o. mezítláb járnak. 2) A franczia 
tanoda, mely az adrani püspök iskolájának nevezete alatt 
ismeretes, száz növendéknél többet képez, kik a helyettnök-
ség különféle tartományaiból valók, és itt tanulják a franczia 
nyelvet. Ezen tanoda, mely a franczia kormány költségén 
tartatik, tolmácsok és iskolamesterek képzésére, a ker. isko-
latestvérek vezetése alatt áll. 3) A franczia kórodák Saigon, 
My-Tho, Dien-Hoa, Cho-Quan és Bariában sz. Pálról czim-
zett chartrêsi szerzetesnők gondjára van bízva. Saigon-ban 
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azonkívül nagyszerű árvaházuk van és leányneveldéjök. Az 
árvaházban 136 fiu nyer oktatást, a leányneveidében — 
mely a kormány által segélyeztetik — van 100 nönevendék, 
ezek francziául írnak, olvasnak és női munkákat tanulnak. 
Van noviciatus is azok számára, kik a benszülöttekből szer-
zetesi hivatást éreznek. 4) A nevezett intézeteken kivül van 
még egy másik, melynek működése, habár kevéssé tűnik ki, 
mégis felette hasznos, t. i. a karmelhegyi szüzeké. Nagy 
bizalmat szerez annak tudata, hogy az ima éjjel nappal 
állandósítva, szakadatlanul hivja le az Isten áldását mun-
káinkra. Hihettem volna-e, — igy ir Lefèbvre 1864. mart. 
21-én — csak néhány év előtt, hogy működésem befejezése 
előtt annam földön Carmel virágját lássam diszleni ? Es 
ma mégis ez már valóság, és reményeink túlszárnyal-
tattak. Sz. Terézia három leánya Francziaországból jöve 
szerény zárdájukban, máris husz s néhány benszülött 
szüzet gyűjthettek magok körül. Mily szerencse missiónk-
ban birhatni az ima ezen angyalait ! Mialatt mi küz-
dünk, ők segélyért esdenek, mint Mózes a hegyen. Elő 
fogják ők mozdítani az annam királyság megtérését, önmeg-
tagadásuk, imáikkal egyesítve, meg fogják kérlelni Isten 
haragját, melyet az itt-ott sajnos kihágások előidéznek. Nem 
látni őket — szokták mondani az annamiták rólok — nem 
hallani őket, ezek a föld angyalai. 5) A „kereszt szeretői" 
név alatt ismeretes annami szüzek ajtatos egyesülete, mely 
az utolsó üldözés alatt szétszóratott, ismét helyreállíttatott a 
küldérek által. Van öt háza, s mindenikben vagy 15—20 
személy, kik ima és munka közt osztják meg idejöket. A 
szerzetesnők selyem és pamutszövéssel foglalkoznak. Min-
den ház mellett tanoda is levén, a missiónak nagy szolgála-
tot tesznek. — Ide rekesztjük a helyettnöknek a külügyi 
missiók neveidéje igazgatóságához intézett, 1866 jan. 24-én 
kelt levelét. „Szerencsém van — írja Miche vicarius — je-
lenteni, hogy a jubilaeum kihirdetése a legjobb eredménye-
ket szülte. A küldérek öten-hatan egyesülve lelkigyakorla-
tokat tartottak, reggel este fölváltva szónokoltak, a nap 
többi részeit a gyónószékekben tölték, hová sokan özönlöt-
tek, kik az üldözés és franczia-spanyol hadjárat idejében 
megfélemlítve, már igen régen nem békültek ki Istennel. 
Cochinchinában a jubilaeum újság volt, s csak a legöregebb 
emberek emlékeztek még a Taberd püspök korában hirde-
tett búcsúra." A községek mind meglátogattatván, sok meg-
térés történt. 1865 folytán a szentségek kiszolgáltatásának 
számszerinti átnézete ime itt következik. Felnőttek keresz-
telkedése 1334 ; gyermekkeresztelés in articulo mortis 
2448 ; gyónás 63,146 ; áldozás 59,743 ; viaticum 308 ; utólsó-
kenet 677 ; házasság 553 ; bérmálás 419. A helyettnökség 
katholikus népsége összesen teszen 33,939 lelket. A missio 
személyzete pedig összesen áll 23 európai származású, és 23 
annam földön született áldozárból. (Folyt ) 

VEGYESEK. 
A pesti lapok megelégedéssel emiitik, hogy a pesti 

ferenczvárosi búcsú minden kihágások nélkül, s a seredék, 
borodák, s húsárulók tetemes kárára, a mértékletesség sza-
bályai között lefolyván, tisztán egyházi ünnep volt. A nt. 

plebánoshelyettesnek, Kurcz Vilmos atyának, e gondossá-
gát, s törekvését siker koronázta. Lehet tehát búcsú dőzsö-
lés nélkül is ; következőleg ne a búcsú, hanem a dőzsölés, 
korhelykedés, s a sok falás ellen kell kikelni. Az újságírók, 
az ö bölcs buzgalmokban nem a vétket, hanem az erényt 
támadták meg, megszüntetendőnek kiáltván, mikint dr. 
Gross a községtanácsban, a búcsút : holott csak a vallásos 
ünnephez, az egyház tilalma ellenére, beszegődő bün ellen 
kellene buzgólkodni. A ferenczvárosi plebánoshelyettes meg-
mutatta, hogy lehet búcsú korhelykedés nélkül is ; segítse a 
városi hatóság a lelkipásztorok eme törekvését, s nem lesz 
tápja a cholerának. A népnek ivásra hajló indulatán kell 
segíteni, e czélra az egyház tekintélyét, mint a legüdvösebb 
vezetőt, tisztelni és tiszteltetni ; és segitve lesz nemcsak a 
jelen hanem a jövő bajon is. Eddig az a tapasztalás, hogy hétfő 
kedd legtöbb cholera-áldozatot visz. A mértéktelenség a beteg-
ség anyja. Minden anyagi bajoknak erkölcsi baj a gyökere. Ez 
az orvosoknak és a materialistáknak nagy leczke. A szellemi 
jóllét, az erkölcsösség, a vallásosság, a testi egészségnek is 
alapja, dajkája. Hogyan lehessen a vasárnapi kihágásokat 
megzabolázni, erről jó volna a lelkipásztorokkal tanácskozni. 

Szorgalmas fordítóink figyelmébe ajánljuk Quintonnak 
„Aurélie, ou les Juifs de la porte Capène" románszerü, de 
történelmi alapossággal s hűséggel diszlő müvét. A mozgalom-
ra indult magyar fordításoknak sok szép müvet köszö-
nünk már, melyek szépirodalmunknak hiányát betöltik : az 
emiitett mü is ily hiányt pótolna, ha magyarra tétetnék át. 
Az ily forditásos munkák nemcsak hiányt pótolnak, hanem 
irányt adnak az íróknak, s a szépirodalmat, melybe már 
annyi bün dobatott, ker., nemes, romlatlan ízlésre is szoktatja. 
A munka Párisban jelent meg Lethellieuxnél, két kötet, 
ára 10 frank. 

Victoria királyné egy udvari hölgy kiséretében a bar-
moreali kastély közelében sétált. A mezőn egy öreg nő pi-
tyókát kapált, mellette több kapa hevert, jeléül, hogy ott 
többen is kapáltak. A királyné kérdezte, hol volnának mun-
katársai ? Az öreg nő válaszolt : „a bolondok mind elmen-
tek, hogy a királynét láthassák, ki most szokott sétára menni. 
Nekem öt gyermekem és egy beteg férjem van otthon, én 
tovább dolgozom, hogy valamit szerezzek magamnak." A 
királyné udvari hölgyéhez szól, átveszi tőle a pénztárczát, s 
ennek egész tartalmát az öreg és munkás nőnek kezeibe 
önti, mondván : jelentse ki munkatársainak, hogy ők a ki-
rálynét mentek látni, a királyné pedig önt látogatta meg, 
dolgozzék tovább is egészségben. 

A túlboldog Italiában az atyáskodó forradalmi kor-
mány igazgatása alatt csak 60,000 ember van tömlöczben, 
ide nem számítva hatszor annyi számát azoknak, kik, 
mikint a szócsintanisták az „internirt" szavat fordítják, be-
lebbezve, vagy is kik lakaikból kiűzetve, a nekik kitűzött 
helyen lakozni kényszeríttetnek. Egész Európában annyi 
rab nincsen, s mióta Italia áll, mindössze annyi rab nem 
volt, bizonyságául annak, hogy soha Italiában annyi 
szabadság nem volt mint a jelen gazdálkodás alatt Mikor 
Florenczben utczai lárma volt, akkor a nép saját joga mellett 
nyilatkozott : mikor Sicilia önállóságaért a betolakodott ide-
gen ellen fegyvert fog, akkor lövetés a bére, mivel aljas lázadó. 

A császárné ő Felsége egy értekes misemondó ruhát 
adott a Buda melletti Ferenczhalmon létező kápolna részére, 
ez levén tudvalevőleg azon templom, melyben a császári 
gyermekek ez évi ittmulatások alkalmával a miseájtatossá-
gon többnyire részt venni szoktak. A kérdéses misemondó 
ruha a bécsi udvari várplebániából van, Mária Teréz császár-
nétól származik, „M. T." betűkkel, s „1779." évszámmal van 
ellátva. A kegyeletes ajándék a cs. kir főudvar mesteri hivatal 
utján a tárnokmesterhez már le is érkezett, s legott rendel-
tetése helyére fog juttatni. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (ÉrkSvy, Galgóezy és Koesi nyom Iájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Az egyházi temetésről. — Egyházi tu-
dósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyházi temetésről. 
Si décréta Romanorum pontifi-
cum non habetis, de neglectu 
atque inenria estis arguondi ; si 
vero habetis et non observatis, 
de temeritate estis corripiendi 
et increpandi." Decret. I. dist. 
XX. can. 2. 

Az excommunicatio az anyaszentegyházból 
való kizárás és mint ilyen annak minden jogai- és 
javaitól való megfosztásban áll. I ly értelemben veszi 
ezen szót sz. Pál apostol a galatáklioz irt levelében : 
„Sed licet nos, aut angelus de coelo evangalizet 
vobis, praeterquam quod evangelizavimus vobis, 
anathema sit."1) Aquinoi sz. Tamás szerint pedig 
az excommunicatio kizárás az anyaszentegyházból 
quoad fructum et suffragia generalia Ecclesiae. Az 
excommunicatio száműzés az anyaszentegyház szel-
lemi országából, mely már az ó szövetségben jelké-
peztetett a kiközösités hármas fokozata által, só't a 
pogányoknál is ehez hasonlóra akadunk.2) Ezen 
kiközösités egyébiránt nem más, mint az örökké 
változhatlan természettörvénynek gyakorlati alkal-
mazása a társadalmi életben ; ki t. i. kötelmeit mint 
társadalmi tag nem teljesiti, az fosztassék meg annak 
jogaitól is. mert a jog és a kötelesség correlativ fo-
galmak, melyek egymást kölcsönösen feltétele-
zik és közelebbről meghatározzák. Ezen termé-
szetes jogától fönállásának veszélyeztetése nélkül 
egy társaság sem fosztható meg. Ezen természeti 
törvényt látjuk uralkodni a szerves és állatország 
minden rétegében, hol mindazon részek, melyek az 
életszervezetnek föntartására többé nem alkalmasak, 
vagy épen veszélyesek lehetnének, az egésztö'l elvá-

' ) Cap. I. v. 8 . 
2) L. Caesar de hello gall. VI. 

lasztatnak. Ezen az összes természetben nyilatkozó 
törvényt Krisztus Urunk a fönebb idézett szavak-
ban földi országának alapjává tette, és evvel kimon-
dotta az egyháznak egyik lényeges, elidegenithetlen 
isteni jogát. „Valamit megkötöztök a földön, meg 
leszen kötve mennyben is." Eszerint a kiközösités 
nem egyedül külső fegyelmi eszköz, hanem kötelező 
erővel is bir a lelkismeretben s Isten előtt. 

Már pedig az egyház mindenkit, ki eretnekség-
vagy szakadárságba esik, az excommunicatio maior 
ipso facto incurrenda büntetésével sujt ; az egyház-
nak el kell választania a rothadt tagot ép testétől, 
lia nem akarja, hogy egész szervezete megromolják. 
„Ki az anyaszentegyházat nem hallgatja, legyen 
előtted olyan mint a pogány és publikanus." Ez volt 
minden időben az egyedüli védbástya, melyet az 
uján keletkező egyház a tévtanok bősz hullámainak 
ellenállithatott. Innét van, hogy az apostol ezen 
szellemi fegyvert leginkább az eretnekek és szaka-
dárok ellen használja, kik a hitben hajótörést szen-
vedtek, kik nem járnak az Isten parancsa szerint, 
kik szavainak nem engedelmeskednek, kiket a 
sátánnak ad át, hogy tanulják meg az Istent nem 
káromolni, kik más evangéliumot hirdetnek, kik 
ugyan eljönnek hozzánk, de más tant hoznak ; nem 
is szükséges a birói itélet, az eretnek ipso facto 
anathema alá esik, quia subversus est, qui ejusmodi 
est, etdeliquit, cum sit proprio iudicio condemnatus ; 
vagy mint sz. Ágoston mondja : „a semetipso damna-
tus'?-: Ezen az apostoloktól öröklött hatalmat az 
egyház mindenkor gyakorolta a zsinatokon. Példa 
erre a nicaeai zsinaton hozott symbolum fidei. A 
gangrai zsinatnak minden canonja ,anathema esto' 
szavakkal végződik. Nem is emiitjük sz, Cyrillusnak 
Nestorius eretnek elleni anathematismusait, melye-
ket az ephesusi és chalcedoai atyák egyhangúlag 
magokévá tettek. És az utolsó egyetemes tridenti 
sz. zsinat szinte ezen alakban formulázta határoza-
tait ; tökéletes összhangzatban az egyházi jog elvei-
vel, sz. Jeromos pedig igy szól: „Secandae putridae 
carnes, et scabiosum animal a caulis ovium repel-
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Jendum, ne tota domus, massa et persona ardeat, 
corrumpat, putrescat, intereat.3) 

Az eretneket tehát mindazon büntetések érik, 
melyeket az egyház a kiközösitettekre szab. E bün-
tetések mindnyáján szellemi természetűek, és az 
excommunicatio szükséges következményei. Mond-
tuk már, hogy az excommunicatio kizárás az egy-
ház egyességébó'l. Ezen egyesség háromféle: a) 
csupán csak külső', látható, vagy b) belső, láthatat-
lan, vagy c) vegyes, külső látható, és belső láthatat-
lan következményekkel. Az első, a külső a polgári 
és politikai életben való egymássali közlekedésben 
áll ; ez nem tartozik ide. A másodikat, a belsőt és 
láthatlant a hit és szeretet egysége képezi a hivek 
és Krisztus között ; ezen szeretetegységnél fogva az 
imádság, a jó cselekedetek és egyéb érdemek mind-
nyájakkal közösök, im ezen egyesség az anima 
ecclesiae. A harmadikat vagyis a vegyes egyességet 
képezik a külső látható cselekedetek és jelek, 
melyekkel Krisztus Urunk a benső láthatatlan ma-
lasztnak elnyerését összekötötte. Ide tartoznak a 
szentségek, a nyilvános ima, az áldások, a szentel-
mények s a többi szertartások; továbbá szeretett 
Megváltónk, a bold. Szűz Mária s a többi szentek 
érdemkincse, thesaurus Ecclesiae, melyből az egy-
ház a búcsuadásnál merit. 

Ezeket előrebocsátva, nem nehéz belátni, miben 
áll az excommunicatio, és pedig a) mi a belső és 
szellemi t. i. a szeretetegységet illeti, ebből az egy-
ház senkit sem zárhat ki, mivel ezen erények a 
szivben honolnak, és mint ilyenek az egyház külső 
joghatóságának nincsenek alávetve, b) Nem zárhat 
ki az egyház senkit az imádság- és egyéb jó csele-
kedetek gyümölcseiből, melyeket a hivek önszán-
dékuknál fogva végeznek érettük; mivel ezek a 
szeretet egységében alapszanak, és igy egyesek 
szabad akaratjától függenek. Azért az egyház soha 
sem tiltotta meg a kiközösitettekért privatim imád-
kozni; — c) de kizárja őket az egyház a szentségek 
felvételéből, a szentmise és nyilvános imádságok 
gyümölcseiből, végre Krisztus Urunk, a bold. Szűz 
Mária s a többi szenteknek érdemkincséből, mert 
ezek oly szellemi jótétemények, melyekre egyedül 
az igaz hivő tarthat igényt, feltéve, hogy az egyház 
által kiszabott kötelességeit is hiven teljesiti. 

Ezek szerint az egyház nyilvános imádságaiból 
való kizárás, privatio suffragiorum Ecclesiae, az 

3) In epist. ad. Galat. c. V. 

excommunicatióban benne foglaltatik. Már pedig az 
egész temetési szertartás nem áll egyébből, mint az 
egyháznak nyilvános imái - és áldásaiból, melyeket 
az a pap személyében végez. Egész következetes-
séggel s elveihez hiven cselekszik tehát az egyház, 
midőn a kiközösitettek- s eretnekektől a temetést 
megtagadja. A római ritualénak ezen rovata alatt: 
Quibus non licet dare ecclesiasticam sepulturam? 
ezeket olvashatni: „Negatur. . . haereticis et eorum 
fautoribus,apostatis a Christiana fide, schismaticis et 
publicis excommunicatis maiore excommunicatione" 
etc. A régi egyháznak gyakorlata kitűnik Optatus 
Milevitanus ezen szavaiból: „Ex quorum (Circum-
cellionum) numero cum aliqui in basilicis sepeliri 
coepissent, Clarus presbyter in loco subbulensi ab 
episcopo coactus est, ut insepultam facérét sepultu-
ram. Unde proditum est. mandatum fuisse, fieri, 
quod factum est, quando nec sepultura in domo Dei 
exhiberi concessa est."4) Kitűnik ugyanezen iratból, 
hogy az eretnekek ezen kizárási jogot szintén gya-
korolták, azért Optatus ezeket veti szemökre : ,;Quia 
ad hoc basilicas invadere voluistis, ut vobis solis 
coemeteria vendicaretis, non permittentes sepeliri 
corpora catholica, ut terreatis vivos, male tractatis 
et mortuos, negantes funeribus locum."5) Még az 
eretnekek temetőjét látogatni is tiltva volt a katho-
likusoknak. Non permittit canon in eorum coemeteria 
introire.6) A catechumenoktól is megtagadtatott az 
egyházi temetés.") Mihez tartsa magát a pap ha-
zánkban, kitűnik az utolsó esztergomi tartományi 
zsinatnak következő szavaiból : „In hoc (catholico) 
coemeterio sepeliantur catholici pie in Domino deee-
dentes. Pro iis autem, qui extra communionem 
ecclesiasticam, aut in communione quidem, at in 
statu gravis peccati notorie decesserant, ob quod 
secundum canones ab ecclesiastica sepultura ar-
cendi sunt, alter constituatur locus, nequaquam 
benedicendus, distinctum habens ingressum. „Sacris 
enim canonibus institutum est, dicente Innocentio 
III , ut quibus non conimunicavimus vivis, non 
communicemus defunctis, et ut careant ecclesiastica 
sepultura, qui prius erant ab ecclesiastica unitate 
praecisí, nec in articulo mortis Ecclesiae reconciliati 
fuerint;"8) azután pedig felsorolják a zsinati atyák 

') De schism. Donatist. lib. III. c. 4. 
5) Ibidem. 
fi) Resp. ad interrog. V. Theod. 
7) L. Joann. Chrys. hom. 69. III. ad. Phil. 
b) C. 12. de sepult. X item C. 1. caus. 24. qu. 2. 
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mindazokat, kiktől az egyház a temetést a canoni jog 
szerint megtagadja,!)) mikint azt a római ritualéban 
is láthatni. — (Folyt.) Schaub János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 14-én. s) Legelső czivódás volt a spanyol 

követtel Romában. I. Napoléon már Spanyolország trónjára 
czélzott, azért ellenségnek akarta felmutatni a világ előtt. 
A hatalmasnál pedig elég az, hogy szerinte valaki ellenség, 
hogy ellene mindent tehessen. 

Miollis tábornok a spanyol követség kapujához négy 
fegyverest állított be. Vargas Laguna, spanyol követ, kér-
dezve, mit akarnak ott a francziák ? válaszul kapta, hogy 
a tábornok rendelte oda őket. Vargas tiltakozott e sértés 
ellen Miollis és Doria-Pamphili előtt, s kérte a hivatatlan 
őrség azonnali eltávolittatását. 

Az al-államtitkár febr. 28-áról válaszolt, hogy a szent-
atya fölötte sajnálkozik a népközi jog eme uj megsértésén, 
tiltakozik is ellene ; azonban ö kath. fölsége maga be fogja 
látni, mily erőtelen a szentatya az ily merények megaka-
dályozására, annyi igazságot fog szolgáltatni a szentszék-
nek, hogy ennek a kath. fölség ellen elkövetett merény-
ben semmi része nincsen. ') Igy játszik a jogtalan erő az 
erőtelen joggal. 

Mart. 2-án Miollis a pápai posta-épületet is zár alá 
vette, a pápai seregeket erőszakkal a franczia hadtesthez 
csatolta, Bracci, pápai ezredest, mivel besoroztatni nem 
akart, száműzte ; ezen uj merény Doria bibornokot uj tilta-
kozásra kényszeritette. 

„A franczia seregek parancsnoka utolsó napokban any-
nyi merényt követett el, hogy a szentatya béketűrése, ha-
bár nem fogyott ki, mindazonáltal nem nyomhatja el azon 
méltatlanságot, melyet szenvedett. A parancsnok elfoglalta 
a posta-épűletet, besorozta a pápai hadsereget, száműzte 
Bracci ezredest, mivel esküszegő nem akart lenni, ugyszinte 
Fries őrnagyot ; végtére zár alá vetette a pápai nyomdákat, 
úgyhogy a szentatya ezekkel nem élhet. Egyetlen egy me-
rény is ezek közöl elég arra, mikint kell venni azon ürügyet, 
mintha a franczia sereg csak azért jött volna be Romába, 
hogy Romát a nápolyi brigantiktól megtisztítsa. Mindenike 
ezen tényeknek a legvégső megvetést tanúsítja a szentatya 
irányában. — Azonban a franczia parancsnok itt sem álla-
podott meg. Hogy merényeit tetézze, négy bibornokot fegy-
veres erővel, házaikból kiragadva, mint foglyokat Nápolyba 
czipeltetett. Lehet-e tovább vinni még a merényt és a visz-
szaélést, s ezt épen azon hadsereg által, mely mondja, hogy 
a szentszék barátja ? A szentatya hallgatott eddig, de leg-
kivált az utolsó merény annyira meghatotta, hogy nekem 
parancsolatot adott tiltakozásra. O szentsége, egészen az 
Isten kezére bizván magát, béketűréssel fogja bevárni, med-
dig menend a franczia sereg merénykedése." 2) 

Meddig menend? A kifosztásig. Doria bibornoknak 

9) Cone. prov. Strig. tit. 9. de discip. 6. de coem. et 
sepult. culex. 

') Martens, T. 4. p. 396. 
' ) Martens, T. 4. p. 348. 

mart. 7-éről kelt jegyzéke tanúságot tesz uj merényről ; a 
jegyzék Miollishez ez : „E pillanatban, délután félkettökor ő 
szentsége saját szemeivel látta, mint tör be egy franczia csa-
pat, dobolva és trombitálva, Quirinál palotájának egyik ka-
puján, s áthaladva a palota udvarán, kiment Monte-Cavallo 
piaczra. A nép ezen elszörnyükedett, s csoportosult, látni, 
mi az, ami itt történik ? A szentatya hinni akarja, hogy a 
csapat ezen betörése tábornok urnák szándéka ellen történt ; 
(?) de látván a személye ellen vitt merényeket, engemet fel-
hatalmazott annak kifejezésére, miszerint a szentatya béke-
tűrése végére jár, s hogy fejedelmi méltósága ezen sértésnek 
orvoslását követeli." 

Miollis még azon a napról válaszolt, miszerint azon 
tisztet, aki ezt parancsolta, azonnal az angyalvárba fog-
ságba téteti. (?) Doria mart. 8-áról válaszolt, miszerint a 
szentatya, a sérelem orvoslásának szándékával megelégszik, 
a tisztnek szabadságba tételét kéri. 

A szentatya el levén zárva a postai közlekedéstől, meg 
levén fosztva a nyomdától is, érthetjük, mily szabadságot 
adna a forradalmi olasz kormány a szentszéknek, mivé lenne 
az ő hazug szólama : ,szabad egyház a szabad államban', 
mely annyi papi elmét még máig is infascinál. Nem maradt 
tehát a szentatyának más, midőn mart. 18-án consistoriumot 
akart tartani, mint a kézi toll, melylyel allocutioját annyi 
példányban leiratta, és saját halászgyürüjével hitelesítette, 
ahány bibornok volt Romában. Ezen allocutioban a szent-
atya mindazon merényeket elszámlálta, me lyek pápai és fe-
jedelmi hatalma ellen a franczia császár emberei által elkö-
vettettek. Doria bibornok a pápai allocutiót mart. 16-án 
egy körlevéllel megelőzte, hogy igy mind a főpap, mind a 
király szava köztudomásra jöjjön. 

Midőn Miollis a pápai hadsereget besorozta, egy ideig 
a pápai cocárdát süvegükön meghagyta ; azonban a szent-
atya, hogy saját hatalma alatt maradt sereget megkülönböz-
tesse azon esküszegőktől, kik a franczia tábornok engedel-
messége alá konyultak, azoknak uj cocárdát adatott. Ezen 
intézkedést, Gabrielli bibornok, aki Doria bibornoknak az 
alállamtitkári hivataloskodásban utódja lett, a diplomatai 
testületnek mart. 20-án tudomásul adta. Miollis ugyan is 
mondá : „a katona csak katonának engedelmeskedjék, nem 
pedig asszonynak : a papi kormány asszonyi kormány."3) 

A császár látván, hogy a pápa szilárdságától semmit 
sem nyer, parancsolatot adott, hogy azon 14 bibornok, kik 
nem romai születésűek, mint a franczia császár alattvalói, 
hazájukba térjenek. Ezek között volt Doria is, igy lett he-
lyette Gabrielli prosecretarius status a szentatyánál. Negye-
dik már, Consalvi, Casoni, Doria után, de még sem utolsó. 
A kiutasitott 14 bibornok lelkismereti kötelességének tar-
totta, nem engedelmeskedni a császár parancsolatának, ma-
radott tehát, mig fegyveres kiséret alatt ki nem űzetett. 
Ezen merény a szentatyát végnélkül sújtotta, mivel igy leg-
lelkesebb híveitől, tanácsnokaitól, munkásaitól megfoszta-
tott. Ez ellen tiltakozott a szentatya Gabrielli bibornok ál-
tal mart. 27-éröl, mely imigy szól : 

„A szentatya parancsából tudatom méltóságoddal, (Le-
fèbvre) miszerint a szentatya soha sem gondolta, hogy azon 

8) Martens, T. 4. p. 352. 
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series, mely a nápolyi születésű bibornokok ellen elkövete-
tett, többi olaszországi születésű bibornokok ellen is elköve-
tessék. E pillanattól kezdve a szentatya átlátja, bogy nem 
csak világi fejedelemsége van Ierombolóban, hanem a pápai 
hatalmát is, melynek tanácsosai a bibornokok, le akarják 
rontani. Ezen üldözésben, melynek az egyház feje ki van 
téve, borzadással lehet felismerni azon elvet, mely a pápa és 
a bibornokok közötti viszonyt el akarja szakítani. Ezt még 
a franczia köztársaság sem tette, habár a legszentebb jogok 
tapodója is volt. Soha egy kath. fejedelem sem sértette any-
nyira a pápa és a bibornokok közötti köteléket, liogy őket 
Romából oda visszatérni parancsolta volna, ahol születtek, 
azon ürügy alatt, hogy ezek az ő alattvalói; annál kevésbé 
szakította el őket, a pápa munkásait az egyház kormányza-
tában, fegyveres erővel. E mindenkorra botrányos merény, 
mind a bíbornoki méltóság gúnyoltatása, mind a szentatya 
személye ellen elkövetett sértés miatt, hihetetlen módon kí-
nozza a szentatya szivét, annál inkább, mivel látja, hogy 
legkedvesebb államtitkára és püspökei ragadtatnak el töle. 
A szentatya jól tudja, mily kárt szenved ezáltal az egyház 
kormánya, alulírottat utasította, hogy panaszt tegyen ily 
méltatlan eljárás ellen ; különben, az Isten akaratára biza-
kodva, erős levén lelkismeretének tisztaságában, örömmel 
szenved üldözést az igazságért. Megtevén mind azt, amit 
tehetett az egydiáz védelmére, a szentatya az Isten védel-
mére bizza az egyházat, s a jövő nemzedékre, hogy ítéljen 
az eseményekről." ") 

Ugyanezen panaszt és tiltakozást Gabrielli bibornok 
körlevélben tudatta a diplomatai testülettel; a szentatya 
azon fölül Vargas spanyol követet, aki azalatt villába ment 
lakni, felhivta, térjen vissza Romába, s legyen tanuja mind-
annak, ami történik. 

Egymás után következvén a merények, a szentatya 
az ő gondosságának, békeszeretetének, jó indulatának tanu-
ságát adandó, következő brevét intézte Napoléon császár-
hoz. Nem remélt ugyan eredményt, de mégis az előre látott 
szakadás előtt az utolsó eszközt sem akarta megkiséretlenül 
hagyni. 

A breve ez : „Kedves fiunknak, a francziák császárjá-
nak. Mióta az isteni gondviselés, saját érdemünk nélkül, 
minket a pápai méltóságra felemelt, te tanú lehetsz a te 
néped és az egész kath. egyház iránti békeszeretetünkről, a 
franczia nemzet lelki nyugalma felőli gondosságunkról, s 
atyai leereszkedésünkről. Jó akaratunkat a franczia egyház, 
a te személyed, és alattvalóid iránti jó szándékunkat magad 
ismered. Jól tudod, hogy minden alkalommal, mennyire 
csak tekintélyünk engedte, igyekeztünk neked engedékeny-
séggel tetszeni, ugyszinte a franczia birodalom és Olaszor-
szágra szóló concordatumban ; te tudod azt is, mily nagy ál-
dozatokat tettünk, saját népünk kárával, a franczia és az 
olasz nemzet javára, nyugalmára, habár ezáltal saját alatt-
valóink kárt vallottak. Hanem te, hála helyett oly sok és 
oly kitűnő jó indulatért, nem szűnsz meg kinozni bennünket, 
midőn képzelt ürügyek alatt szélső válságokra dobtál, lel-
kismeretünket és szent kötelességeinket megtámadtad, vi-

szonzásul a concordatumra, ezt önkényszerü rendeletekkel, 
melyeknek ,szervezetes czikkek' nevet adtál, kiforgadtad, 
minket szándékosan, és jól átgondolva, olyanokra felszólí-
tottál, melyek a józan erkölcstannal, az evangeliummal, az 
egyház megdönthetlen elveivel ellenkeznek. 

A béke és jótéteményeink megjutalmazására, a szent-
szék államai seregeid eltartásának nagy terhét, s táborno-
kaidnak zsarolásait kényszerittettek viselni. 1801 óta ez 
nekünk közel ötmillió romai scudoba került ; te Ígérted en-
nek visszatérítését az olasz királyság pénztárából, de vissza 
nem téritetted. Sőt, hogy megjutalmazzál, elfoglaltad, elsza-
kítottad a szentszéktől a beneventi s ponte-corvoi herczeg-
ségeket, ígérvén ezért a szentszéknek nagylelkű kárpótlást, 
de máig sem tevén meg. 

Ezen ígéreted beváltásául elönkbe adtál oly feltétele-
ket, melyek a népközi jogokkal, az egyház egységével, s 
canonjaival ellenkeznek, melyek a különféle országokban 
lakó liiveink lelki kárára, függetlenségünk lerontására, szel-
lemi szabadságunk megsemmisítésére czélozuak. 

Valóban, az ígért kárpótlás helyett, megtámadtad azon 
államokat, miket egykoron a franczia fejedelmek nagylel-
kűsége és ajtatossága sz. Péter utódjainak függetlenitésére, 
és szabadságára ajándékoztak, s melyek 11 századon át 
minden fejedelmek a keresztények közös atyjának biztosí-
tottak, hogy méltó helyet foglalhasson a királyok között, 
kik az ő szellemi szeretett fiai. 

Végre, ellenséges módra elfoglaltad fővárosunkat, fel-
lázítottad ellenünk saját katonáinkat, postánkat, nyomdán-
kat lezároltad, karjaink közöl kiragadtad tanácsosainkat, 
kik nekünk az egyházi kormányzat teendőire szükségesek, 
te minket saját székhelyünkön fogolylyá tettél, alattvalóin-
kat katonai szigorral elnyomtad. 

Felhívjuk fölédbe a népközi törvényt, a te és saját né-
peid kötelességét ; fölhívunk ellened téged magadat, kit 
mi felkentünk, s az egyház jogainak védelmére feláldot-
tunk ; fölhivjuk fölédbe a Magasságbelinek igazságát. Te 
visszaéltél hatalmaddal, az egyház kárán lábbal tapodtad 
legszentebb kötelességeidet. Te kényszerítesz minket, hogy 
alázatosságunkban a Mindenhatótól kezünkbe letett hata-
lommal éljünk, (anathema) s ügyünk igazságát az egész vi-
lág előtt feltárjuk. Mindazon rosz, amit teszesz, lelkismere-
tedre esik vissza."5) 

PEST, oct. 10. Miután t. Cs. Zs. első idézetét láttuk 
volna, tekintsük a 

2 at. A kettős alatti törvény igy szól: Statutum est: 
quodsi quis regnicolarum, cum dominis archi-cpiscopis, 
vel ecclesiarum praelatis, aut eorum altero, caeteris etiam 
viris ecclesiasticis in hoc regno existentibus, ratione bono-
rum, et iurium possessionariorum quorumcurnque, et praeser-
tim ad majestatem regiam devolvendorum, aliquis contra-
ctus, vel etiam aliqua obligamina hucusque qualitercumque 
fecisset, vel facérét in futurum; tales contractus, at que 
huiusmodi obligamina nullius sint roboris, et firmitatis. 

§. 1. Iramo universae literae, in quibuscumque locis cre-

l ) Martens, T. 4. p. 355. 5) Martens, T. 4. p. 358-359 . 



dibilibus superinde emanatae, et confectae ; inanes habean-
tur, etiamsi esset consensus regius super hoc impetratus. 

§. 2. Hoc tarnen excepto ; si quispiam fortasse praela-
tprum, ad liuiusmodi bona, iam de facto aliquas pecunias 
dedisset, et aperte de datis per eum pecuniis constaret : tali 
eiusmodi pecuniae restitui debeant, quibus restitutis, bona 
illa tandem sint libera." Megjegyzendő itt, hogy Cs. Zs. ezen 
65 articulus felírásának ezen szavait „quae eo casu, restitui 
debet" elhagyta. De bátrak vagyunk Cs. Zs. urat a corp. 
juris-ban „Cynosurae pars prima" eme szavaira figyelmez-
tetni : „Ecclesiasticorum cum saecularibus, de bonis immobi-
libus, etiam interveniente pecunia, contractus non valebit"' 
1499. art. 65. „Oppositium habet prax. Et observare tales 
contractus iubentur"" 171 . art. 97. §. religiosorum. (Ezen § 
pedig igy szól : „Religiosorum porro superiores, contractus 
suorum praedecessorum, cum secularibus débita formalitate 
et solemnitate iuitos, et authentico seripto roboratos, obser-
vare tenebuntur, eruntque obligati.") „Et in rubrica ejusd. 
art. V. iuterventis, et interveniendis contractibus. Et hic 
art. 97. derogare videtur articulo 16. eiusdem an. 1715. 
velut illó posterior." A praxis tehát mást mutat fel, mint 
mit azon törvény akarna. Lássa Cs Zs. ur IX. Pius a sylla-
busban e mondatot : „Ecclesia non habet nativum ac legiti-
mum ius acquirendi ac possidendi" kárhoztatta, miért ? mert 
igazságtalan, jogtalan, életre nem való, hogy ugy van, a 
praxis is tanitja, az ős magyar törvény ezt igy rendezte. 

3. Cs. Zs. harmadik pontjára, mely igy szól : Aliis, 
bona relinquere nequit Ulad. 3. art. 65 azaz Uladislai II. 
regis decretum III. articulus 65, mit sem szólhatunk, mivel 
az idézet hibás, ezen articulusról épen előbb szólottunk. 

4. Ha Cs. Zs. az általam idézendő canonokat tudta 
volna, nem hiszem, hogy Ulad. 7. art. 24 idézte volna, mely-
nek felirata igy szól : „Nemo de rustica progenie natus in 
episcopum eligatur." A canouok igy szólanak : „Nullus 
episcoporum servum alterius ad clericatus officium promo-
vere praesumat, nisi forte eorum petitio, aut voluntas acces-
serit, qui aliquid sibi in eo vindicant potestatis. Debet enim 
esse immúnis ab aliis, qui divinae militiae est aggregandus, 
ut a castris dominicis, quibus nomen eius adseribitur, nullis 
necessitatis vinculis abstrahatur." Can. 1. dist. 54. pedig 
épen ezt rendeli : „Nulli de servili conditione ad sacros ordi-
nes promoveantur, nisi prius a propriis dominis legitimam 
libertatem consequantur, cuius libertatis charta ante ordina-
tionem in ambone publice legatur : et si nullus contradixerit, 
rite consecrabuntur. Porro servus non canonice consecratus, 
postquam de gradu ceciderit, eius conditionis sit, cuius fuerat 
ante gradum." Can. 2. dist. 54 ; hasonlólag szólanak ezen 
dist. 3. 4. 5. 6 canonjai, melyeket mindenesetre kiirtam 
volna Cs. Zs. ur kedvéért, ha a hely megengedné. Ezen dist. 
9-ik canonja pedig igy szól: „Ex antiquis regulis, ex novella 
synodali explanatione comprehensum est, personas obnoxias 
servituti, cingulo coelestis militiae non praecingi. Sed nescio 
utrum ignorantia, an voluntate rapiamini ; ita ut ex liac 
causa nullus paene episcoporum videatur extorris. Ita enim 
nos frequens, et plurimorum querela circumstrepit, ut ex 
liac parte nihil penitus putetur constitutum. Actores siqui-
dem illustris viri, filii nostri Amandi, graviter conqueruntur 
homines suo iuri debitos, alios jam diaconos ordinatos, cum 

non solum post modernum concilium (quod tantorum colle-
ctione pontificum sub omnium saluberrimae provisionis 
assensu constat esse perfectum) huiusmodi personae suscipi 
non deberent : verum etiamsi qui forte iu divinae cultu mili-
tiae arte fuerint, ignorantia faciente, suscepti: elimanati 
prorsus, et exuti religioso privilegio ad dominorum suorum 
possessiones iusta debuerint admonitione compelli. Et ideo 
fratres carissimi, eos, quos supradicti viri actores in clericatus 
officio monstraverint detineri, discussos, et obnoxios appro-
bates, custodito legum tramite, sine intermissione restituite : 
ita ut si quos iam ex his presbyter reperitur, in eodem gradu 
peculii sui amissione mulctatus maneat, diaconus vero aut 
vicarium praestet, aut si non habuerit, ipse reddatur. Reliqua 
vero officia sciant neminem posse ab bac obnoxietate, si con-
vincitur, vendicari, quatenus lioc ordine custodito, nec domi-
norum iura, nec privilégia ulla ratione turbentur." Hogy 
pedig mily különbség volt a rusticus, servus és jobbágy közt, 
Cs. Zs. mindenesetre fogja tudni. Itt is a magyar törvény-
hozás nem akart mást, mint amit régen a canon akart : a 
polgári törvényhozás tehát, vagyis az állam alkalmazkodott 
az egyházhoz. Aki alkalmazkodik, aki utólagosan azt teszi, 
amit más előbb tett : az ennek nem parancsol. Igy tett a ma-
gyar törvényhozás. 

5. Cs. Zs. ötödik idézetét nem találjuk, mert az 1518. 
art. 2. másról szól, mint ez a ,Prot. egyh. és isk. lap'-ban 
áll ; honnan vette Cs. Zs. ur ? csak ugy értjük, lia a prot. 
idézők szokásaira emlékezünk. 

8. Ami a Math. 6. art 45. illeti, ott nyilván monda-
tik : „Ceterum ordinatum est : quod deinceps nemo omnino 
regnicolarum, neque pro decimis, neque pro aliis quibuscum-
que rebus (procul inferius clarius tangetur) sub poenis ibi-
dem imferius expressis, in dicta curia Romana litigare prae-
sumat." De mit ér a törvény, ha nem ismertetik el ? A bulla 
caenae Domini 12 pontja pedig igy szól : „Item excommu-
nicamus, et anathematizamus omnes illos, qui per se, vel per 
alias personas ecclesiasticas quascumque, vel saeculares ad 
Romanam curiam super eorum causis, et negotiis récurrentes, 
ac illa in eadem curia prosequeutes, aut procurantes, negoti-
orumque gestores, advocates, procuratores, agentes, seu 
etiam auditores vel judices super dictis causis, vel negotiis 
deputatos, occasione causarum, vel negotiorum huiusmodi, 
occidunt seu quoquo modo percutiunt, bonis spoliant, seu qui 
per se, vel per alios directe vel indirecte, delicta hujusmodi 
committere exsequi, vel procurare, aut in eisdem, consilium 
vel favorem praestare non verentur ciuscumque praeeminen-
tiae, et dignitatis fuerint." Ulászló törvényével pedig Cs. Zs. 
ur mit sem bizonyít : „Quia nonnuli clerici, — igy szól a tör-
vény — et alterius conditionis plerique homines, tam nobi-
les, quam ignobiles, in curiam Romanam, vel dum aliquis 
legatorum summis pontificis in hoc regnum Hungáriáé mis-
sus introiret, in eins praesentiam incolas huius regni, prae-
sertim simpliciores, exquisitis quibusdam occasionibus, inter-
dum etiam calumniosis in curiam Romanam, vel praesen-
tiam ipsius legati citare, et eos lite mediante, magis ac ma-
gis urgendo, et vexando, ad solutionem alicuius summae com-
pellere ; sicque suam vitam criminose nonnumquam per 
fas et nefas alere, et sustentare consueverunt. 

§. 1. Propterea, ut talium sceleratorum lucro gauden-



1 2 4 6 » 

tiiim illicitu3 questus, et via calumniandi ce3set imposterum; 
per barones, proceres, et communitatem totius regni htiius> 
ordinatum est, et statutum : 

§. 2. Quod deinceps, nullus omnino hominum quempiam 
ratione alicuius negotii, in curiam Romanam, vel praesen-
tiam cuiusvis legati citare praesumat, nisi primum coram suo 
ordinario dioecesano, archi-episcopo, vel episcopo, aut eius 
vicario in causam conveniro, et cum eo iuridice procedere, 
tandemque dum aliqua partium iustitiam sibi vel denegatam, 
aut alias se indebite gravari, et condemnari sentiret, causam 
huiusmodi in curiam Romanam, vel praesentiam ipsius le-
gati, per viam appellationis, et non aliter, provocare, dedu-
cereque, et prosequi possit atque valeat." Tehát nem áll mit 
Cs. Zs. moud „Litigantium per viam querimoniae, nemo 
Romam eat." A magyar törvény csak a perfolyani rendessé-
gét akarta, amit a canonicum is akar mindig. 

A 8 pont végén Cs. Zs e szavakat irja : „Qui ire vult 
Romám beneficiatus, reversales det, quod bona non aliena-
bit. Ulad. 7. art. 65." A corpusban pedig, Uladislai II. Regis 
decretum VII. 1514. art. 65 e felirattal bir: „Beneficiati, in 
Urbem proficiscentes, quomodo regi se.obligare debeant, ne 
mortuis ipsis Romae pontifex bénéficia conférât ?" Nekem 
ugy látszik, hogy igy talán csak nem szabad idézni még a 
,Prot. egyh. s iskolai lapban' sem, mikor a ,Religiot' czáfolni 
akarják; sajnáljuk is a tudós tek. Ballagi Mór urat, hogy az 
ö védszárnyai alatt ily qui-pro-quo napvilágra hozatott. Nem 
árt, ha a szerkesztő az idézeteknek utána néz, mivel tudós 
neve jön compromissioba. Avispa. 

IRODALOM. 
Szentek élete, Vogel Máté, Jézus-társasági atya után magya-
rítva. I. kötet, negyedrét, 374 lap. Kalocsán, ára 1 fr. 

40. kr. o. é. 
Olvasóink már tudják, hogy e családi könyv Kalocsán 

jelent meg, ft. Kubinszky Mihály kanonok s apát ur költsé-
gén, s vezetése alatt fordíttatott néhány fömegyei pap által. 
Több munkát köszönünk már az említett kanonok s papne-
veldei igazgató urnák, melyek közöl néhányat ő irt s kia-
dott, néhánynak Írására s kiadására másokat buzdított, 
Schlör Alajos munkáját pedig épen ily buzgó társak közre-
működésével a magyar irodalomnak ajándékozta. Örülünk 
a jó könyveknek,melyek a jelen és jövő nemzedéknek lelki ele-
delt nyújtanak, buzgóságunkról pedig tanúságot adva, tiatala-
inkat, kik nyomdokainkba lépve, a terhet vállainkról át-
veszik, buzdítják; örülünk, hogy Pest, Eger, Nagyvárad után, 
Kalocsát látjuk ez irodalmi téren : örülnünk kell különösen, 
mikor ily örökbecsű könyvet irodalmunkban szemlélhetünk. 
Vogel Máté jezsuita atya „Szentek élete" a középosztály 
vallásos szükségeinek akart megfelelni, s ebben Németor-
szágnak összhangzó az Ítélete, hogy azon szükségeknek ki-
elégitőleg megfelclt;tehát akármely nyelvre is áttétetnék,azon 
szükségeknek meg fog felelni. Nem hosszú búvárkodásnak 
szüleménye ezen könyv, mikint a bollandistáké ; nem akart 
uj, eddig nem ismert okmányokat a setétbői felfedezni, hogy 
ezekkel a tudomány tárházait gazdagítsa, vagy a kútfők 
után kutatókat kedvesen meglepje. Vogelnek egyetlen egy 
czélja volt, a hitet ápolni, szilárdítani, tevékenységre bírni, 

a jámbor indulatokat felébreszteni, az akaratot a jóra aczé-
lozni, a rosz ellen felfegyverezni. Czélja tehát a ker. épíile-
tesség volt, amire elég volt a tudósok által kiaknázott, nap-
világra hozott aranyat a közhasználatnak, apró kézi pénz 
alakjában érvényesítve, átadni. S a kivánt czélra a tudósok 
munkája túlságosan elegendő anyagot szolgáltatott. 

Aki irodalmi utón akarja a ker. életet építeni, a szen-
teknek egyszerűen irott életét soha nem fogja kikerülni, 
sőt az első lépésnél azonnal ezt fogja legjobb, leghatályo-
sabb eszköznek találni. Nincs müveit nemzet, mely sa-
ját történelmét ne művelné, fiainak az ősök példáit után-
zásul ne mutatná fel. A nemzeti érzelem, a honfiúi eré-
nyek e példányokon gyuládnak fel. A mi ker. erénye-
ink példányképei magok a szentek, történelmünk a szentek 
müveiben folyik le. Ahány történelmi példát állítunk fel, 
annyi szent személyt kell említenünk. A kereszténység nem 
bölcseimi iskola, melyben bizonyos tanokon kivül más 
nincsen, hanem tettdús élet. Hitünk az életbe tör által, 
úgyhogy kinél az életbe át nem tör, nem mondjuk, mintha 
igaz hite nem volna, hanem hogy nincsen eleven, vagy is 
cselekedetekben élő hite. Halott hit nem üdvözített senkit, 
s a hitetlenek mellett az örök kárhozatban vannak elegen, 
kiknek szent volt a hítök, de nem volt szent az életök, jól 
hittek, de nem jól cselekedtek. A szentek élete e nagy igaz-
ságot elönkbe tartja, feddvén, ha másképen élünk, vigasz-
talva, hajó lelkismeretünkbenreményt bírunk az örök boldog-
ságra. Ezt tartotta szem előtt sz. Jeromos, mikor „de viris 
illustribus," sz. Gergely pápa, mikor „libri dialogorum," 
könyvét irta; ezt mások is utánok. Ez volt a szent-István-
társulat szerencsés választása is ; ezt akarták a kalocsai 
fömegyei paptársak is, kik Vogel Mátét magyarra fordí-
tották. 

Ily könyvnek hasznait nem lehet eléggé leírni. Legyen 
családi könyv, családnak könyve, olvastassák vasárnapon-
kint, ünnepekkint, téli esténkint, rendben, vagy bárhol fel-
nyitva, mindig buzdit, mindig fedd, mindig vigasztal, mindig 
erősit a jóban. Igy megy a ker. erkölcstan az életbe át, ele-
ven példákban, igy lesz családi tulajdon, melyből a ker. 
anya beszélni fog a serdülő ifjaknak, az ifjak örömmel be-
szélni fognak az anyáknak, s egymás között megtanultatik 
mindez, anélkül hogy tüzetesen tanultatnék, ismerve lesz 
minden lap, minden szent, mert a családi élet hagyományos 
intézet. E könyv a családi örökségnek tárgyává válik, me-
lyet mindig a buzgóbb fog magának választani. 

Nincs életosztály a polgári társadalomban, mely saját 
szentjét fel nem találná, s benne saját polgári rendjét meg-
tisztelve nem látná. Az isteni malaszt egyetemes, nem osz-
tályoknak, hanem az embernek adatik minden osztályban. 
A ker. tökéletesség átalános kötelezettségű. Mikor monda-
tott : ,estote perfecti,' mindnyájunknak mondatott kivétel 
nélkül. Nem mondatott : ti szerzetesek estote perfecti, vilá-
giak pedig nem ; sem az : ti papok estote perfecti, család-
apák pedig nem ; ti szüzek, ti házasságon kívüliek estote 
perfecti, házasok pedig nem ; mind ez nem mondatott, ha-
nem egyetemes kötelezettséggel mindenkinek mondatott : 
estote perfecti. A manichaeusok kárhozatos tana volt az, mely 
a ker. tökéletességet, egy bizonyos osztályra szorította, ki-
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zárva abból a többit. Mindnyájunknak üdvözülni kell; az üd-
vösség tökéletességet, vagyis alkalmatosságot tételez fel ma-
gára. Végczélünk az üdvösség : perfectum dicitur quod 
aptum est fini. Azért mondta sz. Ambrus is a ker. tanról : 
„cliristiauum dico, perfectum dico," ') és másutt : „finis di-
sciplinae nostrae et studiorum perfectio est."2)] 

Nincs rövidebb mód ennek bevitatására, mint a szen-
tek élete Mindegyikök ezen kötelezettség valóságát hitte, 
vallotta, nem szóval de tettel. 

Lehet ugyan mondani, hogy egy családatya, hivatal-
nok, kézmives, iparos nem köteles azon tökéletességre, me-
lyet a szerzetes magán felmutat ; vagy egy családanya, vi-
lági hajadon nem köteles azon tökéletességre, melyet egy 
apáczán lát ; de nem mondhatja azt, hogy a ker. töké-
letességre átalában nem köteles. A ker. tökéletességnek több 
nemei, több fokai, megszámithatatlan eszközei és cselekede-
tei vannak ; a szerzetesek tökéletessége saját nemű, mely 
nem felel meg a családatyának, saját eszközei, cselekedetei-
nek, melyekkel nem élhet egyki a világban. Legroszab-
bul is tenné a családatya, vagy családanya, ha a ker. töké-
letességet azon eszközökkel keresné, azon cselekedetek-
ben akarná felmutatni, melyek egy szerzetesnél előfordul-
nak : az ily családatya jó szerzetes lehetett volna, de rosz 
családatya lett, ugy látszanék, mintha hivatását éltévesztette 
volna. Kiki azon tökéletességet tartozik keresni, mely hiva-
tásának, életkörének megfelel,azon eszközökkel és jó cseleke-
detekkel, melyek életköréhez illenek. Az élet utjai sokfélék, 
sokfélének látszik lenni a ker. tökéletesség is,habár mindenütt 
csak ugyanazon cárit as,működve saját körében. Azért vannak 
a kath. egyháznak szentei minden osztályból, minden életnem-
ből, korból, hivatásból, mert kiki igyekezett azon körben 
lenni tökéletes, melyet neki az Isten kiszabott e földön. A 
király, a minister, a hivatalnok, az ügyvéd, a pápa, a püs-
pök, kanonok, szerzetes, plébános, katona, mesterember, 
pásztor, volt tökéletes király, minister, hivatalnok stb., vagy 
is olyan, amint az Isten akarja. Mondatik : ,sacerdos se-
cundum cor Jesu', ez minden hivatásra mondathatik : rex, 
papa, minister, episcopus, paterfamilias etc. secundum cor 
Jesu. Mindnyájan követjük Jézust, kiki saját életösvényén. 

, Néhány osztályból kevés szentet ismerünk ; ez csak azt 
mutatja, hogy azon osztály sok nehézséget gördit az élet 
útjára, de az üdvösség sehol sem lehetetlen, mindenütt lehet-
séges. 

S Vogel Máté által irott, e magyar fordításban kiadott 
„Szentek élete" e czélnak megfelel. 

A ker. élet egyenes utjain vezeti az olvasót. Nem le-
het a szentek életének leirásában kikerülni a természetfö-
lötti tüneményeket, az isteni malaszt csudatevő működéseit, 
hiszen ők a szentlélek templomai, választott edényei voltak, 
telve annak malasztjaival, vele élve, benne élve,általa élve: 
a Szentlélek működései, az isteni malaszt pedig természet-
fölötti, úgyhogy a szentek életében nagyobb csuda volna 
csuda nélkül lenni, mint csudákról hiressé válni. De, 
ezen természetfölötti mőködéseket is tudja Vogel a közem-
bernek, a tökéletlennek, a bűnösnek is épülésére forditani 

' ) Expos, in ps. 118. serin. 12. n. 51. T. 2. p. 543- E. ed. Yen. 1748. 
*) L. 4. ed interpoll. David c. 7. n. 20. T. 1. p. 812 E. 

minden szentnek életleirásához „gyakorlati tanulságot" 
csatolva. Ezt ugyan az olvasónak kellene tenni ; de az iró 
tudta, hogy ezt sokan elhanyagolhatják, azért ő mint kész 
tanulságot nyújtja az olvasónak, nehogy hasonló legyen ahoz, 
aki az ízletes ételeket csak vizsgálja, de egyhez sem kap, hogyr 

éhségét csillapítsa,vagy aki a gyümölcscsel megrakott fát csu-
dálja, de hogy gyümölcséből magának is szakitana, arra nem 
gondol. Ily olvasók haszon nélkül olvasnak; hogy ez ne 
történjék, Vogel a „gyakorlati tanulságokban" elejét vette. 
E könyvből eddig csak az első kötet jelent meg ; hogy a má-
sodik és harmadik kötet is mihamar megjelenjék, ezt a t. 
vevők fogják lehetővé tenni. A lelkipásztorok, amint lehet, 
alánlják a családoknál, jobb könyvet nem ajánlhatnak, ez 
fogja az ő müködésöket gyümölcsössé tenni, előmozditaui, 
akkor, mikor ők nem működhetnek. Nekik, a lelkipászto-
roknak is igen hasznos e könyv, nemcsak hogy a gyakorlati 
alkalmazásokat alkalmasan tegyék a szentbeszédekben, ha-
nem hogy tanításaikat e gazdag példakincstárból értékesít-
sék, támogassák, érdekessé tehessék. 

Kötelességünk még a munka kezdeményezőjének, a 
kanonok urnák élőbeszédjét közölni, melylyel e munkát a 
magyar kath. közönségnek bemutatja. — (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
Az egri érsek és a székesfőkáptalan oct. 4-én, ö Fölsége 

magas névnapján, ő Fölségéhez táviratilag hódoló föliratot 
küldött. A tántoríthatatlan hűségnek, az ősi magyar lelke-
sedésnek a királyért eme nyilatkozatát ő Fölsége, legma-
gasabb tetszése mellett, a főcancellár által legkegyelmeseb-
ben megköszönni méltóztatott. 

A prágai székesfőkáptalan Nepomuki sz. János erek-
lyéit, a nagy értékű kincsekkel együtt a háború alatt Salz-
burgba szállította, anélkül hogy erről az avatottakon kívül 
valaki tudott volna. Oct. 6 án az ereklyék Salzburgból 
elvitetve, oct. 20 án ismét a székesegyházban lesznek. — 
Elég jellemző a civilizált porosz hadseregre, hogy ily kincs 
sem lehetett biztosságban előttök. Egykor a vandalok és 
lierulok elől épen igy szabadították az értekes tárgyakat : 
ma a poroszoktól szabadítják. 

,Sürgőny'-ben olvassuk, hogy a g. kath. szamosuj-
vári megyéhez tartozó Kraszua, Közép-Szolnok vármegyék-
ben és Kővárvidéken 1862 és 1864-ben történt congrua-
összeirás nem fogadtathatván el alapkulcsul, a mostohább 
sorsú plébánosok segélyezésére a kath. vallásalapból éven-
kint 10,000 frt. utalványoztatott, azon meghagyással : hogy 
ezen összeg a plébánosok között a congrua-hiány 2/7 rész 
aránya szerint, számadás mellett, a püspök által kiosztassék, 
kijelentetvén egyszersmind, hogy a vallásalap nagyobb se-
gélyezési terhet nem képes elviselni. 

A bécsi kormány Dudik Beda tanárt küldte ki, 
hogy a krakói egyházi megyének azon fekvő birtokairól, és 
ezeknek jogi czimeiről a kormánynak kimerítő jelentést 
tegyen, melyek Muszkaországban vannak. A muszka kor-
mány 1846-tól óta követeli, hogy a határaiba esö kath. egy-
házi javak eladassanak, s igy az austriai alattvalók Musz-
kaországból kizárattassanak ; legújabban eme követeléseivel 
erélyesebben lépett fel. Muszkaországban a törökországi zsi-
dónak is szabad birtokolni, de az austriai kath. püspöknek, 
plébánosnak nem szabad. Dudik kimerítő jelentése módot 
ad magas kormányunknak, hogy a krakói egyházi megyé-
nek minden birtokjogait érvényesíthesse. Megyünk a mű-
veltségnek elébe, mivel egymást meg sem tűrhetjük. 

Dagmár, dán herczegnő, a muszka korona-örökös arája, 
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sept, végen a prot.vallást Czarskoe-seloban abjurálta, megke-
reszteltetett, szakadár vallású lett. E szokás, hogy a muszka 
császári herczegek arái saját hitöktől apostatálva, muszkák 
lesznek, csak második Katalin óta van behozva, s eddig 
csak protestáns herczegnők tették. Ezelőtt, mikint a többi 
udvaroknál, a király polgár leányt vett nőül. V. Károly 
császár neje is a hires augsburgi bankár leánya volt, I. Pé-
ter anyja Nariskin, neje Lapukin volt ; János testvére Sol-
tikof, Teodor pedig Grruhatzka é3 Apraxin családból háza-
sodott. II. Katalin önszántából változtatta meg prot. vallá-
sát, habár nem erkölcseit Í3 egyszersmind. Zsófia anhalti le-
ány, nem lett ugyan példásabb, de muszka vallású mégis 
lett. Pál, hessendarmstadti leányt vett, később würtember-
git, mindkettő a házasság megkötése előtt a protestantismust 
abjurálta. I. Sándor neje badeni, Constantin testvéreé ko-
burgi, Miklós czár neje porosz királyi, Mihály testvéreé wür-
tembergi Illona, mind abjurálták prot. vallásukat. A mai 
czárné hossen darmstadti, Constantin neje szász altenburgi, 
Miklós neje oldenburgi, Mihály neje badeni herczegnők, 
most szakadár vallásnak, akik mind ezelőtt protestánsok 
valának. II. Katalintól kezdve, 80 év alatt, csak 11 herczegnö 
vetette el a prot. vallást, tisztelte a misét, a szenteket, val-
lotta a hét szentséget, a purgatoriumot, vetett magára ke-
resztet, egyszóval adoravit quod prius contempsit. Távol 
van tőlünk, hogy a pétervári udvar ezen törvényét egyáta-
lában roszalnók, sőt formaliter helyesnek tartjuk, benne a 
vegyes házasságot kárhoztatva, tehát a kath. egyház tanát 
igazolva látván : csak azt nem fogjuk fel, hogy a szabad-
elvű lapok mindidáig erről hallgatnak,amelyek egy kath.káp-
lánról is képesek hatszor beszélni. Hogy a prot. lapok ezen 
partie honteuse-ről mit sem szólnak, emberileg megértjük. 
Távol van tőlünk az is, mintha azon herczegnők igaz átté-
rését kétség alá vonni akarnók ; a megtérés, ha őszinte, di-
cséretes hódolat az igazság előtt ; de mégis ki kell monda-
nunk, hogy a külső körülállások ezen áttéréseket igen nagy 
árnyékba helyezik. Különös ugyan is, hogy ezen áttérés 
soha máskor nem történik, mint a házasságnál. Spiritus ubi 
vult spirat, ezt tudjuk ; de különös, hogy ezen muszka spiri-
tus rögtön spirat, mihelyt ily házasságról van szó, s amint 
megkötetik a házasság, az ara catechetát kap Pétervárról. 
Előbb látszik tehát igaznak tartani a szakadár, hamisnak a 
protestáns vallást, semmint felőle felvilágosittatnék ; s csak 
akkor világosittatik fel, mikor már a határozat megvan, s 
Írásban Pétervárra küldetett, hogy a muszka vallás igaz. 
Ez a házasság, vagy is a muszka férfi a házasságban nagyon 
begyőzö ok, úgyhogy neki, sőt csak nevének, s leánykérő 
szavának kell a prot. herczegnö előtt megjelenni, a persua-
sio azonnal megszületik, hogy a muszka vallás egyedül 
igaz vallás, a protestantismus pedig kárhozatra viszen. A 
muszka cs. herczegekben, mihelyt a prot. fejedelmi házakba 
leánykérőkint beléptek, leghathatósabb hitküldéri hatalom 
lakozik, — csakhogy e hatalom mai napig a kath. fejedelmi 
udvaroknál vagy nem jelentkezett, vagy pedig hatalomból 
egyszerre gyengeség lett. 

Collot, franczia pap pénzt gyűjt egy Mária szobornak 
felállítására a Carmel hegyén, erre a szentatya áldását meg-
nyerte. A pénzadományok különösen Franczia- és Spanyol-
országban fognak gyűjtetni. 1851 óta Szűz Máriának tiszte-
letére templomok és szobrok megszámlálhatatlan sokaság-
ban emelkedtek. A szentatya erre maga adott fényes példát, 
midőn a spanyol-piaczon a nagyszerű Immaculata szobrot, 
régi márványból emeltette. Keleten az Immaculata tisztele-
tére még ilyesmi mindeddig nem történt. Collot tehát, Is-
tenbe vetett bizalommal, hozzá fog a vállalathoz. A szobor a 
carmelhegyi zárda háta megett emelkedő dombon állana ; ta-
lapzata három emeletü toronyka lenne ; az alsó emelet az 

ó-szövetséget ábrázolná négy föprófétával.a középső az uj-szö-
vetséget négy evangélistával,a harmadik a mennyországot négy 
angyallal, folötteReginaangelorum,apostolorum,prophetaruin. 

Az angol ,Punch' élczlap a jelenlegi békéről ily képet 
adott. A ,béke', mint szűz, fehér öltönybon Vulcanhoz belép, 
sírva panaszolván, hogy az ipar, kereskedés pang, a gyárok 
vesztegelnek, a munkásoknak nincs kenyerök. Vulcán a leg-
nagyobb munkában van, alig hallja a panaszokat. ,Béke' csu-
dálkozva kérdezi : „hát önnek mindig van munkája ? gyára 
soha sem vesztegel ?" „Soha nem volt annyi munkám, mondá 
Vulcan, mint amióta Pluton fegyvergyárosa lettem. Nézze, 
a megrendelések ezek : 500,000 porosz gyútüpuska, — 
200,000 angol karabély, — 300,000 Chassepot-puska, 
2,000,000 tonna vas pánczélos hajókra, — 500 vastorony 
monitorokra. Lássa, Vulcannak van munkája, ő Pluton 
fegyvergyárosa."— A ,béke' csakugyan vigasztalódhatott 
ezeken. 

Francziaország egy régészeti kincscsel lesz gazdagabb,s 
ez Richelieu bibornoknak feje. 1792-bena jocobinusok Sorbona 
sírboltjait is feltörték, a bibornok sírját kiemelték, bebal-
zsamozott testét nem annyira szétvagdalták, mintsem hiennák 
gyanánt, kézzel szétszakgatták. A halott testnek feje messze 
elgurult, egy házaló, ki kevéssel jobb volt a többinél, felkapta, 
köpenye alá elrejtette, s haza vitte. Félvén azonban, hogy 
ha házában e fej megtaláltatik, ö nyaktilóra jut, a fejet 
ketté fűrészelte homloktól a fül felé, hátulsó részét eldobta, 
arczát megtartotta. A bajusz, szakáll megvan rajta, az orr 
behorpadott, a száj nyitva van, a fogak sérületlenek. Azon 
házalónak unokái a szükséges okmányokkal o félfejet a kor-
mánynak átadták. 

Gruizot uj könyvet irt, ,elmélkedések a keresztény-
ségről.' A sok nemes érez mellett van sok sár is benne. Indu-
lási poutja hamis, mert a kereszténységet elméletileg isteni, 
gyakorlatilag pedig csak emberi intézménynek tekinti, azért 
a kath. egyháztól elszakadt sectákat ép oly tagjaiul tekinti 
a kereszténységnek, mint a kath. egyházat, s mindeniknek 
fönmaradást kiván. Mint politikus, nem tartóztathatja ma-
gát, hogy ezen sectákat, mint pol. pártokat számba nevegye, 
mindeniknek fény- és árnyoldalait, erejét, és gyengeségét 
ne pontozza ; de mindezt csak emberi, földi szempontból. 
Ugy látszik, hogy e jeles elme inkább hátrál az igazságtól, 
semmint hogy hozzá közelítene. 

A muszka kormány mindig tovább megy a kath. egy-
ház ellen vitt üldözésben. Bizonyosan ez hálából történik, 
hogy a Coászár a gyilkos golyójától megszabadult. De van 
Isten az egekben, aki az egyház üldözőit soha büntetlenül 
nem hagyta. Hány romai császár halt meg természetes ha-
lállal ? Melyiknek sikerült uralkodó családot alapítani ? * 
Egynek sem. — Legújabban a muszka kormány a krakói 
püspökségnek Lengyelországban fekvő javait foglalta le. — 
Qua mensura mensi fueritis. 

Horn hazánkfia Párisban felolvasást tartott a gépről. 
Ez az ő eszménye. Századunkat a gép századának nevezte. 
,Savanna' gőzös átszelvén gépkerekeivel az Óceánt, e század-
nak nevet adott. Ha az alkotmányok kovácsolását, a sza-
badságok rendezését, a szavazatok létrehozását kérdezik : 
századunkat gépiesnek, gépnek kell mondani, mivel sem al-
kotmányt, sem szabadságot, sem őszinte szavazatot nem is-
mer, hanem csak gépiest, amint ezt e szabadelvűek előre el-
készítik é3 vezetik. E gépdiadalmat a franczia encyclopoe-
distáknak írja fel érdemül. A tudomány anarchiáját, az en-
cyclopoediát, igy dicsérni, valóban igen gépies, igen szarvas. 
El van ragadtatva Horn, ha gyárba belép ! Szabadság szere-
tetének révedezése ! O boldog gépiesség, gépies boldogság, 
melynek czégéro német nyelven == Horn. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaca és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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kesztői tudósítás. 

Az egyházi temetésről. 
Si décréta Romanorum pontifi-
cum non habetis, de neglectu 
atque incuria estis arguendi ; si 
vero habetis et non observatisi 
de temeritate estis corripiondi 
et increpandi." Decret. I . dist. 
XX. can. 2. 

I t t azonban egy nehézségre a k a d u n k , melyet 
hal lgatássa l mellőznünk nem szabad. Az excommuni-
catio u g y a n i s csak azt sújtja, ki tiszta öntudat- és 
szabad elhatározásból az anyaszen tegyház isteni te-
kinté lyénekel lenszegül , azér t is a canoni j og szerint 
a t r ina monitio előzi meg annak kihirdetését . *) Ex-
communicat io fe r tur propter contumaciam. U g y 
látszik tehát, min tha az egyház nem minden aca-
tho l ikus ellen különbség nélkül , hanem csak egye-
dül azok ellen mondhatná k i az excommunicat iót 
minden következményeivel együt t , kikről az ér intet t 
ha tározat szól ; má r pedig ez csak a formális haere-
t icusra vonatkozik, mert ez mond ellen az anya -
szentegyháznak tiszta öntudat ta l és szabad elhatá-
rozásból. E r r e a következőkben felelünk. 

Az egyház mindenki t formális ere tneknek te-
kint , k i ny i lván más hitet vall v a g y külön vallás-
felekezetre tér át, feltéve a kellő életkort. E z t bizo-
ny í t j a az egyháztör ténelem is minden századon ke-
resztül . A zsinatok k imondják az anathemát különbség 
né lkül mindenkire , ki va lamely az egyháztól elvetett 
tan t ny i lván vall, és őt, bá rk i legyen az, kebeléből ki-
zár ják. „Si quis d i x e r i t . . . ana thema sit." Az apostolok 
és a szenta tyák egyszerűen és feltétlenül t i l t ják az 
eretnekekkel i társalgást , a k á r szándékos legyen a 
tévtan, aká r szándékon kivül i 2 ) V. Márton pápa 
bul lá ja „Ad evi tanda" szintén a m a feltevésből indul 

i) Tit. 3. 10. 

ki , hogy minden haereticus, mint i lyen, különbség 
nélkül az egyház i bünte téseknek alávetendő, és 
csak a kü l ső közlekedésre vonatkozó t i la lmat vonja 
vissza, mivel ez az eretnekek szaporodása miat t már 
lehetet lenné vált. De épen ezen kivétel föltételezi az 
egyház i tö rvény kötelező erejét egyéb pontjaiban, 
az ismeretes jogelv szerint : „Exceptio firmát regu-
iam in casibus non exceptis." A legerősebb bizonyí-
ték , m e ly egy kivételt sem enged , az apostoli 
szentszék által a püspököknek in facul ta t ibus 
qu inquenna l ibus adott hatalom, absolvendi ab hae-
resi et apostasia a fide et schismate; és az egyes 
megyéknek abbeli határozata, mely szerint minden, 
a kath . hi tre visszatérő eretneknek és szakadárnak , 
csak imper t i ta absolutione ab excommunicat ione 
propter haeresim, lehet a szentségeket kiszolgáltatni . 

Az anyaszentegyház ezen g y a k o r l a t á n a k alapja 
ama lényeges kü lönbségben rejlik, me ly a forum 
externum és i n t e r n u m , seu sacramentale között 
létezik. A forum externumi jogha tóságra nézve ezen 
elv á l l : Ecclesia iudicat de externis. De manifestis 
loquimur , secretorum autem Dens cognitor et iudex 
est.3) Az egyház, mint kü lső jogintézet (különbség-
gel a forum in ternumi joghatóságtó l , melyet a 
poeni tencziatar tás szentségében gyakoro l ) egyedül 
a kü lső fac tum u t án itél, amin t ez t á rgy i l ag előtte 
fekszik ; semmi további Ítélet ezen forumához nem 
tartozik. Ide vonatkozólag I I I . Incze p á p a i gy n y i -
ta tkozik : „ Jud ic ium Dei veritati, quae non fallit 
nec fallitur, semper inn i t i tu r ; iudicium au tem 
Ecclesiae n o n n u m q u a m opinionem sequ i tu r , q u a m 
et fallere saepe contingit et falli ; propter quod 
contingit interdum, u t qui l igatus est apud Deum, 

2) II. Joann. 10. „Siquis venit ad vos, et hanc doctri-
nam non affért, nolite recipere eum in domum ; nec ave ei 
dixeritis." Cypr.ep. ad. Corn : „Nulla cum talibus commer-
cia, nulla colloquia misceantur, simusque ab eis tam separati, 
quam sunt illi, ab Eecclesia profugi." Leo serm. 67. „Nihil 
vobis commune sít cum eis, qui catholicae adversantes fidei 
solo sunt nomine christiani." 

3) Cap. Tua de sím. cap. Erub. 11. dist. 32. 
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apud Ecclesiam sit solutus, et qui liber est apud 
Deum , ecclesiastica sit sententia i nnoda tus . . . 
U n d e quandocumque poenitentiae signa praeces-
ser in t , si tarnen quis morte praeventus abso-
l u t i o n s non potui t beneficium obtinere, quamvi s 
absolutus apud Deum fuisse c r eda tu r , nondum 
t a m e n h a b e n d u s e s t apud Ecclesiam absolutus ." 4 ) K i 
teliát külsőleg oly hitet vall, mely nem az a n y a -
szentegyházé, azt kebeléből k izár ja a tudós X I V . 
Benedek pápa szavai szer in t : ,,Qui exterius verbo 
vel facto al iquem negaret fidei ar t iculum, retento 
tamen inter ius assensu ad i l lum. . . in foro externo 
esset puniendus t amquam liaereticus.5) De váljon 
nem tartozik-e azok közé, k ik habár külsőleg az 
egyház testétől elválasztvák, mégis az anima eccle-
siae-hez tar toznak, és azért kegyelmei től á tha tva és 
lelkesitve sz. Ágoston szer int : „Sententiam suam 
nul la pert inaci animositate d e f e n d u n t , q u a e r u n t 
autem cauta sollicitudine veri tatem, corrigi parati , 
cum invenerint, nequaquam sunt inter haereticos 
deputandi . 6 ) Ezekről egyedül a Fiu- is ten, ki A ty j á -
nak jobbján ül, fog itélni. — (Folyt.) Schanb János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir . Fölsége f. é. sept. 14-ről kelt legf. el-

tározásával Lonovics József amaziai cz. érseket, 
val. belső t i tkos tanácsost, m a g y a r kir. l iétszemély-
nököt kalocsai érseknek, — Biró László, scutarii cz. 
püspököt , szatmári kanonokot, s a m a g y a r kir . 
udvar i cancellária udvar i tanácsosát szatmári püs-
pöknek, — Pankovics Is tván cz. apátot, görög kath. 
consist, tanácsost, s a m a g y a r t anu lmány i b izo t tmány 
ülnökét munkács i püspöknek, — Jeke l fa lussy Vin-
cze almisii cz. püspököt pozsonyi nagyprépos tnak 
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

PANNONHEGY, sept. 30-án. Korunk ugy megszokta 
már a köz- és magánügyek folyamára vonatkozó értesítése-
ket, hogy nem csekély mérvben elégedetlenné válik, vagy 
épen roszat sejt, ha valaki fátyolt vetvén a történtekre, el-
zárja előtte a betekintés lehetségét. 

A pannonhegyi szent-benedekrend 1866-ik évi septem-
beri káptalanának lefolyása közöltetett ugyan egy magyar 
lapban ; de e sorok irója nem hiszi, hogy azon értesítés ki-
elégítette volna mindazon résztvevő sziveket, melyek e káp-
talanhoz szép reményeket kötöttek, vagy legalább is kérdő 
pillanatokat emeltek ! S valóban a kath. egyház hívei sok-

4) Innoc. III. cap. 28 de seut. excom. 
5) Bened. XIV. de syn. dioec. L. 7. cap. 32. n. 4. 
«) Epist. 43. 

kai bensőbb viszonyban élnek egymáshoz, hogysem ily je-
lentékeny egyházi testületnek életmozzanatai iránt közö-
nyösek maradhatnának, vagy maradniok szabad volna, „dum 
patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra," 
mondja az apostol. 

Fölveszem tehát a tollat, hogy lehetőleg kimerítő ké-
pét adjam a fönemlitett káptalannak. v 

A káptalan egybehivatott sept. 17-re. Egybehivatásá-
nak okát bőven kifejti Kruesz Chrysostom főapát ő méltósá-
gának megnyitó beszéde, melynek ide vonatkozó lényeges 
részeit kiirva közlöm. „Főtisztelendő káptalan, Krisztusban 
kedves rendtársim ! Szivem mélyéből üdvözlöm önöket ez 
ünnepélyes alkalommal, midőn először szólok sz. szerzetünk 
képviselőihez idegen tanuk nélkül, mint e szerzet atyja és 
fővezére ! Ha nem mondanám is, kitalálnák önök, hogy e 
pillanatban keblem nagyon hasonlit a hullámzó tengerhez, 
melyben ezer érzelem szövi messze-messzeterjedő gyűrűit ! 
Nem tudom, képes leszek-e c zajlás mellett mindazt tisztán, 
s kellőleg indokolva kifejezni, mit ma kifejeznem kell, és 
elhallgatnom nem szabad ? Bizom a jó Istenben. Mindenek 
előtt czélszerünek látom, mintegy hidat építendő, a mult évi 
novemberi programm egyes pontjaira hivatkozni. E pro-
gramm minden szavát tiszta meggyőződésem szülé ; annak 
elveit ma is vallom, s bizom a jó Istenbe, hogy mig élek, 
vallani fogom. Ebben ünnepélyesen kimondám, hogy én nem 
tartom magamat szerzetül, hanem csak a sz. szerzet egyik 
tagjául, habár e tagot főnek hívják is ! Mint ilyen fölhívtam 
volt az összes rendtagokat, hogy mellém sorakozva, a főt ép 
s egészséges testté egészítsék ki, mert a közös czélt csak 
közös — összhangzó erőkkel lehet elérni. Kimondtam, hogy 
a mi ezélunk fölséges, mely abban áll, hogy, midőn saját üd-
vünkhöz zarándokolunk, ezernyi ezer embertársunk javát 
is eszközöljük ! Valamint a közös czél, ugy meghatározva 
az ösvény, mely e czélhoz vezet. Ez ösvény a kereszt 
utja, melyen az Üdvözitő járt, s melyen őt atyáink követték, 
kik önzetlen szeretettel, édesörömest odaadák lelki s testi 
erejöket, az emberiség üdveért emelkedő oltár emésztő láng-
jaiba. E gyönyörű példák emlékezete visszaidézé lelkemben 
az apostol eme szavait „Igitur et nos tantam habentes im-
positam nubem testium, deponentes omne pondus, et cir-
cumstans nos peccatum, per patientiam curramus ad propo-
situm nobis certamen, adspicientes in auctorem fidei et con-
summatorem Jesum, qui proposito sibi gaudio, sustinuit cru-
cem confusione contemta." (Hebr. 12. 1.) 

Ezen öröm elöérzetében kiálték rendtársimhoz : sora-
kozzunk e szeut ösvényen, melyen nem önkény, hanem a 
szabályok szent fénye uralkodik, melynek engedelmesked-
vén, mindenekelőtt minakaratunkat hozzuk áldozatul, s ez-
zel mindenünket ! 

Mikint köriratomban, ugy ma is ünnepélyesen vallom, 
hogy e nagylelkű, önfeláldozó engedelmesség a szerzetes 
élet alapföltétele és fő föladata — az Isten barátságának 
záloga, és az egyedüli ut, mely a czélhoz vezet! 

Nem csuda, mert ezen engedelmesség az Isten törvé-
nyeiben alapszik, és azokra vonatkozik, magában foglalván 
egyrészről a vezeklés, önmegtagadás, és mindennemű lemon-
dásnak, — másrészről a szent czélra szánt hő és ernyedetlen 
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munkásság erényeit, melyek nélkül életünknek nincs ér-
telme, szivünknek nincs valódi nyugalma, sem létünknek 
jövője. E tények öntudatában emelém föl hangomat, s szivem 
mélyéből kiálték : távol legyen tőlünk minden önkény és 
törvénysértés ! Hol az önkény dúl, onnan elfordul az Isten 
irgalma, s az önkény bűnei ostorokat fonnak a társulat szá-
mára. 

Fölséges hivatásunk öntudatában fönhangon kiálték 
Krisztusban kedves testvéreimhez : sorakozzunk a czél körül, 
a szép ösvényen, melyen — mint zászlóvivő oly örömest 
járnék elő — példát adván minden jóra. De megemlékezvén 
gyarlóságaimról, s nem levén elrejtve előttem saját erőm kor-
látoltsága, előre kimondám, hogy Isten után rendtársaim jó-
akaratában bizom ; hogy nehéz ügyeinkben föl fogom ke-
resni, tanácsukat kikérni, közremüködésöket igénybe venni. 
S ime megjött az alkalom ! én összegyiijtém körülöttem 
rendtársaimat, nemcsak azért, hogy adott szavamat bevált-
sam ; hanem főképen azért, hogy leróvjam a törvény iránti 
köteles tiszteletem adóját. 

Az 1865-i választó-káptalan egyik óhaja volt, hogy az 
uj főapát a legközelebbi szünidőben káptalant tartson, mely-
nek kötelessége leszen : a szerzet belügyeit rendezni. Az in-
dok, mely ez óhajt szülé, mély és alapos. Minden szerves 
testben ugyanis a véges természet gyarlóságánál fogva meg-
gyül a kóranyag, mely, ha a természet-kiszabta uton a szer-
vezetből ki nem vettetik, előbb utóbb fölülkerekedvén, an-
nak föloszlását idézi elő. Már pedig minden szerzetes testü-
let valóságos szervezet, melyben tehát szintúgy, mint bár-
mely másban, meg- meggyülnek a bajok. Ezen bajok orvos-
lásával a törvényhozók bölcsesége, és a hosszú századok ta-
pasztalása a káptalanokat bizá meg; s nein ok nélkül, mert 
mi sem nyújthat alkalmasb eszközt a kitűzött czélra, mint a 
káptalan, ha ez csakugyan az, aminek lennie kell ; t. i. a 
rendtagoknak Isten szive szerinti gyülekezete, mely önba-
jait a szeretet kettős törvényének világánál vizsgálja, és az 
alapszabályok iránti hűség balzsamával gyógyitja. 

E szerint a káptalannak nem lehet más föladata, mint-
hogy a szerzetes élet mozzanatait az alapszabályok értelmé-
ben megitélje, és rendezze, jótékony hatásukat előidézze és 
fölhasználja, a károsakat eltávolitsa, s igy a sz. szerzet czél-
ját biztosítsa, életét megvédje. Az élet mozzanatai pedig 
igen is változók ! majdnem naponként merülnek föl uj meg 
uj tünemények, melyek szerzetes életünkre, belbékénk és 
üdvünkre visszahatnak, melyek tehát uj meg uj rendszabá-
lyokat tesznek szükségesekké. Ez az oka annak, miért ren-
delik el a rend alapszabályai ép ugy, mint a közegyház ca-
nonjai, a káptalannak időszakilag visszatérő megtartását. 

Főtisztelendő káptalan ! líendithetlen meggyőződésem 
tartja, hogy oly törvényeket, és szabályokat, oly gyógysze-
rek- és eszközöket, melyeket az élet viszonyai, és a szer-
vezet természete jelelnek ki, elhanyagolni nem szabad, nem 
is lehet anélkül, hogy a hanyagságot újonnan támadott mé-
lyebb és veszélyesb sérvek meg ne boszulnák ! E közmeg-
gyözödé8 hatalma alatt állván, egy perczig sem haboztam 
a választó-káptalan óhaját végrehajtani. Igaz, e vállalatunk-
nak nem igen kedveze e szomorú esztendő, melyben a rend-
kivüli, meliőzhetlen, tetemes költségek sorozatához, az érzé-
kenyen sújtó csapások még hosszabb lánczolata csatlako-

zott ! Mindezek nemcsak a pénzerőt csökkentették, hanem 
folyton zavarák kedélyünket, szórakoztaták figyelmünket, s 
igy a fontos tanácskozmányokra szükséges előkészületeknél 
is nem csekély mértékben gátiának ; mindamellett nem ké-
telkedtem, bármily áldozat mellett is teljesitni a sz. szerzet 
óhaját ; mert: 1) ez óhaj sz. törvényben alapszik ; 2) mert 
testületünk bajainak orvosoltatását nem ohajtanom nem le-
het ; s végre 3) mert a világeseményeinek legújabb folyama 
komolyan int, hogy belügyeinket rendezzük, működésűnk 
sikerét biztosítsuk, állásunkat erősítsük, nehogy a kicsa-
pongó áradat hullámaitól elsodortassunk. S itt legyen sza-
bad kellő átmenet végett, egy pillanatot vetnem a nagy vi-
lágesemények rejtélyes folyamára. E pillanat csakhamar ki-
tünteti, hogy sz. egyházunk ős ellensége ritkán szövé na-
gyobb ügyességgel és eredménynyel, mint ma, azon cseleit, 
melyekkel szentegyházunk jogait aláásni, tanait meghazud-
tolni, erényeit gyanusitani, szolgáit megutáltatni, s hiveit 
elidegeníteni törekszik ! Sokat elért már abból, mit elérni 
akart ; de váljon lehetséges-e, hogy egyházunk ellenében 
végleges és örök győzelmet arasson ? Mi, kik az isteni gond-
viselés- és ígéretben hiszünk, és sz. egyházunk isteni erede-
tén nem kételkedünk, e véggyőzelmet épen oly lehetlennek 
tartjuk, mint azt, hogy a tévely a világ rendévé, a gonosz-
ság az üdv és boldogság alapjává, a sötétség az élet egye-
düli föltétévé váljék. Azt hiszszük tehát, hogy csak uj és 
nagyszerű kisértetek napjait éljük. De annyi mégis áll, 
hogy az ellenség nagy előnyöket vivott már ki, s hogy nem 
ismerjük még a határokat, ahol az Isten mindenható keze e 
szavakat irá : ,idáig s ne tovább !' Ime sz. egyházunk már 
számtalan tagján mélyen megsebezve — vérzik, szent fején 
méltatlanul megtámadva — sohajtozik. Nekünk pedig nem 
elég az ellen győzelmeit egyszerűen tudomásul vennünk * 
nem is elég közös anyánk fohászait fiúi részvéttel kisér-
nünk ; hanem kell, hogy a sz. ügy végleges diadalára erőnk 
szerint közreműködjünk, annál inkább, mert ezen ügy mé-
lyen és elválaszthatlanul összeforrott saját üdvünkkel. Ugyan 
is, ha a jelenségek nem csalnak, ugy látszik, hogy a nagy 
megpróbáltatás órája felénk is közeledik, és ezen óra int, 
hogy minmagunkkal számot vetvén, vizsgáljuk meg védmü-
veinket, katonai hűségünket, és készültségünket, — ren-
dezzük a csatárlánczot és állapitsuk meg a vezényszava-
kat, hogy egymást megértsük s annál alaposabban intéz-
kedjünk. 

Megkísértem belállapotunk rajzát, s hogy föladatomon 
könnyítsék, azon erényekről szólok, melyek nélkül hivatá-
sunkat be nem tölthetjük. 

1. Mint papok, tartozunk egyházunk tanítását ismerni, 
hirdetni és védeni, s életünkkel kifejezni, tartozunk félté-
keny szeretettel ragaszkodni az egyház sz. testéhez, részt-
venni fájdalmaiban, áldozni jóléteért s örök fiúi hódolattal 
viseltetni az egyház sz. feje iránt. — 2. Mint szerzetesek ön-
magunkat köteleztük az evangeliumi tanácsok követésére, 
ha ezeket megvetnők, állásunk nem volna egyéb öntagadás-
nál, ellentétnél in nomine et omine, nem volna egyéb önel-
vetésnél. —3. Mint tanitói testület, kötelesek vagyunk a tudo-
mányok színvonalára emelkedni, hogy tanítványainkat is oda 
emelhessük. Ha ezt nem tennők, megcsalnék az országos bi-
zalmat, és megbélyegeznők önmagunkat, magunkra vonván 
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a felelősséget mindazon kárért és gyalázatért, melyet kö-
zönyünk és hanyagságunk által a közhazára, a közegyház-
ra, és saját^ testületünkre hoztunk. — 4. Mint terjedelmes bir-
tok kezelői, kötelesek valánk a reánk bizott talentumot ugy 
használni, hogy lehetőleg dús kamatozás mellett, képessé 
tett volna bennünket azon czélok előteremtésére, amelyek-
ért sz. szerzetünk Pannon dicső hegyére telepíttetett. 

Vizsgáljuk meg tehát gazdászatunk hiányait s ha meg-
ismertük, intézkedjünk czélszerüen. E téren szabadon ren-
delkezhetünk, mi sem állja utunkat, hogy jobb meggyőző-
désünk szerint ne módosítsunk, ha kell, gazdászati rendsze-
rünkön. . . csak meg ne felejtkezzünk azon nagy értékű 
igazságról, miszerint a jó gazda nemcsak jövedelmeit bizto-
sítani, hanem s mindenek előtt kiadásait szabályozni s mér-
sékelni tartozik, s végre Isten áldását se felejtsük ki számí-
tásainkból. Isten áldása erkölcsi értékünktől függ, ez pedig 
azon hűségtől, melylyel hivatásunk iránt viseltetünk. A 
rendtársak nagyobb része a nevelés és oktatás terén foglal-
kozik. Kérdem, megelégszünk-e e téren minmagunkkal, 
meg-e az eredménynyel, vagy a kivivott köztisztelettel ?" — 
Következtek az e téren jelentkező hiányok, különösen föl-
tüntetve a szerzetes növendékek kiképeztetésében halaszt-
hatlan javítások rajza, melyek után a szónok igy folytatá : 
„itt is szabadon rendelkezhetünk, a sz. czél tűzi ki az irányt. 
Rendezzük tehát intézetünket ; de emellett el ne feledjük, 
hogy az ifjú rendtársnak az intézeten túl is nagy szüksége 
van a jó lelkű mentorra, leginkább pályafutásának kezde-
tén ; karoljuk föl tehát őt, karoljuk föl egymást, hiszen test-
vérek vagyunk, s közünk van egymáshoz ; azért mindegyi-
künk kötelezve van emelni a közjón, valamint az egyesek 
értékén ! Sok itt a teendő, s bizonyos, hogy semmit sem fo-
gunk eszközölni valódi alap nélkül. 

Ez alap — a szerzetes élet tisztasága, a valódi áldozat-
készség, az önmegtagadás s a minden rendbeli törvények 
tisztelete. Vizsgáljuk meg, szilárdul áll-e ezen alapunk ? E 
pontnál csakhamar észreveendjük, hogy oly harcztéren ál-
lunk, melyen az emberi természet vivja nagyszerű harczát 
Krisztus követői ellen. „Ki utánam akar jönni, tagadja meg 
magát, vegye vállára keresztjét és kövessen engem," mondá 
az Ur ; tagadja meg magát ! tagadja meg természetét. Oh de 
a természet borzasztó ellenség, s a csatában néha a legjobb 
akaratú csatár is megsikamlik ! azért az egyes elesések ne 
ejtsenek még kétségbe ; de igen is fájdalmasan jajdulnánk 
föl akkor, ha a küzdő elvetné fegyverét s örökre megadná 
magát, — jajt kiáltanánk ott, hol a gyarlóság kerekednék 
fölül s tagadná az erény jogát, — veszélyt látnánk ott, hol 
a szerzetes élet lényegével merőn ellenkező tünemények 
szokássá, napirenddé válni fenyegetődznének, mert oly he-
lyen megnyílnék az örvény. Például, ki szivében megta-
gadná a szegénységet, az megtagadná az Üdvözítőt s ide-
gen bálványt imádna ; kérdem, hogy maradhatna ő meg a 
tiszta erkölcs ösvényén ? Tanitsuk fiainkat nélkülözni, ak-
kor elégedettekké teszszük őket. Az önkény veszélyes a kor-
mányzatban, de százszor veszélyesb a társak közt, hol ez 
százfejü hydrává válik, mely naponként megkívánja a maga 
áldozatát, s ha ki nem pusztítjuk, ö emészt föl bennünket ! 
Oltsuk tehát fiaink szivébe a törvény tiszteletét, értessük 
meg velők, hogy hiszünk az Ur szavainak, melyeket any-

nyiszor ajkainkra veszünk „Bonum mihi lex oris tui, super 
millia auri et argenti." — (Zs. 118) „Ideo dilexi mandata 
tua super aurum et topazion." (127.) 

Az írás e szavai az imára vezetik figyelmemet, a ke-
resztény szívnek ezen élet elemére, a szerzetes férfiú legna-
gyobb fegyverére, mely nélkül ki nem küzdheti a dicsőség 
koronáját, mert nélküle csak igen hiányosan végezheti napi 
munkáját, épen meg nem fejtheti erkölcsi föladatát. Nevel-
jük tehát fiainkat szóval és példával ugy, hogy megértsék, 
miszerint az ima csak ugy érdemli meg nevét, ha az isten-
dicsőités napi adóját alázatos és töredelmes szivvel a szere-
tet arany csészéjében nyújtja. „Vigilate et orate, ut non in-
tretis in tentationem," mond az Üdvözítő ; én pedig szere-
tettel liivom föl rendtársaimat, állítsuk helyre ez erkölcsi véd-
sorompókat, jelöljük ki az óvszereket; int az idő, itt az al-
kalom, javítsunk minmagunkon, szóljanak a nagy ügyek-
hez, én részemről minden szép, jó és nemes eszmét örömmel 
karolandok föl ; mert nem irtózom sem a munkától, sem az 
áldozattól, csak azt ne kívánják tőlem, hogy a görbét egye-
nesnek, a nyomort boldogságnak, a bünt erénynek mond-
jam ! Ezt önök nem is fogják követelni ; önök elég erősek 
arra, hogy az alanyi érzelmeket, más szóval az önzést, a 
tárgyilagos szükség parancsainak alárendeljék. 

A mi föladatunk tárgyilag kiszabva és szorosan meg-
határozva létezik a szent szerzet kezdete óta ; mi nem al-
kottuk azt, s nem is változtathatunk rajta. Egykor hatal-
munkban állott a testületbe lépni, vagy nem lépni ; de soha 
sem állott s nem is állhat hatalmunkban a testület lényeges 
szervezetén változtatni. Az alapítók a sz. Benedek rendét 
akarták meghonosítani e hazában — örök időkre, — azért 
javadalmait minden erőszak ellen megvédeni törekedtek : 
„Quod si ipse contra statuta mea quid inique agere, vel ac-
quirere voluerit, mondja sz. István király a megyés püspök-
ről, ante Deum judicem vivorum et mortuoruin in die iudicii 
se contendere mecum sciat ! (Dipl. fund.)] Ha dicső királyi 
alapitónk ily fenyegetéssel illeti azt, ki világi javainkhoz 
nyul, váljon közönyösen venné-e, ha valaki a szellemi kin-
cset támadná meg, melyért ő annyit áldozott ? E szellemi 
kincs pedig — maga a szerzetes élet, és annak tevékeny-
sége, mely által népének, országának létét bistositani vélte 
és akarta. Minden szerződés a feleknek jogot ad, de kötele-
zettségeket is ró reájok, melyek nem egyebek negatív jogok-
nál. Önök bizonyára tapasztalták, hogy valamint a magas 
kormány, ugy az egyház élénk részvéttel kiséri a szerzetes 
rendek életmozzanatait s ezt jog- és kötelességszerüleg te-
szik ; hiszen kötelességükben áll az egyház ez életfáját ápol-
ni, védeni, és gyümölcsözését biztosítani. Igen, a szerzetes 
rendek a kath. egyház elsőrendű harczosai, kik csak ugy 
vívhatják ki a győzelmet, ha a kiszabott ösvényen szabály-
szerüleg harczolnak; azért az ő teendőjök kezdettől fogva 
ép oly élesen ki van szabva, mint az egyháznak czélja — 
melyért küzdenek, és küzdeniök kell, ha szerződés-sértésről 
nem akarnak vádoltatni Isten és ember előtt ; ha valakiről, 
rólunk bizonyára áll, mit.. . . Palástliynk mond : „mi felelősek 
vagyunk lelkünkkel Istennek, nevünkkel unokáink előtt." 

Ezen öntudattal rendezzük belügyeinket, szilárdítsuk 
meg mindenek előtt a — belfegyelmet. — E fegyelemnek 
legalább oly fokúnak kell lenni, mely az önzést, szeszélyt, 
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veszélyes élvvágyot lebilincselve tartván, a sikerhez szüksé-
ges erkölcsi eröt, törvénytiszteletet és kitartó munkásságot 
biztosítsa ! Mindezek nélkül hasonlítanánk a féreg által ösz-
szemorzsolt rostokhoz, melyek a kötszert nem tűrvén, a leg-
gyengébb szellőre is szétposlanak. A fegyelem nem csekély 
része a szerzetesi szegénység ! En nem akarom, nem akar-
hatom, hogy rendtársaim a szükség nyomorában sinlődjenek; 
de kérem a Mindenhatót, hogy velem együtt szeressék az 
egyszerűséget s az önkénytes nélkülözést Isten kedveért. 
Azt akarom, hogy rendtársaim értsék át a szerzetes — a papi 
javak rendeltetését : „Vis ne res monasterii tibi commissi 
custodire, in usus Ecclesiae, fratrum, "pauperum et peregri-
norum convertere?" — kérdi a megáldandó apátot a püspök. 

„Volo," feleli amaz épen ugy mint akkor, midőn azt 
kérdi : „Vis ne castitatem, sobrietatem, humilitatem, patien-
tiam cum Dei adiutorio in te ipso custodire et subditos talia 
edocere ?" — „Volo — volo !" mondám én is — és megtar-
tom szavamat ! 

De sikert csak ugy remélek — ha rendtársaim 
megértenek ! s önök megértenek — kik annyiszor megmu-
tatták — hogy a világeseményeiben jelentkező isteni itélet 
iránt fogékonyak, hogy átérzik a teendők halmazát, vala-
mint az igazság és becsületesség szózatát ! 1842, 48, 55 és 
1865 — mely években káptalanok tartattak — jótékony 
fényoszlopok szemeim előtt. Azért társaim jóakaratán nem 
kételkedvén, leborulok Isten színe előtt — s sz. malasztért 
esedezvén, mondom : „Veni Creator Spiritus !" 

Főapát ő méltósága, kinek ajkai már annyi üdvöset 
hirdettek, annyi szépet s jót hallattak s lángbuzgalmu pél-
dája tétetett is, e beszédével tüzé ki nemcsak a czélt, hanem 
az irányt is, melyen annak elérésére törni kellendett a gyű-
lésnek. 

A fölváltva mondott isteni kegyelemért esdő ima után 
olvastatott sz. Benedek szabályának a rendtagok köztanács-
kozásokbani részeltetésére vonatkozó 3-ik fejezete, s a 
választó-káptalanban már működött tisztviselők t. i. kápta-
lani jegyzők és szavazatszedők, nemkülönben az egyházi 
törvények által előirt ujoncz- és szerzetesfogadalmat tevő 
növendékeket vizsgáló két bizottmány tagjai választat-
tak meg. 

A már korábban megállapított rend szerint káptalani-
lag választott s munkára kiküldött négy szakbizottmány 
előlegesen kidolgozott tervének alapján, a főapát s átalában 
az elöljárók s az alárendelt tagtársak közti viszonylat, gaz-
dászat, tan s fegyelmi ügyek vétettek tárgyalásul. 

Tudvalevő, miszerint szerzetünk sz. Benedek szabá-
lyát tart ja alapul ; de épen ennek, valamint az egyházi 
törvényeknek is értelmében alkottatnak a korigényelte 
részletes határozatok, melyek a szerzetes élet magasztos 
czélját, az egyház- és államra nézve fontos hivatását, s a 
sokszor nem épen kedvező korszellem szigorú bírálatát 
tekintetbe véve, körvonalozzák a teendőket. 

A főapát, elöljárók s többi rendtársak közti viszonylat 
meghatározására az 1855-ik káptalani rendszabályok voltak 
szem előtt. Ha a rendfőnök szerzete boldogítása vágyán 
kivül más egyebet nem ismer, ha nem magának, de igen a 
rendtársaknak él, ha minden tetteinek rugója a szeretet, 
melynek szelleme mintegy szárnyakat ád neki, melyen föl-

emelkedve, sasszemével a valódi szépnek mivoltát láthatja, s 
kezében a miivészség szellemi vésüjét tartva, a magasabb 
jónak képzetét a véges lényekben is némileg megvalósítani 
képe3 : s viszont a rendtagok szivök s elméjöket féltékeny-
ség nélkül szabad rendelkezés a főnek átadják, ha még 
leikeikben szent a tekintély, mely előtt az akarat meghajól-
hat anélkül, hogy a sziv megalázva érezné magát ; akkor 
ugy hiszszük, nem igen szorgoskodnak kiszabni a végső 
szélig a két felet illető jogok s kötelmek netovábbját ; kü-
lönben is erkölcsi szivátalakulást nem törvények halmaza, 
nem holmi észbeli leczkézések, hanem a szeretetből folyó 
engedelmesség hajthat végre. Azért csakhamar megerősít-
tetvén az ezen érdemben hozott szabályok, közéjök igtatta-
tott a káptalan ama kívánsága : miszerint kéressék meg ő 
szentsége, hogy a főapátsági lelki joghatóság kellő gyakor-
lására szükséges megyei zsinat- és canonszerü megyei 
látogatási engedélyt — mely jogot a cassinoi benczék, mint 
hasonló, sőt egyenlő kiváltságuak, eddig is bírták — meg-
adni kegyeskedjék. 

Határozatba ment továbbá az is, miszerint a jövőben 
választandó főapátok kinevezésök után a szentszéktől kér-
jenek megerősítést, mely X-ik Leo pápa bullája erejénél 
fogva nem kívántatik ugyan meg, mert a canonszerüleg 
választott főapát egyszersmind az apostoli szentszék tekin-
télye által megerősítettnek tekintetik; de a körülmények 
változta, nemkülönben többször támadt zavar s kételyek 
miatt kívánatos, hogy mint más consistorialis apátok, prae-
conizáltassanak jövőben a sz. mártoni főapátok is. Megálla-
pittatott a főapátsági kormányt kiegészítő rendnagyok — 
seniores — száma, kiknek tanácsával, sőt némely ügyekben 
beleegyezésével él a főapát, és pedig némelyek hivataluknál 
fogva u. m. perjel, alperjel, lelki helyettnök, fiókapátok, és 
széküresedéskor az apátságok perjelei, ujonczmester, letét-
nök, központi jószágkormányzó, hittudományi s gymnasi-
umi tanárok hivatalbeli idősbjei, székházaink főnökei s még 
16 káptalanilag választott. Végre tüzetesebben meghatároz-
tatott, mily eljárást kövessen a rend a főapáti széküresedés 
esetében. 

A szerzet javainak kormányzása, a mezei s házi gaz-
daság s pénzkezelés czélszerübb rendezése élén egy köz-
ponti jószágkormányzót kiván látni a szerzet, kinek 
felelősségére a szükséges fölügyelés és intézkedés bizassék. 

Meghányattak a szükséges beruházások s az ezek 
által igényelt segédforrások. Kiterjeszté figyelmét a kápta-
lan a roszabb karban levő plébániák javítására, különösen 
a templomok—mint ő magának szivéhez forrott jegyeseinek 
épen föntartására — s czélszerü csinosítására kiváló gondot 
kiván fordítani. Megemlékezik ő szentsége a pápa szoronga-
tott helyzetéről s hódoló tiszteletét s fiúi kegyeletét tettle-
gesen az által akarja tanúsítani, hogy pápai kölcsönre 2000 
forintot ajánl föl ; mire Sárkány Miklós ő nga indítványozza, 
hogy nemcsak a mult dicső példák által, hanem saját keb-
lünk érzelmeitől is indíttatva, a szerzet ő szentségének 
föliratban küldje rendithetlen ragaszkodása zálogát ; a föl-
olvasott e tárgyú levélért ő mga köszönetet mond az apát 
urnák, s kéri a Mindenhatót, hogy sz. Péter sziklájához s 
ezáltal Üdvözítőnkhöz ragaszkodva, az összeomló hullámok-
tól el ne ragadtassunk ! 
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A szerzetesek nemcsak az átalános ker. erényekbe 
tartoznak magokat gyakorlatilag beleélni s igy a szentség 
eszménye képéhez naponként jobban közelíteni ; hanem a 
magasztos evang. tanácsok megtartására is kötelezik mago-
kat, melyek : a kész engedelmesség, vagyis az akaratnak 
minden jogszerű fönsöbb hatalom által hozott törvények 
szentsége előtti meghódolása, s a törvényes elöljárók kezé-
boni letéte; önkénytes szegénység s szeplőtelen tiszta élet. 
Részletezését az ide vágó határozatoknak e lap körén kivül 
esőnek tartom, különben is csak minket érdekel: azért 
egyedül azt jegyzem meg, miszerint az 1855-ik, tridenti sz. 
zsinat 25-ik ülésének a szerzetesekre vonatkozó fejezetei 
értelmében, hozott szabályok megerösittetvén, ujolag életbe-
léptetésük komolyan sürgettetett, mi, kellően átérezve annak 
szükségességét, készséggel fogadtatott azokhoz leendő hiv 
alkalmazkodás nyilvánítása mollett azon tudatban, miszerint 
ha valaha, most kell tettleg tanúsítanunk, hogy az Isten 
kegyelméből már 9 század óta Pannonhegyén székelő rend 
még évezredes életre is méltó. Az eszme, melyet lelki átala-
kulásunkra vonatkozólag ö méltósága a főapát már régen 
fölkarolt, s melyen léte minden öröme- s fájdalmai közt édes 
reménynyel csüggött, mint egy szüntelen lelke előtt lebegett 
szép kép, most a fegyelem tárgyalásánál kitárult előttünk s 
némi epedő vágyban tört ki : vajha azt megvalósítva mutat-
hatná mielőbb be a világnak ! — Igen, vajha az engedel-
messég sz. erénye éreztetné az igazságot, miszerint ámbár a 
szerzetes akaratával az előljáró rendelkezik : épen ez által 
van az igazi szabadság birtokában, mely az érzékiség lán-
czának lerázásában s a föntebbiekhez való emelkedettségben 
áll ; csak ha Isten, ki egyedül méltó bírásunkra, velem van, 
magához vonz, s minden idegentől megszabadít, vagyok, 
tökéletesen szabad ! 

„Florentem literarum statum, Religionis quoque et 
virtutum regularium efficacissimum, ac prope unicum esse 
praesidium adsero. Ubi primum in coeuobiis studia elan-
guerunt, omnem quoque disciplinae reguláris honestatem ad 
nihilum redactam, rerumque temporalium curam illico sub-
secutam, cum mundo et vanitatibus eius initum fuisse stricto 
foedere commercium, ex quo subinde prodiit totius monasti-
cae perfectionis dosolatio," irja tudós Mabilonunk. (Libr. de 
stud, monast. t. 1. c. 8.) Szerzetünknek a kitűzött „praedi-
eate et docete" hivatásnál fogva egyik íö szép föladata a 
tudományokat művelni, ápolni, s hatáskörében mind élő 
szóval, mind közhasznú dolgozatokkal terjeszteni, e czél 
elérésére a tauügybon központi tanulmányi igazgatóság 
szerveztetett, mely a főapát tekintélyével működik, s az 
egyes tanári értekezletek határozatai végrehajtás előtt neki 
lesznek fölterjesztendők ; tagjai a pannonhegyi rendnagyok, 
hittudományi s gymnasiumi tanárok s győri igazgató : ezál-
tal a szerzetben létező szellemi erők összpontositva, azoknak 
határozott iránybani öntudatos és sikeres müködhetése 
ezéloztatik. 

Intézkedett a káptalan az állami tanárvizsgákra nézve 
is, hogy e biztosítékot is megadja a szerzet a hazának s 
kormánynak, mi végre semmi áldozattól sem fog irtózni ő 
méltósága. 

A hittudományi s gymnasiumi tantárgyak külön cso-
portozatai szerint osztályok alakulnak, s közölök a hittudo-

mányi kiterjeszti figyelmét a ker. kath. nép lelki szükség-
leteire is, ima- s épületes tartalmú könvekröl gondoskodik, 
s már is Intay Vazul füssi jószágkormányzó „Jézus és sz. 
Mária élete" czirnii terjedelmes müve kiadatni határoztatott. 
Különös érdekeltséget tanúsítnak a szerzet édes reményei-
nek, a papnövendékek nevelése érdekében tett intézkedések 
s határozatok, melyeknél fogva tudományszakok szerint 
irodalmi osztályok fognak alakulni, hogy magukat irodalmi-
lag is műveljék. 

Főbb vonásait akartuk adni a 6 üléssel szept. 20-án 
„Te-Deummal" befejezett végrehajtott káptalannak. Több 
részről kényes helyzetünk korlátolt közlésünkben, a hiányt 
pótolja némileg a káptalanok üdvös eredményéhez csatolt 
remény, melyet igy fejez ki Trithemius „Maxima vis stabi-
litatis nostrae in capitulo ponitur, si rite celebetur. Capitu-
lum enim est conservatio ordinis, incremcntum disciplinae 
reguláris, adunatio unitatis. In eo namque moribus datur 
integritás, mentibus augetur puritas, vitae reguláris instau-
ratur aequalitas, ibi Abbas de regimine suo instruitur, ibi de 
periculo curae pastoralis avisatur, ibi quid faciat, praecipi-
tur, quid vitet, amore Dei prohibetur." 

Adja Isten, hogy az elhintett magvak a legjobb szán-
dékú keblekben kikelvén, szebb nap fényénél virágozzanak 
s gyümölcsözzenek, hogy az legyen rendünk, minek lenni 
kell mindig a szerzetes testületeknek, t. i. a kath. egyháznak 
gondosan ápolt erény virágokban dús kertje ! Dr. Bita. 

IRODALOM. 
„Szentek élete" Vogel Máté jezsuita atyától. (Vége.) 

„ É r t e s í t é s . A jó olvasmányok hasznos voltát hirdeti 
az Ur, ki megparancsolta a szent íróknak, hogy a szent 
könyveket írják ; hirdeti az egyház, mely a jó könyveket 
mindig pártolta; hirdeti a trienti sz. zsinat, melyben a jó 
könyvek érdekében üdvös határozatok hozattak ; hirdetik 
a tartományi zsinatok, melyek a hivatalosokat a jó könyvek 
írására ösztönzik ; hirdeti a tapasztalás, mely a jó könyvek 
olvasásából sok jó eredményt mutat föl ; hirdeti a jelen idők 
szüksége is, melyben az olvasásvágy mindenfelé emelkedik, 
s nagyon kívánatos, hogy a nép kezébe több jó könyvek 
jussanak, melyek az alaptalan históriákat, vagy gonosz irá-
nyú könyveket pótolják, s a káros olvasmányokat kiszorít-
sák. E czélra ugyan különféle ismeret szolgálhat ; azonban 
a „Szentek Élete" erre mindig különösen alkalmasnak tar-
tatott. Az Isten és anyaszentegyháza szenteiben a keresz-
tény hit bajnokait látjuk, kik azt, mire Isten az embereket 
tanította, tettel vitték végbe ; s nemcsak a keresztény élet 
szépségéről tanúskodnak, hanem bizonyságot tesznek arról 
is, hogy ezen keresztény élet nemcsak lehetséges, hanem 
Isten kegyelméből igen is könnyű s minden bizonynyal sok-
kal édesebb s boldogitóbb már a földön, mint a hitetlen s 
erkölcstelen élet. A szentek életének olvasásában a jó ke-
resztény nép kedves órákat tölt, s nem egy derék keresz-
tényről tudjuk, hogy hitének élete leginkább akkor fejlede-
zett, midőn mint gyermek a szentek életét olvasta, vagy pe-
dig azt olvastatni hallá. A történet és mindennapi tapaszta-
lás ebbeli tanúsággal szépen bővelkedik. S ha az irás mon-
dása szerint mindaz, amit csak az Isten íratott, arravaló, 
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hogy ami hasznunkra szolgáljon ; ugy a szentekről is lehet 
mondani, miszerint nem azért éltek, hogy elfeledjük őket, 
kiket Isten, mint jó keresztényeket, engedelmes polgáro-
kat, jámbor szülőket, határozott lelkű hitvallókat, életöket 
feláldozó martyrokat, példás szüzeket, hasznos és okos em-
bereket, szóval az emberiség legnagyobb jótevőit — azért 
adott nemzeteknek és az egész világnak, hogy az utódok is 
épüljenek rajtok és legyen a bekövetkezhető sovány eszten-
dőkben is mivel táplálkozniok a hitélet emelkedése után 
törekvő istenes lelkeknek. Valóban mennél nagyobb korunk-
ban a hit iránt való közönbösség, mennél gondatlanabbul 
hanyagoltatnak el az üdvösség malaszt-eszközei, annál kivá-
natossabb oly müvek terjesztése, melyekben azon példás 
emberekről tétetik dicséretes emlékezet, kik a szent hitért 
mindent odaadtak, s amig éltek, a hit szerint éltek s az 
üdvösség eszközeinek használatában szorgalmasak voltak. 
— Ezen üdvös czélból alakult Kalocsán egy vállalat, mely 
Vogèl Máté jeuzsuita atya által szerkesztett s Weninger Xav. 
Ferencz jezsuita atya által kiadott „Szentek Eletét" magya-
rul kivánja közrebocsátani. Ezen könyv az eredeti nyelven 
rövid idő alatt három nagy kiadást ért, és a katholikus nép-
nek nagy kedvére talált. Ajánlására szolgál, hogy a dolgot 
világosan adja elő, nem hosszú s nem rövid, a csudás ese-
ményeket nem szaporítja, de el sem is hallgatja, fölemlíti 
azt, mi a szentekben csudálatra méltó, és azt, mi követésre 
szolgál. Alapos, és mégis nem az unatkozásig szőrszálhaso-
gató. Czélja pedig igen nemes, azaz : oktatni, tanitani, gyö-
nyörködtetni, vigasztalni, óvni, inteni, a keresztény élet meg-
szeretésére birni, a hitben megerösiteni, a bűnösöket megté-
ríteni, a gyarlókat buzdítani, a jókban a jámborság érzé-
sét föntartani. S ezen nemes czélját leginkább a gyakorlati 
tanulságokban törekszik szerző elérni, melyekben a dolog-
hoz illő szentírási mondatokkal és a szentatyák irataiból 
kölcsönzött idézetekkel teszi az olvasmányt hasznossá. A 
könyv irálya könnyen érthető levén, minden rendű házi nép 
sikerrel használhatja, s majd, ha főleg téli időben esténkint 
a jó családanya felnyitja a könyvet, tán a részben fonogató 
hallgatók üdvös igazságokat fognak megszívlelni, s amint 
tapasztalásból tudjuk, az ily könyvek hatása nemzedékek-
ben tükröződik vissza. E czélhoz mérve ezen kiadást nagy 
negyedrétben tettük, füzetenkint 10 ivvel szolgálunk, egy 
tiz ives füzet árát tiszta tartós papíron harmincz krajczár-
ban o. é. állapítván meg. Magától értetik, hogy ily áron ily 
könyvet csak akkor lehet adni, mikor az ember maga is leg-
inkább a czél szent voltát tartja szem előtt, de még azokban 
is, kik a -munka terjesztésén fáradnak, felteszi, hogy még 
csak megérdemlett elismerést sem várnak tisztelet-példány-
ban, sőt a szállítási költségeket is (lia szükség) vagy (ma-
guk lia tehetik) áldozzák, vagy pedig a vevőkre róják. 
Könyvárusi utat azért kerülünk, mert ebben a dolgokban 
nm. pártolóink, a megyei hivatalok és lelkes paptársak sok-
kal többet segithetnek ahiveknagy lelki hasznára. Tekintve 
azt is, hogy fejlődő irodalmunk e téren csak az ügybarátok 
által hozott áldozatok erejével terjedhet, részünkről az első 
füzet kiállítását minden előleges előfizetési árnak beszedése 
nélkül saját költségünkből eszközlöttük, bizalommal remé-
nyelvén, hogy a szétszállitandó füzetek a következő füze-
tek kiadására kiszolgáltatják a szükséges költséget. Mihez 

képest valamint a nm. főpásztorokat felkértük, ugy a lelki-
pásztorsággal foglalkodó buzgó paptársainkat is kérjük, 
hogy a könyv terjesztésére szokott buzgóságukkal közre-
munkálni ne terheltessenek. A beszedett árt, ha megyei uton 
Kalocsára a megyei hivatalhoz küldetik, legbiztosabban 
megkapjuk. Minden füzetért csak akkor kell fizetni, midőn 
kézbe vétetik. Nemcsak anya-megyénk buzgó lelkipász-
torainak közvetítése által, hanem országunk több jeles, fő-
leg magyar ajkú megyéiben a munkának gyors terjedést 
Ígérünk és óhajtunk. A magyar szentekre annak helyén 
különös tekintet fog lenni. Úgyszintén függelékben szándé-
kozunk néhány hasznos társulatról említést tenni. Mihez ké-
pest a munka egész terjedelmét jelenleg nem tudni. Igaz, 
hogy mi legjobban szerettük volna az egész munkát egy-
szerre, fíizve vagy bekötve a megrendelőknek átadni, s ezt 
főleg azért, hogy a kis füzetek szét ne szóródjanak (mit a 
jelen esetben a lelkipásztorok gondos tanácsai ki fognak 
pótolni ;) ámde az is igaz, hogy a nép könnyebben fizet rész-
letben harmincz krajczárt, mint egyszerre négy—öt uj forin-
tot. Különben a kalocsai főmegye esperesi kerületeiben tör-
téntek oly biztosító megrendelések, melyek szerint az illető 
lelkipásztorok lekötik magukat, hogy bizonyos számú pél-
dányokat ők kifizetnek, ha kelnek, ha nem kelnek el nálok, 
még pedig, ha a nyomatási szükségletek kívánják, előre lete-
szik az árt, s ők ha akarják fiizetenkint, lia akarják az egé-
szet egyben fogják átvenni. Ily uton a czélt is elősegítheti 
s aki akarja, csak a teljes példányt fogja majd átvenni. Ren-
delkezzenek ebben a nm. föpásztorok és értelmes lelkipászto-
rok bölcs belátásuk szerint. 

Végül meg kell érintenünk, miszerint az ugyan sze-
münk előtt állott, hogy a nagyérdemű szent-István-társulat 
egy hason czimü könyv kiadását folyamatba vette ; de ebben 
csak ösztönt találtunk e munka kiadásra ép ugy, mint mi-
kor egyik tanár ir valamit, teszem a lelkipásztorkodás tu-
dományát, s a másiknak is kedve jön egy másik ily tárgyú 
munkát irni. Mindazon előnyöket,hasznokat, melyek a szent-
István-társulat által jeles s nagytekintetü férfiaktól szer-
kesztve kiadott „Szentek életét" méltán megilletik, nem-
csak hogy elismerjük, sőt dicsérjük s kivánjuk is, hogy ezen 
igen hasznos könyv minél nagyobb elterjedést nyerjen ; de 
azon fölül még azt sem várjuk s nem is kivánjuk, hogy je-
len vállalat létesültével az irodalom ezen ága kihaljon, vagy 
csak pihenjen is, hanem hadd hajtson uj gyümölcsöket s 
szivünkből óhajtjuk, hogy minél több hasonló vállalatok 
ékesitsék az Ur Isten házát. E vállalat létrehozásával egy-
felől azon érdemes férfiak több részről történt nyilatkozatá-
nak kívántunk eleget tenni, kik épen Vogel Máté magyari 
tását sürgették : másfelől követni akartuk saját szent szán-
dékunkat, mely szerint a nép javára iparkodtunk mi is né-
hány üdvös igazságokat közleni. Legyen Istené a dicsőség 
mindenben. Nam neque qui plantat, neque qui rigat, est ali-
quid : sed qui incrementum dat Deus. Kelt Kalocsán, 1866. 
szent Péter és Pál apostolok napján. Munkatársai nevében : 
K u b i n s z k y M i h á l y m. k. székesfőegyházi kanonok." 
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VEGYESEK. 
Magyarország herczeg-primása, bibornok érsek Sci-

tovszky János ő eminentiája veszélyes megbetegedéséről f. 
hó 13-án O csász. apostoli kir. Felségét, hálás érzelmeinek 
s föpásztori áldásinak kijelentése mellett, jobbágyi hódolat-
tal értesítvén, — urunk ő Felsége a magas beteghez a kö-
vetkező legkegyelmesb választ intézte: — A császár Scy-
tovsky János bibornok Magyarország herczeg-primása o 
eminentiájának. Bécs (Schönbrunn,) oct. 13. 1866. 7 óra 
25 perez. Fogadja legszivesb köszönetemet kegyeletes áldás-
kivánataiért. Az egész országgal együtt osztom az aggodal-
mat ön fenyegetett drága életeért, s reménylem Istentől, 
hogy a Mindenható a veszélyt elhárítva, önt legkegyelme-
sebben megtartja az ö szent egyházának, Nekem, és az állam-
nak. Ferencz József. — 0 eminentiája Scytovsky bibornok, 
Magyarország herczeg-primásának. Esztergomban, — 0 Fel-
sége a császárné benső részvéttel vett tudomást eminentiád 
megbetegedéséről, s kéri, hogy eminentiád hogyléte felől 
tudósittassék. Gróf Königsegg, főudvarmester. 

Markovics Márton, rozsnyói székesegyházi olvasó-ka-
nonok, sz. Mihály arkangyalról nevezett cz. apát, oct. 8-án, 
életének 66-ik évében, hosszú tüdősorvadásban, a haldoklók 
szentségeinek ajtatos felvétele által az isteni malasztban 
megerősödvén, Isten szeretelében elhunyt. 

Cs. ap. kir. fölségének névnapja, amint Romából Ír-
ják, Romában oct. 4-én deli'anima austriai templomban 
ünnepélyes isteni-tisztelettel megtartatott. A nagymisét 
Franchi thessaloniki érsek tartotta, az ausztriai követség t. 
személyzete, báró Ottenfels vezetése alatt, díszruhában jelen 
volt, azonfölül Hohenlohe, Asquini, Silvestris, bibornokok, 
ugyszinte gr. Lichnovszky udvari főpap. Az intézet udvará-
ban a szegények között kegyadományok bőven osztattak. 

A spanyol királyné folyó év sept. 29-én Cuba, Porto-
rico, s ezekhez tartozó szigetekben a rabszolgákat szaba-
doknak nyilatkoztatta. Szolgaságra senki sem fog többé eli-
téltetni, s a négerek, ha bünt követnek el, nem fognak 
eladatni ; minden ember-kereskedés ezután legszigorúbb 
büntetések alatt tiltva marad. 

Nm. s főt. Bartakovics Béla egri érsek a gyöngyösi 
tüzkárosultak között 400 ftot osztatott ki segélyezésül. 

A népesség számának feltűnő csökkenése köztárgya-
lást szült a lapokban. Siècle javasolta a papok és a szerze-
tes rendek házasságát. Jól van, többet nem is tud ; eddig a 
papság ápolta a gyermekeket, kiket szülői nem ápoltak, 
oktatta, kiket azok nem oktattak, akik a természet törvénye 
szerint első kötelesek voltak azt oktatni,nevelni. Mikor tehát a 
papság és a szerzetes rendek a világiak bűneinek káros kö-
vetkezményeit pótolják az erkölcsi rendben, mily nagy böl-
cseség felfedezni, hogy pótolják az anyagi rendben is. Mintha 
a világi csak arra volna teremtve, hogy a hazát, a társadal-
mat tönkre tegye, a pap pedig, hogy ezt felemelje, s amellett 
mégis ,el a feketékkel.' — ,Opinion nationale' democrata 
lap bevallja, hogy a bajnak gyökere az erkölcsi világban 
van. „Leányaink, igy ir, férjhez mennek, hogy az igától, 
melyet a leányság reájok rak, felszabaduljanak, s ehez félnek 
anyákká lenni. Kéj levén fővágyuk, az anyaság gondjait, 
kellemetlenségeit kerülik. A kereskedői világban a feleség a 
férj mellett áll a boltban, őt segiti, vagy épen pótolja ; ez is 
retteg az anyaságtól, mely öt a boltból haza kergetné ; s ha 
mégis anya lesz, a kisded bérenczek kezére jut, kiknél hamar 
elhal, vagy pedig hosszú betegségek magvait szedi fel." — S mi 
segit ezeken ? A religio, mely az Isten parancsait szivre köti. 

Az első pénz, melyet a romai pápák verettek, III Ger-
gelyé, 731-ik évből, négyszögű rézpénz, egy kereszttel köze-
pén, s protomonetának hivatik. 731-től 1474-ig minden pápai 
pénzen kereszt diszlett, más és más fölirattal a keresztről. 
Ezután kezdtek a pápák arczképei, a tiara, és a kulcsok 
veretni a pénzekre, de föliratjaik, összeállításban, egy egész 
erkölcstant képeznek, különös vonatkozással a jótékony-
ságra a szegények iránt. Igy XI Kelemené : aerugo animi cura 
peculii; — VII Kelemené : aeterna salus !; — XII Inczeé : ape-
riet Dominus thesaurum suum ; — XIII Benedeké : bene-
fac humili ; XIV Benedeké : beati pauperes ; — XIII In-
czeé : contemta pecunia ditat ; — XII Inczeé : cum egenis ; 
— XIII Kelemené ; da pauperi ; — XI Kelemené : auri im-
perio ne parito ; és ismét : dedit pauperibus ; ismét : esuri-
entem ne despexeris ; — XIII Gergelyé : Deus Caritas est ; 
— XIII Benedeké : caritate multiplicabitur ; — XII Inczeé : 
egeno et pauperi ; — Xl-é : videant pauperes et laetentur. 

Nainer, ,Hôtel de Rome' tulajdonosa Romában azon 
szerencsés eseményt, hogy vendéglője a szentatyát fogad-
hatta, mikor ez Sarolta mexicói császárnét meglátogatta, 
márvány táblára vésett következő fölirattal örökítette :' Pio 
IX. — pontifici maximo — principi sapientissimo — cujus 
nobilissimi animi virtutes — temporum acerbitate pulchrio-
res — orbi universo affulgent — quod hisce in aedibus III. 
kai. oct. a. MDCCCLXVI — Carolinain — augustam Me-
xici imperatricem — praesentia et alloquio — humanissim© 
dignatus sit — Achilles Nainer — insueto domui suae ho-
nore — a tantis hospitibus attributo laetus — marmoream 
protomen — religionis et obsequii testem — dedicat. — A 
fölirat fölébe sz. Péter szobra tétetett. 

Midőn Garibaldi Florenczben Dolfi péket meglátogatta, 
bizonyos pórnép eme istenkáromló kiáltásokat tette : ,le 
Krisztussal! éljen a szent Garibaldi.'Ily pórnépnek valóban 
csak ily szentje lehet, mint akit éltetett. Az aljasság már el-
vesztette a fönségesnek fogalmát. 

A spanyol hitküldérek Formosa szigeten tiz év alatt 
három templomot, három iskolát épitettek, egy collegiumot 
berendeztek, 2000-et megtérítettek. 

Marongiu-Nurra, cagliarii érsek Sardiniában,sept. 11-én 
meghalt. Született 1794 május 28-án Besuda városban, ér-
sekké praeconizáltatott 1842 maj. 23-án, 1850-től óta szám-
kivetésben élt, mivel az egyház jogait védelmezte. 

É r t e s í t é s . Nt. Hoffer József veszprémmegyei papne-
veldei tanfelügyelő úrtól felszólittattunk, hogy a veszprém-
megyei növendékpapoknak miheztartás végett ez uton tud-
tul adjuk, miszerint az összegyülekezési és megjelenési nap 
a papneveldében folyó oct. 27-ére van kitűzve : amit ezen-
nel teljesítünk. 

Szerkesztői tudósítás. 
T— ny. D J . Szóról szóra, — ogy botü sem fog kimaradni. — Nél-

külöztem ! ! Utána! Várom. Várom. 
0 - B—a. W. K. Olvassa a 27-ik sz. első „vegyesét," mindent fog 

tudni. 
1 —m. F . L.— Dicséretes buzgóság, — lia pártfogót találna, érde-

mes volna napfényre kitenni. Fogom ajánlani F—nek. Erről tudósítani 
fogom. 

K—k. L. M. Ezer ok ellen csak egyetlen egy szónokol, hogy to-
vább értheti. Isten vezess, Isten segits ! ! ! 

J - a A. R. Már megadták az elégtételt, akiktől nem vár tam, ön 
későn jött . Talán a hallgatás is nagy szónok, s ön nem hallani látszik e 
szónokot. Az idő, az események, sőt az illetők napi kiáltásai, mind önnek 
dolgozatját regélik ; minek volna tehát még több kiáltás ? 

K - s - P — i . P—ff. J.— Jövő félévre jegyeztetett fel. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

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



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán -

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, october '24-én. 3 3 . 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótntcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. I860. 

Az ország herczegprimása, esztergomi érsek, a római szentegyháznak jeruzsálemi szent kereszt-
ről czimezett bibornoka, stb. 

NAGYKÉRI SCITOVSZKY KERESZTELŐ JÁNOS 
oct. 19-én reggeli 7 órakor 45 perczkor az Urban elhunyt . E g y hosszú s megszámlálhatatlan 
jó cselekedetekkel telt élet ért véget e halálban. Született 1785-ben, pappá szenteltetett 1809-
ben, kanonok lett 1824-ben, rosnyói püspök 1827-ben, pécsi püspök 1838-ban,esztergomi érsek, 
herczeg-primás, e sorban 72-ik, 1849-ben, bibornok 1853-ban, jubiláris pap 1859-ike óta. Ötven-
hét évet töltött a papságban, ezekből 18-at a papi-, 39-et a püspöki rendben. Elete a magyar 
történet t á rgya marad. Országos méltóságában a politikai viszonyok kevés tért, r i tka alkalmat, 
rövid időt engedtek neki ; de ezeket is igénybe vette a haza javára. Fényköre marad a papi pá-
lya. Feddhetlen élet, jó szándék, törhetlen munkásság, alázatosság, a tyai kész szeretet, jóságos 
sziv jelzik magas személyét; főpásztori tevékenység, a legnagyobbtól a legkissebb cselek-
vényig, az isteni-tisztelet fényességének, pontosságának szeretete, a templomok, iskolák épitése, 
gyarapí tása jelzik püspöki pályáját . Nem volt jó és üdvös vállalat, melyet azonnal valósitani 
ne kivánt volna. A lelki gyakorlatok, népmissiók behozatala hirdetik főpásztori buzgóságát. 
Az esztergomi tar tományi és megyei zsinat, u g y szinte a székesfó'káptalanban megtartott canoni 
vizsgálat és intézkedés, a szerzetes rendeknek a pápa megbízásából tett fáradságos reformatiója 
tanúsít ják, hogy a gyökeres szellemi javitásnak, javulásnak becsét és gyökerét jól felismerte. 
Szivének kedvelt, szeretetének választott t á rgya volt a papnevelde, a m e g y e jövőjének dúsre-
mény ü csemetéje. Adakozásai kifogyhatatlanok valának, miszerint lehet mondani, hogy mindig 
volt, de soha sem volt pénze. A szerzetesek behozatala, ápolása, fegyelmezése, a nagyszom-
bati középtanoda és az esztergomi papnevelde tanúságot tesznek, hogy a végnélküli kisebb ala-
pitások között olyanokról sem felejtkezett el, melyek századoknak fogják osztani áldásos gyü-
mölcseiket. A székesegyházi basilika felszentelése életében legnagyobb öröme volt. Hiterős ke-
resztény, tökéletes polgár, Jézus szive szerinti pap, fáradhatat lan püspök, kifogyhatat lan adako-
zásit főpap, a szentszék és a király iránt változatlan, törhetlen hüségü érsek s bibornok szűnt 
meg benne példányul fényleni az élők között. Ki foglalhatná rövidre emez életet, mely tétlensé-
get nem ismert, mely betegségében, mondhatni, a halál karjai között is, mint főpap működöt t? 
Számtalanok fogják áldani, kit az Isten valóban rendkívüli áldásokkal tetézett. E g y kedves fény-
kör övedzi munkás életét: boldogságos Sziiz Mária, Isten anyja iránti fiúi különös tisztelet, mely 
1854-ben, midőn az Immaculata kimondatott, s a mariaezelli nagy búcsumeneten nála oly világosan 
feltűnt. E Szűz Anya esedezései hozták meg neki azon malasztokat is, hogy érdemdús életét o ly 

épületesen, oly ájtatosan végezze, amint bevégezte. Lux perpetua luceat e i ü 
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TARTALOM : Gyászhír. — Az egyházi temetésről. — 
— Egyházi tudósitások. — Szentszéki határozat. — Vegye-
sek. — Szerkesztői tudósitás. 

Az egyházi temetésről. 
Si décréta Ronianoruui pontifi-
cum non habetis, de neglectu 
atque incuria estis arguendi ; si 
vero habetis et non observatisi 
de temeritate estis corripiondi 
et increpandi." Decret. I . dist. 
XX. can. 2. 

Már most az a kérdés, mennyi re ter jednek ki 
az excommunica to következményei mindazokra 
nézve, kikről épen kevéssel az előtt szólt sz. Ágos-
ton ? E kérdés egy másikkal a canonistáktól sokat 
hány to rga to t t a l f ü g g össze, t. i. váljon az, ki in foro 
externo az egyháztól kiközösittetett, egyszersmind 
pro foro in terno is k izára to t tnak tekintendő-e az 
egyház imáiból ? Mi erre a n a g y tekinté lyű Suarez-
zel azt feleljük : miután a canoni jog szerint az egy-
háznak in aedificationem et non in destruct ionem 
corporis Christ i adatot t a ha ta lom; 1 ) miu tán továbbá 
maga az Is ten az igazat, legyen bár ez egyedül csak 
ő előtte ismeretes, k i nem zárja a szentek egyességé-
ből: nekünk sem szabad állítani, hogy édes anyánk , 
az e g y h á z , az i lyen igazat szellemi javaitól meg 
aka r j a fosztani, ellentétben az Is tennek véghetet len 
i rgalmasságával . Mindamellett az excommunica to 
in foro externo megtar t j a teljes érvényességét, és 
azért a materialis haeret icussal egészen u g y kell 
bánn ia , mint a formalissal. Végre ami katholi-
kusok és acathol ikusok között a temető közhaszná-
latát illeti, ezen engedmény a végső határ , ameddig 
az egyház mehet. Tehá t az ide vonatkozó polgári 
ha tározatokat is tűrhe t i saját elveinek megsértése 
nélkül, mivel az u j jog szerint V. Márton pápa óta 
azexcommunicatus toleratus el takari tása nem szent-
ségteleniti meg a temetőt. Mivel pedig a l iarangozás , 
mely lye l az anyaszen tegyház e lhuny t gyermekei t 
gyászolja, és az élőket imádságra hivja fel, a hivek 
egyességét ábrázolja, és a temetési szer tar tásnak 
egyik lényeges részét képezi : következik, hogy a 
pap, ki az eretneket egyházi szokás szerint eltemeti, 
v a g y számára a harangozást megengedi, fönséges 
hivatását félreismeri, és legszentebb kötelességeit 
csúfosan elárulja. A mondottakból következik to-
vábbá, hogy az egyházi temetésre vonatkozó tilalom, 

J) De cens. disp. IV. sect. 7. v. ö. II. Corinth. 13, 10. 

melyet kimondani kizárólag az egyház jogköréhez 
tartozik, nem tekinthető merő külső disciplinaris 
intézkedésnek, melyet az kénye kedve szerint vál-
toztathat , hanem inkább, midőn az egyház más hit-
felekezetüeknek temetését és az evvel összekötött 
szertartásokat megtagadja , oly jogot védelmez, mely 
végelemezésében szerkezetének lényegéhez tartozik, 
és melyet az állam sem tagad meg tőle, mihelyt az 
egyháza t mint függet len és tökéletes tá rsaságot 
elismeri. 

L á t t u k eddigelé az egyház i temetést szabályozó 
tö rvények jogszerűségét és a korlátokat , melyeke t 
az egyház szolgái elé szab. Tek in t sük már most 
ezen kérdésnek dogmaticai oldalát is, hogy felde-
r í t sük egyrészt , mily szorosan f ü g g össze az egyház 
gyakor la ta elévülhetlen hitelveivel, másrészt pedig, 
h o g y lássuk az ellenmondást, melyet a pap, vala-
hányszor az egyház eddigi gyakor la tá tó l eltér, 
elkövet. 

Mindenekelőtt azon n a g y következetlenségre 
kell u ta lnunk , melybe a protestánsok és mindazok 
esnek, k ik az anyaszentegyház ezen gyakor l a t á t 
megtámadják . Hisz protestáns hitelvek szerint, „die. 
mint Möhler mondja, durch einen mechanischen 
Process den Menschen zum Heil igen stempeln." az 
egész szertartás, melylyel az egyház a temetést végzi, 
az á ldások és imádságok, melyeket a sir fölött mond, 
és melyek a purga tor iumbani hitet feltételezik, nem 
egyebek, mint pápista undokság és Kr i sz tus érde-
meinek mél ta t lan kisebbitése. Már pedig a mondot-
tak u tán az egyházi temetésnek más ér teménye 
nincsen. Ám legyen, tekintsék bár azt mások a 
polgári illem egyszerű cselekvényénekj de az egy-
ház nagyjelentőségű l i turg iá jának lealacsonyi tását 
sohasem fogja tűrni. Esztelenség végre, lia a protes-
tánsok tőlünk olyasmit követelnek, mi vallási meg-
győződésükkel ellenkezik, és a mit hi tfelekezetük 
utál. 

Akár mily szempontból tekintsük tehát az egy-
házi temetést, az természeténél fogva nem egyéb, 
mint külső nyi lváni tása és tényleges kifejezése azon 
egyességnek, mely az e lhuny t és az egyház közöt t 
létezik. -) E g y e d ü l csak ezen szempontból tekintve le-

2) Neque enim piorum animae mortuorum separantur 
ab Ecclesia, quae etiam nunc est regnum Christi. Alioquin 
nec ad altare fieret eorum memoria — in communicatione 
corporis Christi; nec aliquid prodesset ad ejus in periculis 
baptismum currere, ne sine illo finiatur haec vita ; nec ad 
reconciliationem, si forte per poenitentiam malamque con-
scientiam quisque ab eodem corpore separatus est. Cur enim 
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het ér teménye az egyház imáinak, melyeket a halot tak 
miséjénél mond, például : , ,Fac quaesumus . . . u t sicut 
hie eum vera fides iunxit fideliumturmis," v a g y egy 
m á s i k b a n : „Ut quia in te speravit et c r e d i d i t . . . " 
„Quibus chris t ianae fidei donas t imer i tum." „Quibus 
tui nominis dedisti confessionem." Az egyház pedig 
más igaz hitet nem ismer, mint a magáét . A Memento 
defunctorum-ban pedig i gy imádkozunk : „Famulo-
r u m f a m u l a r u m q u e tua rum, qui nos praecesserunt 
cum signo fidei.3) De váljon máskép van-e ez egyéb 
társula tok- és egy le tekné l? b izonyára senki sem 
tar t az olyan társaság jogai ra és jótéteményeire 
igényt , me lynek tag ja soha nem volt, vagy kebelé-
ből k i lépe t t : már ped ig , ki teljes életében távol 
állott az egyháztól , arról nem lehet feltenni, hogy 
halálos á g y á n vele k ibékül t és kebelébe visszatért. 
Elválasztva marad tehát az egyháztól halála u tán 
ugy , amint elválasztva volt töle halálos órá jában. 
I t t mindig a h ivek lá tható egységét ér t jük, egyedül 
csak erró'l itél az egyház . Az egyház i temetést v a g y 
a vele összekötött szer tar tásokat acathol ikusok szá-
mára követelni annyi , min t követelni , hogy az 
egyház emberi tekinteteknél fogva legszentebb intéz-
ményeivel bábjá tékot űzzön és magá t képmuta tóvá 
alacsonyítsa, egyességet színlelve annak sir jánál, ki 
az egyházhoz soha sem tar tozot t ; ez a n n y i t tenne, 
mint követelni, hogy az egyház mint jó a n y a annak 
sir ja fölött imádkozzék, ki fia az életben nem volt, 
ki őtet rága lmazta és talán arczul is csapkodta. Az 
egyház ezen gyako r l a t a mellett szól végtére nem-
csak a természetes és canoni törvény, hanem az 
isteni jog, a ius d iv inum is ; ez képezi az egyház 
g y a k o r l a t á n a k a l ap já t , melyet saját h iva tásának 
e lárulása nélkül fel nem adhat . Mi a következőkből 
könnyen érthető'. — (Vége köv.) Schaub János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, octob. 19-én. Átmegyek t. Cs. Zs. 9 pontjára, 

az általa idézett art. Viennen. ad quintum 
2. §. igy szól : „Quod ambos reverendissimos episcopos 

Agriensem nempe et Varadinensem concernit ; isti interim a 
regno abstinebunt, donec eorum causa decisa, vel alias com-
posita fuerit." Cs. Zs., nem hiszem, hogy ezt olvasta volna. 
Ha igen, jó lett volna az 1609-iki decretum 71 art. is idézni : 
„Ad benignam sacratissimae Majestatis regiae requisitionem ; 

fiunt ista, nisi quia fideles etiam defuncti, memores ejus sunt ? 
Régnât itaque cum Christo nunc primum Ecclesia in vivis 
et mortuis. — S. Aug. t. 20 de civ. Dei c. 9. n. 2. T. 7. p. 
586. G. ed. Ven. 1731. 

3) L. Kössing liturgische Vorlesungen über die h. 
Messe. S. 462. 

status et ordines regni, reverendissimum dominum Nicolaum 
Mikaczium, qui satis hactenus adversitatum perpessus est ab 
illo exilio, quo, articulis Viennensibus innodatus fuerat, libe-
rum pronunciant." A „perpessus" szónál a corpus-ban még 
ezek állanak : „Nempe a Bochkaio in carcerem detrusus 
dein ad postulata heterodoxorum exilio mulctatus." Itt az 
állam nem szabott törvényt, hanem a lázadó oligarcha igaz-
ságtalan, jogtalan, erőszakoskodó cselekedetét, mennyire 
lehetett, jóvá tenni iparkodott. A király nem mint király, 
az állam, nem mint állam, de mint ker. kath. törvényhozó, 
az egyháznak, az egyházi személyeknek, javaknak, s cano-
noknak védője rendelkezett igy, hogy a canonoknak a pol-
gári, állami életben is érvényök legyen. Nem parancsolt te-
hát az egyháznak a magyar állam, hanem az egyház törvé-
nyeit magáévá tette, s evvel az egyháznak szolgált. Nem-
csak hogy a magyar állam törvényt nem akart szabni az 
egyháznak, hanem inkább az egyház törvényeit átvéve, 
ezeknek az állam engedelmeskedett ; ahol, amiben törvényt 
szabott az egyháziaknak, szabott mint polgároknak polgári 
ügyekben, az egyház köre mindig sértetlen maradott az ál 
lami törvényhozáson kivül. Minden kath. országban az egy-
házi canon egyszersmind állami törvény ; ez volt Magyar-
országban. 

Cs. Zs. által a 10 pontban idézett két törvényczikk 
igy szól : „Item, si persona spirituális, cuiuscumque status, 
et dignitatis existât, ad solutionem, et restitutionem aliquo-
rum debitorum, aggravata fuerit ; tunc adversario suo pecu-
niaria solutione satisfacere tenetur. 

§. 1. Et si noluerit, aut non poterit ; tunc de bonis ec-
clesiae, per judicem adversario ipsi (infra illius spatium tem-
poris, quo de proventibus ipsorum bonorum débita recupe-
rari poterunt) statuendis, et occupandis solutio, ac satisfactio 
est impendenda. 

§. 2. Pecuniaria autem appellatione, intelligitur hoc 
loco : quodlibet aurum, et argentum ac omnis moneta pro 
tempore currens. 

§. 3. Ubi vero ad solutionem, et refusionem damnorum 
illatorum condemnatus exstiterit ; isto casu poterit (si volue-
rit) rebus cum mobilibus, et venalibus, iuxta tarnen verum 
valorem huiusmodi rerum ; adversario suo satisfactionem 
impendere. 

§. 4. Alioquin de bonis, ac iuribus possessionariis ec-
clesiae, in hac quoque parte ; judex causae, adversario illius 
personae convictae, statutione débita satisfacere tenetur." 

A 3. §. „mobilibus" szavánál a corpus-ban ezen jegy-
zet áll : „Non tarnen vasis, rebusque sacratis : cum haec; 
extra commercium humánum posita sint." A 4. §. „ecclesiae" 
szavánál pedig ezek állanak : „Scilicet, de quibus talis per-
sona participare sólet." Ugyan ezen §. „tenetur" szavánál 
ezeket olvassuk : „Salvo tamen benericio competentiae." 
Ezek mind canonszerüek, s ahoz világi ügyek, melyeket az 
egyház az államtól nem követel. De nézzük Cs. Zs. által 
idézett következő törvényczikket : „Item universi officiales 
ecclesiasticarum personarum, sive sunt spirituales, sive sae-
culares, occasione quorumcumque actuum potentiariorum, si 
quos de officiolatibus eorum commiserint, vel perpetraverint ; 
de eiusdem officiolatibus ipsorum, instar aliorum regni nobi-
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lium, et officialium, libéré semper jure conveniri, atque ad 
iudieium citari, et evocari posssunt. 

§. 1. Et, si in judicio convicti fueriut ; de dictis offici-
olatibus eorum, tarn adversario, quam etiam judici ipsorum, 
satisfactio administrabitur. 

§. 2. Domini autem illorum (si talia non commissione 
eorum fuerint illata, vel irrogata) poterunt ipsos offieiales, 
usque ad debitam emendam ; et satisfactionem, etiam cum 
detentione personarum suarum compellere. Prout hoc, de of-
ficialibus, habetur etiam in decreto primo moderni domini 
nostri Uladislai regis, articulo vigesimo quarto." Midőn Csú-
thy Zs. e két törvényczikket idézi azon állitásának bebizo-
nyítására, hogy az állam az egyháznak minden időben tör-
vényt szabott, vastag tudatlanságot árult el, s bámulunk, 
hogy ő a 10 parancs. 7-kéről és az egyháznak a „Restitutio" 
tanáról mit sem hallott, mert e kettő szolgál az előbb idézett 
törvényczikkeknél alapul, nem pedig mintha ezekben az ál-
lam törvényt szabna az egyháznak. Így idézni, az idézetek-
ből ily lehozásokat tenni, oly dicsőség, melyet t. Cs. Zs. úr-
tól a Prot, lapban senki sem fog irigyelni, tek. B Mór urat 
pedig, hogy írója által jégre vitette magát, sajnálni. — Cs. 
Zs. a part. 2. tit. 52 is idézi, mely igy szól : „Item ; quod 
nulla causa factum, juris possessionarii concernens, si etiam 
promissio, vel testamentum occasione talis juris possessionarii 
intervenisset, coram ipsis spiritualibus personis, vel eorum 
vices gerentibus tractari poterit : Sedomnis eiusceinodi causa 
in curia regia coram judicibus eiusdem ordinariis solet exa-
minari, pariter et terminari. 

§. 1. Quidquid enim quisquam promittat, vel testetur ; 
semper tamen standum est eius judicio, ad cuius auctorita-
tem, et jurisdictionem res ipsa (pro qua promissio, et testa-
mentum emittitur) principaliter spectat. 

§. 2. Certum est autem, quia hoc in regno non nisi ju-
dicum ordinariorum curiae regiae sententiis, et Uteris adju-
dicatoriis, iura possessionaria gubernantur. 

§. 3. Vicariorum vero, vel aliorum judicum spiritualium 
literae, et sententiae, in hac parte nusquam observantur. 
Nam et alias ; accessorium debet sequi forum sui principalis, 
propterea causa factum iuris possessionarii tangens, in prae-
sentia iudicis spirituális ventilari, concludique nequit. 

§ 4. Et idem est sentiendum etiam de causis, ratione 
forte debitorum, vel aliorum negotiorum ; inqua fides inter-
venerit. 

§. 5. Hinc si ille, qui fidem praestitit, morte decesserit, 
antequam eius causa suscitaretur ; in sede spirituali ea tra-
ctari non potest : nam fides et eius poena, personalis est, 
quae exstincta persona, exstinguitur in judicio semper. 

§. 6. Si quid tamen debiti, vel alterius rei, iuxta fidem, 
in promissione annexum, et appositum fuerit ; hoc coram ju-
dice suo saeculari, Actor ipse ab haeredibus, et aliis legiti-
mis successoribus defuncti, requirendi habet auctoritatem.1' 

Figyelemre méltó a corpus-ban az §. 5. „semper" sza-
vához adott jegyzet : „Igitur a sensu contrario ; si nondum 
exstincta sit persona jurans, eius fides in sede spirituali di-
scuti debet, et illic cognosci ; an pejerasse, nec ne, censenda 
sit? et poenam, cuius hic fit mentio, incurrerit ? Causae por-
ro testamentanae, qualiter in foro spirituali discuti debeant ; 
cunctasque testamentorum solemnitates, et requisita ; Vid. in 

Tyroc. Jur. Hung, ad h. t." Miután itt a világi hatalom ki-
mondja, hogy tisztán világiakról akar ítélni bámulom Cs. 
Zs. urat, hogy tek. Ballagi Mór ur fedezete alatt azt mond-
hatta, hogy a világi hatalom az egyháznak törvényt szabott. 
Mi ugy gondoljuk, hogy az írónak a szerkesztőt tisztelni 
kellene, nem pedig nevét illetéktelenségekre igénybe venni. 
Gondoljuk azt is, hogy ezután tek. Ballagi Mór ur t . Csútliy 
Zs. carta blanca féle idézeteinek ezután kötve fog adni hi-
telt. Ugyanez áll Ulad. 3. art. 61-ről, melynek felirata igy 
szól : „Causis in profanis, nemo cogatur respondere judici-
bus spiritualibus" és 62. articulussáról, melynek felirata : 
„Quod judices spirituales, factum juris possessionarii non 
iudicent" Cs. ur igy folytatja „Insurgunt in hello cum aliis 
1439. art. 19, 1552. art. 3. 1559. art. 40. 1567. art. 25. itt 
megjegyzendő, hogy Cs. ur utólsó előtti idézete 1559 art. 40 
igy hangzik a corpus-ban : „Ecclesiastica quoque judicia, in 
quibuscumque causis, ad forum, et sedem spirituálém perti-
nentibus, iuxta continentias decretorum Matthiae, et Ula-
dislai reguin, et aliorum quoque ; per vicarios dominorum 
praelatorum, continuo in terminis suis consuetis adjudicen-
tur." Csúthy ur roszul idézett, s ennélfogva evvel semmit 
sem bizonyít, mit mindenesetre sajnálni fog. Bámulandó to-
vábbá Cs. ur utólsó idézete is, ahol egészen mást találtam, 
mint ö. 1567. art. 25. igy szól a törvényczikk: „In foro et-
iam spirituali, et ecclesiastico, prout antea, suis módis, et tem-
poribus, iudicia eo pertinentia, iuxta canones suos semper 
celebrentur." Hogy lehet ebből a Religio ellen bebizonyí-
tani, hogy a magyar állam az egyháznak törvényt szabott, 
még Cs. Zs. ur sem fogja tudni. 

Cs. ur idézi továbbá 1659. art. 7 —1741 art. 63. azon 
czélból, hogy megmutassa, hogy az állam megparancsolta, 
miszerint a papság katonáskodjék vagy katonát állítson ; az 
előbbi visszaélés volt, — mely megszűnt, a második köteles-
ség, mert a magyar papság a magyar nemességhez tartozik 
s valamint azelőtt bandériumok, ugy most is teljesiti e kö 
tele88égét az adó által. 

Cs. ur 12 pontjában Ulad. 1. art. 46 idézi annak bebi-
zonyítására, hogy a világi hatalom törvényt hozott az egy-
háznak, én épen az ellenkezőt állithatnám, azt veszem ki 
az egészből mi nekem tetszik t. i. az utolsó §.-t, különben a 
törvényczikk azt akarja, hogy az egyház az egyházi, a vi-
lági hatalom a világiakban ítéljen ; a törvényczikk igy szól : 
„Praeter factum testamenti, matrimonii, dotum, et rerum 
parapkernalium, ac iurium quartalitiorum, periurii, verbera-
tionis, et spoliationis clericorum, et mulierum, et praeter il-
las alias causas, quae profanae uon essent ; in foro spirituali 
nulla causa tractetur, et e converso. 

§. 1. Casu autem, quoaliquis judicum ecclesiasticorum, 
causam non ad suum forum spectantem, coram se reciperet, 
et ad literas praecepiorias, in praesentiam judicis saecularis 
non transmitteret ; extunc talis judex ecclesiasticus, benefi-
cio sít privatus, et regia Majestas beneficium illius, alteri 
conferre possit ipso facto ? 

§. 2. Judices autem ecclesiastici, in hoc casu int elli-
gantur ; vicarii, et offieiales praelatorum. 

§. 3. Si autem judex saecularis, causam aliquam per 
judicem ecclesiasticum, in suam praesentiam transmissam, 
forum ecclesiasticum concernere agnoverit ; rursus in prae-
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sentiam ipsius judicis ecclesiastici, remittere debeat, et te-
neatur." — Cs. Zs. ur idézetei, valamint a kath. egyetem 
jellegére tett idézetek azt mutatják, hogy a Prot, lap irói 
álomban idéznek, s minden olvasó már előre tudhatja, hogy 
nem kell reájok álomnál többet adni. Két példa talán elég a 
hitelnek megalapítására az idézetekben. In ore duorum te-
stium stet omne verbum. Port szórni az olvasónak szemébe 
nem irigylendő tudományos erkölcsösség a Prot, lap Íróinál. 
„Non euro quantitates, dummodo versus eat, mondá a fűz-
fa poéta. 

Cs. ur a 13 pontban oly módon idéz, mintha csak egy-
háziakról volna szó, ezért Cs. ur engedelmével e hosszabb 
törvényczikk egy részét akarom csak idézni hogy mindenki 
meggyőződhessék arról, hogy itt a világiakról is, épen ugy 
szól a törvény mint az egyházi személyekről : „Quicumque 
contra statuta, decretaque regni, palam, et aperte egerit ; 
decretaque huiuscemodi, temerario ausu violare de caetero 
praesumpserit (prout hactenus per plerosque potentes fieri 
solitum erat) talis, si fuerit praelatus, aut altera persona ec-
clesiastica ; in amissione praelaturae, vel alterius dignitatis, 
et beneficii : si vero baro, vel nobilis ; in amissione universo-
rum bonorum suorum, et iurium suorum possessionariorum 
convincatur eo facto, et perpetuus regiae majestatis, ac re-
gni infidelis, et exsul habeatur." 

Avispa. 

PEST, oct. 9. Pestváros kapitányi hivatala f. é. január 
29-én következő hirdetményt bocsájtott kőzve : Pestváros 
tanácsának f. h. 9-én y f ® - ? ^ - szám alatt kelt végzésével 
elrendeltetett,miszerint a város utczáin a falakról vasrudakon 
kifiiggő, részben a közlekedést akadályozó,de^főleg az utzeai 
világításra hátrányos czégtáblák eltávolíttassanak." Hogy 
pedig mindenki meggyőződjék, miszerint ezen hirdetmény 
nemcsak jóindulatu ajánlat, hanem valóságos parancs, rende-
let, hozzá adatik ! „Felhívatnak tehát a t. cz. üzlettulajdono-
sok, miszerint ilynemű tábláikat mainaptól számitandó 14 
nap alatt annál bizonyosabban eltávolítsák ; mivel különben 
azoknak leszedését az illetők költségén a hatóság eszköz-
lendi, s emellett a mulasztók egyenkint 10 forintnyi bir-
ságban fognak elmarasztaltatni." — Ime a rendeletnek a 
sanctiója. 

A rendelet kiadatott ; ezt helyeseljük, de váljon végre-
hajtatott-e? ez más kérdés; a 14 nap, nehánynyal meg-
toldva, már lefolyt, de azért a czégtáblák még nem akar-
nak eltűnni. Ugyan mire való a rendelet, ha nincs hatalom 
vagy akarat annak végrehajtását ha kell erőszakolni is ? A 
rendelet, melyet valamely hatóság kiad, magát a hatóságot 
is kötelezi annak végrehajtására; ha azt elmulasztja, maga 
ád példát a rendeletnek megnemtartására, annak kijátszá-
sára; ezen példa pedig rosz példa, annál roszabb minthogy 
azt az elöljáróság adja ; bizony akkor inkább okosabb 
hallgatni. Pareto legi, quisque legem sanxeris. 

De volna nekünk még egy más észrevételünk is. Ugyan 
nem lenne oly jó a hatóság figyelmét a kifüggesztett ruha-
darabokra, a kirakatokban díszelgő illetlen, ingerlő képekre 
stb. kiterjeszteni ? Sok oly ruha lóg künn utczáinkon, ezek-
nek legnépesbjein, minőket becsületes szelid házaknál a 
szemérmes házi asszony nemcsak a belépő idegen, hanem 

ismerős előtt is elrejt; illik-e tehát ily ruhadarabokkal az 
utczákat elbarrikadiroztatni, a szemeket botránkoztatni, 
a képzeletnek tápot nyújtani engedni ? Vagy helyén van-e 
a kirakatokban meztelen alakokat in effigie vagy más for 
mában kitétetni engedni, hogy a kíváncsi nő — s gyermek-
sereg rajtuk szemeit legeltesse ? Persze ez a közlekedésnek 
megvilágításnak ugyan hátrányára nem igen van, hanem 
más, furcsa világosságot terjeszt ; mi pedig ugy gondoljuk, 
a hatóságnak kötelessége lenne oly világosság terjedését 
meggátolni, mely a jó erkölcsöt megrontja, vagy legalább is 
okul s alkalmul szolgálhat annak megromlására. „Qui reipu-
blicae praefeturi sunt, quo Piatonis praecepta teneant, 
mondja Cicero de officiis : unum ut utilitatem civium — a 
jó erkölcs is egyik, talán legnagyobb utilitása az államnak 
tehát a polgároknak is — sic tueantur, ut quaecumque 
agunt, ad eam référant, obliti commodorum suorum ; alterum : 
ut totum corpus reipublicae — tehát nemcsak a kereskedő-
ket s ezeknek javát tartva szem előtt — curent ; ac dum 
partem aliquam tuentur, reliquas doserant." 

Mondanánk mi valamit, lia tréfának nem vennék s ez 
az volna: ujitsa meg a hatóság fentidézett rendeletét; ter-
jessze ki a kirakatokra, a ruhadarabokra, képekre, photo-
graphiákra stb. tűzze ki újra a a 14 napot ; s azután ne te-
gyen mást mint incassálja, de erélyesen s folyton a 10 ftnyi 
birságot ; lesz mindjárt pénz a desinfectionálásra, s talán 
arra is, hogy a járvány által keményebben sújtott családok 
gyámolitási összeget kaphassanak. Igy egyszerre két jót 
eszközölhet a hatóság. Tessék ezt megkísérlem, az uj jöve-
delmi forrás nem megvetendő, s az alkalom sem hiányzik 
hozzá : itt a cholera, kell desinfectio — üres az erszény. 

Rem tibi quam nosces aptam dimittere noli, 
Fronte capillata est ; post haec occasio calva. 

Eg—i. 

MISSIO. — I. É j s z a k i C o c h i n c h i n a h e l y e t t -
n ö k s é g e. Felső Cochinchina három tartománya 1851-ben 
a keleti helyettnökségtől elválasztatott, hogy uj (éjszaki) 
vicariatust képezzen. Ez utóbbi Pollerin biblosi püspökre 
bízatott. Ez azon időben volt, midőn Tu-Duc kormányzatá-
nak kezdetén a benne helyezett remény ellenére, megkezdé 
azon kegyetlenségeket, melyek nevét oly szomorúan híressé 
tevék. Az uj helyettnök az üldözés minden részletein átment 
11 évi püspöksége alatt, mig végre 1862 sept. Bau-Pulo-
Pinangban elhunyt, segédét Sohier-t utódjául nyervén. 
Cochinchina ezen részében még véghetetlenül sok kárt kell 
megtériteni. Templomok, intézetek mind leromboltattak és 
a többi nyomorusághoz az éhség is járult; azért a helyi 
jövedelmi forrásokra nem is lehet számítani a kár pótlásá-
ban. Mindenekelőtt a benszülött papság növesztése veendő 
szemügyre. „Van körülbelül — igy ír Sohier — 50 neven-
dékpapunk, kik a hittani folyamot bevégezték, és kik leg-
közelebb felvehetnék a sz. rendeket, ha biztosithatnók 
fentartásukat. Ezelőtt megtértjeink nyujták papjainknak a 
szükségeseket: most ők kérnek tőlünk minduntalan alamizs-
nát. Van a missióban egy szokás, mely elősegíti a megtéré-
seket a szegényebb sorsuaknál, melyről segély híjában le 
kell mondani ; adja Isten, hogy ne történjék nagyszámú 
lelkek kárára. Eme szokás abban áll, hogy az ujonmegtér-
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tek ingyen tápláltatnak ama 40 nap alatt, mely a keresz-
telést megelőzi, midőn t. i. erre előkészítetnek. Ez nagy 
teher a missiora, ha sokan vannak és az élelmi czikkek 
drágák. Azért 1864-ben a catechumenatusra kevesen bocsá-
tathattak." A helyettnök Európába hivatván a missio érde-
kében, Saigonba csak 1866 octoberben térhetett vissza. 
Visszatérése előtt a külmissiók neveidéje igazgatójához 
imigy irt : „íme visszatérendő vagyok kedves missiomba, 
hová kimondhatatlan vágygyal sietek. Az ellenkező szelek har-
madfél hónapig tartottak vissza Saigonban. Jövő hétfőn szál-
lok hajóra. A missióból érkezett hirek eléggé jók, testvéreim 
szabadon működnek, és a keresztények nyugalomban van-
nak. A tonk-kingi felkelők vezére, ki már négy év óta jár 
ide s tova, azt tervezte, hogy a fővárost megtámadván, 
Tu-Duc fejedelmet elfogja. Terve nem sikerült, hajóit a 
szélvész elpusztította, ő társaival együtt elfogatván, kínos 
halált szenvedett, hanem azért a béke egészen nem állott 
helyre, mert alig, hogy a vezér feje lehullott, találkozott 
más, és ez már három tartományt meghódított. Félünk, 
nehogy a felbőszült fejedelem dühét velünk és híveinkkel 
is fogja éreztetni; de bizunk istenben. Az éjszaki Cochin-
china helyettnökségében van most 4 európai, 16 benszülött 
áldozár és 24,000 keresztény. A pogány népség száma 
2,000,000." 

II. T o n k - K i n g. Tonk-King az annam birodalom 
legjelentékenyebb részét képezi. 150 mf. hosszú és 100 mf. 
széles térségen 18 millió lakos van, tehát két harmada a 
Tu-Duc fejedelem felsöbbségét elismerő népnek. 1660-ban 
6-dik Sándor pápa Cochinchinában és Tonk-Kingban két 
külön vicariatust alapított, franczia származású püspökökre 
bizván azok gondját. XI. Incze pápa az utóbbit ismét két 
részre osztotta, egy vicariatust Song-Chai keleti részén, a 
másikat eme folyó nyugoti oldalán, miután az két majdnem 
egyenlő részre osztja az országot. Az első a domonkosi 
szerzetesekre, a másik a külmissiók franczia társulatára 
bízatott. Ez 1479-ben történt. De itt is, mint Cochinchiná-
ban uj felosztások lettek szükségesek. 1846-ban a déli, 1848-
ban a közép vicariatus alapitatott. 

1) N y u g o t T o n k - K i n g h e l y e t t n ö k s é g e . 
Ez magában foglalja Thanh-Hoa, Nam-Dinh, Ninh-Binh, 
Ha-Noi (Kechu) San-Tay, Hung-Hoa és Tuyen-Puang 
tartományokat. Hossza 88 mf., közép szélessége 20—30 
mf. Ezen missio az utolsó üldözés alatt majdnem egészen 
feldulatott, sok vértanút és hitvallót adott, 1500 liivö és 30 
áldozár ontotta vérét hitünkért. Charbonnier, ki akkor 
provicarius volt, irta le eme küzdelem történetét. 1858 óta 
Jeantet ap. helyettnök kormányozta eme vicariatust, mely-
nek jelen helyzetét következőleg irja le. „Kíváncsiak 
leendnek uraim munkáinknak eme missióbani eredményeit 
ismerni most, midőn az üldözés dühe nem gátolja többé 
törekvéseinket. Kevésbbé szerencsések levén, mint Kuj-Csui 
testvéreink, igaz, hogy nem látunk egész helységeket folya-
modni, melyek ker. oktatásért esedeznek; azonban, hála 
Istennek iparkodásunk nem meddő, és benszülött áldozára-
ink hiven teljesitik kötelmeiket. Mondhatni, miszerint Isten 
láthatólag sújtotta üldözőinket, nagy része halálát lelte az 
utólsó háborúkban, melyeket a francziák, chinaiak, és for-
radalmárok ellen viseltek. A háborút cholera és éhség kö-

vette. Nagy része nyomorultan viszi életét, gyökerekből él-
degélvén, mig el nem vesznek. Ez évben a cholera roppant 
kiterjedést nyert olyannyira, hogy a tengerparti helyeken a 
benszülött áldozárok 8—10-et láttak el naponta a halotti 
szentségekkel. A mandarinok tudomással birnak jelenlé-
tünkről, hanem ugy tesznek, mintha észre sem vennének 
ez megkímélteti velők a felsőbb helyre teendő jelentések 
gondját, mi is minden tüntetést kerülünk, de azért tényke-
déseinket végezzük. — Senki sem menvén eddig ama tar-
tományba, holCornay, Sehäff 1er és Néron vértanúságot szen-
vedtek,végre ezen évben Perrier és Huet atyák oda megindul-
tak.Itt tartózkodtak a nagy mandarin tudtával, ki jónak talál-
ta hallgatni.Ami több nemcsak hogy megszűnt bántalmazni a 
kerseztényeket, hanem sietett a királynak hitünkre vonat-
kozó kedvező rendeletét is közzé tenni. Huet 1865 jan. ha-
vában Tonk-kingba jővén buzgalmának áldozatává lőn. 
Fullasztó melegben folyton a cholex-a betegek mellett volt. Egy 
helységbe jővén, hol a járvány szokatlan mérvben dühöngött, 
megkéretett, hogy egy pár napig nyugodná ki magát. Azon-
ban itt ismét beteghez hivatott. Bemenvén a szobába fulla-
dozni kezdett, annyira dögleletes volt a levegő, mégis elvé-
gezte hivatása teendőit, mire azonnal ő is megbetegedett, és 
négy nap alatt meghalt. — Jelenleg leginkább collegiuma-
ink isméti rendezésével foglalkozunk, ami igen fontos ügy 
Három helységben egyesittettük, egybegyüjtöttük azon nö-
vendékeket, kiket a zivatar el nem sodort. Többen közü-
lök sebesítve valának, s most újra folytatják a tömlöcz vagy 
számkivetés által megszakított hittani folyamot. Az első 
behelyezés nyomorult viskókban történt, azonban számuk 
megszaporodván, tágasabb helyiségről kelle gondoskodni. 
Az üldözés előtt az áldozárok a hivek által tartattak fön, 
most ezeket kell segélyezni. Ezelőtt minden plébánia 
maga szerezhette meg az istenitisztelet fényének eme-
lésére szükséges tárgyakat, most áldozáraink alig tudják, 
honnan szerezzék mindezeket. Amint látható tehát, szüksé-
geink nagyok, s bizonyára könyörülni fognak egy mission, 
mely gazdag már is eredményekben, s gazdagabb még remé-
nyekben. Ez év folytán két izben szenteltem papokat, ösz-
szesen kilenczet. Hittani folyamunkban van 26 növendék, 
a collegium latin osztályaiban 240. Ehez adhatni 100 cate-
chistát, kik latinul tanultak. Ez évben a szentségek követ-
kező számmal szolgáltattak ki : felnőttek keresztsége 413, 
gyermekek ker. 2307, gyermekek gyónása 5,435, egyéb 
gyónás 100,238, első áldozás 3820, rendes áldozás 91,203, 
viaticum 3125, utólsó kenet 4720, házasság 731, bérmálás 
1725." — 

2.) D é l i T o n g - K i n g a p o s t o l i h e l y e t t n ö k -
s é g e . XVI-ik Gergely pápának 1846 mart. 27-én kelt ren-
delete által alakittatváu, Gauthier János Dénes emausi püs-
pökre bízatott. Magában foglalja Nghé-An ésHan-Tinh tar-
tományokat Bó-Chinh kerülettel. A Han-Tinh tartomány 
leginkább érezte az üldözés dühét, 21 benszülött áldozár 
fejeztetett le a kormányzó rendeletére. Mindannyian amint 
Gauthier irja, bátran vallották hitüket a mandarinok előtt. 
1858 nov. hóban egy áldozáraim közöl, Cat János, ki hite 
miatt tiz évig volt számkivetve, catechistájával együtt lefe-
jeztetett. Azoknak, kik vagy éhen haltak, vagy börtönök-
ben elvesztek, száma ezerekre megy. Beati, qui persecutio-
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nem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est re-
gnum coelorum. Es még a keresztényeknek szerződésileg 
biztositott vallásgyakorlat kihirdetése után többen szenved-
tek hitükért, mire vonatkozólag Gauthier több példát idéz. 
„1864 jan. 2-án — igy ir G. — egy áldozár, és három nö-
vendékpap, kiket kiküldöttem, egy kerületi főnök által el-
fogattak, ki az őket szállító hajósra ötven botot veretett. 
Másnap, midőn a mandarin emiatt kérdőre vonatott, elöljá-
róinak meghagyásával mentegetőzött. Igy tehát a szerződé-
sekben sem, hanem csak Istenben bizhatunk. Vu-Traong-
Binh, Han-Tinh alkirálya nemcsak hogy megtiltotta a mis-
siómbai lépést, hanem a keresztényeknek a velemi közleke-
dést is ; és ennek megakadályozására minden képzelhetőt 
megtőn. Húszezerre tehetem azon keresztények számát, kik 
a vallás vigasztalásai nélkül maradnak annak következté-
ben, hogy a papoknak vendégszeretetet nyújtók mindenféle 
zaklatásoknak vaunak kitéve. Ama tartomány mandarinjai 
ördögi gonoszsággal mindenfelé azon hirt terjesztik, hogy a 
keresztények a kutakat, és víztartókat egy franczia gözös 
által hozott méreggel megmérgezik. A császári udvar, és 
ezen tartomány mandarinjai, hogy a kereszténység romlását 
előidézzék, de emellett a franczia kormánynyal szemben is 
felelhessenek, mindenféle gonosz embereket emelnek méltó-
ságokra, titkon meghagyván nekik, hogy bántalmazzák 
minden módon a keresztényeket, csak meg ne öljék. Mult 
dec. 12-ike óta háromszor jelenték nekem a kiutasitási ren-
deletet azon embereim ellen, kik Hon-Tinh tartományból 
valók, hová nekem a menetel megtiltatott. Igen, de embe-
reim majd mind ama tartományból valók, engem tehát el 
szigetelni akarnak ; mi czélból '? az Isten tudja. Ez volt a hely-
zet 1864 jan.havában.Ugyanazon év julius 19-én irá Gauthier: 
„mindennap jelentik, hogy ez vagy amaz keresztény pap befo-
gadása miatt tömlöczrc vettetett.Egy áldozár,kit Han-Thin-ba 
küldtem, elfogatott, s tiltakozásomra sem bocsáttatott szaba-
don." A türelmi edictum kihirdetése után sem fordultak a dol-
gok jobbra,a mandarinok részéröli bántalmazások napirenden 
vaunak. Egyik közölök nemcsak hogy kényszerité a ke-
resztényeket a keresztet lábbal taposni, hanem még azon 
fölül egy templomot is lerontatott. Több helyeken most is 
meg van tiltva botbüntetés terhe alatt az imákat fenhangon 
elmondani. Az istenitiszteletre szükséges tárgyakat, melye-
ket az üldözés alatt elkoboztak, a mandarinok vagy elsa-
játították, vagy megégettek." Tu-Duc- igy ir Ganthier 
1865 maj. 10-én — ötven botütésre itélt el engem, mivel egy 
révésznek bizonyítványt szolgáltottam ki, hogy a hajóján 
talált tárgyak az én tulajdonomat képezik. Egy áldozárom 
harmincz botot kapott. Jelenték nekem, hogy útlevél nélkül 
sehová se menjek, midőn pedig azt kértem volna, megtagad-
tatott tőlem. Végre 1865 oct. 15 én igy ir. „A hitetlenek 
Manch-Su ker. községet leégették kivéve öt pogány házat. 
Miután többet híveink közöl meggyilkoltak volna, egy po-
gány házba vonultak osztakodni. Itt a falu papját találták, 
kit cathechistájával együtt megfojtván, testeiket a vizbe ve-
tették. Panasz emeltetvén a mandarin előtt, elégtételt nem 
nyertünk, mivel a gonosztevők úgyis azt teljesítek csak, 
amire titkon bátorittattak. íme tehát a mondottakból érthető 
a vicariatus helyzete. Hogy ugy szóljunk hivatalos üldözés 
nincs ugyan a kormány részéről, hanem azért\ a roszakaratu 
hivatalnokok mindenképen bántalmaznak kényök kedvök 

szerint. A déli Ton-King ap. helyettnökségben működik 4 
franczia és 44 benszülött áldozár." 

3) K e l e t i T o n k - K i n g a p o s t o l i h e l y e t t n ö k -
s é g e. Magában foglalja keleten : Hai-Duong és Yen-Quang 
délen Bak-Ninh Say-Son, és Tay-Nguyen tartományokat, 
s Tuyen-Quang északi részét. Az utolsó üldözés alatt püs-
pöke : Hermosilla Jeromos, vértanúságot szenvedvén, (1861) 
segéde : Alcazar Vidor lőn utódja. Ez utóbi leveleiből ismer-
jük a vicariatus helyzetét, a legutolsó évekből. — 1862 
vége felé Alcazar missiójába behatolni akarván, itt a polgá-
riháboru iszonyatoságait találta. „Nem irmeretlen — irja 
1864 oct. 14-én •— hogy a polgári háború elpusztította tarto-
mányainkat. Midőn Phung trónkövetelő és pártosai üldöz-
tetvén a tenger felé hátráltak, híveim tanácsom ellenére 
majd mind megfutamodtak. Féltek ugyanis a mandarinok 
kezei közé esni. Hanem épen a szökés folytán elveszték 
mindenüket, s gyanúba estek, hogy a forradalmárokkal szö-
vetkeznek, amiért is házaik felgyújtattak. A veszély mind-
inkább nagyobbodván,nyugoti Ton-King-ba vonultam vissza. 
Azonban 1863 elején a gondviselés ismét utat nyitott missi-
ómba. Első gondom volt áldozáraimat egybegyűjteni, és a 
különböző kerületekbe küldeni. Minden lehetőt megtettem, 
hogy a szétszórt hivek is helyeikre visszatérjenek. Vissza 
térésem hire csak nem sokára nagy számú sokaságot vonzott. 
Éhesek és mezítelenek, de a hit után is szomjazok. 

Szentszéki határozat. 
ROMANA seu ALEXANDRIN, et AQUEN. canoni-

sationis beati Pauli a cruce, fundatoris congregationis cleri-
corum excalceatorum sanctissimae crucis etPassionis Domini 
Nostri Jesu Christi. 

Super dubio : an tuto procedi possit ad solemnem ejus-
dem beati Pauli a cruce canonisationem ? 

Inter eos quos Dominus praescivit et praedestinavit 
conformes fieri imaginis Filii sui, beatus Paulus a cruce jure 
est recensendus. Qui dum in terris ageret Christum imitans 
pauper et humilis oves errantes, quae domui Dei perierant, 
per ardua et aspera quaerens ad ovile reduxit ; Christo etiam 
in cruce confixus, ejusque vulnera ita in corde gerens, ut 
jam non sibi sed Christo viveret, in Christo vitam abscoudens 
laetus mundo obiit, ut cum ipso in coelis regnaret, cujus 
passionem in terra sustinuit. Cum autem temporibus hisce 
nostris inimici crucis Christi omnes exerant vires, ut earn a 
cordibus fidelium divellant, hunc servum fidelem Deus omni-
potens, qui in crucis stultitia fatuam mundi prudentiam 
superavit, novis prodigiis clarescere fecit, postquam altarium 
honores ab apostolica sede tributi ei fuerunt. Prodigia haec 
penes sacrorum rituum Congregationem ad examen vocata 
Beatissimus Dominus Noster PIUS PAPA IX probavit per 
deeretum Vll kalendas septembris vertentis anni editum, in 
quo sancivit : constare de duobus miraculis, bcato Paulo a 
cruce intercedente, a Deo patratis. 

Igitur praeclarae hujusmodi canonizationis causae hue 
usque adductae nil aliud reliquum erat nisi ut in eadem sa-
crorum rituum Congregatione agitaretur dubium : an stante 
approbatione duorum miraculorum post indultam a Sede 
apostolica venerationem tuto procedi possit ad solemnem 
beati Pali a cruce canonizationem ? Hoc itaque proposito 
dubio in comitiis generalibus coram Sanctissimo Domino 



nostro in palatio Apostolico Vaticano habitis, XIV kalendas 
octobris ejusdem anni a Reverendissimo Cardinali Constan-
tino Patrizi episcopo Portuen. et sanctae Rufinae, sacrorura 
rituum Congregationi praefecto, causaeque relatore, omnes 
qui interfuerunt consultores et patre3 Cardinales una voce 
affirmativam prodidere sententiam. 

Verumtamen noluit Pater Beatissimus suum illico su-
premum pronunciare judicium, quin prius divinam exoraret 
sapientiam ut in causa tam gravi absolvenda sibi propitia 
adesset. 

Tandem hac die qua festum recolitur sancti Francisci 
Assisiensis, Sauctissimus Dominus Noster divinis mysteriis 
prius devotissime in privato suo oratorio celebratis, hanc 
patriarchalem Vaticanam basilicam adiit, ibique in sacello 
Deiparae Immaculatae ac sancto Francisco sacro, ubi a 
summo pontifice Benedicto XIII sa. me. beatus Paulus a 
cruce sacerdotio fuerat initiatus, ad se accivit Reverendissi-
mum Cardinalem Constantium Patrizi episcopum Portuensem 
et sanctae Rufinae, sacrorum rituum congregationi praefec-
tum, causaeque relatorem, una cum R. P. Petro Minetti san-
ctae fidei promotore, et me infrascripto secretario, iisque 
adstantibus decrevit : tuto procedi posse ad solemnem beati 
Pauli a cruce Canonisationem. 

Hoc autem decretum publici juris fieri, in acta sacrorum 
rituum Congregationis referri, literasque apostolicas sub 
plumbo de canonizationis solemniis in eadem patriarchali 
basilica Vaticana quandocumque celebrandis expediri man-
davit quarto nonas octobris anni MDCCCLXVI. 
C. ep. Portuen, et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

Loco + Signi 
I). Bartolini S. R. C. secretarius 

VEGYESEK. 
A,Magyar Sion' septemberi füzetében találjuk az eszter-

gomi érseki széknek primási és született követi előjogairól 
szóló értekezést Franki Vilmostól, — Lósy Imre érsek szár-
mazásáról, Ráth Károlytól, — polányi és tósok-beréndi 
plébániának történetét Gulden Istvántól, — pitheni várká-
polna föliratának eredeti szövegét Schlegel Pétertől, — le-
velestárt, a posonyi káptalan kéziratait ; — a tárczában ér-
tekezést, könyvészet, s személyzeteiket. — Franki Vilmos ér-
tekezése legnagyobb figyelemmel fog olvastatni, miután az 
esztergomi és kalocsai szék közötti régi vitának tárgyáról 
szól. Az értekezésnek csak fele jelent meg, vége az octoberi 
füzetben fog megjelenni. Az esztergomi fő káptalan levéltá-
rában talált, eddig ismeretlen okmányok indították az irót 
ezen értekezésre, mely vitát azonban egészben fölka-
rolni, s főmozzanataiban felmutatni, a szükséges czáfo-
latokkal, felvilágitásokkal kisérni iparkodik. — A két szék 
közötti vitának kezdete a bácsi érseki széknek felállitásával 
kezdődik. János esztergomi és IL Berthold kalocsai érsek 
között megkötött szerződés III Incze által 1211-ben meg 
nem erösitetvén, 9 Bonifáczig, aki 1391-ben a primási és 
született követi méltósággal ruházta fel az esztergomi szé-
ket Kanizsai Jánosb;.n, minden, mikint a szerző irja, in 
statu quo volt „hogy az esztergomi érsek a többi magyar 
egyházak fölött nemcsak elsőbbséggel, hanem fölsöbbséggel 
is bírt," habár ezen fölsőbbségnek határait, a történeti ada-
tok hiánya miatt, meghatározni lehetetlen. IX Bonifácz ezen 

iratát az értekező rejtélynek találja, mivel ezen irat a pri-
mási követi jogokat az érseki tartomány körére szorítja, 
holott a prímások jogaik gyakorlatát az egész magyar hazára 
terjesztették ki. — Átmegy az értekező V. Miklós pápának 
két bullájára, melyek ezen jogokat egész Magyarországban 
megerősitik, s melyeket a ,Vindiciae sedis colocensis' irója 
nem authenticusoknak nyilatkoztat, Franki valószínűnek 
találja, hogy V László király és az esztergomi szék ágensei 
az első bulla szövegét kielégítőnek nem találván, még egy 
másikat kértek ottan helyben, Romában. Ezen föltevés el-
hárítaná a két bulla keltésből húzott ellenvetést azok hite-
lessége ellen. — Harmadik pont Szécsy Dénes prímás és 
Rafael kalocsai érsek kora. Rafael érsek által 1454-ben 
nyert kedvező pápai leirat ellen Szécsy Diénes fölterjesz-
tést tett. Ezt az iró egész szövegben közli. Erre jönnek III Ca-
lixtus pápának 1455-ben, II Piusnak 1464, X Leo pápának 
1513-ban a primási és követi jogokra nézve kedvező leira-
tok szövegtöredékei. — Különös erőt talál a szerző X Leo 
bullájában, mely VIII. IX Bonifácz, V Miklós, II Pius pá-
pák ama leiratait magában foglalja. — Lósy Imre születés 
helyét Ráth K. sopronmegyei Lós helységben találja, Lós 
Máté és Németszeghy Anna szülőktől 1637 — 1642 között. 

A cseh lapok szenvedélylyel folytatják, és a pesti 
Lloyd szenvedélyes hűséggel utánnyomja, a jezsuiták elleni 
aljas izgatást. Az ott a kérdés : ér-e a törvény egy batkát, 
midőn minden nyugalmas polgárnak személy- és vagyonbiz-
tosságot ígér ? A prágai jezsuiták austriai alattvalók, saját 
pénzükön vásárolták a házat, melyben laknak : van-e tehát 
biztosítva a vagyon es a személy '? a törvény fog-e uralkodni 
vagy az utczai söpredék V azon kormány fog-e igazgatni, 
melyet a ministerekben mindenki lát, vagy egy látatlan 
kormány, melynek neve ,forradalom' ,kömivesség/ mely a 
poroszoknak kémeket adott, mely 1848-ban Windisgratz 
herczegnőt agyonlőtte V Válaszszanak a prágai polgárok, 
válaszszon minden ember, kiből még a becsület ki nem halt ; 
a jezsuiták meglesznek, ha nem is fognak Prágában lakni ; 
de meglesznek-e a gondatlan polgárok, kik az utczai csőcse-
lék által törvényt engednek dictálni ártatlan, nyugalmas la-
kók ellen ? ez más kérdés. Ma jezsuita, holnap más név el-
len fordul a csőcselék, s lesz ki ellen forduljon, mihelyt lát-
ja, hogy ő is tud imponálni. Az a kérdés, váljon a birodalmi 
törvényt kell-e kérdezni, mikor valahol birtokolni akarunk, 
vagy az utczai csőcseléket '? a törvény lesz-e erősebb, vagy 
eme csőcselék ? A kormány számot vethet az eseménynyel, 
mivel több tartományi városban is felmerülhet ily követelés. 
A jezsuita legyen oka a zavarnak, aki az utczára sem lép 
ki. Utoljára a birtokos lesz a lopás oka, minek birtokol. 

Ft. Mertl József, csepeli plébános, ki néhány év előtt 
a lazarista atyák által missiót tartatott plébániájában, folyó 
oct. 7-én az ima-apostolságot alapittatá meg hivei közt, hol 
is ugyanazon nap 80-an felül Íratták be magukat. Az imád-
ság az, mi korunkban hiányzik ; e hiány szüli a temérdek 
roszat. Azért az igaz ember-barát, a jó honpolgár, a valódi 
pásztor azt, ahol csak teheti, terjeszteni fogja. 

W y i l a t k o z a t . Nehogy Quinton „Aurélie, ou les 
Juifs de la porte Capène" czimü müvének fordítása által 
valamelyikünk — én, vagy más — fölösleges munkát vi-
gyen véghez, — mint hasonló eset már többször előfordult; 
e lapok 30-ik számában közlött felhívásra vonatkozólag, 
szükségesnek véltem kijelenteni, hogy a nevezett mű fordí-
tását én szándékozom a legrövidebb idő alatt véghez vinni. 
Kerestinecz, october 16. 1866. Ohács Titus eger-megyei ál-
dozár. 

Szerkesztői tudósítás. 
E—d. R. J . A mai szám viszi a választ,. Prior tempore potior jure. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALASTHY PAL. 

Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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k. postahivatalnál s Pes-
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pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
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II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Az egyházi temetésről. — Egyházi tu-
dósítások. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. — Szer-
kesztői tudósitás. 

Az egyházi temetésről. 
Si décréta Romanorum pontifi-
cum non habetis, de negleetu 
atque incuria estis arguendi ; si 
vero habetis et non observatis, 
de temeritate estis corripiendi 
et increpandi." Decret. I. dist. 
XX. can. 2. 

Az egyház tanit ja, hogy minden üdv egyedül 
Kr i sz tusban lelhető, mivel az ő kereszthalála nyi-
totta meg nekünk az életforrást, melyből bocsánat 
és kegyelem áradoz szét az egész világra. De csak 
azon mér tékben , a melyben a nyú j to t t malasztot 
hévvel felkarolod, és vele eleve szeretet-egységben 
közreműködői, csak ezen mértékben fog téged át-
hatni a megvál tás malasztja, és a földi k ivánságok 
bilincseiből kiszabaditani . Ezen hit- és szeretet-
egységben nemcsak az élők egymás között, hanem 
a purga to r iumban szenvedő lelkek is egyesitvék 
egymással az anyaszentegyház imádsága szerint : 
„ U t quia in T e speravit et credidit, non poenas in-
férai sustineat, sed gaudia sempiterna possideat." Ki 
tehát ezen hit- és szeretetegységben soha nem volt, 
v a g y onnét kilépett, és jó tékony befolyásától szivét 
elzárta, egy szóval: ki súlyos bün t követ el, és 
ebben hal meg, az be nem mehet mennyek orszá-
gába, az i lyenért minden imádság haszonta lan ,azér t 
mondja sz. Ágoston : „Si (Ecclesia) de a l iquibus ita 
certa esset, u t qui sunt illi, etiam nosset, qui licet ad-
h u c in hac vita sunt constituti , tamen praedest inat i 
sunt in ae ternum ignem ire cum diabolo, tarn pro 
eis non oraret quam nec pro ipso."1) Már pedig 
nincs n a g y o b b bün, mint a hitetlenség v a g y tévhi t 
bűne, mert a hit a t r ident i sz. zsinat szerint megiga-
zulásunk a lap ja : „Fides est humanae salutis init ium, 

i) De civit. Dei, libro 21. c. 24. n. 1. T. 7. p. 642. C. 

fundamen tum et radix omnis iustif icationis, sine 
qua impossibile est piacere Deo."2) K i tehát ezen 
hitet magától visszautasít ja, v a g y lelki restségében 
közömbös iránta, az a l egnagyobb bünt követi e l ; 
és ki ebben meghal, az i lyenért az anyaszen tegyház 
nem imádkozha t ik , következéskép nem is adha t 
neki ünnepé lyes egyház i temetést. Miután pedig in 
foro externo nem tehet különbséget formális és 
materialis haeret icus között a mondot tak szerint, 
azért ezen t i lalmat minden acathol ikusra egyarán t 
ki kell terjesztenie. 

Az anyaszen tegyház apostoli hi tval lásában a 
szentek egyességét vall ja, ,credo sanctorum commu-
nionem.' E g y az egyház, egy az ő lá thata t lan feje 
Kr i sz tus Jézus , azért k i meg nem szűnt eleven tagja 
lenni, vele egyesülve marad a küzdelem, szenvedés 
és megdicsőités korszakában is. A szentek egyes-
sége, mely túl ter jed a halál és enyészeten is, oka 
annak, hogy a diadalmaskodó egyház érdemeiben 
részesülhetünk. Már pedig az eretnek széttépte a 
köteléket, mely őtet ezen egységhez fűzte, engedet-
lensége által a szeretet szövetségét felbontotta. 
Mindazon életnedvek t ehá t , melyek a myst icus 
testet örökös kör fu tásban üditőleg és táplálólag 
á t já r ják , az elvált és holt tagot nem érint ik többé. 
De az egyházi temetés nem egyéb, mint a szentek 
egyességének tettleges kifejezése. Valamig tehát 
mondja az egyház „credo sanctorum communio-
nem," mindaddig az egyességén kivül iekkel minden 
közösséget tagadnia és őket egyházi temetéséből k i 
kell zárnia. 

Végre az anyaszen tegyház magá t az egy üdvö-
zitő egyháznak vallja, ,una salvifica', és meg van 
győződve, hogy kivüle nincs üdvösség, ,extra quam 
non est salus.' „Ezen igaz kath. hi te t" mondja a pro-
fessio fidei tr identina, „melyen kivül senki sem 
üdvözülhet , vallom és fogadom megtar tani ." Időz-
zünk it t egy pil lanatig. Ket tős volt a czél, mi u tán 

2) Ss. VI, c. 8. de justifie. 
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a régi világ sovárogva epedett. Igazság kellett a 
szomjúhozó léleknek, bűnbocsánat és kegyelem a 
feldúlt, beszennyezett s erőtlen szívnek. El jö t t az 
Is tenember a világra, és vele az igazság és kegyelem 
országa. E z nem valami határozat lan sokféle, inga-
dozó, örökös vál tozásnak alávetett , hanem egy, 
határozott , vál tozhatat lan ország, mint maga isteni 
szerzője, Kr i sz tus Jézus , ki maga az igazság. Szere-
tett Üdvözí tőnk nem tanitott u g y mint valami böl-
cseleti felekezet alapitója, hanem ő u g y beszélt, mint 
a kinek ha ta lma van. A keresztény hit nem valami 
elvont száraz bölcseleti rendszer, hanem merő szel-
lem és élet. Odaengedni önnönmagát egészen Krisz tus-
nak, és ki t e földön helytar tó jává rendelt, a romai 
p á p á n a k ; egyszóva l a tekintély elve, ez a keresztény 
vallás sarkpont ja „a mint engem küldött az atya, u g y 
küldlek én is t i teket"3) és „ki titeket ha l lga t ,engem 
hal lgat ." 4 ) Sz. val lásunk üterének első lüktetésére 
élni kezdett az anyaszentegyház ; az egyház ezen 
hi tnek k inyomata , mely által ez életet és alakot nyer t ; 
keresztény hit és kath. egyház egymás t feltételezik, 
egyik a másik nélkül nem is gondolható. 

H a tehát a keresztény hit, ha Kr i sz tus igaz, 
u g y az anyaszentegyház is igaz, mert az Apostol 
szerint az egyház Kr i sz tusnak teste, melyet magá-
nak alkotott , isteni lehelletével éltet, és naponként 
megdicsőitéséhez közelebb vezet,5) H a pedig csak 
egy lehet az igazság, ha Kr i sz tus egy, u g y az egy-
ház is csak egy, melynek sarkköve Krisztus, ki 
te l jhata lmat adot t neki, hogy ezen egy igazságot az 
egész világon hirdesse.6) Eszerint az egyház lételé-
vel egysége és kizárólagossága szétválászthat lanul 
összefügg. Az eretnekségnek tehát , mivel nincs 
anyaszentegyháza , nincs igazsága, nincs Kr isz tusa , 
tehát istentelen. Nem lehet Isten annak atyja, kinek 
az egyház nem any ja . Sz. Ignácz vér tanú pedig azt 
mond ja : „Kik Istennel és J ézus Krisztussal egyek , 
azok a püspökkel is egyek." 7 ) Aki az anyaszent-
egyháza t nem hallgatja, legyen előtted olyan m i n t a 
pogány és publ ikanus , mivel nem adja az Is tennek 
tartozó dicsőséget, hanem az igazságot hazugságró l 
vádolja. Az egyház magán kivül csak felekezetet és 
szakadást ismer, de nem egyházat . Hason értelemben 
nyi la tkoznak a többi egyházirók és a tyák is, mint 
Ter tu l l i án , sz. Cypr ian , Origenes, sz. Athanáz és sz. 

3) Joann. XX, 21.' 
») Luc. X, 16. 
i») Ephes. 531. 
«) Matth. 28, 18, 19. 
->) Ad Phil. c. 3. 

Ambrus , sz. Ágoston és sz. Jeromos, különösen sz. 
Cypr ian ekép szól : „Tales — haeretici et schisma-
tici — etiamsi occisi in confessione nominis fuerint , 
macula ista nec sanguine ablui tur Esse m a r t y r 
non potest, qui in Ecclesia non est, ad regnum per-
venire non potest, qui earn, quae regnatura est, 
derel iqui t ;" 8 ) és másut t „neque vi vere possunt, cum 
domus Dei una sit, et neinini salus esse, nisi in 
ecclesia possit."0) Sz. Ágoston pedig: „Foris ab 
ecclesia const i tutus et separatus a compage unitat is 
et vinculo caritatis, aeterno supplicio punieris, etiamsi 
pro Christi nomine vivus incendaris ."1 °) 

Az anyaszentegyház tehát eltérne legbensőbb 
életelvétől, saját méltóságának azon öntudatából, hogy 
ő Kr i sz tusnak szeplőtelen jegyese, vetkőznék ki, ha 
acatlxolikusoknak az egyházi temetést megengedné. 
E z által saját örökségét idegenekkel osztaná meg, 
egyenlőnek tekintené az igazságot a hazugsággal . 
De ezt az egyház nem teheti. Is ten mondá neki : 
„Ime én veletek leszek minden időben a világ vége-
zetéig , 1 1 ) e szavakban rejlik az egyház hibázhat lan-
ságának legbiztosabb garant iá ja . A hitágazat , hogy 
az egyházon kivül nincs üdvösség, kötelezni fogja 
mindenkorra más vallásfelekezetűeknek az egyház i 
temetést megtagadni . 

De azért kárlioztatja-e az egyház azt, ki kebe-
lén kivül h u n y t é i ? Semmiképen! Csak az kárhoztat , 
ki az élet és halá lnak Ura , és ki ítélni fog mindenki t 
érdemei szerint. Ez oly ellenvetés, mely már százszor 
tétetett,és százszor megczáfoltatott. Váljon az,kinek az 
egyház temetését megtagadja, üdvözülni fog-e vagy 
sem? azt mi nem tagad juk . Az egyház imádságával a 
pokol bilincseit ép oly kevésbbé oldhatja fel, mint an-
nak megtagadása által az üdvözült től az örök életet el 
nem veheti. A tétel, hogy az egyházon kivül nincs üd-
vösség, s az ebből következő kizárás az egyházi teme-
tésből egészen object ivés magában véve egyedü l a 
hitet illeti, nem pedig a személyt, ki azt vallja. Az 
egyházi temetésnek megengedése vagy megtagadása 
csak felelet a kérdésre, hol van az egyedül üdvözitő 
anyaszen tegyház ; d e m i lesz az e lhuny tnak jövendő 
sorsa? ezt egyedül Is ten fogja meghatározni az 
Ítélet napján. 

De lehet-e azért mondani, hogy az e g y h á z más 
vallásfelekezetüek i ránt türe lmet len? Ez ama csat-

8) De unitate Eccl. c. 3. 
9) Ep. 62. 
,n) Ep. 173. al. 204. 
») Matth. XXVIII, 20. 
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tanós szólamok egyike, miket a mult század áltudo-
mánya feltalált , és napjaink szabadság-hősei szünte-
len hangoztatnak. Ugy vannak ezen kopott phrasissal, 
mint más sokat igérő beszédeiknek csábitó igéivel, melyek 
az egyház ellenségeinek ajkain lebegnek anélkül, hogy 
értelmökröl legkisebb fogalmuk volna. Tehát csakugyan 
türelmetlen az egyház? igenis az, különben nem volna igazi 
egyház, nem volna Krisztusnak szeplőtelen jegyese. De nem 
azon türelmetlenséget értjük mi, melylyel sok protestáns 
kormány, például Anglia, Dania, Schwedország és még több 
európai kis állam a legújabb korig a kath. egyházat kegyet-
lenül üldözte, sőt több helyütt még mainap is üldözi, és 
mégis mit tapasztalunk ? hogy mindazok, kik a szabadságot 
csak maguk számára követelik, mások irányában pedig a 
legnagyobb zsarnokok, ezen országokat a vallásszabadság 
mintaképei gyanánt merik felállítani ! Ily türelmetlenséget 
az egyház sohasem gyakorolt. A türelmetlenség, melyet ő 
hirdet, nem a személyt, hanem a hit- és erkölcstant illeti, és 
ez a vallási türelmetlenség, mert az egyház soha sem tűr-
heti, hogy az igazság és a hazugság, hogy az erény és a bün 
egyenjogú legyen. A vallási türelmet kárhoztatja szentséges 
atyánk is a syllabus 16 és 17 tételében: Homines in cuius-
vis religionis cultu viam aeternae salutis reperire aeter-
namque salutem assequi possunt. Saltern bene sperandum 
est de aeterna illorum omnium salute, qui in vera Christi 
Ecclesia nequaquam versantur. Hogy pedig emellett a pol-
gári türelem igen szépen megállhat, mely kölcsönös tiszte-
let- s igazi keresztény szeretetből sarjadzik, mely a jót és 
nemest mindenkiben elismeri s tiszteli, azt nem is kell itt 
felemlíteni. Lám maga a pápakirály ezen polgári türelem 
gyakorlására nézve Rómában s egyéb tartományaiban min-
taképe lehet a fönnérintett úgynevezett szabad államoknak ; 
mert a mint Dupanloup világhirü röpiratában mondja : „a 
pápák soha sem kárhoztatták azon kormányokat, melyeknek 
az volt meggyőződésök, hogy a kor ugy kivánja, miszerint 
alkotmányaikba beigtassák ezen türelmet (t. i. a polgárit.) 
Sőt a pápa maga gyakorolja azt Romában. A tévely rosz, 
és nem a törvény, mely jó hiszemben türi a tévelyt. A zsi-
dók és protestánsok Rómában szabadok és nyugodtak ; 
amazoknak zsinagógájok van a Ghettóban, ezeknek pedig 
imaházuk a porta del popolo előtt .u) Igazán mondotta Sau-
zet : ,,Róma minden időben a zsidók menhelye volt, s para-
dicsomnak nevezték azt maguk a középkorban, midőn a 
tudatlanság barbárságai őket egész Európában könyörület 
nélkül üldözték."13) Azonban szent vallásának tanaiból az 
egyház nem engedhet semmit, hacsak az indifferentismus 
vagyis a hit dolgaiban való közönbösségnek tág kaput nyitni 
nem akar. 

III. Az egyházi temetés megtadtatik mindazoktól, kik 
életuntság, harag, kétségbeesés miatt magokat készakarva 
megölik.14) Kivétetnek a tébolyodottak. Ha pedig vizbe 
fuladottra vagy bármi módon meggyilkoltra akadunk, el 
kell őtet egyházilag temetni, hacsak nem bizonyos, hogy 

Doupanloup, a conventio és encyclicáról irt röp. 73. 74. 1. 
,3) Sauzot, Rome devant l 'Europe. 
'*) C. 12. causa 23. qn. 5. 

önnönmagát gyilkolta meg, mit kételyben senkiről sem kell 
feltenni. ,a) 

IV. Kik párbajban esnek el, akár mindjárt a bün szin-
helyén, akár későbben a párbajban kapott seb következté-
ben ; ezekre nézve az egyház nem enged kivételt.'0) 

V. Nyilvános uzsorásoktól, ha az uzsora által szerzett 
idegen jószágot vissza nem adják.11) 

VI. Kik egész esztendőben nem gyónnak és legalább 
húsvét táján az anyaszentegyház parancsa szerint az Ur 
testét magukhoz nem veszik.18) 

VII. Altalán mindazoktól, kik nyilvános halálos bűn-
ben bánat nélkül múlnak ki, p. o. kik lopás, rablás vagy 
házasságtörés közben meggyilkoltatnak, a nyilvános isten-
tagadóktól és mindazoktól, kik végső töredelem nélkül 
halnak meg.19) 

Ezek mindnyájan nyilvános bűnösök, kik az anya-
szentegyház szabta erkölcsi törvény megszegése által mél-
tatlanokká tették magukat az egész világ előtt annak 
érdemeire, már pedig ezen érdemek közé tartozik az egy-
házi temetés is, nyilvános imái- s áldásaival együtt. 

Kötelességét teljesiti tehát egyszerűen minden pap, 
ha a canoni szabályokkal összhangzólag, a font elősoroltak-
tól az egyházi temetést s a vele járó szertartásokat, úgymint 
harangozást stb. megtagadja : ez által alapelveit vallja tett-
leg szent hitének, magát pedig számtalan kinos következet-
lenségtől kiméli meg csupán. — (Vége.) Schaub János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, octob. 5-én. Az idézetek felkeresésénél feltűnt 

Cs. Zs. ur idézési módja ; s ime azt találtam, hogy Cs. Zs. 
az idézeti helyeket egyszerűen, s mint meg vagyok győződ-
ve, anélkül hogy a törvéuyczikkeket megnézte volna, a 
corpus j. index-éből, mely ,cinosura' név alatt ismeretes, irta 
ki, és pedig a „saecularis" szó alatt található az, mi 1. és 2-ös 
alatt van, az „episcopus" szó alatt 3. 5. 6. 9. 4, csakhogy itt e 
szavakat : „Contrarium obtinet praxis" elhagyta, mi igen 
fontos, mert akkor az egész igy hangzanék : „Ex prosapia 
rustica non eligantur ;" „nec electis decima solvatur." Ulad. 7. 
artic. 24. „Contrarium obtinet praxis." De elég ebből ennyi, s 
mindenki meggyőzödhetik arról,—miután Cs. Zs. ur eme sza-
vait olvassa: „De logyen elég ennyi a honi törvényczikkek-
ből, melyek már magukban is eléggé kimutatják, miszerint 
az állani azokra is hozott törvényt, kik magukat az állam-
tól független társadalomnak szeretik nevezni, pedig azok, 
kik az őket is kötelező törvényeket hozták, nem voltak ám 
Nérók, sem pedig Deciusok", — hogy az állatseregletben az 
ammóniák nagy hatást okozott t. Cs. Zs. ur fejére. 

Csúthy által nagy szorgalommal gyűjtött adatai közt 
még sok mindenfélét találunk, és ő mindent idéz ; mivel pe-
dig tudjuk, mennyit kell tartanunk tudományos kutatá-

, ! i) Cap. 11. de sepulturis. 
IB) Conc. Trid. sess. 25. C. 29. de reform. 
,7) C. 3 . de usuris X. (5, 19.) 
, 8) C. 12 de poenit. et Rom. X. (5, 28.) 
w ) C. 2. de furt is X, de raptor, do maledicis conc. Trid. Ss. 24. c. 

8 de Reform. 
33* 
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sáról, itt is felütjük a corpus-t, és sok idézeteiből csak egyet 
kettőt : 

Cs. Zs. azt mondja, bogy tizedet vett a „papi hata-
lom ;" ezt nem tagadjuk, s hogy ezt tette, jogosan, törvénye-
sen tette, s ha Cs. Zs. ez ellen kikel, az ország törvényhozói 
ellen kell kikelnie. 

Cs. Zs. Kálmán L. 2. C. 5. idézi, s elébe teszi „minden 
szolgától bárom pénzt kívántak" a törvényczikk pedig azt 
mondja : „Decretum est in sancta synodo ab omnibus ; ut 
episcopis populus sanctae ecclesiae décimas omnium quae 
possident : servi vero ecclesiae parochiano presbytero, très 
denarios impendant ;" e törvényczikk tehát nem mondja, 
hogy kívánták, csak azt, hogy fizessék, azon esetre ha Cs. 
Zs. szinte fizetés, vagy ha ugy tetszik, honorarium után él, 
miért fogadja ő ezt el ? ha elfogadja, következik-e abból, 
hogy uralkodni akar azokon, kik neki azt adják ? 

Cs. Zs. urnák tetszik továbbá igy irni : „a borok tize-
delése alkalmával spanyolviaszra pecsét-pénzt szedtek 
1495. 40 az illető törvényczikk pedig igy szól : „Quia tem-
pore vindemiarum, plurimi viua eorum venditioni exponere 
consueverunt : dum autem eorum vina vendidissent, deciina • 
tores vinorum, p r i v a t o e o r u m l u c r o gaudentes, quas-
dam abusivas extorsiones, in plerisque comitatibus, et si-
gnanter in comitatu Simigiensi, decimatores Abbatiae sancti 
Martini sacri montis Pannoniae, introducentes, pro sigillis 
cereis, ab eisdem venditoribus, in quibusdam locis duos de-
narios, in aliis vero duodecim extorquere sunt assueti." 

§. 1. „Quare, ut tales abusiones de medio regnicolarum 
exstirpentur, statutum est : quod amodo de cetero, tales abu-
siones, qualitercumque introductae, penitus exstinctae ha-
beantur. 

§. 2. Et secundum quod, ab antiquo, temporibus abba-
tum legitimorum dictae Abbatiae, in tali re observatum fuit ; 
ita eadem consuetudo de cetero observetur." De legyen elég 
ennyi e törvényczikkekből, látunk Cs. ur részéről oly aka-
ratot, melyet rosznak nem merünk ugyan mondani, de tu-
datlanságnak kijelenthetjük, ha nem látta vagy pedig nem 
akarta látni az „abusus", valamint „privato eorum lucro"-
féle kifejezést. Csúthy ur megfog engedni, ha itt azt a meg-
jegyzést teszem, hogy nagyon roszul cselekedett, hogy ilye-
ket felhozott, mert ami nálunk visszaélés, az nálok, a pro-
testáns táborban, törvény a „Corpus maxime memorabilium 
synodorum evangelicarum Augustanae conf. in Hung — 
Joann. Szeberényi. — Pesthini 1848. sumtibus Gr. Hecke-
nast." 153 lapján ezek állanak : 

Taxae iudiciales 
§. 39. Pauperes nulli et tribuentes rustici ; alii autem 

quicumque integrae taxae subjacent. Competunt vero : 
A s i g i l l o l o c a l i s ecclesiae consistorii 10 cr., se-

nioralis consistorii 30 cr., superintendentialis consistorii 1 
fi., generalis consistorii 2 fi. A scriptura cuiusvis expeditionis 
sine discrimine objecti ab una facie 34 ad minus lineas con-
linente 6 cr. Pro dispensatione a singulo promulgationis 
actu 3 fl. Pro dispensatione ad ineundum matrilnonium in 
secundo cognationis gradu 300 fl. Pro dispensatione ad ine-
undum matrimonium in primo affinitatis gradu 200 fl. Pro 
levata causae matrimonialis ad divortiuin aut diremtionem 
ex impedimentis privatis 25 fl. Pro levata alterius cuiusvis 

causae 2 fl. Pro sententia quacumque interlocutoria 1 fl. Pro 
decisione causae matrimonialis coram prima instantia 12 fl. 
Pro decisione alterius cuiusvis causae 1-mae classis 3 fl., 
classis 2-dae 2 fl., classis 3-tiae 1 fl. Classem vero judex pro 
ratione substrati determinabit. 

Pro exhibitione citatoriaruin, insinuatoriarum, admo-
nitionis, aut inhibitionis, exhibenti absque victu et oceasi-
one corruli 1 fl. Cum victu et occasione 1 fl. Seniori, inspe-
ctori et praesidi judicii matrimonialis, aut vices horum sup-
plenti, pro singulo officioso actu 2 fl. Pro revisione causae 
matrimonialis in foro revisorio, aut superrevisorio 12 fl. Pro 
revisione simili alterius cuiusvis causae 1-mae classis 6 fl., 
2-dae classis 3 fl., 3-tiae classis 2 fl. Classis determinabitur 
juxta factam in prima instantia solutionem. 

Mi pedig ahoz mit sem szólunk, csak azt tartjuk mit 
sz. Gergely mond : „Sicut Pontilicem decet manum, quam 
imponit, non vendere, ita minister vel nótárius non debet in 
ordinatione vocem vel calamum vendere" s amit a tridenti 
zsinat parancsol : „Quoniam ab ecclesiastico ordine omnis 
avaritiae suspicio abesse debet, nihil pro collatione quorum-
cumque ordinum, etiam clericalis tonsurae, nec pro litteris 
dimissoriis aut testimonialibus, nec pro sigillo, nec alia qua-
cumque de causa, etiam sponte oblatum, episcopi, et alii or-
dinum collatores, aut eorum ministri quovis praetextu acci-
piant. Notarii vero in iis tantum locis, in quibus non viget 
l a u d a b i l i s c o n s u e t u d o nihil accipiendi, pro singulis 
litteris dimissoriis aut testimonialibus, decimam tantum 
unius aurei partem accipere possint ; dummodo eis nullum 
salarium sit constitutum pro officio exercendo ; nec episcopo 
ex notarii commodis aliquod emolumentum ex eisdem ordi-
num collationibus directe vel indirecte provenire possit. Tunc 
enim gratis operam suam eos praestare omnino teneri decer-
nit : contrarias taxas, ac statuta et consuetudines, etiam im-
memorabiles, quorumcumque locorum, quae potius abusus et 
corruptelae simoniacae pravitati faventes nuncupari pos-
sunt, penitus cassando et interdicendo •- et qui secus fecerint, 
tam dantes quam accipientes, ultra divinam ultionem, poe-
nas a iure inflictas ipso facto incurrant." Sess. 21. c. 1. de 
reform. 

Még valamit Csúthy ur Ízléséről, — ő igy ir : „Az ultra-
montán lapok tehát átkozzák a politikai 1848-at, mert az 
igazságot kimondta, — de nem szeretik a Bocskay, Rákóczy, 
Bethlen, Tökölyi n a g y s z e r ű i d ő k korrajzát sem." 
Nem, s pedig azért nem szeretjük az olyféle időket, mert 
nem szeretjük látni, hogy mikép gyilkolja a testvér a test-
vért ; mert nem szeretjük látni, mikép pusztul a haza ; mert 
nem szeretjük látni a nyomort, melyet ily, Csúthy ur által 
kedvelt nagyszerű idők előhoztak. 

Végre pedig sajnálkozunk Cs. ur logicáján, ő czikké-
nek elején igy irt „az állam minden időben szabott törvényt 
a magát független társadalom névvel nevezni szerető egy-
háznak" 6S . .clZ állam azokra is hozott törvényt, kik magu-
kat az államtól független társadalomnak szeretik nevezni ;" 
vége felé pedig igy ir : „Valamint tehát az állam, nem feje-
delme az egyháznak, ug j az egyház sem ura az államnak 
stb.;" lássa Cs. ur, kegyed ugyanazt mondja, mit IX. Pius az 
annyira gyűlölt syllabusban : „Ecclesia non est vera perfe-
ctaque societas plane libera, nec pollet suis propriis et con-
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stantibus iuribus sibi a divino suo fundatore collatis, sed ci-
vilis potestatis est definire, quae sint Ecclesiae iura ac limi-
tes, intra quos eadem iura exercere queat." 19. Lássa Cs. 
ur, még egy néhány czikk, s akaratlanul is katholikus elve-
ket fog terjeszteni. Jóakarója 

Avispa. 

SZKLABONYA, Nógrád-m. oct. 9-én. „Reggeltől 
estvéig változik az idő : ily gyorsan történnek mindenek 
Isten előtt;" mondja bölcs Sirák. (18, 26.) Haszon és kár ; 
— gazdagság és szegénység ; — szerencse és szerencsétlen-
ség; — öröm és szomorúság; ezek oly igen közeli dolgok 
egymáshoz, hogy ezeket csak egy hónap, egy nap, egy éjszaka, 
sokszor egy óra és pillanat választja el egymástól. 

Ezt sept, hó 24-én délután 2 */2 órakor fájdalmasan mi 
is tapasztaltuk, amidőn bennünket az irtózatos kiáltás : „ég ! 
ég !" harangunk kongásával vegyitve, mód nélkül felriasz-
tott. Ugyanis Szklabonyán a délnek fekvő legszélsőbb csűr-
ből, még eddig ismeretlen okból támadt tüz, az erős déli szél 
által élesztve, 107 éjszaknak fekvő házat, ezek közt a plé-
bánia épületet is — minden gazdasági épülettel, nagyobbrészt 
már behordott takarmánynyal, egyéb élelemmel, gazdasági 
szerszámmal, ruhával, több lakosnak mindenét, mit magáé-
nak nevezhetett, egy rövid óra alatt felemésztett, a fa- meg a 
legtöbb vályog-épületeket földig egyenlitette, és mindent, 
amit elérhetett, por- és hamuvá fordított. Képzelhetni tehát, 
mily rettenetes tüz-s szélvész lehetett, midőn, mint mondják, 
a perjét egész Bábaszékig vitte, és mindamellett, hogy hat 
szomszéd helység három napig oltotta, mégis még tizedik 
napon is itt-ott égett. Valóban az első órákban nem a tüz 
végképeni megakadályozásáról, hanem csak az élet-megmen-
tésről lehetett szó. Csak 23 ház melléképületeivel és ezek 
közt a tanoda, kántor-lak meg a templom maradt meg. Az 
egész kár pedig legalább is 50,000 forintra tehető. Sokan 
lakás nélkül szerte-széjjel bujdosnak, már csak az alólirott-
nak kára, a biztosított összegen felől — mely csekély volt, 
— bizonyára ezer forintra fölmegy. 

Igy tehát a földi életünk ösvénye nemcsak kellemes 
virágokkal, hanem sebző tövissel is be van hintve. Igy 
nyilatkozik a mi földi dolgainknak múlandósága, miáltal 
csak a tökéletesebbek, semmi változékonyság meg eshe-
tőségnek alávethetök keresésére intetünk. Sajnálkozásra 
méltó a mi dolgunk, és kell is, hogy azon sajnálkoz-
zunk — mert sokat vesztettünk. A sok évi Isten áldása, meg 
a mi szorgalmunk gyümölcse hamuvá téve fekszik a földön. 
Nem jólét és öröm, hanem a már beköszöntött téli idő miatt 
is, aggály és lélekgyötrelem látható minden arczon. Szomo-
roghatunk tehát mi is, de ugy, hogy e szomorúságot mérsé-
kelni is tudjuk ; mert ámbár sokat veszítettünk, mégis sok 
megmaradóit minékünk, amiért hálát adhatunk az Úristen-
nek. Az élet mindenható nagy Ura, ki meglátogatott ben-
nünket , meghagyta nemcsak a mi életünket és vele a 
reményt és lehetőséget a mi vesztegségünknek visszaszerzé-
sére ; de meghagyta a mi templom-, oltár és szószékünket, 
mint egy menedékhelyet, hogy itt a tűzvész után is össze-
gyülekezhessünk s magunkat vigasztalhassuk. Vajha e tüz, 
tisztító tüz lenne a mi helységünkre s ennek lakosaira ! Az 
tisztítsa a mi lelkünket minden tévedés-, gyarlóság- s bűne-
inkből, melyek minálunk még tartózkodtak, és sz. Pállal azt 

mondhassuk : „tudok szűkölködni is, tudok bővelkedni is, 
mindenütt és mindenben tanultam megelégedni is, éhezni is, 
nélkülözni is." (Filip. 4, 12.) 

Hiszen az emberek szive még meg nem keményedett 
ugy, hogy felebarátja nyomorúságán meg ne induljon s azt, 
már munkával, pénzzel, élelemmel avagy legalább jó tanács-
csal ne segitse. Ezt mi magunk is jelen gyötrelmünkben 
tapasztaltuk. Avagy nem küldött-e az Ur Isten mindjárt a 
szerencsétlenség első órájában a mi megyei tisztviselőnkön, 
meg a zsélyi uradalmi tiszteken kivül — kik legalább a 
tűznek hátramaradt 23 házhoz való harapódzását gátolták — 
még más falubeliek segítségét, oltókat, de még más jóltevő-
ket is, kik a sok lakásnélkülit egy időre magukhoz fogad-
ták s elhelyezték ? Legalább ez vigasztalja azokat, kik 
mindent veszítettek. Az Isten küldé hozzánk romboló an-
gyalát, de elküldé egyszersmind a tegnapelőtti, meg mai nap 
hozzánk a vigasztalás angyalát ő méltósága senior gróf 
Zichy Károly kegyelmes földes- s kegyurunkban, ki, amint 
az iszonyú szerencsétlenségről közkedvességü Nagy Mihály, 
zsélyi tiszttartója által értesíttetett, azonnal és tegnapelőtt 
ugyan 58 leégett volt jobbágyai közt 700 frt . o. é.; mai nap 
pedig kivétel nélkül a kékkői uradalom leégett egykori 
jobbágyai közt is 150 p. m. rozsot osztott szét. — O nagy-
méltósága gróf Forgách Antal pedig, meg méltóságos gróf 
Forgách József társ-védnök urak, magok részéről szintén 
lehető segitséget Ígértek a károsultaknak. 

Ily magasztos érdemekkel bíró ö méltósága gróf Zichy 
Károly divényi uradalom jelenlegi seniorának — kinek, 
mint mi, ugy az egész haza ismeri áldásos működését, ezen 
jó tetteit hálálkodva magasztaljuk, óhajtván : mikép a min-
denható, sz. egyházunk boldogitására s diszére és édes sze-
retett magyar hazánk javára szentelt drága életét, minél 
hosszabb időre fűzni kegyeskedjék. Áldják igen is ő méltó-
ságát az égiek ! hogy közhasznú életének becses fonala ép-
ségben maradván, férfias erővel még számos évekig a hit s 
remény mezején az isteni szeretet felélesztő fuvalmára nő-
jön és éljen. 

P. János. 

RÓMA, oct. 5-én. Szentséges atyánk october 4-én reg-
gel kíséretével lement a vaticáni föegyliázba, hogy ott né-
hány rendeletnek kihirdetésén jelen legyen. Ezek közöl 
kettő a keresztről nevezett boldog Pálnak, és Leonardus a 
Portu-Mauritio szenttéavattatására, és egy Isten szolgájának 
urbinoi Benedek boldoggáavattatására vonatkozik. A főtem-
plomba jöttekor a káptalan és papság fogadta a pápát, ki 
miután az Oltariszontséget imádta, a Gergelyféle kápolnában 
levő szent Szűz képe és az apostolok sírjánál ájtatosságát 
végezte, a chorus kápolnájába ment, itt szent-misét hallga-
tott, azután a trónra lépett. Mattéi a bibornoki egyesület dé-
kánja, ostiai püspök, a basilika föáldozára, Patrizi bibornok 
a szertartások egyesületének elnöke, s a boldog Pál és urbi-
nói Benedek ügyében előadó, Altieri bibornok a b. Leonard 
ügyében előadó, elfoglalták helyeiket. A trón baloldalán vol-
tak Bartolini, a nevezett egyesület titoknoka, Minetti promo-
ter fidei, és Salvatti egyesületi ülnök. O szentsége paran-
csára a titoknok olvasta a rendeletet, hogy bizton lehet bol-
dog Pál, a passionisták alapitójának, és b. Lénárd apostoli 
küldérnek a szent Ferencz szerzetéből szenttéavattatására 
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menni. Azután a pápa a harmadik rendeletnek olvastatását 
parancsolta, mely szerint be vannak bizonyitva az Isten ál-
tal urbinoi Benedek capucinus rendű áldozár, Isten hü szol-
gájának közbenjárására eszközlött három csudatények. Ezen 
csudák elseje : Fierrucai József súlyos szembajának (ophtal-
mia es leucoma) rögtöni és tökéletes gyógyítása ; a második 
Borgnoni Domonkos rögtöni és tökéletes meggyógyítása 
súlyos, vészhozó tüdő-bajból; a harmadik Volpi Laurette 
megrögzött torokbajának hasonlóan rögtöni gyógyitása. — 
Ezen kihirdetések után a szertartási egyesület titkára és 
több tagja a pápai lábcsókra bocsáttattak. Azután a passio-
nisták, ferenczrendiiek és capucinusok szerzetfőnökei hálát 
mondottak. Mindenik örömét fejezte ki a szerzetüknek 
imigy jutott dicsőségért. A pápa meghatóan válaszolván, 
mindannyira apostoli áldását adta. Az ünnepélyen, a papságon 
kivül, a mexicói császárné, és nagyszámú hivek voltak jelen, 
melynek végeztével a pápa a káptalani terembe jött, hol a 
Péter egyháza által neki felajánlott reggelit vette. Azután 
a főtemplom javadalnokai számára készülő uj építményeket 
szemlélvén, megelégedését fejezte ki. Eközben elérkezett 
a déli idő, mely alatt ebédet adatni rendelt a város és külvá-
ros minden plébániájából egy-egy szegényebb családfő szá-
mára. Ezeknek az udvari főpapok szolgáltak, és megenged-
tetett nekik, hogy amit csak birnak, hazavihessenek. Azonkí-
vül a pápa közöttök pénzt is osztatott, vigasztaló nyájas 
szavakat intézett hozzájok, intvén, hogy kötelmeiket hiven 
teljesítsék. Végre apostoli áldását adta reájok. Képzelhetni, 
mily örömmel és lelkesedéssel voltak a szegény emberek. 

BECS, oct. 4-én. A forradalmi és szabadkőmives la-
pok minden áron azt akarnák bebizonyítani, hogy Austria 
az ö kárhozatos „ultramontán" rendszerének tulajdonithatja 
legutóbbi szerencsétlenségeit, és minden erővel a liberális 
irány felé akarja hajtani kormányát. Ha azonban Austriá-
nak ezen nagylelkű (?) barátjai közelebbről tekintenék a 
dolgot, észrevehetnék, hogy a liberalismus tekintetében itt 
épen nincs panaszolkodni okuk. Poroszországban igaz, nem 
sok katholikus tanoda van, de amelyek léteznek, vallási te-
kintetben kielégítők, az elemi iskolák igazgatói egyháziak, 
a képezdék áldozárok által vezettetnek, és a vallásügyi mi-
nister egy legújabb rendelete szerint, a szerzetesek mint ta-
nárok nyilvános iskolákban is működhetnek. Nézzük már 
most, mi történik Austriában ? A josephinismus, igaz, helyt 
adott a concordatumnak, de 1848 óta mindinkább oly fér-
fiak kerültek a tanügynek élére, kik előkésziték a jelen nem-
zedéket. Ami progressistáink egyértelműsége a poroszokéi-
val mindinkább kitűnik, és Bécsben épen most egy oly in-
tézmény létrehozásán fáradoznak, melyben vallásnélküli 
elemi oktatókat képeznének. A bécsi községtanács iskolai 
bizottmánya egy, a város által alapítandó, paedagogium ter-
vezetét dolgozta ki. A hires Diestcrweg Berlinből, Ziller 
Lipcséből, Ditters Gothából, Stockmayer Esslingenből, és 
mások mind oly férfiak, kik régen elvetették a keresztény-
séget, felszólittattak, hogy e tervezet fölött véleményt ad-
janak, és a bécsi községtanács nevezett osztálya hizeleg ma-
gának, hogy e férfiak megelégedését vivta ki magának, a 
nevezettek mindannyian kijelentvén, hogy az igy alakí-
tandó tanoda „a század magaslatán álland, és a paedagogia 

kipróbált elvein fog alapulni." Az, mi tagadhatlanul a szá-
zad magaslatán leend, az az igazgatónak és segédeinek jö-
vedelmei. Aki a három évi tanfolyamban a növendéket a 
különböző tárgyakból vizsgálandja, a „non multum sed 
multa" elvéhez tartandja magát. Ime a tervezet 5-ik czik-
kelye igy szól : „A tanulóknál a tanítandó tárgyaknak min-
den gépies elsajátítása, a tanítóknál pedig vélemények 
és dogmák octroyálása kerülendő. A tanításnak egész czélja 
legyen a személyes kezdeményezést felkelteni, az Ítéletet 
fejleszteni, és igy a személyes független tökéletesbülést elő-
mozdítani." Igazán, századunk nézete szerint nem arról van 
3zó, miről és mennyit tudjon valaki, hanem csak hogy elég 
ügyes legyen mindenről beszélhetni. — Ami a vallási okta-
tást illeti, minden növendék kötelezve volna a vallási okta-
tásról bizonyítványt felmutatni, az intézet maga vallástani-
tással nem foglalkozván. Midőn a kinevezendő igazgatóról 
és egy belső tanárról volt vitatkozás, a tanács egy tagja azon 
nézetét fejezte ki, hogy ezek katholikusok legyenek. Egy 
másik — a zsidó Franki — erre azt jegyzé meg, hogy a bi-
zottmány az intézet katholikus jellege ellen nyilatkozott, 
miután az ellenkező „nem volna illő a főváros képviseleté-
hez, mely ezáltal elvesztené jó hirét." Ismét egy másik a 
hallgatóság tapsai között fejtegeté, hogy csak a protestán-
sok igazán értelmos és előrehaladott tanárok, a katholiku-
sok mindenben, ini a tanügyre vonatkozik, oktalan vakan-
dokok. Röviden, a községtanács elhatározta, hogy az inté-
zetnek nem leend vallási jellege. Ime az ultramontánnak 
csúfolt birodalmi főváros ! Poroszországban a liberálisok min-
den lármája ellenére a fenuevezett Diesterweget elmozdí-
tották helyéről, és ha egy város — lenne bár katholikus 
vagy protestáns — merészelne hason vallási jelleg és okta-
tás nélküli tanodát alapítani, a porosz kormány azonnal be-
záratná. (A bécsi kormány annyit tett, hogy az intézet leg-
magasabb helybenhagyását felfüggesztette.) 

BRUXELLES, oct. 17-én. Az itteni orvosi egyesület 
utolsó ülése tényeket nyilvánított, melyeket a felemlitésre 
méltóknak találunk. Először is Vleminexaz elnök, ki a kép-
viselő kamarának nagyon is ministerialis tagja, azt állította, 
hogy a kormány semmit sem tett az egészségi ügyben, sem-
mit arra hogy az alsóbb néposztálynak megadja azt, mire 
ily körülmények között szüksége van. „A közegéségügyi 
haladás ! — úgymond — de hol van eme haladás ? körira-
tokban, könyvekben igen, de valóságban semmi. Minden 
megvan még, hogy ama néposztályban a járvány számos 
áldozatot vigyeu. Szükséges, hogy e tekintetben ne csalód-
junk. Tudjunk. Tudni kell, és nyiltan hirdetni, hogy a kor-
mány és községi elöljáróság közegészségi tekintetben sem-
mit vagy igen keveset tett." Ez ugy hisszük, világosan van 
mondva. A ministerium egyedül ostoba harczával a clerica-
lisok ellen levén elfoglalva, semmit sem tett arra, hogy a 
munkás osztály megőriztessék. — Egy második tény is ér-
demes a felemlitésre, melyre vonatkozólag a nevezett elnök 
ezeket mondja : „A cholera úgymond börtöneinkben nem 
pusztított. Ime Lővén példa erre, hol 5—6 száz fegyenz kö-
zött egy sem betegedett meg, nem azért, hogy itt a szoba-
rendszer vau alkalmazva; hanem mivel börtön, mert Vil-
rordban és másutt is hasonló jelenség mutatkozott. Továbbá 
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az árvaházak, aggok intézetetei neveldék, stb majdnem tö-
kéletes mentességben részesültek. Honnét magyarázzuk ezt ? 
Ott rendes időben kelnek és fekszenek, mérsékelten élnek, a 
helyiségek tisztán tartatnak, kihágások nem történhetnek, 
íme itt a praeservationak titka. Ezen tényre kell a nép figyel-
mét felhívni, és ez ezerszer hasznosabb, mint vitatkozni az 
ezer és egy módról, melylyel a cholerát gyógyítani lehet." 
— Bizonyos hagy a szerzetes testületek és egyesületek job-
bára kisebb nagyobb mentességgel birtak, noha többen kö-
zölök a betegek ápolása közben buzgalmuk áldozatává lő-
nek. A mentesség eszköze itt is a mértékletes, rendes élet 
volt. — És mégis van Belgiumban a kőmivesek és solidari-
sok által fizetett sajtó, mely, hogy a zárdákat rágalmazza, 
és a nép gyűlöletének tárgyává tegye, tele torokkal hirdeti, 
hogy eme szerzetesek mást sem tesznek, mint a családok 
árán lakmároznak. Az „Indépendance", az úgynevezett 
demi-mondo hölgyeinek ezen bámulója, e napokban irá-
nyozta a közfigyelmet a „vastag, jól hizott, gömbölyű bará-
tokra" — kiket a jó életben és fényűzésben elmerülteknek 
mond. Az Indépendance hazudott, tudta is hogy hazudik, 
mert meg vagyunk győződve, hogy szerkesztői közöl egyik 
sem akarna az általa rágalmazott barátok élelmén lenni. Ha 
különben ezen urak közöl egyiknek másiknak kedve volna 
két héten át ezen élelmezésben részesülni, megigérjük, hogy 
jöhetnek ingyen. De ez persze nem fér össze a kőmivesek 
tervével, mert akkor a rágalom lehetetlen volna. 

BERLIN, oct. 12-én. Ismeretes a katholikus tanodák-
nak Nasaubani kedvezőtlen szervezete. Az elemi oktatás 
legtöbb helyen egy protestáns hivatalnok által vezettetik; 

noha a lakosok fele katholikus. Nincsenek confessionalis, 
hanem községi tauodák. Katholikus tanoda megnyitására 
alig, protestánsra folyton adatik engedély. A „Krisztus 
szolgálói" czimü szerzetes egyesület egy nénikéje a plébános 
beleegyezésével Oberlahnsteinban leányneveidét akart nyitni? 
kérelméhez okleveleit csatolván. Kivánata teljesítése meg-
tagadtatott, állítólag, mivel képesítési okmánya Poroszor-
szágban szereztetett. 

MADRID, sept. 1-én. A politikában nálunk tökéletes 
szélcsend uralkodván, a ministerium arra törekszik, hogy az 
előbb megingatott rend és tekintély elveinek tiszteletet sze-
rezzen, miután a liberálisoknak, és néhány forradalmárok-
nak ezelőtt nyújtott engedmények oly sajnos mozgalmakat 
idéztek elő. A kormány czéljai jók, és mint látszik jó uton 
halad. Az elemi tanügyben, mint említők múltkor, helyes 
rendeleteket hozott. Az igazságügyéi- a pápa képviselőjével az 
éveken át elhúzódott egyházi ügyek szabályozását vette 
czélba, és hogy ez hamarább éretethessék el, a nunciussali 
tárgyalást közvetlenül a jeles Gonzales Romero viszi. Az ok-
tatásügyi minister a közoktatási államtanácsnak — melynek 
elemei nem a legjobbak — meghagyta, hogy határozott vá-
laszt adjon eme kérdésre : „egy monarchiai államban, minő 
Spanyolország, hol a democratia a törvényekben nem gyö-
kerezik, megengedhetö-e, hogy oly ember, ki nyíltan demo-
craticai elveket hirdet, államintézetben tanárkodhassék" ? 
A tanács a minister elnöklete alatt, hosszas viták után kény-
szerítve volt eme kérdésre tagadólag válaszolni, mely válasz-

nak a kormány majd hasznát veendi. Egy másik kérdés is, 
t. i. a neveldékbeni oktatás ügye, melyben félszázad óta a leg-
ellenkezőbb határozatok hozattak, a nuncius egyetértésével 
üdvösen fog megoldatni. — Néhány nap előtt a papság az 
igazságügyér által felhivatott, hogy jövedelmeiből önként 
fizesse ama adót, melyből a jun. 30-iki törvény erejénél fogva 
fel volt mentve. A püspökök ez ügybeni hazafias nyilatkozatai 
már is tudomásra jutnak. Nem is vártunk mást a kath. pap-
ságtól. „Ismerünk beneteket — igy ir a coriai püspök papja-
ihoz — ismerjük vallásos érzelmeiteket, hazaszeretetöket, 
és ragaszkodástokat szeretett királynőnk kormányához. 
Váljon melyik spanyol, látván hazáját az örvény szélén, 
nem sietne megmentésére még vére árán is ? Tudjuk, hogy 
jövedelmeitek csekélyek, és alig elégségesek az élet szüksé-
geire; de tudjuk azt is, hogy senki sem múlhat fel benneteket 
a hazafiságban, s hogy soha az egyház és haza érdekében 
hozzátok intézett felhívás eredmény nélkül el nem hangzott." 
„Papságom — igy ir az orilmelai püspök a ministerhez — 
nem lehet közönyös a haza szerencsétlenségével szemben, 
mert vele azonosította magát; mindannyian át vannak hatva 
a gondolattól, hogy kötelezve vannak a rendkívüli körül-
mények között rendkívüli áldozatokat hozni. A papság 
a történet tanúsága szerint minden időben kész volt a leg-
terhesebb áldozatokra, és most is teljesitendi kötelességét." 
Az ily nemes nyilatkozatok, és az ezeket követő még ne-
mesebb tettek a sokat rágalmazott spanyol papság részé-
ről szükségkép megtermendik gyümölcseiket és már is ké-
pesek elleneinket lefegyverezni. 

Szentszéki határozat. 
ROMANA seu ALBINGANEN. canonizationis beati Leo-

nardi a Portu-Mauritio, missionarii apostoliéi ordinis Minorum 
sancti Francisci strictioris observantiae in sacro recessu 
sancti Bonaventurae Urbis. 

Super dubio : an tuto procedi possit ad solemnem 
ejusdem beati Leonardi a Portu-Mauritio canonisationem ? 

In novissimis temporibus operarium electissimum misit 
Dominus in messem suam,beatum nempe Leonardum a Portu-
Mauritio. Hic Christi praecoptum sequens,unica ac rudi indu-
tus tunica, neque sacculum portans, neque peram, neque 
calceamenta, nequeaurum et argentum vel pecuniam in zona 
sua in quamcumque civitatem et castellum intrabat, videns 
turbas petentes panem vitae, cum nemo esset qui frangeret 
eis, misertus est : et quia erant multi vexati a voluptatibus 
saeculi, et criminum laqueis captivi tenebantur ad ipsorum 
confusionem, tunc dicebat illis : poenitentiam agite, appro-
pinquavit enim regnum coelorum. Paene innumeri peccatores 
vocem ejus tamquam Christi loquentis audientes, atque actus 
suos confitentes, in cinere et cicilio poenitentiam egerunt. 
Cum autem beatus Leonardus expletis laboribus ad Domi-
num revertisset, et ab ejus manu immarcescibilem gloriae 
coronam recepisset, prodigiorum virtute etiam post indultam 
venerationem inclaruit. Quibus triplici examine penes sácro-
rum rituum Congregationem solertissime perpensis, summus 
pontifex Gregorius XVI sac. me. sextodecimo kalendas ápri-
lis anni MDCCCXXXIX declaravit: constare de primo 
miraculo beati Leonardi interventu a Deo patrato : et San-



* 2 7 2 

ctissimus Dominus Noster PIUS PAPA IX quarto nonas 
augusti anni vertentis edixit : constare de altero miraculo, 
quod Deus omnipotens ejusdem beati intercessione ope-
ratus est. 

Quare, ut causae huic finis imponeretur, quod almae 
urbis nostrae civibus maxime in votis erat, illud tantum 
supererat, ut in novis comitiis generalibus colligendis dubium 
discuteretur : an stante approbatione duorum miraculorum 
post indultam a Sede apostolica venerationem, tuto procedi 
possit ad solemn em beati Leonardi a Portu-Mauritio canoni-
zationem ? Quod factum est in generali coetu XIV kalen-
das octobris ejusdem anni in pontificiis Vaticanis aedibus 
collecto : ubi coram Sanctissimo Domino nostro Reveren-
dissimus Cardinalis Ludovicus Altieri episcopus Albanensis 
et causae relator illud proposuit dubium et omnes suffraga-
tores, sive consultores, sive patres Cardinales unanime affir-
mativum protulere responsum. 

Distulit tarnen Sanctissimus Dominus suam in hoc 
negotio gravissimo pandere mentem ; hortatusque est quot-
quot aderant, ut secum divinum efflagitarent Spiritum, qui 
eum ad recte judicandum et in omneminduceret veritatem. 

Denique ad augendam hujus diei laetitiam, in qua bea-
tissimi parentis natalitia filius sapiens haud impari meritorum 
corona collustrat, Sanctissimus Dominus Noster, postquam 
hostiam salutarem in sacra palatii intima aedicula piissime 
obtulisset, ad sacellum se contulit Immaculatae Virginis con-
ceptioni et sancto Francisco Assisiensi dicatum, quod in 
basilica principis apostolorum, ob quotidianam sacrorum offici-
orum celebrationem prae ceteris refulget ; ibique ad se acci-
tis Reverendissimo Cardinale Constantino Patrizi episcopo 
Portuensi et sanctae Rufinae, sacrorum rituum Congregationi 
praefecto, simulque Reverendissimo Cardinale Ludovico 
Altieri episcopo Albanensi ac causae relatore, una cum R. P. 
Petro Minetti sanctae fidei promotore et me infrascripto 
secretario, iisdemque adstantibus sancivit : tuto procedi 
posse ad solemnem beati Leonardi a Portu-Mauritio canoni-
zationem ? 

Hujusmodi decretum in vulgus edi, in acta sacrorum 
rituum Congregationis referri, litterasque apostolicas sub 
plumbo de canonizationis solemnitate in ipsa patriarcali basi-
lica Vaticana quandocumque celebranda expediri jussit, 
quarto nonas octobris MDCCCLXVI. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

Loco + Signi 
I). Bartolini S. R. C. secretariat-

VEGYESEK. 
Tetszett a bécsi községi tanácsban a bölcs polgárok 

egyikének a concordatumot, az ügyetlen tábornokokat, a 
sadovai vesztett csatát a jezsuitáknak bünül felróvni, s hozzá 
tenni, hogy a jezsuiták erkölcstana szerint : ,finis san-
ctificat media'. E polgárok sokat üldögélnek a kávéházakban, 
jó volna a 16 év óta kitett 10,000 tallérnyi jutalmat elnyerni, 
keresvén és felmutatván a jezsuiták könyveiből e felállított 
és bevitatott tételt. Hogy Cavour tettei helyeseltetnek, mivel 

általok a hazának használt ; hogy a királygyilkosok is évi 
jutalmat kaptak, mivel jó czélra törtek ; hogy az egységesí-
tendő Italia miatt minden árulás, esküszegés dicsőnek kiál-
tatott, azt tudjuk ; hogy a vörös franczia herczeg a senatus-
ban kimondta, hogy III Napoléon esküszegése az államcsin-
ban érdem, erre is emlékezünk ; hogy II Fridrik, 1723 dec. 
26-án irta : „az erény első elve az érdek," ezt olvashatjuk : 
ha tehát a bécsi tanács polgártagjai mindenkire, aki e tant 
,finis sanctificat media' elméletbea és gyakorlatban vallja, 
kárhozatot mondanak : csak méltóztassanak a grossring pia-
czán saját politicájuk főképviselőire kimondani az Ítéletet. 
Nem ártana azonban a bécsi tanácsterem tagjaiból néhányat 
desinfectio alá vetni, vagy Budára, Leopoldfeldre küldeni ; a 
jelenségek megvannak, különben a városi kormány hajója 
fog tébolygani. 

Mennyire mehet a túlzott nemzetiségi buzgalom, példa 
lehet reá egy prot. tábori lelkész tudósítása a berlini Kreuz-
zeitungban a porosz táborból : „Tegnap jöttem Csehország-
ból, hol az isteni-tiszteletet hét helyen tartottam ; de külö-
nösen egy eset tünt fel előttem 0. . . ben, az ottani kath. 
templomban. A káplár nekem estve mondá, hogy a kapitány 
értekezett a kath. plébánossal, s mi 7 órakor megtarthatjuk 
isteni-tiszteletünket. Megkezdjük liturgiánkat, s ime a plé-
bános, kivel kapitányunk nem is beszélt, karingben kilép 
a szekrestyéből, s azalatt keresztel, utána kismisét mond, 
mig mi énekeltünk. En prédikáltam 1. Tim. 2, 2 szakasza 
fölött, azalatt a kath. plébános elvégezte miséjét. Kapitá-
nyunk megtudván, mi történt, zavarodtan siet a plébános-
hoz, bocsánatot kérve a félreértés után történtekért ; a plé-
bános nyugodtan válaszolá : „mit sem tesz, ezt többször is 
teszszük, dicsérjük az Istent, kiki saját módja szerint." ,Mit 
sem tesz !' ki előtt a canonok mit sem érnek, ki előtt a com-
munio in sacris mit sem jelent, ki előtt az ,igen' és ,nem' 
ugyanaz : az előtt a prot. lelkészszel kath. templomban egy-
szerre misézni, mit sem fog tenni. Harangoztatni a prot. super-
intended bejövetelének a faluba, elébe templomi zászlókkal, 
népprocessióval, Mária-énekeket zengedezve, menni, egészen 
az apostasiáig ért türelmetesség. 

Végtére Dániában a kath. religio üldöztetése, papíron 
legalább, megszüntetett. Az uj alkotmányátalános vallássza-
badságot ad mindenkinek, föltéve, hagy e vallásnak tanai a 
jó erkölcsöket és a közrendet nem zavarják. Senki sem lesz 
köteles oly cultus szükségeire adózni, melynek nem tagja ; ha 
azonban semmiféle valláshoz nem tartoznék,az oktatásügyi ál-
talános adót köteles lesz fizetni. Vallásaért végre senki sem 
fog akadályoztatni polgári s politikai jogainak élvezetében. 
— Svédország vajha követné e példát. 

Craisson franczia áldozárnak „Manuale totius juris ca-
nonici" munkája a romai jogtudósok által igen megdicsérte-
tett, amiért a munka Francziaországban nagy tekintélyt 
nyert ; de mivel nagy terjedelme miatt a papneveidei hitta-
nulmányi folyamra igen terhes, Craisson uj kiadást szerve-
zett „Elementa juris canonici ad usum Galliae seminariorum, 
s ez már nagyobbrészt a püspökök által elfogadtatott. 

Szerkesztői tudósítás. 
Stei — — f. Sz. J-ö. Purgstaller bölcsészettana, mellette Imre és 

Krug. — Weber világtörténettana ; Horváth M. középtörténelmi mun-
kája ; Müller-Puilly természettana ; Moesnik mennyiségtana ; Petzval 
betüszámtana ; Wega logarithmusai ; Toldy magyar irodalmi munkája. 
Egy évet elengedhetlenül kell az egyetemnél tölteni, a többi folyamodás 
ut ján elengedtethetik. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Cíalgóczy és Koesi nyomdájában) Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és alaunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, october 31-én. 35. II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Győri püspök pásztori levele. — Egy-
házi tudósitások. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

Győri püspök pásztori körlevele. 

Inter pias, quae recentiori aetate in sinu Eccle-
siae natae sunt, uniones sive confraternitates, vix 
al iqua ampliora brevi teinporis intercapedine coepit 
incrementa, q u a m quae apostolatus orationis com-
pellatur . A paueis clericis et sacerdotibus collegii 
S. I. Valsensis in Gall ia inst i tuta, mox etiam iuc lero 
et populo civitatis ac dioecesis Aniciensis propagata , 
ab episcopo approbari , a Sanctissimo Domino Nostro 
autem a. 1849. Cajetae tunc agente coelesti indul-
gen t ia rum tliesauro ad septennium ditari meruit . 
Sub idem tempus binae eumdem ac apostolatus ora-
tionis scopum prosequentes uniones in apr icum 
prodierunt coadunatae, una quidem Tau r in i in Pe-
dementio a P. Pellico S. I . sub nomine „orbis san-
ctificatus", et alia Romae a Vincentio Pal lota sacer-
dote Romano, qui haud pr idem in odore sanctitatis 
sup remum diem obi i t , sub t i tu lo: „apostolatus 
catholicus," quae vero binae uniones in u n a m cum 
apostolatu orationis confra tern i ta tem coaluerunt . 
H a n c ad usque p lures quam mille religiosae com-
muni ta tes amplexae s u n t , septem vero ord inum 
rel igiosorum generales declaraverunt , quod illius 
socios omnium precum, et bonorum operum, quae 
per respectivorum ord inum commembra cum gra t ia 
Dei pe ragun tu r , part icipes reddere velint. Aggrega ta 
insuper est unio apostolatus orationis archi-confra-
terni tat i sanctissimi cordis J e s u R o m a e , a tque in 
Grallia, I tal ia et Germania , immo extra E u r o p a m quo-
que p lura centena "millia numerá t sociorum, qui in 
dies mul t ip l icantur . Scopus apostolatus orationis est, 
in unione cum ssmo corde divini Salvatoris orare 
pro ins tant ibus Ecclesiae sanctae Dei necessi tat ibus 
ac indigentiis, nominatim, u t Deus il lam exaltet, 
propaget , et tant is t amque nefariis undique jac ta tam 

procellis protegat, u t visibile illius caput , quo in-
columi salva sunt membra, sive s u m m u m pontificem, 
Jesus Christus, cu jus is vicarius in terr is est, defen-
dat, nec t rada t in manus inimicorum ejus, u t jus tos 
in just i t ia conservet, peccatores ad poeni tent iam 
convertat , haereticos et schismaticos in s inum unice 
salvificae Ecclesiae reducat , populis vero, in tene-
bris et in u m b r a mortis adhuc sedentibus lumen 
fidei largia tur , quo et ipsi conver tan tur ad Deum 
vivum ac ve rum et un icum ejus filium, J e s u m 
Chr is tum Dominum nostrum. Unionis i taque h u j u s 
socii ad nihil aliud obl igantur , q u a m ut preces suas 
quotidianas, et pias ad Deum effundant , bona por ro 
opera, quae peragunt , adversi tates denique vitae, 
quas a Deo sibi immissas pa t iun tur , ad praerecensi-
tos fines Deo offerant, ac insuper, quia s imul archi-
confraterni tat i ssmi cordis J e s u aggregat i sunt, 
quotidie semel orationem dominicam et salutat ionem 
angelicam, nec non symbolum apostol icum cum hac 
precat iuncula pie recitent „ 0 dulc iss imum cor 
Jesu , fac, u t semper magis te dil igam !" D u m apo-
stolatus orationis socii pro ins tant ibus Ecclesiae 
necessitat ibus et salute aeterna proximorum ad 
Deum preces dir igunt , i l ium t amquam p r imum 
bonorum omnium iontem, absolutum universi tat is 
Dominum, ac talem profitentur, qui etiamsi nemini 
al iquid debeat, in omnes tarnen benignus et miseri-
cors est, inn i tun turque iis s. scr ipturae locis, in 
qu ibus petitio bonorum et pia pro aliis precatio 
apertis verbis commendatur . E x innumeris prope-
modum locis suffecerit adduxisse s. Paul i 1 ) v e r b a : 
„Obsecro ig i tur p r imum omnium fieri obsecrationes, 
orationes, postulationes, g ra t i a rum actiones pro omni-
bus hominibus. Hoc enim bonum est, et acceptum 
coram Salvatore nostro Deo;" i tem ilia s. Jacob i 2 ) 
„orate pro invicem, u t salvemini ; mu l tum enim valet 
deprecatio jus t i assidua." Preces au tem in unione 

>) Tim. 2. 1. 
2) 5. 16. 

35 
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cum ssmo corde J e su effundendas esse, discimus e 
piisimo et doctissimo Piconio, qui pos tquam haec 
s. Pau l i ad Phi l ippenses 3 ) : „Testis enim mihi est 
Deus, quomodo cupiam omnes vos in visceribus 
Christ i" pro more suo egregie commentatus fuisset, 
sequentem addi t p raxim veri chris t ianam. ,,Hinc 
disce recursum ad cor Christi, u t eo Deum digne 
diligas et proximum. A solo Chris t i corde Deus 
digne dil igitur, digne adoratur , digne colitur : quia 
infinita persona, hinc infinitus amor, infinita adoratio, 
infinitus cultus. Quidquid in temetipso facias, hoc 
coram Deo nihil est, sicut tu ipse immo et totus mun-
dus coram ipso t amquam nihi lum et inane. Amor 
tuus nihil est, adoratio tua nihi l : quid enim nihili 
reverentia et annihi la t io? At amor Christi, seu quo 
Chr is tus Deum diligit, infinitus est, et adorat io 
infinita, cul tus infinitus. U t ergo d ignum quid, et 
p ropor t iona tum Deo offeras, recurre ad cor Christ i ; 
hoc corde dilige Deum, adora Deum, cole Deum ; 
d igne amabis, digne adorabis ,e t coles: corde quippe 
Dei Deum amabis , adorabis, et coles. Ad hoc da tus 
est nobis F i l ius Dei mediator noster, u t per eum ad 
Deum accedamus, Deumque colamus. Ad hoc Chri-
s tus caput et cor nos t rum est, ut nos membra ejus 
per eum digne Deum dil igamus. In omnibus i taque 
religionis act ibus recurre ad cor Christi, in t ra in 
illud, ipsum sie tibi redde propr ium, illoque corde 
Deum adora, benedic, lauda e t c . . . . J u n g e cor t u u m 
cordi Christi , ipsique corde uni tus offer Deo cordis 
Christ i adorationes, amorem ; omnesque illius cordis 
actus. Similiter utere Christ i corde ad amorem 
proximi ; eum dilige, quomodo Chr is tus illum, desi-
dera in visceribus Christ i . Chr is tum diligat, ut a 
Christo diligitur."1) 

D u m haec de na tu ra apostolatus orationis pau-
cis att ingo, s imul erga etiam preces, a piis quibus-
dam dioecesis meae sacerdotibus mihi propositas, 
declarare non moror, quod illa, a tantis probata 
episcopis, ab ipso vero Sanctissimo Domino nostro 
indulgenti is in pe rpe tuum j a m provisa, mihi quoque 
p r o b e t u r : ac g ra tum fore porro enuncio, si aposto-
la tus orationis in hac quoque dioecesi suos habue-
rit q u a m copiosissimos socios. Siquidem prout e 
praemissis patet, haec confraterni tas membris suis 
nul las ferme speciales obligationes imponat, facili 
negotio ilia inter p iarum, in dioecesi j am vigent ium 

3) Philip. 1. 8. 
4) Epistolar. B. Pauli Ap. triplex expositio. Edit. Pa-

risiens. 1846 Tom. 2. 

consociationum, puta ssmi altaris Sacramenti , ssmi 
rosarii, s. Ladislai , e. s. p. membra propagabi tur ita, 
ut unius membra fiant etiam alterius commembra. 
Scopo hoc appono istliic tenores apostoliéi brevis, 
vigore cu jus piae unionis, de qua sermo est, soeiis 
plenariae certis sub condit ionibus indulgent iae 
conceduntur . 

PIUS PP. IX. 
Ad perpetuam rei memóriám. 

Expositum liuper est Nobis, praeteritis annis, piam 
utriusque sexus Christi fidelium societatem seu eonfraterni-
tatem, sub titulo „apostolatus orationis" in dioecesi Anici-
ensi canonice fuisse institutam, cujus sodales inter plurima 
pietatis et caritatis opera, quae exercere consueverunt seu 
intendunt, id praeeipuum habent, ut quotidiauis preeibus pro 
Ecclesia universa, et praesertim pro Romano pontifice Deum 
exorent. Nos similibus Nostris litteris datis Cajetae sub die 
XIX. augusti anni MDCCCXLIX, hujusmodi societatis so-
dalibus nonnullas indulgentias ad septennium concessimus. 
Cum dictae concessionis jam desierit tempus, humiles preces 
iterum Nobis admotae sunt, ut coelestium munerum thesau-
ros, quorum dispensatores Nos esse voluit Altissimus, de be-
nignitate apostolica reserare dignaremur. 

Nos quo societas hujusmodi majora in dies suseipiat 
incrementa, porrectis Nobis supplicationibus anuuendum, ac 
ut infra indulgendum censuimus : 

Quare de omnipotentis Dei misericordia, ac b. b. Petri 
et Pauli apostolorum auetoritate coniisi, omnibus utriusque 
sexus christifidelibus, qui dictam societatem in posterum in-
gredientur, die primo eorum ingressus, si, vere poenitentes 
et confessi, sanetissimum Eucharistiae sacramentum sumpse-
rint, plenariam ; ac tam descriptis quam pro tempore descri-
bendis in dicta societate sodalibus vere quoque poenitentibus 
et confessis, ac s. communione refectis, qui quamlibet eccle-
siam publicam in festivitate conceptionis B. M. V. et feria 
sextà post octavam solemnitatis sanetissimi corporis Christi 
immediate sequenti, a primis vesperis ; nec non una ex feriis 
sextis (excepta feria sexta in parasceve) atque etiam alia die 
cujuslibet mensis, utraque cujusque sodalium arbitrio sibi 
eligenda, ab ortu usque ad occasum solis dierum hujusmodi 
singulis annis devote visitaverint et ibi pro christianorum 
prineipum concordia, haeresum exstirpatione ac s. matris Ec-
clesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die 
praedictorum id egerint, plenariam similiter omnium pecca-
torum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in 
Domino concedimus. Praeterea dictis sodalibus, qui, saltem 
corde contriti, pia opera, quae in singulorum mensium exor-
dio a moderatore dictae societatis pro tempore existente 
praescripta fuerint, rite peregerint, pro quolibet pio opere 
ut supra designato centum dies de injunetis eis seu alias quo-
modolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta 
relaxamus. Quas omnes et singulas indulgentias, peccatorum 
remissiones ac poenitentiarum relaxationes etiam animabus 
Christi fidelium, quae Deo in caritate conjunctae ab hac 
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luce migraverint, per modum suffragii applicari posse etiam 
in Domino concedimus. 

ín contrarium facientibus non obstantibus quibuscum-
que, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Vo-
lumus autem, ut praesentium litterarum transumptis, seu 
exemplis etiam impressis, manu alicujus notarii publici sub-
scriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate consti-
tutae munitis, eadem prorsus fides adliibeatur, quae adhibe-
retur ipsis praesentibus, si forent exbibitae vel ostensae. 

Datum Romae apud s. Petrum, sub annulo piscatoris 
die XXVI. februarii MDCCCLXI. Pontificatus Nostri anno 
decimo quinto. 

J. Card. Antonelli. 
Visum et usui datum. Anicii, die 12 martii 1861. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir . Fölsége az egri székesfökáptalannál Lengyel Miklós ka-

nonoknak székesegyházi, — Ferenczy Imre kanonoknak pankotai föospe-
ressó való fokozatos olöléptetését legkegyelmesebben helybenhagyni, az 
iires kanonoki székre pedig Szele Gábor érseki t i tkár t kinevezni mél-
tóztatott. 

PEST, oct. 24-én. — ,Ex eremo venio', igy kezdte Na-
zianzi sz. Gergely az ő székfoglalási beszédjét : temetésről 
jövünk, mely tegnap volt, — evvel kezdjük mi a tudósitást. 
Mondhatnók mi is, ex eremo venio, mert, hol a halál, hol 
ennek martaléka, a halott test, hol annak jelvénye van, a 
koporsó, ott magasabb méltóság, hatalmasabb erő nincs, sőt 
mellette sem hatalom, sem méltóság, sem erő nincsen, ő 
maga minden, körülötte eremus, a hatalmas, az erős halál 
minden méltóságnak minden földi erőnek eltiprója. Ott volt 
ö Fölsége, az apostoli király képviselője, gr. Belegarde Au-
gust tábornok, ott volt a király főcancellárja, tárnoka, a m. 
kir. helytartótanács, a hét személyes, a királyi Ítélőszék, a k. 
egyetem, a m. akadémia, a testvérfőváros, a győri, váczi, vesz-
prémi, fehérvári, pécsi, posonyi, nagyszombati káptalanok, a 
sz. Ferencz, sz. Benedek, premontrei, servita, skótok, pálosok 
rendjének küldöttjei. De mik ezek, mily jelentőséggel birnak 
ezek egy koporsónál ? egy primás koporsójánál ? A sírba 
szállt nagy méltóságot tisztelték. Tisztelet a nagy méltóság • 
nak, a nagy papi érdemnek, — de e méltóságos már halottan 
fekszik, ez érdemsorozat az élettel együtt megszakadt, 
ketté szedett, mintegy megtörött s a koporsó oldalához fek-
tetett pásztorbotja előttünk több jelentéssel bírt. A tisztel-
gők némán állottak, a ketté tört pásztorbot hatalmasan szó-
nokolt a szivhez. Mors cathedra sapientiae, mondá Plato : 
ki vehetné nekünk rosz néven, hogy ha a bölcseség taná-
rának szavaira figyeltünk, felejtve a 40 mozzettát, mely az 
apátok, a prépostok, a kanonokok vállain setéten vöröslött, 
felejtve a négy tábornok, a négy ezredes csillogó aranygal-
lérjait, kerülve a vizsgaszemek, a mindenre ólálkodó ujság-
tudósitók szemvillámait, térdeltünk az igen czélszerüen csak 
félóráig tartott Requiem alatt, tudván, értvén, hogy itt a ha-
lál hatalmának rovatik le a tisztelet adója. Most mi álltunk 
a primás koporsójánál, holnap, vagy nem sokára mások fog 
ják körülállani a mi koporsónkat. A halál előtt minden leko-
nyul, általa minden összezuzatik, csak azon élet nem, amely-
nek a bibor koporsó oly ellentéte volt. 

Lehet-e egy érsek, egy magyarországi :herczegprimás 
koporsójánál másról elmélkedni ? lehet-e nem elmélkedni '? 
Félórai Requiem be rövid, be hosszú idő az elmélkedésre ! 

Kevés azon választott lélek, kinél az Isten örömben 
tesz látogatást. Ha meg is teszi,gyéren teszi meg,mert földi lé-
tünk elmaradhatatlan osztályrésze a fájdalom, s hogy ez le-
hessen, osztályrésze a csapás. Kiket az Isten örömmel lá-
togat meg, féljenek a nem sokára bekövetkezendő fájdalmas 
látogatástól : kiket fájdalommal látogat meg, féljenek, ne-
hogy e látogatás üdvösség nélkül vonuljon át fölöttök. Fáj-
dalmas volt, szenvedtek, ez ez első csapás, — üdvösség nél-
kül szenvedtek, ez az utolsó, ez a valódi csapás. Olvassuk : 
„curavimus Babylon, et non est sanata; derelinquamus eam." 
Csapás a halál arra, akit kivág ; de inkább csapás arra, ki-
nek közelében üdvsöség nélkül, jár-kel. 

Lehet-e egy magyarországi herczeg-primásnak, ha-
zánkban az első érseknek, koporsójánál egyházi jövőnkröl 
nem elmélkedni ? lehet-e másról elmélkedni ? Az egri érsek 
temette, a győri, a váczi megyés, Durguth felszentelt, Jekel-
falusy Vincze, Lévay Sándor czim. püspök segédkezett a te-
metésnél; mondják, hogy a rövid misedallam részei megha-
tók valán miak; de él, mi szól ott, hova a halál lépett? Ott 
eltűnt minden a láthatárról, az elme csak a halált látja, csak 
a halálra figyel. Sok ember soha bölcs nem lett, mivel a ha-
lál szavára soha nem figyelt. Igen, — de használ-e a figye-
lés is ? 

Kath. egyházunkon Magyarországban az Isten látoga-
tást tart. Örömmel ? senki sem fogja mondani, még az sem/ 

aki a koporsónál állva,legkevesebbé magát a biborba, aranyba 
vont koporsót szemlélte. Fájdalommal látogat, mert ez évben 
már a negyedik főpapot ragadta ki az élők sorából. Az elsőt 
a kormányzási bölcseség, méltóságos komolyság, magas és 
nyugodt átnézet, roppant alapitványozás, — a másodikat 
szelid ajtatosság, alázatosság, gondosság, — a harmadikat 
a népiskolák körül kifejtett buzgóság, — a negyediket e ha-
zában legmagasabb egyházi méltóság, s az istenitisztelet 
ténykedéseiben lankadatlan munkásság, s kisebb de megszá-
mithatatlan mennyiségű jótevőség s jó sziv tette kitűnővé. 
Nec rosae nec lilia desint a püspöki karban. Circumdata va-
rietate ; tündököljék kiki az ö saját kitűnő jeles tulajdoná-
ban, összesen, kiegészítve egymást, lássuk bennök a jelessé-
gek minden magas fokát és nemét. Ecclesia triumphans is 
az összeségben mutat minden tökéletességet. Mi is az eccle-
sia triumphans más, mint a gyarlóságtól és a veszélytől 
megmentett ecclesia militans ? Nem változott más rajta, 
mint hogy a hiány megszűnt, a dicsőülés körülövedzte őt. 

Üdvösségünkre lesz-e az eddig vitt látogatás ? dúsabb 
lesz-e még a fájdalmakban, a csapásokban ? Istennek a titka ; 
mi csak esedezünk buzgóan a látogatóhoz : látogasson, ha 
ugy tetszik neki, imádjuk határozatait, de lásson utódok 
után is, nem ugy, hogy embernek keressenek helyet, 
hanem helynek a legalkalmasabb embert, nem olyant, ki leg-
több hasznot igér eme vagy ama kormányrendszernek, vagy 
mitől az Isten mentsen, eme vagy ama politikai pártnak, ha-
nem aki legtöbb hasznot hozand az Isten szent ügyének e föl-
dön. Minister Deo quaeritur, non autem politicae, és a mi-
nister Dei legjobb minister caesaris is. Dies vero mali sunt. 

Lehet-e másról elmélkedni egy érsek egy magyaror-
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szági prímás koporsójánál, mint az egyház jelenjéről a jö-
vőben, s jövőjéről a jelenben ? Egy matróz halálánál a ten-
gerészeiről gondolkodunk ; egy püspök halálánál az egy-
házról. Bíbornoki csombókos kalapja, vörös bársony, herme-
linnel prémezett herczegi koronája, sz. István magyar ki-
rály, Lipót-rendek nagy keresztjei, lánczai alant feküdtek a 
koporsónál, a kehely mely papságát, a süveg mely püspöksé-
gét jelvényezé, a koporsó fölött, a feszület mellett álltak,intve, 
figyeljünk ezekre, elmélkedjünk ezekről ; az előbbiek sze-
mélyét disziték, ezek magasabbak, méltóságosabbak valának 
személyénél ; azok nélkül élhetünk, ezek utód után néznek, 
ki belénk életet leheljen, ki föntartson, vezessen. Dies enim 
mali sunt. 

Ha mink, papok, hivek, mindnyájan, amint kellene, 
vagy nagyobbrészt szentek volnánk, kormányoztatásunk 
nagy munkába nem kerülne ; jöhetne bár ki hozzánk, oda 
ülhetne apapi kormányszékre,s legjobban mennének ügyeink, 
mert kiki magát kormányozná legjobban ; de mikor lutea 
vasa, fragilia aut confracta vagyunk, szükségünk van oly 
kormányzóra, aki egész testületünk hiányait minden nem-
ben, minden részben pótolhassa, s pótolni akarja. Ha mi 
szentek volnánk, kik nemcsak minden véteknek, hanem min-
den emberi gyarlóságnak is irtóháborút izennek, kik minden 
feddést, minden külső buzdítást önmagok feddésében, buzdítá-
sában megelőznek, s ha van bennök mit megsiratni,ők elsők si-
ratják meg: jöjjön bár ki,jöjjön egy gyermek,üljön a kormány-
székre, baja nem lesz velünk, bajunk nem lesz vele. De mikor 
nem látunk, hacsak fel nem nyitja szemeinket,össze nem gyüle-
kezünk, hacsak össze nem gyűjt, el nem pirulunk, hacsak meg 
nem pirongat,meg nem tisztulunk,hacsak meg nem mos,ki nem 
szabadulunk a békókból, hacsak hatalmának sulyjával össze 
nem töri azokat, nem járunk, hacsak lábra nem segit, sőt, ha-
csak ö nem visel saját karjain, megfagyunk, hacsak atyai szi-
vén át nem melegít mindnyájunkat, stb. — imádkoznunk kell 
főpásztorokért, qui suut induti virtute ex alto, hogy ami 
bennünk nincsen, és meg kellene lenni, ő benne bőségben meg-
legyen, nemcsak az ő hanem a mi számunkra is. Ha ő élve 
meghalt, élünk-e mink ? ha mi halva maradunk, élni fog-e ő ? 
ö nélkülünk, mink nélküle elveszünk ez életben, ő is, mink is 
szükségesek vagyunk, hanem ő nélkülünk, mink nélküle tehe-
tetlenek vagyunk. Oremus auxilium in tempore opportuno, — 
opportunum, hogy a fiak erőtlenségét az atya ereje, a fiak tu-
datlanságát,lenne ez bár tudálékos,az atya hittudománya,a fiak 
határozatlanságát az atyának határozott és szilárd akarata, a 
fiak szeretetlenségét, tökéletlenségét azon Caritas pótolja, me-
lyet az atya szivébenhoz hozzánk.Az egyesülés szükségét igen 
érezzük, aggódva keressük, és mégsem találtuk meg ; nem is 
fogjuk megtalálhatni, hacsak a mi hiányainkat az atya gaz-
dagságával dúsan fedezve nem látjuk. Mi csuda '? a szegény 
a gazdag után vizsgálódik, a gyenge az erős után kiáltoz. A 
pásztorbot minden tulajdonságait fölötte igényeljük : szúr-
jon, támogasson, vonzzon, egyenes uton vezessen. A kor-
mányzást mink igen megnehezítettük. Epen mivel mi nem 
vagyunk angyalok, angyal legyen főpásztorunk, egyik neve 
úgyis ,angelus.' Különben nem fog velünk birni. Összetör-
het ugyan, de kit összetörtünk, avval csak halálra birtunk, 
többé nem bírhatunk vele. Életre van szükségünk, a kopor-
sót ugy sem kerülhetjük el. O atya, ő szül minket a papi-

rendben, s ha szükséges, ő szülhet ujjá minket, ha képes, ha 
akar; szükséges pedig hogy akarjon, hogy képes legyen. 
Látogat az Isten, váljon üdvösségünkre lesz-e ? Michásban 
olvassuk : „In scelere Jacob omne istud, et in peccatis domus 
Israel. Quod est scelus Jacob ? nonne Samaria ? et quae 
excelsa Judae ? nonne Jerusalem ?" Et vita et mors ex uno 
fonte. Olvassuk a zsoltárban : „posuit super eos orbem," de 
nem olvassuk sehol : posuit eos super orbem. Olvassuk : 
„mitte ad dexteram navigii rete," hogy sebesen, hogy erősen 
menjen a munka, — de sehol sem olvassuk : mitte ad sini-
stram navigii rete. 

Mit tegyünk ? Egy érsek, egy magjarországi prímás 
holt tetemei mellett egyházi állásunk, helyzetünk, jövőnk 
kivül másról nem elmélkedhetünk, s hogy ne elmélkedjünk, 
azt sem tehetjük. Zeng az ének, szól az orgona búsan, ha-
tályosan ; mit használ V mit érdekel ? Sensatio fortior oppri-
mit debiliorem, mikor az egyház első halottjának Magyar-
országban koporsóját látjuk, az egyház jövője az első, a leg-
hatalmasabb, — — mainap elnyomó gondolat. — Portét or-
bem, non orbis portét eum, — dexteram applicet ad rete, 
non sinistram. Az érzelmek hü viszhangja, tolmácsa lehet a 
dallam, az orgona ; hanem magas a koporsó, a basilika ma-
gas kúpja alatt díszlik, — magasról messzire láthatni, és 
néznünk, és vizsgálódnunk, és látnunk kell. A primási épü-
let kapujában fogták fel a koporsót, s tíz-tíz alesperest, fel-
váltva vitték a vártetőre. Erre járt ő, ma vitetnie kellett, — 
s utóljára. A hosszú sor, hosszú évek sorát liivta fel az em-
lékbe, a nagy népsokaság, mely a várfokot ellepte, hogy a 
menetet a koporsóval láthassa, a koporsótól elvonva elmén-
ket papi s egyházi életünkre szegezte. Haec fuerunt, sed 
quid postea ? Nem az érzelmek, hanem az erős akaratok 
idejét éljük ma. Mink kormányzót, a nép főpásztort, az 
egész püspökség vezért kiván, követel, haladéktalanul, múl-
hatatlanul, bölcset, okost, erőset, tettekre bátort, hatalmast, 
törlietlent, dies enim mali sunt. 

Elmultak azon korszakok, mikor még állami s társa-
dalmi intézmények támogattak, szolgálatunkra állottak. El-
multak, s ahol még némi maradványokban, a mult idők rom-
jaiban, a romboló kézzel daczolva, mintannyi monolitok fek-
szenek, tudhatjuk, hogy ezek is mind elmúlnak. Kár volna 
az ellenkezővel ámítani magunkat. Regéljük mindezt, nem 
pedig helyeseljük. Ma Istenen, és saját érőnkén kivül 
másra nem számolhatunk. Segits magadon, az Isten is meg-
segít, ez az idők parancsa. Régen sok volt a segélyző, el-
oszlott a teher, könnyű volt a kormányzás : ma Istenen ki-
vül nincs segélyző, s a segélyezendőnek legio a száma. A 
püspöknek, a prímásnak sokat, sokakat kell hordozni kar-
jain : adja Isten, hogy a karok erősek legyenek, mint Piusé. 
Főbajunk, hogy mindenki segély után kiált, és nem segit 
senki. A püspökség soha nem volt könnyű teher, az istenes 
lélek kerülte mindig : most elég, hogy egy élő Istenbe higy-
jen, miszerint fusson tőle mindenki, mennyire tud, s magán 
kivül mindenkit alkalmatosabbnak higyjen a nagy teher vi-
selésére. Az elégtelenség öntudata legközelébb van a lélek-
hez, és ante ruinam elatio. Az állam elszakad az egyháztól, 
elveti az egyháztól kapott természetfölötti szentségét is : az 
állam a puszta természeti térre lép, nem akarván más vilá-



gossággal kormányoztatni, semmint amelyet a puszta ész 
nyújt. Igy az egyháznak is egészen az ő természetfölötti te-
rén kell maradni. Az állam nem akarja az egyházat, az egy-
háznak magára kell zárkózni. Kiki maga pénzén fog élni, 
az állam és az egyház. De mi ez ? Az állam nem ismeri el 
az emberi-nem megváltását, s mindazt ami erre vonatkozik, 
keresztény, zsidó, mozlim, előtte mintegy, egyiket ugy tisz-
teli mint másikat, megveti mindnyájokat, kizárja őket az 
állam köréből. Ez a természeti térre lépett, a természeti té-
ren maradott állam. Hogy még religioról is beszél, ez csak 
azt mutatja, hogy van természeti vallásos igazság is. Ez a 
nemzetek állami életének apostasiája Krisztustól. Az egyház 
tehát csak az egyesek lelkismeretével érintkezlietik, csak 
azon befolyással tehet valamit, melyet egyesek lelkére gya-
korol. Hol csak személyes befolyás az eszköz, kitűnő tulaj-
donokkal bírjon az, aki azt teszi, különben minden befolyás 
nélkül marad. Ha szenved a befolyás, mikor még polgári 
intézmények segitenek, a kitünö lelki tulajdonságok hiányá-
ban : mennyit fog szenvedni, mikor semmi intézmény 
sem fogja segíteni ? Elvész, vele együtt mink is. Pedig ól az 
Isten az egekben, a számadásban saját háznépét fogja elő-
ször kérdőre venni. 

A ,Libera'-nak vége lett, az absolutiókat a segédkező 
püspökök és a temető érsek végezte, a fökáptalani tagok le-
emelik a koporsót, hogy a sírboltba levigyék, örök nyuga-
lomra elhelyezzék, atyjuk volt, ez az utolsó tisztelet. De az 
atya az ország primása, első főpapja volt, a külső fényt bá-
muljuk-e, a fiúi tiszteletet dicsérjük-e, vagy pedig az egyház 
jövőjéről emélkedjünk, az Istentöl a jövőre főpásztorokat 
kérjünk, könyörögjünk ? Dies mali sunt. 

Hogy az állam nem akar alkalmazkodni a megváltás 
rendjéhez, sőt ezt egész köréből, a társadalmi élet, milyen a 
család, a nevelés, az oktatás, a törvényhozás, közigazgatás, 
minden zugaiból kiűzi,—ez ama kormányrendszer, melyet li-
beralismusnak neveznek. Igaz, az egyház volt már igy, de a 
pogány caesarok alatt, — van igy, de a török alatt. Mily di-
csőség a kath. papnál liberálisnak lenni ? Valóban dicsősé-
ges dolgot akar Krisztus egyházára. Volt igy az egyház, élt 
ö saját természetfölötti körére zárkózva, a természetfölötti 
malaszt kincsei feltűntek rajta. Tisztább volt, mert magában 
állt. Mily nagy apostol, aki liberális beszédje és viselete mel-
lett ily dicsőséget akar az egyháznak ! De biztosit-e vala-
kit, hogy rajta, hogy benne, hogy mindnyájunkban azon 
természetfölötti malasztkincsek fel fognak tűnni, melyeket 
a helyzet nehézségei követelnek, melyek a pogány államok-
ban tündököltek, tündökölnek az egyház szolgáin ? A té-
kozló tékozol, nem gondolva, fog-e elég erővel birni, hogy 
a szegénységet elviselhesse. Igaz, ha kell, az egyház nagy 
erényekben is képes tündökölni, mikor minden külső segély 
nélkül van, saját isteni erejét leginkább kifejti, cum infir-
mor, tunc potens sum ; de szabad-e eme nagy kísértetet kí-
vánni, keresni, előidézni ? Mikor az Isten küldi a kísértetet, 
erőt is ad, hogy diadalmasan megállhassuk azt : de ad-e erőt 
akkor, mikor a kísértetet magunk keressük, magunk idéz-
zük elő ? Qui amat periculum, peribit in illo. Nekünk sok 
segélyünk volt, hogyan álltuk meg eme segélyek mellett a 
kisebb veszélyeket, a helyzetek beszélik : hogyan állnók 
meg a teljes segélytelenségben a tízszer nagyobb veszélyt, a 

lehozás nem nehéz. Ki 10,000 forintból meg nem élt, dicsek-
szik, hogy 10 krajczárból fölségesen meg fog élni. Ilyen 
a liberális pap, ő kényszeríti az Istent, hogy akkor 
több malasztot adjon. Ez tentatio Dei. Veszélyes oh! mig 
ember él, Istent kisérteni. A liberális papok, a történelem 
tanúsága szerint, legkevesebbé állották ki a próbát. A szen-
tek rettegnének, a liberális hetvenkedik, sőt — nyolcz-
vankodik. A vakmerő bizakodás az Isten malasztjába azon 
bün, melyet sz.-Lélek-elloninek mondunk. És ha volna a 
malasztkincs, miképen teheti jóvá az apostasiát, melyet a 
liberális rendszerben az állam elkövet az egyház ellen ? Va-
lóban, előbb kellett lelkemet a pokloknak átirni, eszemet 
azok szolgálatába átadni, mint ily helyzeteknek előidézésén 
szónokolni, fáradni. Ha e helyzetek reám törnek, fogom 
tudni a ,De profundis'-t kiáltani, s megsegít az Isten ; de mit 
tehetek, mikor én dolgoztam azon, hogy e helyzetek reám 
törjenek ? Lehet, hogy azon munka nekem külső hasznot ho-
zott, enélkül ali^ szóltam volna talán mellette : de nem ezt tet-
te-e Júdás is? O is kapott hasznot, de meddig élvezte? 1789-
ben volt liberális pap a franczia nemzeti gyűlésen, megsza-
vazta a papi ruha letiltását, a papi javak elkobzását, a szer-
zetesek elfojtását, az alkotmányos egyházat is. Mily dicső-
ség ! Tapsok üdvözölték a liberális papot. ,Ilyent követel az 
idő.' Megszavazta a király meggyilkolását is ; jött idő, meg-
szavazta Krisztusnak kitagadását is. A jó lelkű papok tün-
dököltek erényekben, az egyház ereje kifejlődött ; de hogyan 
tündököltek a liberális papok ? Tündököltek a sacrilegus fe-
lesség mellett, a nép , söt a liberálisok megvetése alatt. Vagy 
apostaták vagy bűnbánók lettek, s boldogok valának, akik té-
vedéseik megsiratására malasztot kaptak. Legyen már e hypo-
thesis : minkéi a liberális párt táborába hivnak, testvéreinket 
a liberális táborban iskolázzák, egyházi, kath.név alatt a libe-
ralismusra buzdítják, s nem sikeretlenül. Nem elég, hogy a 
kath. nevet bérbe vették, hogy evvel nélkülök senki se élhes-
sen, liberális elveik penegetései mellett még a püspökség tekin-
télyével s erkölcsi támogatásával, pártfogásával is dicseksze-
nek, s ezt csak kis ellenmondás mellett. Nem Ítélünk,csak, ami 
van, regéljük, hogy utódaink, ha a közcsapás bejön, érthessék, 
és Ítéljenek. Manifestabuntur consilia cordium, ha mégis 
mai napig nem látná át ezeket valaki. Vegyék le fejemet, 
ezt tűrhetem, de hogy magam vegyem be az ölő mérget, ezt 
becsülettel nem tehetem. Vesztemet előre láthatom, de hogy 
vesztem előidézőivel pajtáskodjam, egy elvet vallván velők, 
egy irányban haladván velők, ezt csak tudatlanságból, vagy 
— — — — — tehetem. Egyházi életünkben sok cata-
stropha volt már, ott lehetett rehabilitatiora számolni, hol a 
catastropha elnyomott, de meg nem törhetett, hol a halál di-
csőséges volt. De hol az ellenség azt sem mondhatta,hogy „vere 
tilius Dei erat ille," ott rehabilitatio soha sem volt. Válaszsza-
tok, dies enim mali sunt. A hypothesis, ha thesis, borzasztó. 

Budavári József e scholis piis, tíárváry Endre léghi 
plébános gyászverseket írtak e halálra; szép és jó mindez; a 
Pesti Napló negédeskedett a nagy halottnak koporsójánál, 
s azonnal criticai történelmet akart irni a halottról, holott 
ez csak később szokott megíratni, s ez által impertinens iró 
lett, hozzá még eme és igy fogalmazott föliratot ajánlott a 
halottnak sírkövére : ,fortuna cxtullit,mors sola exsecavit,' pe-
dig csak saját latin nyelvtani tudományára irta a sírfölira-
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tot. Defecit scrutando scrutationes falsas. A Pesther Lloyd 
dicsérte a halottat, hogy a pápának ellent mondott; mintha 
a pápa jeruzsálemi és a primás pesti rabbinus volna, akik 
egymással de suprematia veszekednek. A meghalt primás 
védelmezte székének történelmi dicsőségeit a jogban, amint 
kötelessége volt, s védelmezni fogja más primás is ; de en-
gedelmeskedni fog a pápának, a pápa rendeleteinek, amint 
ismét kötelessége. Egyiket is, másikat is, nem mint par ad 
parem, hanem mint fiu az atya iránt, őszinte lélekkel teendi. 
A ,Hon' röviden végezte, annyi helyet adván a halálozási 
tudósitásnak, mint mikor saját gyermekét halottnak mutatná 
be olvasói előtt. A ,Pesti Hirnök,' mint mindig, emelkedett fel 
azon magasságra, melyen a nagyméltóságú halottról méltó-
ságosan szólhasson. 

Mind ez volt, „in paradisum deducant te angeli" éne-
keltetik, a menet a sírboltba indul, tolong, még egyszer a 
nagy oltár fehér keresztjére pillantunk a fekete mezőn : Is-
tenem ! kinek kell e keresztet vállaira venni ? mely annyira 
terhes lesz még arra is, ki az Isten természetfölötti adomá-
nyaival legdúsabban lesz ellátva. Vezérre van szükségünk, 
aki erős kézbe ragadva a magyarországi kath. egyház ha-
jóját a nem ismert révpartra vezesse... . vezesse: Papi 
testületünk soha nem kivánt forróbban vezettetni, fegyelmez-
tetni, mintsem ma. — Utólsó napjaiban, érezvén a halál kö-
zeli voltát, a herczegprimás igy irt ő Fölségéhez : „Közel az 
Isten ! Az irgalom és igazság ura hí. Az ő kezeibe ajánlom 
lelkemet. De mielőtt az élettől megválnék, nem mulasztha-
tom el az irántam tanúsított számos legmagasabb kegyel-
mekért legforróbb hálámat es. s kir. Fölséged lábaihoz a 
legmélyebb tisztelettel letenni. Kívánok Fölségednek hosszú 
életet, szerencsét és boldogságot, s imádkozom Istenhez, 
hogy Fölséged dicső uralkodásának sikere az egyháznak és 
szeretett hazánknak diszlésében s gyarapodásában nyerje 
el az egyik fényes bizonyságát. A mindenható áldja meg 
cs. és ap. kir. Fölségedet, a császárné és királyné ö Fölségét, 
a legkegyelmesebb honanyánkat, valamint ő cs. és kir. fön-
séget Rudolf korona-herczeget s (lizela főherczegnőt is, és 
Isten áldás^ nyugodjék örökké az összes fels. uralkodó 
házon." 

A templomból haza sietünk, — az ünnepélyes dolorosum 
és gloriosum nov. 28—29-ére van kitűzve, ünnepi szónoko-
kul ft. Virág Mihály pécsi, és Krajcsik János nyitrai 
kanonokok vannak meghiva, átalános káptalani helyette-
sül pedig mélt. s főt. Durguth József van megválasztva. 

EGEll, octob. 14-én. Ismeretes e becses lapok olvasói 
előtt, mint járt el városunk gazdászati bizottmánya azon 
igen szép Mária-szobort illetőleg, melyet ft. Lengyel Miklós 
kanonok urnák sok helyütt ragyogó bőkezűsége nagy áldo-
zattal Münchenben készíttetett, s melyet a helybeli lyceum 
terén fölállittatni ohajtott. Fájdalom, némely művészeti-ér-
zést szenvelgő bizottmányi tagok, hogy többet ne mondjunk 
— elfogultsága — oda vitte a dolgot, hogy városunk e min-
den tekintetben jeles müdarabtól is már-már megfosztatott, 
amennyiben az a kanonok ur által Pest városának fölajánl-
tatott, s ott örömmel fogadtatott, mint tudni lehetett. Váro-
sunk lakossága az emiitett bizottmánynak eljárásában val-
lásos érzületét és érdekét látván sértve, a mai napon tartott 

közgyűlésben ragyogó bizonyságát adá mind vallásosságá-
nak, mind szépészeti ízlésének, s elfogulatlanságának, mi-
dőn viharos tetszés-nyilatkozatok közt a kanonok ur aka-
ratába örömmel egyezett, s elhatározá Pest városát megke-
resni, hogy amily nemesen viselé magát a szobor elfogadá-
sát illetőleg, ép oly kegyességet tanúsítson annak vissza-
adásával. 

Nem örülünk jobban annak, ha a gyönyörű szobor itt-
hon marad, mint örülünk azon vallásos lelkesültségen, mely 
a közgyűlésben részt vett derék lakosok szivét áthatotta s 
arczukon sugárzott. 

E mai nappal tartozott városunk az igazságnak, a 
megsértett érzületnek s önmagának, s tartozását fényesen 
lefizette. Ide irom, mit a Pesti Napló levelezője oly éles 
megjegyzéssel irt ezen egri gazdászati bizottmányról : 

A közgyűlésben tehát e tárgy szőnyegre kerülvén, a 
nagyszámú gyülekezet heves kárhoztatása közt felolvasta-
tott a gazdászati bizottmány végzése annak indokaival 
együtt. Valóban alig emlékszünk, hogy valaha hallottunk 
volna nyomorultabban összefaragott férczmunkát, mint e 
végzésnek öt vagy hat pontú indokolása, ha csak nem azon 
provisorius főszolgabíró urét, ki elmarasztaló Ítéletét ily 
motiválással mondá ki ; felperes bizonyítván, alperes nem 
bizonyítván, alperes elmarasztaltatik. 

Igen bajosan lehet abból eligazodni, váljon a gazdá-
szati bizottmány többsége a szobrot találta-e nagyszerűnek 
a térhez, vagy megfordítva a tért a szoborhoz ? Benne vau 
a motiválásban, hogy a szobor felállítása által a szabad já-
rás kelés (már t. i. a körülbelül 1000 • öl területen) akadá-
lyoztatnék, hogy a processiók menete, s az ünnepélyes alkal-
makkor e téren történni szokott katonai evolutiók, gátolva 
volnának a kivánt 16 • ölnyi terület elfoglalása által, de 
benne vau az is, hogy e téren a két monumentális épület 
közt a szobor eltörpülne (már t. i. a 8V2 öl magasságú !), to-
vábbá hogy az nyilt kilátást a székesegyházra elvenné, stb-
szóval oly érvek, milyenekkel az embernek arczárói épen 
oly észszerűen és hasonló műizléssel lehetne orrát, fülét lear-
gumentálni, s amelyek mindenike teljesen egyenértékű azon 
famosus szóval ; mely felett Hugo Victor oly szellemdúsan 
disserál, ha jól emlékszünk a „Nyomorultak"ban, s mely 
igy hangzik : „Csak." 

Nem is volt a közgyűlésben egyetlen ember is, aki a 
gazdászati bizottmány eljárásának jogosultságát, akár helyes-
ségét ismerte volna, az egész gazdászati bizottmány nem lé-
vén egyéb, mint oly néhány emberből álló tanácskozó kö-
zeg, mely a provisorium alatt aként jött létre, hogy a pol-
gármester ur a város iszonyúan rongált gazdászati állapo-
tának lehető orvoslása tekintetéből megkereső levélben fel-
szólitá a polgárok egyikét 3 másikát, hogy venne részt a vá-
ros gaszdászati érdekeire vonatkozó tanácskozmányokban, 
hogy pedig oly orgánum, mely sem törvény, sem statutomok-
ban nem gyökerezik, hanem tisztán önkényszerüen alakult, 
még a szokás által sem szentesítve, a város összes polgársá-
gát nem képviselheti, s különösen fontosabb kérdésekben 
annak nevében határozatokat nem hozhat, azt ugy hiszszük, 
nem szükség hosszasabban demonstrálni. A közgyűlés tehát 
a gazdászati bizottmány eljárását semmisnek nyilványit-
ván, a vallásos érzelem kitörő lelkesedésével jelenté ki, 



hogy a Mária-szobrot városunknak megtartani leghőbb óhaj-
tása, s annak felállítására a székesegyház és lyceum közti 
tért a legnagyobb készséggel ajánlja oda, s a köszönet és 
hála őszinte nyilvánulásait a nemeskeblü adományozó iránt 
minden oldalról lehetett hallani. 

Azonban most jött még csak a valódi bökkenő. Az volt 
ugyanis a kérdés, mitévő legyen tehát most a város lakó-
sága, hogy a véglegesen Pest városának ajándékozott, s ál-
tala el is fogadott szobornak birtokába juthasson, miután a 
főt. kanonok ur határozottan kijelenté, hogy ő semmi áron 
sem hajlandó a szobor visszaszerzése érdekében, mely 
már Pest városának tulajdona, lépéseket tenni, mit önméltó-
sága megsértése nélkül nem is tehetett. Egyéb mód tehát 
nem találkozott, mint az, hogy Pest városa tisztelt hatósága 
előtt kifejtetvén, miszerint az adományozó urnák eredeti 
intentiója az volt, hogy e vallásos műkincs városunké le-
gyen, s hogy csak a lsgsajnálatosabb visszásság, s különösen 
azon körülmény, hogy a város lakoságának tulnyomólag 
legnagyobb része az adományról értesülve sem volt, s hogy 
nevében teljesen illetéktelenül mások intézkedtek óhajtása 
s érzülete ellenére — volt oka annak, hogy a kérdéses szo-
bor birtokátol elesett, az felkéressék, lenne szives ezen ere-
detileg nekünk szánt vallásos műkincset városunknak visz-
szaengedni.— A főtiszt kanonok ur a közgyűlés határozatá-
ról levélben értesíttetett. — Az összes lakosság feszülten 
várja az eredményt." 

Régtől érezé a helybeli ft. papság s különösen a tanári 
kar, egy társalgási terem hiányát, melyet a nem rég ismét 
fölmelegített, de mint látni lehetett, a kezdet után csakha-
mar véget ért „Összejövetelek" semmi tekintetben sem vol-
tak képesek pótolni. 

Érsek atyánk kiapadhatlan bőkezűsége és tapintata 
azonban e hiányon is segített, s van okunk reményleni, hogy 
nem sokára jól rendezett társalgási termekben fogjuk gya-
rapítani ismereteinket, találni szórakozásunkat, vidítani ke-
délyeinket. 

A helybeli kath. legény-egylet örvendetes haladás je-
leit tünteti föl, s minden ünnepély, szórakoztató előadás vagy 
ének a haladás jelét viseli magán. Ugyan ezt írhatom a gyön-
gyösi legény-egyletről, melynek igazgatósága páratlan erélyt 
és életrevalóságot fejt ki. 

r. I. 

PEST, nov. 2-án. A ,P. Hírnök' egy, Bécsből küldött 
levelében azon örvendetes hírrel kedveskedett, hogy nm. s 
ft. Lonovics József a legfölsőbb királyi kegyelem által neki 
adományozott kalocsai érseki széket hosszú lelki tusa és 
küzdelem után elfogadta. 

Ugyanis ő nagyméltósága hosszan tartó lelkismeret-
vizsgálás, s benső tanakodás közben vigyázva latolta a fő-
pásztori terheket, az idők elutasithatlan követeléseit előre 
haladott korával, közszomoruságunkra meggyengült egész-
ségével, különösen torokbajával, — s amitől számtalanok fél-
tek, nehogy e küzdelemben a mind két részre tett okok oda 
hajlítsák ő nagyméltóságának határozatát, miszerint a leg-
nagyobb királyi kegyelmet jobbágyi hódolattal a Fölségének 
kezeibe visszategye, legalázatosabban esedezvén magát a 
tehertől felmentetni: most már félelmünk kielégítő közörömre 

változik, miután a fölebb emiitett bécsi levélben olvassuk, 
hogy ő nagyméltósága, habár személyére nézve legfőbb 
óhajtása, s benső hajlama volt a nagy érseki megyekormány-
zásától távol maradni ; mindazonáltal „ő exclja elhatározá 
tisztelői, barátai s jóakarói kivánatának engedni, annál in-
kább, minthogy a kalocsai főkáptalan, melynek üdvözletét ' 
s hódolatát ft. Kovács táblai praelatus ő nga személyesen 
megvitte, e kinevezést maga is ohajtotta, s az atyai viszonyt 
bizton remélni engedi, hogy e derék főkáptalan tagjai össze-
sen és egyenkint a legnagyobb hűséggel és odaadással ké-
szek őexcellenciájával magas hivatásának terheit megosztani." 

Az érseki főmegye és egész tartomány tehát méltán 
örülhet, hálát adva az Istennek, legmélyebb hódolattal, s a 
törhetetlen polgári hűség fellángolt érzelmeivel megköszön-
vén ő Fölségének apostoli gondosságát, hogy a boldogult 
nagy érsek utódjául, a megyének atyául, az érseki tarto-
mánynak fővezérül az ország ünnepelt és annyira tisztelt 
fiában főpásztort, érseket adott. Leteszi a megye és az érseki 
tartomány özvegységének a gyászát ; egy évig várt, remélt, 
míglen szomorúsága legnagyobb örömmé változott. Örömé-
ben az egész haza vesz részt, üdvözletét az egész ország 
osztja, főpásztorában kapott isteni áldást miilók kisérik 
imáikkal. 

A praeconisatiora szükséges canoni vizsga megtörtént, 
ft. Kovács József, és Homoky J. apát mint tanuk állottak a 
kérdéseknél. Ö nagyTméltósága, valamint a szatmári püspök 
is az apostoli hitvallást letették. 

Ö exeját sokan üdvözlék e nagy méltóságban, az öröm, 
a részvét, a jó kivánatok a közörömnek lettek tolmácsai. A 
boldogult herczegprimás oct. 17-éröl irta: „De qua benigna 
nominatione Excellentiae Veslrae suminopere congratulor 
Ecclesiae Hungaricae, cui, providente Domino, in celebra-
tissima persona Ex. Vestrae firmissima sua in praesentibus 
iniquitatum saeculi turbinibus quam maxime exoptata co-
lumna reddita est." 

A hétszemélyes tábla nevében, mely e kineveztetés fö-
lötti örömét jegyzökönyvében is örökítette, nm. Lipovniczky 
Vilmos ur üdvözölte az uj érseket, irván : „Ha a legjobb ha-
zafiak egyike, a tudományok felkentje, az erényekben tün-
döklő egyháznagy érdemeinek ezen méltó legfelsőbb elis-
merése országszerte örömlelkesedéssel fogadtatik : ugy an-
nál élénkebb érzelmekkel telik el a hazai legfőbb törvény-
szék minden tagja, minél gyakoribb alkalma volt közölök 
mindegyikének, a curia visszaállítása óta lefolyt hat év alatt, 
a páratlan igazságszerető bírót, a bölcs tanácsadót, a finom 
tapintatu közvetítőt tisztelhetni, a társadalmi életben pedig 
ily ritka lelki tulajdonokkal diszlö egyéniséggel emelő és 
tanulságos közvetlenül érintkezés gyönyöreit élvezhetni." 

Szentszéki határozat. 
FOROSEMPRONIEN. beatificationis et canonizationis 

ven. servi Dei BENEDICTI ab URBINO, sacerdotis professi 
ordinis Minorum sancti Francisci cappucinorum. 

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

Christum Dominum, qui cum in forma Dei esset, formám 
servi acipiens semetipsum exinanivit, venerabilis Benedictus 
ab Urbino in vitae suae curriculo imitare studuit. Nam cum 
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esset dives et genere illustris, haec arbitratus est ut stercora, 
et pauperrimam sancti Francisci tunicam seligens, inter Mi-
nores capulatos fratrer Christi humilitatem ac pauperiem 
assequi in diliciis habuit. Cum liber esset ex omnibus, in 
assidua evangelii praedicatione se omnium servum fecit : 
factus est enim puer inter pueros, et mundo contemtibilis, 
ut fidei rudimenta pueris traderet, et rusticanos agrestesque 
homines lucraretur : factus est infirmus infirmis, ut infirmos 
lucrifaceret ; omnibus omnia factus est, ut omnes faceret sal-
vos. Diuturna denique aegritudine ac evangelicis laboribus 
confectus pauper et nudus ad Christi amplexum evolavit, ut 
promissam humilibus etpauperibus beatitudnis coronam con-
sequeretur. At Deus omnipotens, qui servum hunc fidelem et 
pauperem de stercore erexerat, ut cum principibus regni sui 
collocaret, voluit ut fidelibus gloriae ejus fastigium innotes-
ceret : proindeque venerabilem Benedictum signis et porten-
tis clarescere fecit. Quorum tria ad gravissimam sacrorum 
rituum Congregationis disquisitionem semel, iterumque, et 
tertio proposita fuerunt,scilicet in antepraeparatorio conventu 
in aedibus reverendissimi Cardinalis Constantini Patrizi epi-
scopi Portuensis et sanctae Rufinae, sacrorum rituum Congre-
gationi praefecti et causae relatoris nono kalendas martii 
anni MDCCCLXV coacto : deinde in consilio praeparatorio 
Reverendissimorum Cardinalium sacris tuendis ritibus prae-
positorum iu palatio apostolico Yaticano decimo kalendas 
martii anni vertentis habito : postea in generalibus comitiis 
coram sanctissimo Domino Nostro PIO PAPA IX in eodem 
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palatio apostolico Vaticano decimo quarto kalendas octobris 
collectis ; ubi proposito dubio a reverendissimo Cardinali 
causae relatore : an et de quibus miraculis constet in casu 
ad effectum de quo agitur ? Consultores primum et deinde 
patres Cardinales proprium dodere suffragium. Verum Bea-
tissimus Pater decretoriam sententiam suam haud pandidit, 
voluit enim, ut effusis ex animo precibus in divini luminis 
splendore, quid a se decernendum esset, intelligeret. Annua 
demum recurrente pauperum legiferi solemni commemora-
tione, cujus haereditatem in terris venerabilis Benedictus 
adipisci conquisivit, Sanctissimus Dominus Noster eucharistico 
sacrificio summa animi devotione in suis pontificiis aedibus 
ad Vaticanum oblato ad basilicam hanc Petri apostolomra 
principis culto, toto terrarum orbe insignem, contendit, ubi 
in sacello Virgini Deiparae sine labe originali conceptae et 
Assisiensi patriarchae rite consecrato, penes se vocavit Reve-
rendissimum Cardinal em Constantinum Patrizi episcopum 
Portuensem et sanctae Rufinae, sacrorum rituum Congrega-
t.ioni praefectura, cusaeque relatorem, itemque R. P. Petrum 
Minetti sanctae fidei promotorem, et me infrascriptum secre-
tarium, quibus adstantibus déclara vit : constare de miraculis 
a Deo, venerabilis Benedicti ab Urbiuo interventu, patratis ; 
scilicet de primo : instantaneae perfectaeque sanationis Jo-
sephi Fierrucci ab ophtalmia acuta, leucomate superaddito ; 
de altero : instantaneae perfectaeque sanationis Dominici 
Bargnoni a phtysi pulmonari , gravissiina concomitante 
pneumonorhagia ; de tertio : instantaneae perfectaeque sana-

tionis Lauretae Volpi ab inveterata angina pharingea gravi-
bus stipata symptomatibus. 

Hujusmodi decretum de more evulgari, et in sacrorum 
rituum Congregationis acta recenseri voluit quarto nonas 
octobris anni MDCCCLXVI. 
C. ep. Portuen. et s Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

Loco + Signi. 
D. Bartolini S. R. C. secretarius. 

VEGYESEK. 
Lelkipásztorokhoz! „Vasárnapi s ünnepi egyházi be-

szédek, kézi könyvül a falusi nép szükségeihez alkalmazta 
Rosztóczky Imre kaáli plébános," ily czim alatt indul meg 
tiz-tiz ives [füzetekben az egri érseki lyceumi nyomdából a 
népszerű egyházi beszédek első évi folyama. Egy-egy füzet 
ára 50 kr. o. é. Megrendelések az egri érseki lyceumi nyom-
dához czimzendők. Az első tiz ives füzet, mely advent első 
vasárnapjával kezdődik, már november 10-kén, postai után-
vét mellett, haladéktalanul szétküldetik. A megrendelések 
50 krjával egy-egy füzetre mindaddig elfogadtatnak, mig 
az egy évi folyam teljesen el nem készül, azon túl a bolti ár 
fog beállani. — Rosztóczky egyházi beszédei igazán a falusi 
nép szükségeihez alkalmazvák, mikint azt a „Kath. Lelki-
pásztor" czimü szentbeszédek gyűjteménye, melyben az ő 
nevével gyakran találkozunk, igazolja ; de igazolja főleg az, 
hogy e szentbeszédek harminczöt évi lelkipásztori tapaszta-
lás nyomán készültek. Eger october 24. 1866. Az egri érs. 
lyc. nyomdaigazgatóság. 

Labuczky Mihály, szepesi székesegyházi olvasó-kano-
nok, sz. Erzsébetről czimezett prépost, élte 58-ik évében oct. 
16-án szivbaj folytán okozott szélhüdésben rögtön meghalt. 
Munkás élete, bajának ker. türelemmel vitt békés viselése 
az örök irgalmasság útjait egyengették előtte. Nyugodjék 
az Urban. 

A szentatya az acheni Sztiz-Mária-templom gót tor-
nyára, a müncheni kir. érczöntődében egy rézszobrot önte-
tett, mely az Immaculátát ábrázolja. A megaranyozásra szük-
séges aranyat is a szentatya ajándékozta, és pedig ezen sza-
vakkal : „habár szegény vagyok, annyira mégis gazdag va-
gyok, hogy az Isten-anyjának dicsőítésére én is adjak 
valamit." 

Paduában, amint Victor katonái bevonultak, egy pap 
hozzájok sietve, belépett egy kávéházba, hol több tiszt mula-
tott. A pap azoknak egyike, kiket a püspök ostorának szok-
tunk nevezni, mivel legtöbb fájdalmat okoznak a püspöknek. 
Ezen pap felkiáltott a tisztekhez : „végre mégis megszaba-
dítottak minket az állami zsarnokságtól, szabadítsatok meg 
az egyházi zsarnoktól, a mi püspökünk Austriának barátja." 
A tisztek hallván ezeket, szóra sem méltatták a papot, s 
dákóik után láttak ; de az ezredes hozzá megy, mondván: 
„ha ön katona akar lenni, Írassa be magát; ha nem, hordja 
el magát." 

Frankfurtból egy Mortara-esetről tudósítanak, ért-
hető, hogy katholikus-ellenes színben. Egy zsidó fiu, 17 éves, 
W. D. kath. családhoz volt bejáratos. Egyszerre eltűnt, s az 
apa kereséseire W D. bevallá, hogy a fiúnak 3 Napoléon-
aranyat adott útra, Köln felé egy kolostorba. A fiút együ-
gyűnek mondják ; hogyan is lehetne józan eszű, ha kath. 
hitre akar térni ? ha zsidó hitre térne, vagy a kath. egyház 
ellen tiz zsidó újságban irna, akkor bölcs volna még egyii-
gyüségében is. W. D. felelős, mivel a fiúnak útravalót adott, 
s mivel a fiu maga utazott, azért W. D. kényszeritette. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALASTHY PAL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóezy és Kocsi nyomdájábaa) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr. o. é. 

KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, november 3-án. 8 H . íí. Félév. 1866. 

TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósitások. 
Szentszeki határozat. — Vegyesek. 

H a v i s z e m l e . 
I. 

Végtére bizonyos, s nincs is annál bizonyosabb, 
semmint hogy a jognak nincs alapja, az igazságnak 
nincs védelme, a fejedelmi s polgári becsületnek nincs 
tisztelete, a religionak nincs oltalma, a szabadságnak 
nincs menedéke Európában . Bárhova tekintsünk, az 
emberi tá rsadalomnak legfőbb javai közprédának 
eresztvék. Europa még oly támadás t nem látott 
mindaz ellen, ami az országok, a nemzetek, a kormá-
nyok legelső alapjait képezik. A jog erőtelen, az 
erő jogtalan, a becsület fedezetlen, a gonoszság za-
bolátlan. K i t anyag i erő nem védelmez, semmi sem 
fogja azt megvédeni. F e g y v e r az igazság, nincs 
kivüle más igazság, égieken kivül a jognak más 
támasza nincsen. Azt gondol ták sokan, hogy a ter-
mészetfölöttiek k izárva lesznek a népéletből, s ime 
természetfölöttieken kivül nincs támasz, nincs véde-
lem e földön. Oda folyamodik végre minden, ahon-
nan eredet t : az á rva özvegy anyjához, a jog az 
Istenhez, a vad erő a tökéletesített fegyverhez. A 
liberális tanok szép tökéletességre viszik Európá t . 
Fej lődjék, aminek fel tar tózhatat lanul fejlődni kell, 
valamikor csak e lérünk a végponthoz. A szentatya 
már kifosztatott , végkifosztásáról nyi l tan tanakod-
n a k ; a hannoverai k i rá ly kifosztatott , F r a n k f u r t 
szabad város elfoj tatot t , Schleswig-Holstein egy 
szóval beolvasztatott, a szász k i r á ly félig fosztva 
van, nincs jog, nincs igazság, nincs becsület, — a 
gonoszság, biborba öltözve, már nem is szégyeli 
magá t a feldúlt t rónok, az elkobzott népek között. 
Ez t ma művel tségnek nevezi a szabadelvűek nyelv-
tana. Legyen , ami jön, az fog Ítéletet mondani. H o g y 
ezt teszik, nem akadá lyoz ta tha t juk , de mikor hala-

dás , műveltség nevében tenni m o n d j á k , ezt az 
emberi becsület megkísértet t á ru lásának k iá l t juk . 
Szedik, foglal ják a népeket, mint a b a r m o k a t : a 
szabadelvüség becsülete, műveltsége ez. Kimondani 
ezt borzalom, megtenni szokott közdolog. Borzadunk 
az i lyennek hallására, mivel a dolgok valódi meg-
nevezésétől elszoktunk. Is ten ellen nincs rend e föl-
dön : az u j t i tánok, i nkább ep igonok , épen ezt 
kisértgetik. Szabadelvüséggel, vagy i s a kath. religio 
nélkülözésével első fokon, a kath . rel igionak szám-
kivetésével második fokon, az Isten k i tagadásával 
ha rmadik fokon, lehet országokat feldúlni, de ala-
pi tani épenségesen nem lehet. Ott t a r t ja fel magá t a 
szabadelvüség legtovább, hol legtöbb rontani való 
van ; ott van legtöbb rontani való, hol a kath. élet 
legősibb, legerősebb vol t : másu t t rögtön, v a g y a 
példát lan rombolás u tán azonnal, a szabadelvüség 
zsarnokság le t t , az élhetetlenség beállott. U g y 
lá tszanék, mintha mindenki a je lennek élne. Ko-
r ánsem; mindenki jövőre törekszik, jövőre készül, 
anélkül, hogy ismerné. Csak az igazságnak van jö-
vője. Fe ldu la tha t ik egy időre, megakaszta that ik , 
negata tentât iter viâ. E z a jó lelkek vigasztalása 
mainap, k ik tegnap előtt az élő megdicsőülteket 
tisztelték, t egnap a szenvedő halot takat vigasztal-
ták, ma, figyelmezve az Is ten megdönthetet len tör-
vényére, a földi á l lapotok fölött elmélkednek. A 
hatalmasok kezei, mint a sasnak szárnyai , szegvék, 
tét lenségre kárhoz ta tvák , mialatt a baglyok, a dene-
vérek prédá ika t szedik. Felvi lágosodás ez, a bagoly-
szemnek természetes csilláma az igazság napja 
helyet t ; szabadság ez, az igaznak jajjá, a győztes-
nek „vae victís" szózata, Ecce quomodo mori tur 
justus , et nemo considérât ; az igazság, a jog eltipor-
tat ik, s nincs, ki védelmére kelne. H o g y a hata lmas-
nak sok szabadságai vannak, azt az emberi-nem 
Nimród-tói kezdve jól tud ta ; de a szabadságot az 
emberi nemes kebel mindig az erőtelen jog szabad 
intézkedéseiben lát ta, s ez épen h iányz ik napja ink-
ban. A szabadelvüség diplomája a szabadság kopor-
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sója , va lamint a legkapósabb orvosnak a népes 
temető. Ma már nem a kereszténység, de az emberi 
becsület, az emberi nemesség nevében kell ellent 
mondani azoknak, k ik e btivös szózattal még tovább 
is kontárkodni ,— inkább a népet csalni aka r j ák . Az 
ő szabadelvüségök az emberiség legszentebb javai-
val e földön já tékot űzni saját anyag i hasznukra . 
A gyengének , volna bár legszentebb igazsága, v a g y 
kétségtelen joga, csak egy oltalma v a n — gyi lkosá-
nak kése alá I tá l iában lá t tuk, ma Németországon 
szemlél jük, midőn oct. 8-án a b u r k u s k i rá ly ny i l t 
levele az elfoglalt területeken dobszó, harangzugás , 
á g y ú d ö r g é s kiséretében felolvastatott . E g y hazánkfia , 
párisi felolvasásaiban, századunkat a gépek száza-
dának nevezte el. Az anyagi erőnek diadalma ez a 
szellemi erő fölött. Mikor Eu ropa az anyago t le-
győzni látszott, az a n y a g n a k lett rabszolgája. Isten, 
a jognak, J é z u s az igazságnak Istene, — Deus ul-
t ionum és a társadalom kirá lya , kiről olvassuk : ego 
autem sum rex const i tutus ab eo , á l l i that ja csak 
vissza, mit az apostasia feldúlt , feldöntött ; ezért 
esedezik a bold. Sziiz Mária, s hogy esedezzék, ese-
dezzünk m i n k : placare Chris te servul is , qu ibus 
Pa t r i s clementiam tuae ad t r ibunal gra t iae pa t rona 
Vi rgo postulat . 

A gonoszság önmagán k ivül senkire sem szá-
molhat , azért oly merénykedő, — benső ösztönből 
érzi, hogy rövid az ideje, azért oly hirtelenkedő, — 
tudja , hogy győzelmeiben csak önmagát emészti fel, 
azér t oly szemes, s ólálkodó. A poklok lángesze 
vezeti a mai rombolásnak müvét . Szent Péter ügyé t 
senki sem mondja jogta lannak, talál-e azon véde-
lemre,mely et ő minden gyengének nyú j to t t e vi lágon ? 
élhet-e azon szabadsággal , melyet a ba rbárok kezei-
ből megszabadí to t t , sEuropa számára megőrzött ? Lát -
ják a jogot gunyol ta tn i , gyengéken kivül senki sem 
szól mellette ; lá t ják a czégéres rablót ellene ké-
szülni, az emberi-nem szégyenére a rablót éltetik.1) 
A n a g y szabadelvíiségben már a becsületérzéstől is 
megszabadu l tunk . Palermoban lázadás volt. távol 

J) ,Giornale di Roma' a franczia hivatalos biztatások 
ellenében kiemeli G—i szónoklatát Florenczben, midőn jövö 
évre a légyottat Romában kimondta ; ugyszinte az olasz fél-
hivatalos lapok nyilatkozatait, melyekben Roma népe láza-
dásra szólittatik fel a haza nevében. Az ily lázitó nyilatko-
zatoknak mainap azon érdeke van, hogy a francziák 
császárja mindig mondta, miszerint nem hagyhatja oda 
Romát, mielőtt a szentszéket elegendő biztossággal el nem 
látta volna. Mit ér a septemberi conventio, mikor nyiltan 
lázadást szerveznek a szentatya ellen ? 

van tőlünk, mintha helyeseinők; de mikor Pa le rmo-
ban egy lázadást á tkoznak, épen ezek Romában egy 
lázadást üdvözölnének. Romában népszavazatot kö-
vetelnek, melyet Pa le rmoban nem engednek meg ; 
Cavour oldalán Passagl iá t , Liberani t , ha szabad a 
feledékenységből e két gyászos nevet kiemelni, élte-
tik, Gruerazzit Gar ibald i mellet t üdvözlik, a paler-
mói lázadást a szerzeteseken boszulják meg. Mikor 
a siciliai nép, hamis Ígéretektől elkábítva, pénzzel 
megvesztegetve a kóbor k i rá ly i kalózhoz szegődött, 
dicső egy nép vol t : mikor hat éves tapasztaláson 
okulva, régi szabadságait , függet lenségét fegyverre l 
keresi, akkor csőcselék nép, rabló csoport, mely 
ellen a piemonti hadsereg közlegényeinek dúlni , 
gy i lkoln i teljesen szabad. Dicső volt a for radalom 
1860-ban, mivel szerzetesek is vettek benne r é sz t : 
utálatos a forradalom 1866-ban, épen mivel szerze-
tesektől eredett. Az is, ez hazugság. Sicilia függet-
lenséget, rel igiójának szabadságot akar t , ezt oly 
eszközzel keres te , melyre megtan í to t ták , melyet 
előtte min t legdicsőbbet d icsér tek; pro aris et focis 
harczolt tehát , a köztársaságot , Madonnát és Rozá-
liát éltette, a b i r tokot és személyt t isztel te: de a 
szabadelvüség csak saját hasznára hirdeti szabadnak 
a lázadást, j a j j annak, aki a szabadságot komolyan 
veszi, ha őt el nem éri a boszuló fegyver , eléri a 
kisdedeket, a nőket, a szerzeteseket, az aggas tyán 
érseket. Olaszországnak Vendéeje Palermo, a rög-
töni kivégeztetések, per nélkül, csak három napon 
át tar to t tak, a befogatások még ta r tanak . Az ü r ü g y 
kedves vol t ; a törvényes k i rá ly megkímélte a fővá-
rost a bombáztatástól , ÍÍ törvénytelen, a forradalmi 
k o r m á n y három napig bombáz ta t t a ; boszut állott.... 
a védtelen szerzetesnőken, nem birván győzni a 
hegyekbe vonult lázadókon. A lázadást csak a tör-
vényes k i r á ly ellen ismeri el a szabadelvüség, a 
papot csak a for rada lmár oldalán dicséri. Gar iba l -
dit néhány fegyelmetlen szerzetes üdvözölte, mi ly 
sokat nyomott ez a la tban ! most, igaz, egy szerzetes 
sem rokonszenvez az ő piemonti gyi lkosával , halál 
tehát a kolostorokra. A bün erényT lett. az e rény 
bün. E g y két pap nyi la tkozot t IX. P ius ellen, ma-
gaszta l ták, — 900 püspök, 1,200,000 pap nyi la tkoz ik 
P ius mellett, ez nem nyom semmit. J ó a népszava-
zat, ha kedvökre van ; Hannoverben, F r a n k f u r t b a n 
nincs népszavazat , mivel várakozás ellen eshetnék 
ki ; Velenczében először a h ivata lnokokat behelye-
zik, hogy a népszavazatot vezessék. Fejedelemnek 
k iá l t ják a népet, ha elbutul t , hogy zsarnokát szaba-
di tójának kiáltsa. E z műveltség, ez haladás. I l y 
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állapotok között, értjük, hogy Roma, a társadalmi kérdések 
fökulesa, az emberi nemesség, becsület, szabadság védve 
védtelen. A népvándorlások között épen oly védtelen volt. 
Europa szellemi állapotának ez a jellemvonása. Biztosságot 
Ígérnek egy szerződésben, mikor az egyik szerződő fél 
czinkosait Romába légyottra meghívja. A békeokmányok 
nem a lelkismereteket, hanem csak a levéltárakat terhelik. 
Békekötés, békeszerződés, komolyan véve, Európában nin-
csen. Az egyedüli béke az, hogy nincs fogyver, a régi liasz-
navehetlen, az uj még nem kész, Europa békéje ma az egyete-
mes fegyvertelenség, védtelenség, készülés, fegyverkezés. 
Valóban, az egyház kiszorittatása után az állami rendszerből, 
műveltség uralkodik, mivel az államok főgondja, hogyan 
lehessen százezerek helyett milliókat csatára vezetni. A 
siirüen setét középszázadban 20,000 ember csatadöntő sereg 
volt, a polgár sedebat sub ficu et sub vite sua; ma az egész 
nemzeteknek kell a csatasikon megjelenni. Eddig kormány 
kormány ellen harczolt ; ma már a nemzetek csatákra ké-
szülnek. Atilla igy vezette csatába a népeket; a nemes 
csaták megszűntek, a népek irtó csatái vannak készülőben. 
Ez haladás, ez műveltség, ez szabadság a szabadéivüség 
uralkodása alatt. A népcsalád abroncsai eddig egyenkint 
pattogtak,most egyetemes szétpattanást várhatunk. A veszély 
fejünk fölött, et nemo considérât. Az annexiók nagy mérv-
ben vitetnek, és a magyar non considérât, ámbátor ő csak 
annectáltathatik, nem annectálhatván semmit. Italia an-
nectált, Franczia- Poroszország annectált, Muszkaország 
készül annexióhoz, — s hol ? Magyarországban a Tiszáig. 
Italia oct. 3—11-től Velenczét birja, a magyar tengerpar-
tokra vágyva pillantgat.2) Annyi sebet ütött rajtunk 1848, 
a magyar korona népeit bomlásra vezette, mégis 1848, ugy 
amint van, az egyedüli orvosság. Lehetne bár ! ! A nemzeti-
ségek mindenüvé, csak Pest felé nem húzódnak, sok seb 
orvoslást kiván, csak egy, ami legnagyobb, nem látszik 
találni orvosságot, a kath. egyház függetlensége, szabadsága 
1848-ban. A szentszék sorsában osztozunk, non est discipu-
lus supra magistrum. S mintha a vész megszűnnék, ha előtte 
szemet hunyunk, hazafiatlannak kiáltatik, aki a legnagyobb 
veszély ellen orvosság után kiált. A gyengének nincs vé-
delme, a kis nemzeteknek nincs jövője a szabadelvüség alatt, 
csak azért, mivel a nemzet fiai 50 milliót nem tesznek. Az 
igazság a szám sokasága szerint osztatik. Nem lesz már 
nemzet, hanem nagy népcsoport, mint a puszták nagy csor-
dái. Austria, a kis nemzetek menedéke, a fölséges uralkodó 
ház, a gyengébb népek oltalma, védszárnya : addig élünk, 
mint magyar nemzet, meddig minket a kétfejű sas a három-
színű lobogó fölött megvédeni képes. Mi van a jövőnek 
lapjaira írva, senki sem olvashatja; a napi hősök, a meglett 
tények, az uralkodó nézetek tisztelői, a siker imádói biztosak 

Nem tud juk , mit tulajdonítsunk az Ungvár t gyűlésezett sz.-
Basil-egyletró'l hozott hirlapi tudósításoknak. Az egylet gyűléséről a 
káptalani helyettes nem tudott semmit ; a pétervári muszka kormány 
ösztöndijakat tűzött, s ezt az egylet elfogadta, azon i f jak számára, 
kik Pétervárot t aka r j ák végezni tanulmányaikat . A magyar ruthenek 
egyesültek, a muszka jobban gyűlöli az ilyeneket, semmint a latin 
szertartásuakat : if jaink Pétervárott jót nem tanulhatnak a hitre nézve. 
Ha igy megy az ügy, Dobrzánski a muszka kormányra nézve kedve-
sebbet nera tehetet t , mint az egyletet velo összekötetésbe hozni. 

felőle ; de aki az elveket ismeri, ennek lehozásait gyanít-
hatja. Nem pessimista ez, hanem világosan látó. Csak az 
igazságnak van jövője, opinionum commenta delet dies. 
„Minden hatalom eme vizözönében, csak egy hatalom áll 
szilárdan, IX. Piusé, mondá Rusconi Károly, s ez azért, 
mert igazságon és jogon alapul."3) „Az uralkodásnak oly 
szilárdsága ez, mely ellen az emberek minden eröködése 
megtörik," mondá De-Castro Vincze. Mégis leginkább véd-
telen. Mit teend a pápa a franczia seregek elvonulása után ? 
Elvonulnak-e valóban ? Ezt kérdi aggódva mindenki, barát 
és ellenség. A piemontiak akarnák, maradjon a pápa Romá-
ban. Pápakirály nem kell, kellene pápapolgár. A pápaságot 
csak igy lehetne erkölcsileg megölni, s ez pedig a czél, a 
fejedelemség megdöntése csak eszköz. Kellemetlen oly em-
ber, aki urbi ot orbi szól, aki a gonoszsággal nem alkuszik, 
a hazugságot mindig felfedezi, az álnokságot vesszőzi ; de 
kellemetlenebb volna a pápa mint zarándok, mint üldözött, 
mivel a szenvedés az ő dicsőségeit nagyitaná, ahová menne, 
népek, nemzetek lábait csókolnák, minden lábcsók egy átok 
volna az üldözőre, s a zarándok szavai rettentőbben hatná-
nak. Fogolyt akarnak a pápából, akinek szavát elzárni, 
leveleit elfogni, mint némát rágalmakkal halmozni lehet. A 
tökéletesitett kémrendszer, a szigorú csendőri zárlat, a szoká-
sos lélekvásárlás, a bérbe vett lapok, mindezt megteszik, 
amit, Nérók, Caligulák még meg nem tehettek. Fogoly pápa 
kevésbé kellemetlen a zarándok pápánál. A forradalom meg-
tűr romai püspököt, nem tűr pápát. Elfojtani a pápát, ez a 
pokol kitűzött czélja, melyre ő a savoyi házat küldi. Mit 
teend a szentatya, nem tudjuk ; de kettőt előre tudunk, hogy 
amit tesz, legjobb lesz, s hogy nyomdokain győzelem fog 
virágozni, mikor egész Európának állami, polgári, vallási, 
jogi becsületét orariumába rejtve, a széles világra, vagy a 
szűk tömlöczbe fog indulni. „Non è Pio che piega," Pius nem 
enged, mondá Valerio.4) „Egy király sem volt, aki a pápa 
ellen kezét emelve, szerencsés lett volna."5) „Roma baljós-
latú a királyokra ; utolsó királya soha nem látta, és tik gyá-
szossá akarjátok tenni a mi királyunkra."6) „Tudjátok meg, 
hogy mi Romába nem mehetünk, irta egy forradalmi lap. Az 
örökváros kapui bronczból vannak, sérthetetlenek, ledönt-
hetetlenek. Ezeket védi az ég, oltalmazza a hagyomány, 
fedezi a titok, őrizi az arkangyal. A vontcsövű ágyuk golyói 
is e kapuk lábaihoz fognak hullani. Hogy bemehessünk, 
csudára van szükség. Ekkor összeomlanak, mint Jericho 
falai."1) Igen, védik az angyalok, mennyei szent karok, 
mivel más nem védi, kinek kellene védeni; fejlődjék, ha az 
Isten ugy akarja, aminek feltartózhatatlanul fejlődni kell, 
minél kevesebb a földi támasz, annál szilárdabb legyen az 
Istenbe vetett remény ; aki ott akar veszni, menjen mint 
ellenség Romába. — Et vos beata per novem distincta giros 
agmina antiqua cum praesentibus futura damna pellite ! 

A török sultán legszerencsésebb, neki előjoga van a 
védelemre, Europa fejedelmei virasztanak fölötte, hogy baja 
ne legyen. A pápa 20 tartományaiból 15-öt elloptak, senki 

s) Unità catt . 138. sz. 11. apr. 1864. 
») Concordia 8. sz. 1848. 
s) Maistre, 1810 j u n . 6. Let tres et opuscules T. 1. p. 241. 
6) Ferrar i követ 1861. mart . 26. Uni tà catt . 84. sz. 7. febr. 1864 • 
7) Il Dlritto 41. sz. 10. febr. 1863. 
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sem mozdult : a sultán birodalmának épsége veszélyben van, 
védelmére fegyverkeznek. A sultánt az európai nemzetközi 
jognak nemcsak neve védi, hanem fegyvere is. Hat év alatt 
nyolcz fejedelem űzetik el trónjáról, az ozmanlik feje sérthe-
tetlen. Öt nemcsak biztosítják, hogy hajaszála sem esik le, 
hanem a biztosítást komolyan is veszik. Európában török 
légy, hogy legyen védelmed. Szabad a forradalom minden 
legitim fejedelem ellen, kivéve a sultánt. Minden népnek 
van joga fellázadni törvényes fejedelme ellen, a forradalmi 
király és a török sultán alattvalóinak egyetlen joga van, 
némán engedelmeskedni. A diplomatia előtt csak egy szent 
dolog van, melyhez közeledni tilos, — — a török mecset, 
csak egy kedves, csak egy tisztelt tárgy van . . . a lófark. A 
mozlim mai Europa boltivének zárköve ; ha török nem vol-
na, zsákot tömnének ki szalmával a diplomaták, turbánt fe-
jére, lófarkot kezébe, s a diplomatai asztalhoz ültetnék. Ker. 
politika ? Apage ! A szenvedélyeket felizgatni, a lármázok 
vágyait részenkint kielégiteni, a zavarokat kikerülni, máról 
holnapra élhetni : ez a szabadelvű politika. Lengyelország-
ban, Italiában a püspököket száműzik, ezt megengedi a di-
plomatia, a nagy mufti papucsát váltig védi. Az alkorán fa-
talismusa diadalt ül. Nem lett a török keresztény, a ker. di-
plomatia lett török, nem jött a hegy, ők mennek a hegyhez. 
— Muhamed kéjeket igért kővetőinek, a szabadelvű kor-
mányzás is azt igéri és semmi mást. A ker. civilisatio nevé-
ben kezet szorítani a barbárral, szabadelvüség. Nem mond-
juk, hogy a török védtelen legyen, csak azt jelezzük, hogy 
csak is épen ö nem védtelen. IX. Pius ellenségeinek adatik 
át, a sultán ellenségeitől szabadittatik meg. Az európai ker. 
család szétszórt tagjai csak a diván, csak a mecset ajtaja 
előtt gyülekeznek össze. Másutt ellenségek, itt barátok. A 

törökök valóban meg vannak boszulva a pápák ellen 
a ker. fejedelmek által. V. Urbán, IV. Eugen, III. Calixtus, 
II. Pius, II. Pál, IV. Sixtus, VIII. Incze, X. Leo, V. Pius, a 
keresztes hadak teremtőinek utódja IX. Pius prédára ha-
gyatik, akik a ker. Európát, ennek műveltségét, tudomá-
nyát a török ellen megmentették : Bajazet, II. Mohamed, 
Szelim, Solimán, Amurath utódja azok által védetik, kiket 
azok rabszijon Eufrates partjaira hajtottak volna. .1571, 
1683, a lepantói és a Bécs alatti győzelem ma már pirulást 
hoz a diplomaták arczára, ha A politika megfordult. A 
keresztes hadak hőseinek unokái a török előtt bóbiskolnak, 
dadogva : élj ! élj ! sokáig ! ! A ker. műveltség teremtőjét, a 
ker. királyság nevelőjét, a ker. államcsalád atyját megbuk-
tatják, a törököt a szabadelvű politika nevében éltetik. 
Ottót engedték távozni Athénéből, Couzát engedték töm-
löczbe, tömlöczből számkivetésbe menni, a sultánnak, bár mi 
történjék, Constantinápolyban kell maradni. Nem mondjuk 
hogy ezt roszul teszik, hanem hogy ezt csak itten teszik. 
Nem tagadjuk, hogy azt nagy érdekek követelik, de nagyobb 
érdekek szólnak Roma mellett. Menjen a fejlődés, valami-
kor csak végét éri. Nincs pártolásra méltóbb fejedelem a 
sultánnál. IX. Pius, György, hannoverai király kifosztatha-
tik, de a kaftánnak épségben kell maradni. Merre a török 
csuszkái, oda fordulnak a ker. diplomatia szemei, — félhold a 
turbánon, elég hogy Druidák módjára szaladjanak össze az 
európai jognak őrei. Vulpes foveant habent, filius hominis 

non habet ubi caput rechnet;0) a diplomatia a kereszttől a 
félhold szolgálatjába szegődött. A hatalmak a sultán gens-
darmejai, ezt mondják keleten. A pápától reformokat köve-
telnek, ha meg nem adja, mondták, hogy elvész; az 1856 
febr. 15-i hatty-humayum mainapig kifizetetlen váltó, a sul-
tán mégis marad. A legitim ker. fejedelem ellen, ha roszul 
kormányoz, azaz nem szabadelvűén, forradalmat idéznek 
fel : roszul kormányozni, a népeket elnyomni ma csak a for-
radalmi fejedelemnek és a török sultánnak szabad. Ez az 
európai nemzetközi törvény, melynek nem betűje, hanem el-
kobzott hatalma jellemző Európában. G—i tüzet kiált a pá-
pára, a papságra, ha fegyver nincs kezében, sárt dobál el-
lene : a kalifát bántani tilos. Nem az jellemző, hogy öt bán-
tani tilos, hanem hogy e tilalom csak őtet fedezi. Horn szá-
zadunkat a gépek századának nevezte ; nem, századunk a 
mozlimek egyedüli védelmének, rokonszenveinek százada, 
mikor a jognak alapja feldűlt, mikor az igazság védte-
len lett. 

Csak az igazság, csak a jog, csak a pápa védtelen, s 
mit jelent e védtelenség ? A fejedelmek és a népek igazai-
nak védtelenségét. Első ingott a pápai fejedelemség, de nem 
első bukott meg ; megelőzték máig nyolczan, megelőzik még 
többen, s ha Isten ugy akarja, hogy egy időre feldöntessék, 
követni fogják mindnyájan, s lesz : salvet quisque animam 
suam, nemzetek, fejedelmek, igazság, jog, becsület, szabad-
ság. Sepulchrum erit gloriosum Nem a kétségbeesés tehát, 
hanem biztos remény a jóra mondatja ezt velünk ; mert ha-
bár soha nagyobb ellenségeink sem voltak, de kath. életünk 
sem állott erősebben Európában ; reméljünk fájdalmainkban, 
imádkozzunk aggodalmainkban, mondjuk ki az igazságot, 
hogy a felfedezett hazugság, a leleplezett szineskedés, a fel-
mutatott ellenmondás törje össze a szabadelvüség bü erejét. 

Apostoli cum vatibus, apud severum judicem veris re • 
orum fletibus exposcite indulgentiam ! ! ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
ROMA, oct. 7. Ma üli meg a kereszténység az olvasó 

ünnepével együtt emlékét azon nagyszerű győzelemnek, 
melyet Lepantónál a török hojóhad felett vivott ki ama szö-
vetséges sereg, melyet 5-ik Pius pápa, a velenczei köztársa-
ság és Spanyolország adott. III-ik Selim sultan ott 200 hajót 
és 30,000 embert vesztett. És mialatt az egész kath. világ-
ban az olvasótársulatok imában voltak, a pápa természet-
fölötti világosságtól elragadtatva, a Vaticán ablakán át 
nézett, és hirtelen megfordulván, kincstárnokához eme sza-
vakat intézte : „Isten e perczben nagyszerű diadalt ád ne-
künk, mi győzünk." Ugyanazon órában a törökök — mint 
magok bevallották — a levegőben Péter és Pál apostolokat 
égő kardokkal látták. Semmi sem meghatóbb, mint az 
akkori római clironisták elbeszélései. 5-ik Pius a nevezetes 
nap hajnalán lemenvén a vaticani templomba, az apostolok 
sírjánál elmerülve imádkozott, majd ismét kápolnájában 
leborult a és kereszthez öröm-könyekkel szemeiben hálát 
adott a nyert visióért. A dicső győzelem emlékére építtetett 
Romában a Santa Maria della Vittoria nevü, márvány- és 
aranyban gazdag egyház, hol a törököktől elvett több 

») Matth. 9, 20. Luc. 9, 58. 
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zászló őriztetik. Egy lepantói zászló 1860-ban Lorettóban 
volt, bonnet La-Moricière maga hozta vissza a pápának, 
nehogy a piemontiak által beszenyeztessék. Roma oct. 8-án 
a vaticani templomban évenkint ünnepli sz. Marcel és 
Apulius ünnepét, kik előbb Simon bűvésznek levén tanít-
ványai, Péter kezeibe tették le a hitvallást, megkeresz-
teltettek, több csudát müveitek, s végre a vértanúság babér-
jait nyerték el. O nekik jutott volt halálok előtt a tisztelet 
az apostolfejedelmek sz. testeit eltemethetni : „more regio 
nedűm judaeo," mint sz. Linus actáiban olvassuk. Erre vo-
natkozólag egy hetedik századbeli, a Vaticán könyvtárában 
megőrzött lectionariumban olvassuk : „Petrus reddidit spi-
ritum .. . Marcellus, non exspectata alicuius sententia, pro-
priis manibus deposuit corpus eius et lavit de vino optimo, 
mirrha etiam, et mastice, et aloe, et state, et folio cum aroma-
tibus eum ex omni parte linivit. Melle quoque optimo reple-
vit sarcophagum, atque ita conditum sepelivit." Ezen 
sarcophag fölött emelkedett fel a kath. világ legjelentéke-
nyebb temploma, akár tágasságát, akár gazdagságát, fényét, 
művészi kincseit tekintsük. E sirnál imádkoztak a legfen-
keltebb szellemek, királyok, patriárchák, püspökök, követek, 
a világ minden részeiből zarándokok ide sereglettek. És az 
olasz forradalmárok (többen mondák) elhatározták Krisztus 
és helynöke iránti gyűlöletből, légbe vetni a basilicát, és az 
apostolok hamvait szétszórni. Ezen átkozott terv reájok és 
müveikre levonandja az Isten bosszúját, sz. Péter megmara-
dand, és ők el fognak tűnni. 

PÁRIS, sept. 6-áu. „Etendard" e czim alatt: „Ki-
lencz vértanú," következő tudósítást hoz. A chinai pósta szo-
morú hirt hozott. Kilencz franczia, kath. hitküldér, közölök 
kettő püspök, Coreában meggyilkoltatott. Jul. 11-én Roze 
ellenadmirál hajója Tien-Tsingben volt. Hozzája egy férfiú 
jött coreai öltönyben, mondván, hogy ő franczia születésű és 
hitküldér Coreában. „Megfutamodtam, és ime hírül hozom, 
hogy püspököm, annak segéde, és hét társam leöletett, csak 
azért, mert európaiak. Körülbelől 40 benszülött keresztény 
osztá sorsukat. Néhány nappal e véres esemény előtt az oro-
szok kértek itt tért néhány ház építésére és kereskedésre. A 
király kitérő válaszára visszavonultak, azt mondván, hogy 
nem sokára visszatérendnek. Eközben híre járt, hogy a ki-
rálynak óhajtása látni a kath. püspököt, és hogy ennek val-
lása védelem bon fog részeltetni. A püspök csakugyan hiva-
tott is az udvarhoz, de csakhamar börtönre vettetett. Innét 
ismét a királyhoz vezettetvén, a fejedelem azt kérdé tőle, 
ha nem tudná-e befolyása által akadályozni, nehogy az oro-
szok Coreában letelepedjenek ? A püspök (Berneux ö mlga, 
capsei p. in part.) válaszolá, hogy ő franczia, s teljesen is-
meretlenek előtte az orosz ügyek. Ha önnek valami baja tör-
ténnék — mondá a király — váljon fejedelme eljönne-e meg-
bőszülni önt, s nekünk háborút izenni ? III. Napoléon — vá-
laszolt a püspök — védője minden alattvalóinak, és azok va-
lódi atyja. Tudja felséged, mit tett Chinában, s hogy a csá-
szár kényszerült igazságos követeléseit teljesíteni. Ha igaz-
ságos leend irányunkban, Napoléon barátságára számithat, 
mi pedig liivei leendünk. Erre a király a legnyájasabban 
beszélt, és a püspököt a börtönből más épületbe hozatta. De 
a jóság csak színlett volt, az üldözés órája ütött, Beaulieu, 

Dorie, és Renfer atyák börtönre vettettek, es a püspökkel 
együtt mart. 8-án lefejeztettek. Három nappal később Pour-
thiei és Petit-Nicolas atyákkal ugyanaz történt ; mart. 30-án 
nagy pénteken ujabb kivégzés következett, Daveluy segéd-
püspök ; Aumaitre és Hűin atyák is elvérzettek." Most csak 
három küldér van még az országban, kettő elrejtve Coreá-
ban, a harmadik a franczia hajón, hol az események elbe-
szélése fájdalmat gerjesztett, és a tettesek büntetésének 
óhaját. 

BERLIN, oct. 1-én. Protestánsaink a hadi foglyok és 
sebesültek között erősen iparkodtak téritgetni. Bibliákat és 
apró értekezéseket (Traktätlein) bőven osztogattak közöt-
tök. Ezek közöl egy, mely német nyelven van irva és a ber-
lini „Evangelischer Frauenverein" költségén nyomatott, tör-
ténetét tartalmazza egy gyilkos halála előtti ,csudálatos' 
megtérésének a katholika hitről a protestánsra. Az monda-
tik benne, hogy miután a katholikus áldozárok hiában fára-
doztak, egy prot. pastor szavai töredelmességre vitték, és a 
prot. hit elfogadására. Ennek épen ellenkezője igaz. A ki-
végzett Schneider a protestáns téritőket visszautasította, és 
élete utolsó hetét példásan töltvén, keresztény emberhoz 
méltó módon halt meg. A lapok is akkor mindannyian tisz-
telettel szólottak a szerencsétlenről, annál is inkább, mint-
hogy kevés napokkal azelőtt egy protestáns halálra itélt a 
legutálatosabb cynismust mutatta végórájában. — Steffan 
berlini pastor négy sebesült osztrák katonát fogadván há 
zához, azokat protestáns házi istenitiszteletében részt venni 
kötelezte, azt akarván elérni, hogy távozások előtt prot. mó-
don vegyék a communiot. Nem tudom, sikerült-e neki ez, de 
a proselytáskodás ezen módja mégis nevezetes. — Az utolsó 
jelentés szerint a Gustav-Adolf egylete fenállása 21 éve alatt 
(1843—1864) gyűjtött 2,034,738 tallért. Ezen összeggel se-
gített 1487 prot. községet ; Németországban és Austriában 
1280, Francziaországban 59, a dunai fejedelemségben 51, 
Belgium- és Hollandban 44, Svajczban 18, Délamerikában 
17, Olaszországban 6, Asiában 6, Oroszországban 3, Portu-
galliában 2, Austráliában 1-et — Az itteni lapok emlitik, mi-
szerint a porosz kormánynak szándéka volna a territoriális 
egyházak főméltóságainak violaszinü cliszöltönyt a prot. püs-
pökök mintájára adni, és a pastorok hivatalos öltözeteiben 
is változást behozni. 11-ik Frigyes Vilmos kormánya óta a 
porosz egyházban püspököket nem neveztek, és a régiebbek 
közöl már csak egy él, a nyugalomba helyezett 90 éves 
Neander, ezelőtt berlini püspök. 

FLENSBURG, sept. 15. Tudva van, miszerint a há-
ború alatt sok katholikus harczos jött ide, és ezek kíséreté-
ben kath. áldozárok, szerzetesek és szerzetesnek, s mig az 
előbbiek a harcztéren vérzettek el, az utóbbiak a kórodák-
ban a szeretet müveinek éltek. Ekkor történt, hogy a régi 
türelmetlenség törvényei ellenére a kath. a polgári biztosok 
közbenjöttére szabad vallásgyakorlatot engedtek. Az osna-
brucki püspök és az éjszaki missiók apostoli helyettnöke 
ekkor városunkban missiói plébániát alapitott. Mult évben 
nagy áldozattal a szükségnek megfelelő kis templom építte-
tett, melynek most kellett volna felszenteltetni. Egyszerre, 
mint villám a tiszta nyári napon, jött a tilalom a porosz 
kormányzóság részéről. Plébánosunk Raven ur elment a kor-



mányzóhoz Manteuffel tábornokhoz, hivatkozik a polgári 
biztostól nyert en gedélyre. Válaszul nyerte, hogy ez csak a 
háború esetére szolgált, most a rendek beegyezése szüksé-
ges. De az ország rendei most egybe nem hivatnak. Mit 
jelentsen tehát eme válasz ? Poroszországban vallásszabad-
ság uralkodik. Csak azt gyaníthatjuk, hogy a tábornok, ki 
tudtunkra nem kőmives, egyházunk ellenesei a protestánsok 
izgatásaira hallgatott. A kormányzó eljárása türelmetlen, 
igazságtalan, és nem is bölcs. Nem tudjuk felfogni, a tábor-
nokot mi vihette arra, hogy kormányzó előde által adott 
engedélyt visszavonja. A háború tartamára ez kizárólag nem 
adathatott, mert akkor a kath. község Flensburgban bizony-
talanra csak nem épített volna. Ama engedély semmi felté-
telhez nem köttetett. Manteuffel ur egyszerre nagy tiszte-
letet tanusit a rendek határozata irányában, melyet nem 
akar megelőzni. Nem is arról volt szó, hogy a tábornok ur 
egy még nem létező jogot adjon, hanem, hogy a már adott 
engedély kivitelének akadályt ne gördítsen elébe. A tábor-
nok szem előtt tarthatta volna hazája Poroszország állapo-
tait, melyek látszólag javultak, mióta 4-ik Vilmos halálával 
a katholikusok rendszeres elnyomása megszűnt. A porosz 
kormány az által a katholikusokat megelégedett állampol-
gárokká tette, amint ezek azt a kath. gyűléseken nyiltan 
bevallották, ami által befolyását Némethonban megerősí-
tette a felekezeti ellenszenvnek fullánkját elvevén. Ezen 
bölcs eljárással Manteuffel tábornok kormányzó tette hom-
lokegyenest ellenkezik, és azért nem lehet azt eléggé kár-
hoztatnunk. 

UY-YORK, (Amerika) augustus 5-én. Az itteni katho-
likusok száma megközelíti a 400 ezeret, ami nevezetes szám 
az egy millió lakót számító városban. Jobbára a munkások 
osztályába tartoznak. Ezek lelki igényeinek kielégítésére 
van 32 templom és 93 áldozár. Jelenleg egy nagy székes-
egyházat építenek, mely képes leend 10;000 embert befo-
gadni, szintúgy az olasz ajkú hivek számára is készül tem-
plom. Minden templomban az áldozók száma felmegy négy 
egész ötszázra, a nagyobb ünnepeken pedig sokkal többre. 
Evenkint legalább 8000 gyermek járul az első szent áldo-
záshoz, szintannyiau bérmáltatnak, a hitoktatásban része-
sülök száma pedig 40—50 ezer. A városban levő tanintéze-
tek : 1-ör a xaveri sz. Ferencz és a Manhattan-féle collegium, 
az első a jezsuiták, a második az iskola-testvérek vezetése 
alatt; 2-or két akadémia, fiuk és 12 intézet leányok részére; 
3-or 21 plébániai iskola fiuk és 20 leánykák számára. Ta-
láltatik továbbá, négy árvaház, egy intézet elhagyatott, bi-
tangoló gyermekek felvételére, egy intézet szolgálat nélküli 
leányok befogadására, 2 kóroda, 4 férfi és 11 nőizárda. A 
szerzetes testületek közöl legszámosabbak a jezsuiták és szür-
kenénék. Az elsők a megyében 39 áldozárt, az utóbbiak külön-
féle intézetekben 333-at számítanak. Azonban, habár sok tör-
tént is eddig a vallási szükségletek kielégítésére, mégis sokban 
hiányt szenvedünk. Ennek megértésére elég tán ismételnünk, 
hogy 400,000 hívőnek csak93papjavan,éshitsorsosaink száma 
évről évre növekszik, lehet mondani évenkint 20,000 ember-
rel ; Uj-York talán már ma a negyedik katholikus város a 
világon, és nem sokára Páris után első helyen álland. Adjon 
Isten sok jó áldozárt, és nem nagy idő után mi eme világ-

városban túlsúlyban leendünk. — Uj-Orléansi tudósítások 
szerint a templomok sűrűn látogattatnak, hová szertartá-
saink fénye sokszor a protestánsokat is vonzza, sőt — 
mit alig fognak hinni — többen közölök kérték, hogy gyer-
mekeik a templomi chorusba vétessenek fel. Ez jelentékeny 
dolog, ha meggondoljuk, hogy csak vagy öt évvel azelőtt 
jobbmódti gyermekek szégyenlettek az oltárnál szolgálni, 
amiért történt, hogy e czélra négergyermekeket alkalmaz-
tak. Amióta az angyalok védczimzete alatt társaságot ala-
kítottunk, csakúgy tódulnak a szolgálatra, és sokszor 40-en 
is ministrálnak példás áhitattal. — A galvestoui (Texas) 
püspök Dubuis a szent jodardi kisebb papnevelde növendé-
keihez tartott jeles beszéde közölve volt. A galvestoni 
megye roppant területe, népességre nézve van : mexicoi 
80,000; német 25,000; amerikai 12,000; franczia 12,000 ; 
lengyel 10,000 ; cseh 4050 ; néger 300,000 ; indiai szelid 
erkölcsű 18,000; vad 200,000. Ezek közöl (az összes népség-
ből) 170,000 katholikus. Papjok van 45, összesen 7 zárda. 
Látni való, hogy az aratás roppant, a munkás kevés. Re-
ményijük, hogy a keresztnek ép ugy megleendnek önkény-
tesei mint a forradalomnak. Az amerikai háború nemcsak, 
hogy meg nem akasztotta növendékeinket, hanem inkább 
előmozdította. Megszámlálhatlanok megértették az égből 
jövő leczkét, tábornokok, tisztek, katonák vagy megtértek, 
vagy ha katholikusok, de hithidegek valának, sz. hitünk 
gyakorlatára tértek vissza, azon hitre, mely egyedül éde 
sitheti meg az élet és halál keserveit. Minden a catholicis-
musnak közeli diadalára mutat az uj világban. 

Szentszéki határozat. 
URBIS. Quum haud raro eveniat, ut festum aliquod 

instumentorum dominicae passionis concurrat cum festo 
cathedrae sancti Petri Antiochiae : kalendariorum editores in 
diversas abiere seutentias circa praecedentiam alterutri 
festo dandam. Ut autem varietas haec de medio tollatur, prae-
fectus caeremoniarum patriarchalis basilicae Liberianae op-
portunum duxit a sacra rituum Congregatione insequentis 
dubii solutionem exquirere,nimirum: concurrente in eadem die 
festo cathedrae sancti Petri Antiochiae cum festo lanceae et 
clavorum Domini Nostri Jesu Christi, aut alterius cujus-
cumque instrumenti passionis, quale erit praeferendum ? 

Et sacra eadem Congregatio, audita relatione a sub-
scripto secretario facta, re mature accurateque perpensa, 
auditaque etiam sententia scripto pandita alterius ex apo-
stolicarum caeremoniarum magistris, rescribere rata est : in 
concurrentia festum lanceae et clavorum aut alterius cujus-
cumque instrumenti passionis Domini No3tri Jesu Christi 
praecedere debet festum cathedrae Antiochenae sancti Petri, 
illi scilicet festo intégras vesperas tribuendo. Decretum 
autem inprimi jussit. Atque ita decrevit et servari mandavit. 
Die 1. septembris 1866. 
C. ep. Portuen. et s Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

Loco t Signi. 
D. Bartolini S. R. C. secretarius. 



VEGYESEK. 
Szereden sept. 5-étől oct. 22-ig 500 ember kapta meg 

a cholerát, közölök 251 meghalt. A megholtak közöl Urba-
nek Pál és Judith halálos ágyukon oct. 19-én kath. egyház 
kebelébe tértek, kiknek hitletételét nt. Soltész Alajos nyugal-
mazott plébános fogadta, s miután a halotti szentségekkel 
ellátta volna, az igaz hit vigasztalásaiban ajtatosan meg-
haltak. 

Corea királyságban folyó évi mart. 8 — 11 napjaiban 
véres üldözés ütött ki a kereszténység ellen. Tizenegy hit-
küldérböl 9 öletett meg, kettő elrejtődzött. Berneux, JDave-
luy püspökük, Beauliou Lajos, Dorie Henrik, Bretenières, 
Pouéthie, Petit-Nicolas, Aumaître, Hűin papok meggyilkol-
tattak, Félon és Riedel életben maradtak, de ma élnek-e ? 
a keresztények közöl hányan szenvedtek vértanúságot ? Nem 
tudni. — Ha az Isten akaija, a coreai hitküldéri munkáról, 
az egyház szenvedéseiről bővebb tudósitást fogunk hozni. 

A muszka kormány a kegyetlenség és álnokság min-
den eszközeivel azon dolgozik, hogy a 300,000 görög egye-
sültek, melyek a birodalomban vannak, a szentszéktől el-
szakittassanak. 

,Avenir national' párisi lap a legujabbb épitésbe vett 
katonai laktanyákra nézve ezen megjegyzést tevé : ős kor-
ban templomokat építettek, középkorban dómokat, székes-
egyházakat, renaissancekorban uri palotákat, 19-ik század-
ban kaszárnyákat építenek. — Jele, hogy a szabadelvüség 
arany korszakában szabadság felé haladunk.Az utasok rablóit 
még felakasztják : az országok, a népek, a koronák rablóit 
érdemjelekkel jutalmazzák ; s ki tapsol ezeknek ? a szabad-
elvű lapok hosszú tábora. — Ez népnevelés a . . . . a rablásra. 

Egy kath. hitküldér Zanzibarból igy ir : „A város 
lakosságát 40 —50,000-re tehetni. A városról lehetetlen meg-
felelő leírást adni. Itt a köböl épült ház viskók között áll, 
nem messze raktár, temető, teljes rendetlenségben, a város 
közepén száradó iszapos tó. Zanzibarnak több középületei 
vannak, négy hatalmasságnak consullakása. A franczia kath. 
missionak fi- és leányneveidéje, meg egy kórodája. A város 
tisztátalan, mint keleten szokás, de a város nem egészség-
telen. A forróságot éjszaki szél üdíti, mely az indiai tenger-
ről jön. A veszélyes betegségek, melyek az európaikat érik, 
vigyázatlanságnak róvhatók fel. Aki néhány perczig a na-
pon van, oly szúrást kap agyvelejébe, hogy egy két óra múlva 
meghal ; a legkisebb meghűlés halálos lázt szül ; egy po-
hár viz séta után elég, hogy vérhast kapjon az ember ; a 
túlságos munka is halálos. Okosan, mérséklettel hozzá szo-
katni tehát az éghajlathoz, különösen ha folytonos, meg nem 
erötetö foglalkodással töltjük az időt, mert a honvágy itt 
leginkább kapja el s megemészti az európaiakat." — Mily 
lélekerő kell tehát, hogy a hitküldér e második hazában 
megmaradhasson ! 

Már feledésbe is ment, hogy Raisach bibornok Parisban 
és Londonban volt, s hogy utazásáról különféle véleményezé-
sek közöltettek; legújabban,Herald' tudósítója Romából eze-
ket irja : „A császár avval kezdte a beszédet, hogy mennyire 
fájlalja ö azon kényszerültséget, melyben a septemberi 
szerződést kellett megcsinálnia. „Engemet kényszeritettek 
erre ; de ha Romában lázadás ütne ki, akkor engemet a con-
ventiónak semmi §-a nem akadályozna, nehogy a pápai álla-
mokat újra megszálljam. En Ígértem, hogy seregeimet Ro-
mából hazahozom, de nem ígértem, hogy azokat soha vissza 
nem viszem. A pápa Francziaország segedelmére mindig 
számithat." Kérdést tett azután a császár, nem volna-e jobb, 
hogy a pápa Itáliával kiegyezkednék, s mit tenne akkor, 
hogy ha Victor seregei Romát megszálják ? Erre Raisach : 
„Fölség ! senki sem tudja jobban, mint épen fölséged, hogy a 
pápa és Italia közt semmi egyesség sem lehetséges, s hogy a 
pápa Romában nem maradhatna. Az eltávozásra régen ké-
szen áll minden. A pápa, ki az erkölcsnek védője a keresz-

tények között, nem nézhetné a szerzetes rendek elfojtását 
s azt, mily erkölcstelen férfiak és nők alkalmaztatnak az 
olasz kormány által az iskolákban, csak azon czélból, hogy 
az ifjúságot megrontsák. A pápa mindezt nem nézhetné, s 
igy közte, és az olasz kormány között az egyesség teljesen 
lehetetlen." A császár és a császárné, irja ,Herald', megha-
tottan hallgatták a bibornok nyilatkozatát." 

Az imperialisticus Francziaországban már a születé-
sek megfogyatkozásáról is felelőssé teszik a császárt. Hiá-
ban ! Minden előnyt saját dicsőségére kizsákmányol, tehát 
minden rosznak is ő lesz az okozója S bármily nevetségesnek 
látszanék is a házasságok gyériessége, a születések fogyat-
kozása betudva a császárnak, mégis igaz. A császárság nem 
erkölcsi alapon, hanem utilitáson nyugszik, az ö élete attól 
függ, hogy Francziaország semmiben és soha sem volt oly 
boldog, mint épen a Napoléonidák alatt ; „tehát ahol az or-
szág kárát látják, arról Napoléon felelős. O maga akart min-
denért felelős lenni, a ministerek felelősségét eltörülte. Any-
nyi pedig bizonyos, hogy Gallia évenkint 320,000 huszon-
egyéves ifjút állithatna ki, ma pedig csak 292,000 ifjút ál-
lithat az ujonczozáskor. Mi ennek oka? Az utilitarius elv. 
A szülők igyekeznek csak egy fiút nemzeni, a többit borzal-
mas bűnnel megakadályozzák. Ezen egy ifjún a szülők féle-
lemmel csüngnek, őrzik, nem hogy neveltessék, hanem hogy 
anyagi életben maradjon. Megteszik, hogy legyen állat, nem 
teszik meg, hogy legyen ember. Ez nem lehet katona, mi-
vel a csatában eleshetnék, nem lehet pap, mivel a család el-
halna, nem lehet tudós, mivel az éjelezésnél tanulmányaiban 
felemésztené magát, nem lehet kereskedő, mivel birtokát el-
veszthetné ; mi tehát ? Meghizott törpe, kinek minden élet-
feladata : magához hasonlót nemzeni. Igy vesznek el a csalá-
dok, igy törpülnek el a nemzetek, III. Napoléonnak bűne, 
hogy az állam czélját egyedül az utilitásba tette le, mely az 
államról mindenre kiterjed. Utilitásból nem házasodnak a 
fiak, utilitásból nem nemzenek a családok, bün mindenütt ; 
miseros facit populos peccatum. 

A szatmári átalános, káptalani helyettes körlevelében 
boldogult Mayerhold Antal kanonokról ezeket olvassuk : 
„Tria sunt, quae pie denatum singulari modo ornaverunt : 
amor Ecclesiae, quem anima haec Deo coniunctissima tum 
opere tum verbo continuo confessa est ; specialis iustitiae et 
aequitatis sensus, qui nullum personarum respectum novit ; 
et ordo exemplaris, mirabilis. Haec sunt, quae praeter inde-
fessum laborem omnium excitarunt, quibus notus fuit, atten-
tionem. Haec sunt, queis omnibus imitatione dignissimus 
exstitit. Parcus in loquendo graviori quodam modo senten-
tiam suam enuntiare consuevit, cui, sive privatim in officii 
collegio prolatae tuto quisquam acquiescere quivit, siqui-
dem ea numquamnon e visceribus intimi iustitiae sensu 
deprompta et videbatur et révéra fuit. Sapientiae consilium, 
et iustitiae bonum quidnam valeant probare superfluum est. 
Talentis suis nusquam ad sudarium repositis quomodo nego-
tiatus sit, acta et facta loquuntur. Longa annorum serie qua 
director gymnasii scholasticam iuventutem optimo moderatus 
est, in recognitionem meritorum cruce aurea cum corona 
insignitus. Longiori tempore pro magno instituti sanctimo-
nialium emolumento claustro sororum st. Vincentii a Paula 
praefuit. Munificentiae eius in pauperes gradum statuere 
difficile inde est, quum numquam sinistra noverit quae dex-
tera iis largita sit. Fundationes positae, vel aes pro orna-
mento ecclesiae large suppeditatum litteris encyclicis ne 
publicentur, graviori modo oravit. Domui suae, ut optimus 
oeconomus, qui quotidie rationem positurus paratus paratis-
simus adest, ita prospexit, ut nemini umquam sive in officio-
sis sive in oeconomicis eius post mortem quandocumque in-
terventuram crearentur molestiae. Et révéra optimus sub-
stantiae caducae praeiacet talisque ordo, qui omni oratione 
intensius praedicat, quomodo negotia sua instituenda habeat, 
qui mori et esse cum Christo quotidie vult et novit. Mors 



2 8 8 m 

quam certa, mortis hora tam incerta. Duo denique sunt, quae 
cum ad extremum vitae terminum perventum est, etiam spe-
ctatae virtutis viros de gradu interdum deiicere soient : do-
loris acerbitas, et mortis metus. Et sunt, qui quamdiu a se 
mortis periculum abesse confidunt, dolorem satis forti animo 
ferunt. Sunt etiam, qui, dum ne gravi et diuturno dolore cru-
cientur, imminentem mortis necessitatem satis aequo animo 
exspectant. Qui autem utrumque praestet, ut neque doloris 
acerbitate ac diuturnitate frangatur, neque adventantis at-
que imminentis mortis metu terreatur, ei pectus incredibili 
quadam fortitudine armatum esse ac munitum necesse est. 
Quae laus si cui, certe pie denato competit. Qui cum per plu-
res dies morbi vim et dolores perpessus sit, numquam tarnen 
ullam vocem parum se dignam emisit, sed illud frequentis-
sime in ore habuit : „Domine adde sane ad dolorem, dummodo 
addas et ad patientiam." Mortem autem, sibi ab ipso morbi 
principio certam atque exploratam, ita non exhorruit, ut de 
ea sine ulla prorsus aut vultus aut animi perturbatione lo-
queretur, planeque osteuderet eam a se, ut divus Paulus ait, 
in lucro poni. Susceptis pie moribundorum sacramentis die 
5. septembris iustam Deo reddidit animam, quam consuetis 
v. cleri dioec. huius sufragiis commendo. Lux perpetua lu-
ceat ei !" 

A pesti ,Lloyd' vérző szivvel jajveszékel, hogy Wilna 
körében borzalmas vallásos propaganda jött létre a muszkák 
között a zsidók ellen, hogy ezeket Asiába, Amur partjaira 
szorítsák. Egy vallástalan fanatismust kárörvendve s majd-
nem nyilt megelégedéssel említett a Lloyd, mely Prágában 
kezdett gazdálkodni. A fanatismus, ha a zsidók ellen van, 
rosz, ha a jezsuiták ellen van, jó ; pedig a jezsuita nem árul 
pálinkát, nem kezd üzletet, azért nem is lesz millionair 3 
millió elszegényedett ember mellett. — Rosz néven veszi a 
Lloyd, hogy azon önkénytes népmozgalmat a muszka kor-
mány is támogatja : mily öröm volt pedig, mikor a bécsi 
polgárok koholmányait a jezsuiták ellen közölhette? Ez azu-
tán valóságos újságírói mesterség, mely már szégyenét is 
elvesztette, ,háró' kik a zsidókat zaklatják, kedves elregélés 
azokról, kik a jezsuiták ellen tüntetéseket tesznek, „és ezt 
a kormány teszi" felkiált Lloyd, a wilnai zsidókról ; „és ezt 
a bécsi község tanács teszi" felkiált a jezsuitákról. Mily el-
lenkező értelme van a két felkiáltásnak? Nem helyeslünk mi 
semmi igazságtalanságot, semmi népigazságszolgáltatást, 
csak az újságírói erkölcsösséget akartuk emlékezetbe hozni. 

Tuputi, forradalmár és tábornok Nápolyban, aki ki-
rályát elárulta, mivel az összeesküvő secta körmei közé 
került, aug. elején meghalt. A halál angyala ép oly aratást 
tart az árulók között, mint egykor Egyptomban. Tuputi sze-
rencsés volt megtérhetni, gyónt, bűneit nyilván megvallotta, 
egységesített olaszországi szentségtörő szándékait a szent-
szék kifosztására, visszavonta, s kath. hitben az egyház ke-
belében, az Isten szeretetében meghalt. — Lesz-e ily szeren-
csés mindenik áruló, összeesküvő, szentségtörő, rabló a for-
radalmárok közöl ? Imádkozzunk De Andrea bibornokért, 
kiért a szentatya is imádkozik. 

Romában, a propaganda nyomdájában megjelent „De 
visitatione sacrorum liminum, seu instructio s. Congregatio-
nis concilii jussu s. m. Benedicti 'XIII super modo conficiendi 
relationes de statu ecclesiarum exposita et illustrata, et quam 
humillime Pio IX P. O. M. DD. a D. Angelo." — Lucidi 
ezen congregationak régi tagja, gyakorlatból tudván min-
dent, legilletékesebb író e tárgyban. Alapul vette XII I Be-
nedek rendeletét, s pontról pontra értelmezi, példákkal vilá-
gosítja fel. Mivel azonban a canoni törvényeknek majdnem 

minden részeit felemlíteni köteles volt : a canonicumra nézve 
igen becses könyv. A harmadik kötet egészen okmányok-
ból áll. 

Dr. Pusey az anglican papok között egyletet akar ala-
kítani, melynek tagjai nőtelenségre kötelezzék magokat. 
Lehetnek ezen egyletnek tagjai házas papok is, lia lekötik 
magokat, hogy leányaikat papnak nem adják nőül, papnak 
házasságát nem áldják meg, hacsak erre a polgári hatóság 
által nem kényszeríttetnek, ezen esetben pedig ily lakoda-
lomra nem mennek. Leányok is lehetnek tagok, Ígérvén, 
hogy papnak kosarat adnak. Ez is papismus ; de a nőtelen 
papokon kivül különös torzképe a nötelonségnek, épen mint 
a majom torzképe az embernek, mivel a házas tagok, vagy 
leányok mások révére ígérnek nőtelenséget. — A böjt 
is zavarba hozta a puseistákat a cholera miatt. Ezen 
járványban tápláló eledellel kell élni ; a puseistáknál pedig 
nincs dispensatio. íme tehát, ha hust eszik böjti napon, el-
veszti a lelkét, ha böjtöl, félhet, hogy elveszti az életet. A 
kath. püspökök egyetemes fölmentést adtak a böjttől a ra-
gály ideje alatt. 

A szabadelvüségnek különös szenyfoltya, amelyet 
csak kevesen vesznek észre még, hogy a népszaporodásnak 
is akadálya, mint minden szabadságnak. Pedig gondolnók, 
hogy miután minden erőt a számban helyez, legalább a nép-
szaporodást, vagy is a szavazatok szaporodását fogja szülni. 
Csütörtököt mond ebben is, mint mindenben. A szenve-
délyt felgerjeszti, ennek kielégítését czélul tűzi, a kielégí-
tésre pedig sok pénz kell, emiatt kevesen házasodnak, a há-
zasok pedig, Malthus tana szerint, a sok gyermeket kerülik, 
megakadályozzák. Europa legalább a szaporodásban lefelé 
megy az előbbi századokhoz párvonalositva. Ami születik, 
az is korcs, egészségtelen, magtalan. A bűn, a valástalanság 
Európának nápszámát is emészti. A családi hűség, kötelesség, 
tisztesség, stb. elvesztek. Adjátok vissza az országoknak 
a vallásos családokat, szaporodni fog a népesség. Ne akadá-
lyozzátok a kath. egyházat az ő áldásos szabad működésé-
ben, s lesznek vallásos erkölcsös családok. De az egyház 
szabadságát tisztelni, a szabadelvüség fődogmájába, vagy is 
főostobaságába, melyet politikai okosságnak neveznek, üt-
közik ; veszszen tehát a nép, csak éljen a szabadelvű el-
mélet. 

Senegambiában n'gazobili missiói állomást mult évi de-
cemberben nagy szerencsétlenség érte. A sáskák háromszor 
látogatták meg az állomást, de a harmadik sereg oly nagy 
volt, hogy minden élő növényt lombjától, rügyétől, s még 
héjától is megfosztottt Különösen ártott a pamutültetvénye-
seknek. Némely vigyázatlanok a sáskákra felgyújtották az 
ültevényest, szél levén, mely miatt annyira terjedt a tüz, 
hogy a városba is becsapott. A sáskák felemelkedtek tovább 
repültek, a város pedig tüztengerrel körül volt véve. A missio 
temploma, háza,iskolája porrá égett ugy,hogy sem lak,sem étel 
nem maradt, azért a missio néhány hónapra fönakadt, mig a 
szükségen segítve lesz. Kobès püspök rémületesen festi az álla-
potot. A mező égett, a város égett, hova menekülhetett tehát 
a nép ? A sáskák égése kiállhatatlan bűzt fejtett ki, viz nem 
volt, sokan elvesztek, kik megmaradtak, azokra az éh- és 
szomjhalál várakozott. 

Szerkesztői tudósítás. 
Sz. — M. 13. D. Köszönet ; minél többször. 
Sz—y. F. J . Üdv ! Teendő nem lesz semmi. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóozy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Missioi tudositás. — Vegyesek. 

Havi s z e m l e . 
I I . 

Védtelenül áll a jog, az igazság, de csak e föl-
dön. E g y e s polgár szót emelhet a letiport jog, a 
megtagadot t igazság mellet t : az állami hatalom nem 
ismeri a jogot, nem az igazságot, az á l lam földi, 
testi, mondhatnók baromi, mivel a szentséget, a maga-
sabb hivatást elveti magá tó l ; mikor tehát a legfó'bb 
szellemi j avak a tá rsadalomban megtámadta tnak , az 
ál lam hallgat , tétlenül tesped. A szabad sajtó, a 
cul tusszabadság elég példa. E z anny i t tesz : védel-
mezzétek, tapossátok a religiot ezen vagy azon for-
mában, én nem gondolok vele, ez a ti ügyetek , nem 
pedig az enyim. Mi is e l fogadjuk a szabad sajtót, mi 
is figyelünk a cul tusszabadságra , anélkül, h o g y azt 
elv g y a n á n t vallanók. A tényt , mint elkerülhetet len 
szükséget e lfogadjuk, szerinte igazodunk, megőrizvén 
l e lkünkben az örök igazságot : a tévelynek, a go-
nosznak nincs joga szabadságra , a müvei t , de 
gonoszszal szövetkezett e lmének nincs joga megron-
tani, megmételyezni a j ámbor lelkű művelet lennek 
elméjét. Ez t a 16-ik század oligarchái te t ték, s 
Magyaror szágban i s , a szabadság nevében mint 
csordát ha j tván j obbágya ika t a protestant ismusra. 
Nem va l lha tunk mi helyesnek oly állapotot, melyben 
a becsületes polgárnak nem lehet több joga , mintsem 
a lázangónak, nem mondha tunk jónak oly szabad-
ságot, melylyel a békés polgár nem élhet, hacsak az 
útonálló is nem él vele. Kikerülhe te t lennek többet 
i smerhe tünk el, anélkül , hogy egyszersmind jogos-
n a k , igaznak, jónak va l l anók ; mert kezdetben a 
polgár és az útonálló egyenlően fognak élni joga-
ikkal, később a polgár megfosztat ik jogától, elnyo-
mat ik a szabadság nevében. H a a szabadelvüség sze-

r int szabadság, hogy a gonosz is anny i joggal bir jon, 
mint a j ó ; ez i r ányban vitt szabadsági elmélet sze-
r int nagyobb szabadság lesz, ha csak a gonosznak 
van joga. Minden fejlődésre siet, jó és gonosz, legne-
hezebb csak fo lyamba hozni. H a 100 koszos jönne 
Muszkaországból, s Bécsben, P r á g á b a n aka rna meg-
telepedni , nemhogy m á s n a k , de hogy m a g á n a k 
használ jon , a szabadelvüség szabad költözködési, 
letelepedési jogra h iva tkoznék ; de jön 10 jezsuita, 
már a törvény nem egyenlő mindenkire , már a 
szabadság korlátozva lesz a jó nem élvezheti 
sem ezt sem azt. Mikor a for rada lmár a bünte tő 
igazság elől megszökik, v a g y bünte tésü l száműze-
tik, köteles emberség őt nemcsak befogadni, hanem 
kedvezésekkel is tetézni. Jó, dicsér jük a jótékony-
ságot, ez a ker. szeretetnek müve, senki sem bün-
tethetik egyszernél többször ugyanazon cselekedet 
miatt . De elűzetnek a boldogitó szabadságit I tál iából 
a jezsui ták, ezek i ránt a szabadelvüség azonnal 
minden elveit k i tagadja . — K i t a g a d j a ? — Nem, de 
a lkalmazza. Mi is a szabadelvüség, mint a kath . 
dogma vál tozhat lanságának tagadása, tehát elméleti 
és gyakor la t i ellenszenv a kath . egyház e l len? Mikor 
szólt a szabadelvüség őszintén, becsületes szándék-
kal ? Őszinte, becsületes lehet ez v a g y ama férfi, ki 
magát szabadelvűnek ál l i t ja ; igen, ő őszinte, őbecsü-
letes; de elve a hazugság rendszere. 

Véd azonban az Isten, k iket e földön senki sem 
véd. Oculi mei in montes, unde veniet auxi l ium mihi. 
Mint keresz tények szólunk igy, s épen azért, mert 
nem sokan veszik számba az Isten közbelépését a 
földi dolgokban. Gondolják, hogy mivel elméjökben, 
szándékukban megszűnt az Is ten uralkodni , meg-
szűnt a v i lágban is. Régen tudha t tuk , h o g y keresz-
tény vigasztaláson kivül nincsen másunk , s ez nem 
szokott elmaradni . Exspecta Dominum, et viriliter 
age. A szenta tya mindig az Is tenre hivatkozik, 
benne reményi , tőle vá r segélyt egyedül. Kénysze-
ríteni aka r j ák egyezkedésre, szövetségre. H ihe t jük , 
mily kedves volna a fo r rada lmároknak IX . P i u s 
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szövetsége. A gonoszok igen szivesen veszik a 
becsületes embernek barátságát , keresik is. Nem 
tették le még a reményt IX. Pius engedékenységéről, 
pedig a szentatya és a forradalmi király között szövet-
ségre nincsen tér. Hogyan is fogadhatni szövetséget 
olyanokkal, k ik semmiféle szövetséget nem tartot tak 
m e g ? Az u j szövetség sem érne többet a régieknél. 
Montebello hivatalosan jelentette, hogy dec. 15-én 
az utolsó franczia katona el fogja hagyni Romát. 
Sartiges nagykövet határozatlan idői-e Pár isba uta-
zott. A szentatya tehát, mondják, szemközt fog 
állani alattvalóival, — inkább ellenségeivel, üldö-
zőivel, fosztogatóival — védelem nélkül. Az izgatás, 
megvesztegetés, megrettentés szabad kezet kap ; az 
olasz seregek a római határon készen állanak. Ü r ü g y 
nem fog hiányozni, s ha egyszer bemennek, csak fran-
czia á g y u k űzhetik el onnan őket. Lehet, hogy a for-
radalom csapatai áldásért fognak könyörögni Vati-
cánnak udvarán, lehet, hogy fáklyás-zenéket fognak 
rendezni a szentatya ablakai előtt ; a szineskedés, az 
álnokság mindenre képes, a kényszerí tésnek több 
nemei vannak. Mig a szentatyának hizelkednek, 
elfogják leghívebb szolgáit, lezárolják leveleit, meg-
akaszt ják mindennapi közlekedéseit, gyanúva l ül-
dözvén mindenkit, aki merne hozzá menni. IX. P ius 
oly fogoly lehet a Yaticánban, mint VII. P ius a 
Quirinálban, Fontainebleauban. És ha a szentatya 
mindezt előre fogja látni, nem természetes-e, hogy 
fogság helyett zarándok-utat választ? Marad-e a 
pápa Romában? elmegy-e Romából? hol fogja 
megválasztani számkivetési l a k á t ? oly kérdések, 
melyekkel a gyengéd fiúi kebel ma nem foglalkozik. 
A szentatyát a donum sapientiae, donum prudentiae, 
donum consilii fogja vezetni, ő felső sugallatból fog 
határozni, spiritus forti tudinis lesz, melylyel min-
dent fog végrehajtani, amit tesz, legjobb lesz. Őt az 
angyalok védik, ellenségeit ezek üldözik. Inimici 
ejus ter ram lingent. A pápai lobogókon sz. Mihály 
a r k a n g y a l szobrocskája áll. Erősebb lesz a sasoknál. 
Annyi t tudhatunk, hogy a szentatya csak akkor 
h a g y j a el Romát, ha kényszeritve lesz. E g y pápa 
sem hagy ta el másképen; mert habár az egész világ 
az ő szellemi hatalma alá van vetve, ő mégis Román 
k ivül sehol sincs otthon, mindenütt zarándok. Szel-
lemi hatalma mindenütt otthonos, mert sziveink, 
leikeink terén mozog: személye Román kivül min-
denütt idegen. Ubi papa, ibi Roma; de Román kivül 
a pápa sehol sincs saját helyén. Romát elődei vé-
rökkel szerezték meg a pápáknak, a pápa lakhelye 
sz. Péter sirjánál, ereklyéinél. A pápára Román 

kivül minden város kicsiny, Roma bir toklására 
minden ki rá ly törpe. Volt Italia Romáé, nem volt 
Roma soha Italiáé ; az ájtatos ki rá lyok Romába ja-
vulni, az ellenséges k i rá lyok elveszni mennek oda. 
A la r ik , góthok királya 410-ben bevette, felpré-
dálta Romát, Róma nem volt még a pápáé, de benne 
volt a pápa, Alarik Calabriában rögtön halt. Ais-
tulf 750-ben fenyegette Romát , Pipintői leczkét. 
kapot t ; Desiderius elfoglalni akarta, trónját veszté, 
azt sem tudni hol halt meg, hol veszett el, Cor-
beilben vagy Lütt ichben. IV. Henr ik háromszor 
ostromolta Romát (1080), földönfutó lett, saját fia 
által kitagadtatott . A sváb császári család veszekedett 
a pápákkal, utólsó ivadéka Manfréd a csatában, Con-
raddin pedig a bakó bárdja alatt veszett el. Bourbon 
herczeg 1527-ben ostromot vezet Roma ellen, mikor 
támadást rendez a falak ellen, rögtön meghal. Roma 
ellen a fejedelmek csak veszni mentek Romába. 
Ellenségei elvesztek, Roma, a pápák városa mai 
napig áll. I . Napoléon, habár soha nem látta, de elfog-
laltatta, elveszett benne. A forradalom Romát akar ja 
nem Romáért , hanem hogy a kath. egyházat fejen 
találja. Percute pastorem et dispergetur grex, u g y 
hiszi. 

Non dispergetur. A veszély fenyege t , gyak-
rabban forróbban imádkozunk az Oltáriszentség 
előtt. Minden szentmisében, kivéve az első osztályút, 
imádkozzunk az egyház felséges, legfelségesebb 
fejeért, a fejedelmek páratlan példányáér t ; szentmise 
után, mig az Oltáriszentség bennünk van, kér jük 
isteni vendégünktől az ő helytar tójának megszaba-
dítását a rugient ibus praeparatis ad escam ; időnk 
van, tél van, menjünk magánosan a templomba, 
térdeljünk le az Oltáriszentség előtt, az ünnepélyes 
csendességben, a megható némaságban imádkoz-
zunk. könyörögjünk az Úrhoz, a vész fölöttünk, 
menekül jünk Jézus szivéhez, az ő szent sebeinek 
védő nyílásaihoz, tamquam columba in foraminibus 
petrae,— venit venator .mugi tvul tur praedator, Jézus 
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sebeihez nem közelithet. O adand nekünk bölcsesé-
get, ő éleszteni fogja a bizalmat, ő aczélozni az aka-
ratot, ő szilárdítani az állhatatosságot És ha az 
Isten megpróbáltatásunkra, tulságig megérdemelt 
büntetésünkre megengedné, ut pat iatur jus tus : annál 
inkább mondjunk ellent az ezekre vezető,vagy a szent-
ségtörő rablást helyeslő tanoknak, annál inkább kö-
vessük, törhetlen, s a szerencsétlenségben fellángolt 
szeretettel,engedelmességgel vigasztaljuk szentatyán-
kat. Pet rus quidem erat in carcere.oratio autem fiabat 
sine intermissione ab Ecclesia pro eo. Most az ideje. 



Minél inkább nyomatik kath. szent ügyünk, minél inkább 
gyaláztatik, gúnyoltatik kath. nevünk, becsületünk : annál 
hangosabban valljuk az elnyomott igazságot, kiáltsunk kár-
hozatot a szentségtörő merényre. Sokan megdöbbenhetnek, 
erélyben sokan lankadhatnak közölünk : annál inkább,—a jó 
katona csatában legbátorabb, Gédeonnak megmaradott har-
czosai nem lankadtak, mikor magokra maradtak. Mondják 
ugyan : si filius Dei est, eripiat eum de manibus nostris : mi 
várjuk, quia eripiet. Nincs oly dölyfös merénykedö, kit az 
egész kath. világ, a becsületesek, a szentek millióinak min-
dennapi kárhozata le nem sújtana, agyon nem nyomna, meg 
nem fojtana, ha a pápák örökségét, a kath. világ tulajdonát 
elrabolni merné. A veszély idején a keresztény, a pap tiz-
szer bátorabb. Isten segits ! et non dispergetur grex, hanem 
inkább összegyülekszik. Salus nostra in Domino ; inimici 
ejus terrain lingent. 

Non dispergetur. Pius szentatyánkat a szentek esede-
zései védelmezik. Hi in curribus, hi in equis, IX. Pius pedig 
a szenteket dicsőiti. Ez az ö hadserege, gloriosus multorum 
millium exercitus. Nincs pápa, ki annyi boldogot, annyi szen-
tet irt volna be az egyház dypticáiba. Emlékezzünk dog-
mánkra : hasznos és üdvösséges a szenteket tisztelni, segé-
lyül hivni, ereklyéiket tisztességben tartani. Ott, akkor, és 
arra hasznos, amire legnagyobb szükségünk vagyon. Poten-
tiores in coelis, qui tam potentes fuerunt in terris, mondja 
sz. Bernard. „Szerencsés volt a szentek tisztelete az embe-
riségre," megvallja maga a hitetlen Léroux Péter. ') „A ka-
tholikusoknak vannak szenteik, irta prot. Lavater Stolberg-
hez, nekünk nincsenek, vagy legalább nincs közöttünk oly 
életű, ki hozzájok hasonlitana." Maga Luther Márton is 
megvallá tiszta óráiban, hogy a szenteket segítségül kell 
hivni ; Oeculampadius is mondá : „nem tagadhatom, hogy a 
szentek esedeznek érettünk." A forradalom megveti a szen-
teket, az emberiség legnemesebbjeit, de csókolja Gr—i haját, 
nyalja lábsebének genyét. IX. Piusnak sok érdeme van a 
szentek tiszteletében. Gaetában 1849-ben előkészítette Szűz 
Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepélyes kimondását, 
ki is mondta 1854 dec. 8-án. 1850 oct. 7-én ,Virginitatis 
laudem' apostoli iratában boldognak nevezte Quitonak li-
liomát, Parades y Flores Mariannát, aki éltének 26-ik évé-
ben 1618-ban Istenben elhunyt. 1851 sept. 21-én ünnepelte 
Olaver Péternek, Cartagenában 40 éven át a rabszolgák 
apostolának, boldoggá-avattatását ; sept. 29-én Ripagrande 
nevti szegények házának kápolnájában olvastatta fel Britto 
János beatificatiojáról az apostoli határozatot. 1851-ben bol-
dog Porto Mauritio Leonhárd százados ünnepére ö maga 
ment sz. Cosmas és Damianus templomába. 1853 maj. 1-én 
sz. keresztről nevezett Pált, oct. 30-án Bobola András vérta-
nút boldognak nyilatkoztatta. 1853 nov. 28-án Pecador Já-
nos, 1854 május első vasárnapján Cousin Germana boldog-
gá-avattatása kezdődött, 1865 febr. 23-án csudái megerő-
síttettek. János a tébolyodottak, Bobola András a szakadá-
rok, Claver Péter a rabszolgák között élt, működött, Paulus 
a cruce, Cousin Germana Romában éltek : megmentik IX. 

' ) On peut soutonir que le culte des Saints a été justifiable et 
heureux pour l 'humanité. — Nouv. Encyclopédie, art. Canonisation, T . 
3. p. 219. 

Schreiben an Fr. Stolberg. 

Piust a mai szakadároktól, a szenvedélynek rabjaitól, a ha-
mis tanok tébolyodottjaitól ; megmentenek minket, midőn a 
legnagyobb harczban kivívott győzelmeikre mutatva, min-
ket bátoritanak, IX. Pius körébe, kiknek annyival tartoz-
nak, összegyűjtenek. Non dispergetur grex, hanem inkább 
percusso pastore, ha az Isten megengedné, hitben, buzga-
lomban, egységben megerősödik. 

Non dispergetur. Nem tétlenek a szentek az egekben, 
de sua salute tuti, de nostra adhuc soliciti. Iis ha e földön a 
jó lélek viszont megszolgálja a jó szolgálatot : megszolgál-
ják Piusnak a szentek. Nem kisebbült az ő batalmok a jóra, 
midőn égbe vétettek fel, hanem nagyobbodott. Azon egy-
házat, melynek vezetése mellett egekbe jutottak, soha nem 
hagyják el, de legkevesebbé az egyház fejét, ki nélkül nincs 
hit, nincs egyház, nincs ut az üdvösségre. Pius égi sugallat-
ból tudta, hogy a föld hatalmasainál nem lesz védelme, biz-
tosította magát az ég hatalmasainak védelméről. 1854 maj. 
11-én helyeselte Azevedo Ignácznak és 39 társainak egy-
házi tiszteletét, kiket, midőn Pálma szigete felé vitorláztak, 
a protestánsok legyilkoltak, mint kath. papokat. Ugyanazon 
évben megkezdette Jeronino boldoggá-avattatása ügyét, aki 
mozlim superstitioból kath. hitre térvén, emiatt 1569-ben az 
algieri bey parancsolatjára a „24 óráról" nevezett torony-
ban elevenen befalaztatott, s csontteteme ugyanott 1853 
dec. 27-én feltaláltatott. 1856-ban helybenhagyta Cambiano 
di Ruffia Péter, Pavonio, Cerveri di Romano Bertalan rég-
től szokásos egyházi tiszteletét. Az elsőt 1365-ben, a máso-
dikat 1374-ben, a harmadikat ugyanazon században a val-
densesek in odium cath. religionis meggyilkoltak. 1856 febr. 
21-én Bandello István, Tapparelli Aimon, tanárok a turini 
egyetemnél, egyházi tisztelete helyeseltetett. A turini egye-
temnél De Boni, Moleschott istentagadók és Passaglia egy-
házáruló gazdag fizetéssel díjazva tanítanak,a három sz. tanár 
a tanok mételyeinek, dögleletes gerjeinek terjedését meg 
fogják gátolni, mely gerjek mult évben october utolsó s no-
vember első napjaiban az egyetemi tanulók lüttichi gyüle-
kezetében, intésül minden jó lélekre, oly nagyon nyilatkoz-
tak. E tanonczok, amit tanáraiktól beburkoltan hallottak, 
fiatalsági nyíltsággal és félni nem tudó határozottsággal ki-
mondták : kiirtás a religionak ! ezer fej az uj korszaknak ! 
ha kevés, tízezer, — ha még kevés, egy millió fej. Percute pa-
storem, et dispergetur g r e x . . . . nem, non dispergetur, söt 
colligetur, colligabitur in unum. Természetfölötti védelem-
nél nincs más védelmünk ; de mikor nem csalatkoztunk, mi-
kor földi védelmekre számoltunk ? mikor csalatkoztunk, 
mikor természetfölötti védelemre támaszkodtunk ? 

Non dispergetur, — IX. Piust az egek védelmezik, 
erről biztos ő, azért oly derült, oly nyugodt a borús napok-
ban, c.z aggasztó körülményekben. A mi gyenge szavunk is 
természetfölötti erő, mivel egyedül Istenre támaszkodó bizo-
dalomnak szava. Természetfölötti a kereszténység, csak ter-
mészetfölöttiek által tartatik fönn. 1858-ban Nerei sz. Fü-
löp ünnepén Capizzi Ignácz hős erényeit valódiaknak nyi-
latkoztatta a szentatya, mely Ítélet a boldoggáavattatás 
második ténye. 1859 mart. 7-én kijelentette, hogy Sarcander 
János olmiiczi megyei pap, valóságos vértanú, nem sokára 
beatificatioja is ünnepeltetett, s causae postulator volt a gyá-
szos nevü Liverani, aki Passagliához első szegődött. János 

37* 
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vértanú esedezése nyerte ki az Istentől, hogy Passagliát és 
Liveranit senki sem követte, s kik gyengeségükben megle-
pettek, aláírásukat bünbánva visszavonták. János vértanú 
fogja megnyerni az Istentöl azt is, hogy e válságosán nehéz 
időkben dicsvágyból, haszonlesésből egy pap se adja oda 
nevét, eszét, tevékenységét az egyház álnok ellenségeinek, 
kik közöttünk ravasz hitegetésekkel megoszlást akarnak 
előidézni. 1859 sept. 6-án Alacoque Maria boldoggá-avatta-
tása megkezdetett, 1864 maj. 25-én csudái megerősíttettek, 
1865 sept. 6-án „tuto procedi posse ad beatificationem ejus" 
kimondatott. Ez volt, ki előtt Jézus szive oly kedves volt, 
hogy tőle soha meg nem válhatott. Mária fog minket Jézus 
szive körül, hol a szentatya tartózkodik, melyből a csudá-
latos lelkierőt meríti, összegyűjteni, s consummati erimus in 
unum. 1860 maj. 31-én igtattatott az egyházi tisztelet név-
sorába De-Rossi keresztelő János, genuai pap, ki 1698 febr. 
22-én születvén, 43 évig működött Romában, kerülve min-
den méltóságot, minden kitüntetést. Decipula satanae a dics-
vágy, mely annyi hallgatást, tétlenséget szül, mikor szólni, 
mikor tenni kellene ; decipula satauae, mely testvéreink kö-
zöl legügyesebben azt fogja meg, aki képes alkudozni,, si-
mulni, felezni, alkalmazkodni, hideget és meleget, igent és 
nemet egy szóval, egy lélekzettel nyújtani, hogy a határo-
zottak ingadozzanak, a határozatlanok szélbe ereszkedje-
nek. 1861 maj. 27-én Leonardi József neveztetett boldog-
nak ; sept. 17-én Ara-coeli templomban a 23 japani vértanú 
szenttéavattatására szóló parancs olvastatott fel ; a szentté-
avatás 1862 jun. 8-án történt a világ püspökeinek fényes 
gyülekezetében. „Nos tecum ad carcerem et ad mortem pa-
ratos esse," irtak fel a püspökök a szentatyához ez alka-
lommal, s a kath. világ minden püspökei egy lélekkel, egy 
szivvel ugyanazt viszhangozták. Non dispergetur, sőt con-
vocabitur, unum efficietur. — Auferte gentem perlidam cre-
dentium de finibus, ut unus omnes unicum ovile nos pastor 
regat. 

Non dispergetur. Védi az egyházi testünket Amboisi 
Francisca, ki 1863. jul. 11-én canonizáltatott, és Diego 
József, capucinus atya, aki azon év dec. 23-án a szentek 
közé igtattatott. 1863. aprilban Christina, nápolyi királyné, 
II. Ferencz anyjának beatificatioja kezdetett meg s 1865 
máj. 3-án ismét felvétetett. Védelmezi a törlietlen erélyű, 
rettenthetlen lelkű Canisius Péter, kinek beatificatioja 
1864-ben megkezdetett, a permenet azon év april 25-én 
felvétetett, csudáiról a biztosság megállapittatott, máj. 25-én 
,tuto procedi posse' ítélet után, aug. 2-án maga, beatificatioja 
befejeztetett. Védelmez minket Maria Francisca, kinek beati-
ficatioja 1864. jan. 16-án bevezettetett, csudáinak hitelessége 
april 24-én s ,tuto pocedi posse' kimondatott. A portu Mau-
ritio Leonhárd csudái 1864. jul. 9-én és 1865. aug. 2-án 
hitelesítettek ; jul. 9-én Spanyol János, 1865. sept. 21-énTesta 
ab Aviliana Cherubin, 1866 máj. 3-án Péter levita, Soreth 
János, Convioni, sept. 1-én 1866-ban Montaldi Paula tiszte-
lete megerősíttetett ; — 1866. jan. 6-án a 19 gorcumi vér-
tanú, kiket 1572-ben jul. 9-én a hollandi protestánsok 
lemészároltak, szentekké nyilatkoztattak; 1866. jan. 6-án 
Angelis Mária csudái hitelesítettek, april 25-én beatificatioja 
mondatott ki ; 1866. febr. 28-án Arbuas Péter, máj. 2-án 
Kunczevicz beatificatioja felvétetett ; febr. 27-én Berchmann 

János csudáiról ítélet mondatott, mart. 8-án beatificatioja 
siettetett, Sienai Katalin védnökül kéretett, april 13-án 
Roma védnökéül megadatott. Grloriosus exercitus sanctorum, 
potentium in virtute Dei, velünk vannak, velők vagyunk, 
nolite timere pusillus grex. 

Non dispergetur, — immo dispergentur alii. Mások 
védtelenek, nem mink. Védtelenek azon alkotmányok, me-
lyek egy éjen át összekovácsoltatnak, más éjen át lerombol-
tatnak ; védtelenek a szabadelvüségre fektetett polgári s 
társadalmi jogok, melyek csak addig állanak, mig egy 
ügyes és merész minister azokat félre nem teszi. Siciliát, 
Nápolyt semmi sem védi, Bismark könnyen tette félre az 
alkotmányt, III. Napoléon egy éjjel az egész alkotmányt 
az alkotmányosokkal együtt fogságba, számkivetésbe kül-
dötte. Védtelenek azon fejedelmek,azon országok, hol a kő-
mivesek hatalomra jutottak. Spanyolország hogyan állhat 
meg, senki sem tudja. Védtelenek a fejedelmek, kik az 
egyház mellőzésével, valóságos szabadelvüséggel trónt, reu-
det, békét, országot, nemzetet alapítani akartak. Otto görög 
király, Cuza fejedelem védtelen volt, Miksa császár, nemes-
lelkű nejének megható szerencsétlenségén mondhatja meg 
ezeket. Védtelenek a délszaki amerikai köztársaságok,melyek 
minden holdváltozáskor uj forradalmat, uj elnököt látnak. 
Védtelenek, magokra hagyatottak az európai kis államok, 
melyeket semmi nemzetközi jog többé nem védelmez, me-
lyeknek halálát a francziák császárja Lavalette szolgája 
által kimondta, s erre Svájcz- és Belgium első felrettent. A 
németországi fejedelmek trónjai fölött S?dováról kong a 
halálharang. Védtelen ma minden, ami földi, mivel nincs 
jog, nincs kötelesség, csak önkény : ami isteni, ami egekből 
eredett, ami körül az isteni gondviselés egész gazdászata, 
minden működése forog, minek föntartására már csudákat 
müveit az Isten,az nem védtelen. Megsértethetik, mivel földön 
van, fel nem döntethetik, mivel égből van. Viszályokon megy 
keresztül, mivel emberek kezelik : el nem veszhet, mivel 
Isten vezérli. Non dispergetur, non dissipabitur. Legyen bár 
campus ossibus mortuorum stratus, a kérdésre : putas ne, 
vivent ossa ista? feleljük: puto, credo, confiteor : vivent, 
quia tu vivificabis, res regum, dominus dominantium. 

Quicumque in alta siderum regnatis aula principes, 
favete votis supplicum, qui dona coeli flagitant ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir . Folsége f. é. oct. 20-dikáról kelt legf. elhatározással 

az eperjesi g. kath. székesegyházi káptalannál Jan iczki Sándor malczói 
plébánost, és Schirilla Péter püspöki titoknokot, dijelengedés mellett, cz. 
kanonokokká ; f. é. oct. 28-áról kelt legf. elhatározással pedig- a pécsi 
székeskáptiilannál megüresedett kanonoki székre Baán József hittudort, 
hit tanárt , cs. udvari káplánt legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

GrYÖR, oct. 25-én. A veszély, mely az esztergomiakat 
oly mélyen megsebzé, nagy megilletődést okozott bennünk 
is győriekben, s nem kétlem az egész hazában. S méltán ! 
Az esztergomi primás a magyar egyháznak feje, a hazának 
első polgára s mint ilyen széles e hazában őszinte tisztelet-
nek kiváló tárgya. A katholikus tiszteli benne az egyházfőt, 
a protestáns bizalommal tekint feléje, mert mint első pol-
gár tekintélyével s befolyásával a hazának mindeneknél 
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leginkább szolgálhat. Mennyire érvényesítették e tekintélyü-
ket s befolyásukat Magyarország prímásai jó s balsorsban, 
tudjuk ; a történelem a prímások életében egy oly vörös 
foltot sem mutat föl, mely miatt pirulnunk kellene. 
Scitovszky prímás nincs többé; ö mint nagy elődje a tör-
ténelemé. Fognak róla irni mint. főpapról, még többet mint 
prímásról, mint a hazának első polgáráról. Mit fog róla az 
egyháztörténelem irni ? . . kevés főpap volt, kinek nevét több 
virág ékesítené ; és a honi történelem ? . . . a legdühösebb 
papfaló is kénytelen elismerni, hogy Scitovszky volt első, 
ki az annyira óhajtott alkotmányosság útját egyengetni 
kezdte, s már már járhatóvá tette. Tehát az egész hazában 
„memoria illus in benedictione est :" az egész haza osztozik 
az esztergomiak fájdalmában, s az ösvény, melyen e a pri-
mási szék egyik legméltóbb képviselőjét vivék az őrök nyu-
galom helyére, nem csupán az esztergomiak könyeitől 
ázott. 

Győr azonban a magyar egyház s haza e nagy férfia 
iránti tisztelet és hálaadóját még különösen is leróvta. F. h. 
25-én ő excellentiája a megyés püspök ur, a megboldogult-
ért ünnepélyes engesztelő sz.-mise áldozatot mutatott be az 
Urnák ; a harangok ércznyelvei félóráig szóltak mélabús 
hangjaikkal belevegyülve szivünk fölröppenő óhajai közé : 
„dona ei requiem ; lux perpetua luceat ei." A sz.-mise áldo-
zaton jelen volt a megyei s városi hatóság s a czéhek zász-
lóikkal. — Mint hitelesen értesültem : Magyar- ( várott is 
a nagy halott temetése napján több fekete zászló hirdette a 
haza közös gyászát s f. h. 29-én szinte sz.-mise fog bemutat-
tatni a megyei s városi hatóság részvéte mellett. Vajha ahá-
ladatosságuak a győriek és óváriak szivéből kifakadó e 
virága, illatával elárasztaná az egész hazát s utánzásra ta-
lálna ! 

F. h. 15-étől egész 21-ig az oltár-cgyleti hölgyek buz-
galma következtében összeszedett fillérekből készült egy-
házi öltönyök voltak megszemlélésül kirakva. Volt ott 1 ke-
hely, 1 ciborium, 1 thuribulum s navicula, 3 kereszt, 3 ca-
nontábla, 2 pluviale, 6 casula, 2 stóla, három ciborium-köpeny, 
4 bursa, 4 csengetyü-huzó, 2 velum, *) 4 pár vánkos, 12 alba, 
10 rochetum, 14 minister-ing, 100 corporale, 100 palla, 100 
purificatorium, 60 lavabo-kendő, 24 humerale, 1 oltár-teritö. 
— Sok jót eszközöltek már a nők. Nők országokat, nemze-
teket szabadítottak meg : Veturia, Judith, s Esther ; leg-
újabban Izabella spanyol királyné kormánya inditványozta 
Bécsben ő szentségének a katholikus hatalmak általi védel-
meztetését, a gyenge nőnem veszi karjaira Pesten az árvá-
kat ; ugyanott s másutt is nők csillapítják az éhezők éhségét. 
Custozza diadalmi tetője egy 14 éves leánykának vérétől is 
piroslik, ki szeretetének s bámulatos bátorságának ott áldo-
zatja lett; nők egész serege siet a csataterekre, hogy a se-
besültek kinsajtolta sóhajait szeretetük lehelletével enyhít-
sék — páli sz. Vincze leányai. A kisdedóvodák eszméjét nő 

') Tudjuk , hogy a rubricák szerinti, fehér volt, ugy szinte a ci-
borium-köpenykék is, miután az Oltáriszentség színe, bármily napon, még 
a böjtben is. kivétel nélkül mindig fehér . A jó lelkipásztorok, mikor lii-
veik ilyesmit a templomnak adományozni akarnak, jó tanácscsal, figyel-
meztetéssel előre szolgálhatnak, mert a gyárosok széltében mindenféle szí-
neket összevegyitenek. Szerk. 

hozta létre, s nagygyá is nevelte — Brunszvik Julia ; nő 
adta az egyháznak sz. Ágostont. 

A győri nők nemüknek épen dicsőségére készek ők 
mindig kopogtatni, hol valami szent ügy szeretetüket igényli. 
De ha valaki tán nem sokba venné, hogy az érdemes höl-
gyek casulákat készítenek s szereznek, annak kedveért ide 
csatoljuk azt is, hogy ugyanazon nők mint sz. Erzsébet-egy-
let tagjai hét sebesült harezfit ápoltak s a hazának egészen 
fölépülve átadtak. 

A cholera egyházmegyénkben két plébánost ragadott 
el az élők közül : nt. Kis József aszári és Sumich Károly 
kópházi plébánost. Ez utóbbinak végrendeletéből,melyetjgen 
szerény plébániai jövedelméből tett, ime néhány pont •• a kő-
szeghi árvaháznak 100ft.; amerikaimissiora 150 ft . : közép-
afrikai missiora 150 ft.; a megyei alapítványok tökéinek növe-
lésére összesen 150 ft. Átalános örökösül templomát mely-
nél szolgált, nevezte ki, melynek olajfestvényeit is adomá-
nyozta. — Közöljük e szerény végrendeletet már azon ok-
nál fogva is, hogy eszünkbe jusson, mily szellemben kell 
szerkesztve lenni az egyházi jog szerinti végrendeleteknek. 

A cholera városunkban, hála Istennek ! megszűnt. 
A megholtak számára vonatkozó s nem rég a napilapokban 
közlött hivatalos kimutatás fölötte hiányos volt, legalább 
Győrt illetőleg. Ott ugyanis a megholtak száma Győrött, ha 
jól emlékszem, 98-ra tétetik october 10-ig, holott magában 
Győr-Ujvárosban 103 volt, Nádorvárosban 65 ; belvárosban 
38, szigetben pedig 45, ezek közé nem számítva a katoná-
kat. Vagy tán e tagadás is csak azért van, hogy a csapásban 
ne ismertessék föl az Isten fenyítő büntetése ? 

ky. 

IPOLY-BOLYK, oct 15-én A vallásos hithidegségnek 
közepette mi lehet örvendetesebb egy lelkipásztorra, mint 
tapasztalni azt, miszerint a nagytömeg által, ez annyira 
imádott anyagiság földi országában, találkoznak egyesek, 
kik fölülemelkedve az anyagon, a valódi boldogságot nem 
e siralom völgyében, hanem a síron túl keresik, s annak el-
nyerése után sovárgva, e „legjobb részről" soha megnem fe-
lejtkeznek, katholikus nevezetüknek tettel meg is felelnek. 

Mint igénytelen falusi lelkipásztor szerény magányom-
ban éltem legörvendetesebb perczei közé számítom a f. 
1866 év october hó hatodikát. Egy ártatlan, még nem is 
hét éves — Irma nevü leányka — gróf Cebrián László s 
ennek szellemdús neje született báró RévayRóza ö méltóságuk 
ez ideig egyetlen örömük, a család reméyteljes ivadéka, 
csekélységemet emiitettem napon egy mesterileg gazdagon 
hímzett, gazdagon elkészitett mise-mondó ruhával lepett 
meg. A méltóságos grófnő azon édes anya, ki felfogva magas 
magyar női hivatását, mig ez év folytán a magyar tud. aka-
démiában diszlendő pompás szőnyeg egyik részén fáradha 
tatlan buzgalommal dolgozott, ez idő folytán nem felejtkez-
vén meg a „legjobb részről" sem, önkezével kihimezé s gaz-
dagon elkészitteté azon drága szép misemondó ruhát, mely-
ben én egyházam védszentje Dyenes martyr napján hí-
veim — e nemes grófi család s az emberiség jóléteért en-
gesztelő áldozatomat az ég Urának bemutatám. 

IIa valahol, ugy itt valósult azon közmondás : „a pél-



m 2 9 4 

dák — különösen a nagyok példái — vonzanak." Alig vé-
geztem be vérnélküli áldozatomat, megtudva a drága s szép 
misemondóruha kegyes adakozónőjének nevét, föllelkesülve 
sietett buzgó népem ; egyik oltárlepedőre, másik szentség-
tartóra, harmadik gyergya-virágra tevén le ájtatos adomá-
nyát ; mig az egész ajtatos sereg filléreit összerakva, elhatá-
rozá, miszerint egyházamban egy pár szép uj lobogót állit-
tand föl. 

Szivem repes örömében. De mit adjak én a kis Irma 
grófnőnek viszonajándokul ? Adom azon igéretemet : mi-
szerint naponta bemutatandó vérnélküli áldozatomban for-
rón kérendem az ég Urát, hogy őt szeretett szülői, ez ideig 
egyetlen örömét, mint az édes anyai legjobb védszárnyak 
alatt valláserkölcsi alapon lángoló honszeretetben föl-
nevelni engedvén, a kath. egyház ugy, mint a magyar haza 
java, fölvirágzására, magas uri családja diszére sok ideig sze-
rencséltesse, boldogitsa. Igen, mert meggyőződésem szerint, 
akkor s addig leend a magyar nemzet nagy s boldog, mig 
annak gyermekeit vallás-erkölcsös, őszinte magyar érzelmű 
édes anyák nevelendik. Bucsánszky József. 

MISSIÓl TUDÓSÍTÁS. (3. K e l e t i T o n g k i n g . ) 
Miután nappal vigasztaltam volna őket, éjjel gyónásaikat 
hallgattam. Fernandez atya növendékeink mellett marad a 
nyugoti helyettnökségben, hol a háború nem pusztitott. Ma-
radtam tehát, hanem Isten erőmet megkettőztette, és éreztem, 
láttam, hogy jelenlétem bizalmat önt hiveimbe. — Tudva 
van, az egyház mily gonddal és tisztelettel őrzi vértanúinak 
ereklyéit. Az ellenség előtt sem ismeretlen az és azért ez 
minden módon megsemmisíteni iparkodik azokat. Hanem Is-
ten néha ugy intézkedik, hogy épen ezáltal megőriztetnek. 
Ime erre egy példa, melyről a vicarius egy levelében (1864 
sept. 28-án) emlékezik. „Ismeretesek híveinknek az éjszaki 
tartományokban megpróbáltatása. Ezen dicső hitvallók a 
börtönöket imáikkal, énekeikkel betöltékj és a szenvedések 
közepette oly nagy volt örömük, hogy, ha az őket megláto-
gató nejeik gyermekeiket szomorúan látták, azt szokták 
mondani : szomorú arczot itt meg nem tűrünk. A látogatók 
az emberfölötti bátorság szemlélete által annyira elragadtat-
tak, hogy visszavonulni sem akartak. Midőn a forradalmá-
rok a városhoz közel jöttek, a mandarinok az udvar rende-
letéből vagy félelemből a városban nagy gödröket ásattak, 
híveinket belé dobták és élve elásták. Hatvanhárman valá-
nak, és ezekhez később 27 járult, kik előbb lefejeztettek. 
Az annamiták babonásak. Midőn 18 hónappal később a for-
radalmárok távoztak, meg akartak a vértanuk testeitől sza-
badulni, a mandarinok tehát megparancsolták a kereszté-
nyeknek, hogy a testeket kivéve, tartományaikba vigyék. 
Nagy volt erre örömünk. Én összehívtam a küldéreket, 
kettő közülök és néhány catechista intézték az ásatáso-
kat. Több száz keresztény sereglett e czélra a fővárosba. A 
gödrök felnyittattak, és nagy számban találtuk a drága 
testeket, majdnem egészen sértetlenül a lánczokkal, ruháik-
kal stb. együtt. Az ereklyék szétosztattak. A városunkat 
illetők épen halottak napja előestéjen Mindszentek napján 
érkeztek, és én azokat a legnagyobb ünnepélyességgel vitet-
tem a templomba. Épen éjfél volt. Mellettem valának : áta-
lános helyettesem, több aldozár, szerpap, papnövendék. Mi-

dőn a szent testek a templomba hozattak, „Te Deum" éne-
keltetett, és mi egész tisztelettel csókoltuk meg az ereklyé-
ket, ami igen jó benyomással volt híveinkre. Másnap dicsbe-
szédet mondottam a vértanuk fölött.Ujon megtérteink annyira 
lelkesültek, hogy irigylék elhunyt testvéreink dicső sorsát. 
— 1864 feb. 2-án Alcazar, használván a szentszék által 
neki adott felhatalmazást, segédjeül választá utódi joggal Fer-
nandez Gáspár atyát. Ennek püspökké szenteltetése húsvét 
napjára tüzetett ki. A nagyhéten a hivek és pogányok oly 
számmal jelentek meg szertartásainkon, hogy a mandarinok 
dühének felkeltésétől lett nevezetes. Theurel ki a piispök-
szentelésnél mint segédpüspök volt tisztkedendő, nagy pom-
pával fogadtatott. A városba igen szép lovon tartá bevonu-
lását, s elébe sokan mentek. Minden oldalon zenét, éneket, 
üdvlövéseket lehetett hallani. Több ezer pogány levén itt, fel-
használtam az alkalmat szent hitünk tanainak magyaráza-
tára, és a vallásunk ellen felhozott rágalmak megczáfolására. 
A kerület tisztviselői is találkozást kértek velünk és nyilat-
kozataink által kielégítve távoztak. Húsvét napján Fernan-
dez atya püspökké-szenteltetése ünnepén, legalább 20,000 
ember volt jelen. Ezen időtől fogva sok pogány tért meg a 
vidéken, mit én a nevezett szertartás által tett benyo-
másnak tulajdonitok nagy részben." Alcazar vicarius leg-
utolsó levele 186-5 junius L6-án kelt, melyben a missio 
nyomorúságait vázolja. „Oly vidék élén állok, mely az üldö-
zés , polgárháború, s példátlan szárazság folytán beál-
lott éhség által pusztíttatott. Hol más időben rendes a rizs 
bősége, ott most minden kiszáradt, és egy mag rizs sem ter-
mett. Százankint jönnek az éhesek kenyérért. Aldozáraink 
szabadon látogathatják ugyan híveinket, azonban e szabad-
ság sem nem átalános, sem nem absolut. A keleti tarto-
mányban, hol keresztényeink legnagyobb számmal vannak, 
oly főhivatalnok kormányoz, ki telve van gyűlölettel elle-
nünk s ennek a hivatalos türelmi edictum ellenére is jeleit 
adja. Alárendelt hivatalnokainak meghagyta, hogy a ke-
resztények összejövetelét, templomok épitését ne tűrjék. 
Voltak helységek, melyek megfélemlítve, nem merték az 
áldozárokat befogadni ; azonban a nagyobb rész még sem 
engedte magát megfélemlíteni. A megtérések kevesbülésé-
nek egyik oka az éhség is, mert habár igaz, hogy a gazdag-
ság sok emberre nézve lesz kárhozat okozójává, hasonlóan 
igaz az is, hogy a nélkülözhetlen dolgoknak hiánya okozza, 
miszerint bizonyos emberek semmire többé nem gondolnak, 
mint az anyagi segély megszerzésére. Vicariatusunk személy-
zete és a szentségek kiszolgáltatásának száma 1864 következő 
volt : 2 püspök, t. i. a helyettnök és segédpüspöke, 3 európai 
hitküldér, 29 belföldi áldozár, 2 szerpap, 6 tonsurált, 32 ca-
techista, katholikusok száma : 47,315, pogány 5,000,000. 
Felnőttek keresztsége 145, gyermekeké, kik keresztény szü-
lőktől származnak 2864, pogány szülőktől származottak in 
periculo mortis kereszteltetett 13,370, bérmálás volt 1568, 
utolsó-kenet 518, házasság 494. Van a helyettnökségnek egy 
papneveldéje 9 növendékkel, collegium 23 növ. 2 nöizárda, 
és 2 ház pogányoktól vett gyermekek tartására." (Folyt.) 

PALERMO, oct. 18. Lehetetlennek látszanék a mű-
veltnek nevezett 19. században a polgárosult Europa szeme 
láttára, oly kihágásokat, kegyetlenségeket elkövetni, ami-



nőknek a piemonti kormány valóban bizonyítványait adta. 
Szerzeteseket és apáezákat, kik az első jöttment liberálisnak 
feladására gyanúsoknak nyilatkoztattak, megbotoztattak. A 
.hét angyal'-hoz czimezett zárda sekrestyése agyonlövetett, 
mint aki vádolva volt, hogy az utczai harczban részt vett, 
pedig az egész hat nap alatt el volt rejtve. Ugyanazon zárda 
gazdájának fejét szekerczével ketté hasították. A szerzetesek 
mindannyian irgalom nélkül az utczára tétettek ki, az elta-
karodásra csak 12 óra hagyatván nekik, bútoraik pedig 
mind elkoboztattak. A ,hét angyal/ ,sz. Julián' zárdák 
kifosztattak, drága értékű tárgyak, műkincsek azonnal 
elárvereztettek. A ,pietà de la Martonara' és ,Sancta Maria 
Nuova' zárdák szüzei szintén kihajtattak, és ruháikon kivül 
semmit sem hagytak meg nekik. Hogy a rablásokat és kegyet-
lenkedéseket igazolják, reggel és este hirdeti a hazug sajtó, 
hogy az utolsó zavarokérti felelősség terhe a szerzeteseken 
van, kik, szerintök, a felkelést szervezték. Ez merő rágalom. 
Hogy az utóbbi zavarok, részben az eltörült szerzetesi testüle-
tek miatti bőszültség folytán is keletkeztek, ez lehetséges : 
de hogy a forradalom a zárdákban szerveztetett, ez hazug-
ság. Sicilia Európában azon ország, hol legtöbb zárda van. 
Itália többi részeiben a franczia invasio után és folytán 
keletkezett körülmények között sok zárda törültetett el. 
Egyedül Siciliában maradtak érintetlenül, az ország gaz-
dagságának egyik forrását képezvén, miután hozzájok ezer 
és ezer érdek fűződik, számtalanok csak ezekből élnek. Az 
napon, midőn az eltörlés folytán ezen szerencsétlenek az 
utczára kitétetve látják magokat, más elégedetlenekkel 
fegyvert ragadtak, inkább akarván golyó által elveszni, 
mint családjaik nyomorúságát szemlélni. íme a mozgalom 
egyik oka, és lia a kormány fosztogató utjain tovább halad, 
Sicilia a lázadás tűzhelye maradand mindig, és rákfenés 
része a szerencsétlen egységes Itáliának. Az agyonlövetések 
most a vidéken is folynak, katonai hatóság itél mindenki 
fölött, és az ártatlan is, ha gyanú alá esik, egy káplár sze-
szélyének eshetik áldozatul. Es mialatt kegyetlen üldözés, 
hajtó vadászat intéztetik számtalanok ellen, az agyonlövetés 
napi renden lévén, az aljas szolgai községtanács hálafeliratot 
szavaz a ministerelnöknek, hogy a hadi törvényt egész 
szigorában alkalmazza. A fölirat néhány nyomorultnak 
müve, kik magukat mindig többségnek szeretik nevezni, 
mások félelemből meg sem jelentek, sokan szintén nyomás 
alatt reá szavaztak. — A palormoi lapok a teljhatalmú Ca-
dorna második jelentését a ministertanácshoz közlik. Nem 
lehet olvasni e jelentést anélkül, hogy az ember ne reszkes-
sen méltó boszankodástól. Valóságos tárháza a rágalmaknak 
és koholt dolgoknak. Mondja p. o. a jelentő, hogy a Victo-
ria-kaszárnya mellett egy tüzért találtak, kinek szemei ki 
voltak vájva, hogy s. Antonio mellett egy karabélyos nem 
akarván kiáltani : ,éljen a köztársaság' összeszuratott és 
teste azután barátok által máglyára tétetett, hogy továbbá 
ugyanazon zárda mellett karabélyosok húsát árulták. De 
lehetetlen mind előszámlálni e hajmeresztő hazugságokat. 
Hihető, hogy Cadorna tábornokot gyalázatosan félre vezet-
ték. Az „Amico del Popolo" a kormányhoz szitó közlöny, a 
clericálisok és burbonisták legdühösebb gyűlölője, maga is 
megsokallotta ama jelentést, és az igazság és történet érde-
kében igéri, hogy a valót ama tényekre nézve felderitendi. 

Igaz, hogy az utczai harcz közben többen meggyilkoltattak, 
hogy az ily alkalommal felszinre kerülő proletárok által 
tolvajságok elkövettettek, hogy néhány gyűlölt embert 
megszalasztottak, bántalmaztak. Ezek mind sajnálatra méltó 
tények, de nem is hasonlíthatók össze a kormány kegyetlen-
kedéseivel. Az emiitett rágalmak, hazugságok, csakis azért 
látszanak összetákolva lenni, hogy az egész országot a világ 
előtt pelengérre lehessen állítani. 

VEGYESEK. 
T. Czelder Márton, aki a bukaresti, pitesti prot. ma-

gyar missiói állomásától az erdélyi superintendentia által 
elmozdittatott, Galaczban telepedett le, s ott „Missiói lapok" 
czim alatt liavi folyóiratot ad ki, melyet nekünk is cserepél-
dány árában megküldött. Többi közt Rougemont Fridrik 
előadását közli, aki ily politikai irányt tulajdonit a magyar 
protestánsoknak : „A legélénkebb lőn ezek közöl a refor-
mátusok debreczeni collegiuma, a magyar oppositio tűzhelye. 
Ezen egészen politikai szint öltött oppositio czélja volt : el-
választani Magyarországot Austriától, magyarosítani a sla-
vokat és németeket, fusiot vinni véghez, ha lehetséges, egybe 
öntvén lutheránust, kálvinistát, socinianust, romai katholi-
kust egy oly egyházba, melynek első dogmája legyen a ma-
gyarok dicsősége." Ezt Cz. M. ur visszautasítja. Emiit azon 
fölül egy nemest, aki igy nyilatkozott volna : „a magyar 
jobban szereti nemzetiségét mint az emberiséget, jobban 
mint az Istent és az üdvösséget. Igy beszél, igy ir, igy érez 
a magyar nemesség." (34 lap.) Ennek nem mond ellene. Cz. 
M. magát a szabad prot. egyház képviselőjének vallja t. 
Koós és a superintendentia ellenében, s Koóst, híveivel, párt-
fogóival együtt „ultramontánoknak" nevezi. (42 lap.) Leg-
alább hallunk protestáns ultramontanokról is. A dogmát nem 
szereti, christianismus vagus az ő eszménye. 

Oct. 31 én, szerdán, a pesti lelkipásztorkodó papság, 
ft. Sujánszky Antal prépost, esperest, s plébános vezetése 
alatt, testületileg tisztelgett a nm. s főt. Lonovics József ka-
locsai érseknél. A testület vezére és szónoka legnagyobb 
örömét, megelégedését, s a kalocsai főmegyére üdvkiváua-
tait tolmácsolta a pesti papságnak, kik között ö nagyméltó-
sága hat évet tölteni, s mindnyájokat minden alkalommal 
atyai jóságával megörvendeztetni méltóztatott, ő,Fölsége az 
apostoli király ezen vigasztaló választása fölött. Ö nagymél-
tósága szokott nyájassággal, atyai jósággal, leereszkedéssel 
fogadta, s a lelkipásztorkodó papságnak megköszönte ezen 
részvétet, mindnyájokat és egyenkint biztosítván atyai sze-
retetéről és kegyességéről. 

Az egymást hirtelen felváltó, elmosó események és nyi-
latkozatok közöl emlékezni fognak sokan a szegedi iparos-
bizottmány emlékiratára, melyben az elemi és reáliskolák 
reformjai között főhelyen említtetik a hittan kiküszöbölése. 
Valóban az iparost csak a religio emlékezteti, hogy ember, 
nem pedig barom vagy élettelen gép, miután mindig az 
anyaggal foglalkodik, s napi kenyerén kivül alig szerez ma-
gának többet. Ama szegedi iparosok nem akarják a religiot, 
nem ennek tanát. Ezen emlékirat ellen egy jeles czáfoló röp-
irat jelent meg avatott tollból, és pedig az elemi iskola majd-
nem félszázados tanítójától, melyben kiemeli az emlékirat 
téves állításait, s diadalmasan megczáfolja. A legény-egylet 
egyedüli mentőhely az iparosok szellemi elsatnyulása, elba-
romiasodása ellen ; egyedüli eszköz a szellemi, vallásos, és 
erkölcsös műveltségére. 

A jó erkölcsök nagy sülyedését a törvényszékek ada-
tai mutatják ki. Annyira megy e sülyedés, hogy a polgári 
élet bizonytalansága már elviselhetetlenné válik. Főindok 
ezekre a zabolátlan élvezetvágy, melynek kielégitése a nem-
zetgazdászat főczéljának mondatik. Hogy a szellemi javak, 
az igazság, a vallásosság, a jó erkölcs, a házi erény stb. gya-
rapodjanak ; ezekről az állam nem gondol semmit, sőt téko-
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zolja. Az igazság kincseit rontja a féktelen véleményszabad-
ság, és az egyháztóli szakadás, — a vallásosságot pedig az ily 
kihágások megtürése által, mint Prágában van, a családi fe-
gyelmet a házassági rosz törvényhozás által stb. íme a bécsi 
törvényszék kimutatása szerint a bűnös kereskedelmi buká-
sok 1858-tól 1865-ig 50-ről 285-re szaporodtak, évenkint 
tetemes számmal. A kereskedő háztartása 6 —10,000 frtba 
került, s mondja, hogy állásához illöleg élt. Aki mint gyer-
mek gyufát árult, mint kereskedő 10,000 frttal állásához il-
löleg költött idegen pénzből, másnak megkárosítására. 

A fenyitö törvényszék előtt a csalások esetei 1858-tól 
953-ról 2333-ra emellcedtek. — Meddig fog ez még menni ? 

Döblingben solidaris-féle botrány volt, s a bécsi zsidó la-
pok buzgón zsákmányolják ki azt a kath. egyház ellen. Döb-
lingben egy istentelen ember élt, aki, mikint halála óráján 
mondá, nem akart a papok religiojában meghalni és eltemet-
tetni. A plébános tehát nemcsak a canonok, hanem a meg-
holtnak kívánsága szerint is nem engedte az igy megholtat 
azon megszentelt földbe tétetni, hol azok fekszenek, kik a 
papok által prédikált Krisztus Jézus hitében éltek és meg-
haltak. Az ily test eltemetése által a megszentelt hely profa-
nálva lett volna. Innen a lárma a kath. egyház türelmetlen-
sége ellen. Ugyan miért nem követelik a zsidók a meggyil-
koltak, a felakasztottak és a vallás nélkül meghaltak testeit 
saját temetöjökbe ? A kath. papok nem fogják az ily testet 
tőlök követelni. Minek a türelmetlenség elleni lárma, hogy 
holta után nem ismerünk magunkénak olyan embert, aki 
életében miénk nem volt, söt holta után sem akart hoz-
zánk tartozni? Mink a zsidókra a felakasztott embereket 
nem toljuk,ők pedig reánk tolják ; mink nem követeljük,hogy 
saját héber vallásuk ellen cselekedjenek, ők pedig ezt akarják 
tőlünk kicsikarni. Ki a türelmetlen? A bécsi zsidó ujságiró, aki 
nem engedne minket saját religiónk szerint élni és cselekedni. 

A franczia szabadelvű lapok, az olasz forradalom ba-
rátjai, erősen pengetik, hogy a romai nép szavazzon, a pápa 
alatt akar-e maradni, vagy az egységes Italiához csatla-
kozni ? — Valóban, bírják erre először III. Napoléont. Es 
ki lenne a szavazásnak elnöke, vezetője ? dato non cencesso. 
A pápa ? Melyik fejedelem tenné azt, bogy alattvalóitól kér-
dezné, akartok-e vagy nem ? melyik tenné ki magát a trón-
vesztésnek ? Es ha a pápa vezetné a szavazást, eifogadnák-e 
ezt a forradalmárok ? — Ha neutrális fejedelemre bíznák 
az ügyet, melyik vállalná el e gyűlöletes tisztet? — Hogy 
Victor király vezesse a szavazást, ebben megnyugodnának ; 
de akkor inkább mondják ki, hogy Victor a bzavazás előtt 
már elrabolta azon tartományt, mely fölött szavaztat. A sza-
vazást teliát kiki csalásnak veheti,—akik ezt ajánlgatják,csa-
lók akarnak lenni. 

Rosetti Scarlat, mikint a P. Correspondenz (335 sz.) 
bukaresti levelezője irja, Bukarestben nagy placátokkal az 
utczák szegleteire kifüggesztve hirdette, hogy az ő házaiban 
zsidónak bérlak nem fog adatni. Tudni kell, hogy Rosetti-
nek csak Bukarestben 18 háza van. Evvel legalább a zsidó-
kat a kérdezősködéstöl megmentette, mikor lakást keres-
nek ; de megmentené e az ö nevét a közvélemény kárhozat-
jától Európában? az más kérdés.—Azon fölül Rosetti,Trom-
peta újságnak' tulajdonosa, programjában egy pontot közzé 
tett, miszerint hazáját, Rumaniát, az idegenek, különösen a 
zsidók igájától meg akarja szabadítani. Sokat akar, de III. 
Napoléon hatalmasabb, aki a rumaniai zsidókat pártfogása 
alá vette, s hiszszük, hogy hajuk szála sem fog leesni. Párt-
fogol a császár más ügyet is, de az veszendőbe megy, épen 
a pártfogás által. Kettős pártfogás van tehát : sikeres és si-
kereden, vagy is az egyiket komolyan, a másikat játszva 
viszik, ugy hogy arablót a büntetlenségről előre biztosítják. 

T. Mennyey József kalocsai mintaképezdei igazgató 

és tanitó ur „Nevelés és tanitástan" czimü munkájának 3-ik 
kötetét bocsátja sajtó alá. Erről igy nyilatkozik : „Iparkod-
tam ugyan kéziratomat — egész szakaszok kihagyásával is 
— összevonni s a könyvnek szinte 2/3 részben apró- és sii-
riinyomatu kiállításával is tért nyerni; de még ugy sem le-
hetett a kéziratban kidolgozott részleteket két kötetbe be-
hoznom, hogy a 36 nyomtatott ívnyire tervezett könyvnek 
terjedelmét 42 ívnyire megtoldottam. A Il-ik kötetben csu-
pán a vallástannak és nyelvszaknak tanmódja van kimerí-
tően kidolgozva. Munkámnak ugyan igy is hasznát vehetik 
a tanférfiak, mert a számolás-, rajzolás- és énektanításra jó 
segédkönyvek vannak tanirodalmunkban ; — de a reálisme-
retek tanítása és mikinti tanítása oly nyílt kérdés a népne-
velészetben, hogy már ezen érdekes és mindinkább a föl-
színre vergődő kérdésnek tisztázása is elégséges indokul 
szolgál azt remél lenem, hogy t. előfizetőim szívesen fogják 
megrendelni a munkámhoz csatolandó III-dik kötetet is, 
melynek tartalma lesz : 1) A számolás, alaktan és rajzolás 
tanmódja. 2) A reálismeretek tanmódja ; é. u. a) a honisme, 
b) a földisme, c) a természettan, d) a természetrajz és ipar-
mütan, e) a mezei és kerti gazdászat. 3) Az ének tanmódja. 
4) Zárszó. Nézetek a néptanító állásáról az egyházban és 
államban. Ezen részletek oly modorban vannak a kéziratban 
kidolgozva, mint a vallástan és nyelvszak tanmódja. A meg-
rendelésre határidőül f. é. novemberhó vége oly kijelentés-
sel tűzetik ki, hogy az ezen határidőig beérkezendő meg-
rendelésektől föltételeztetik a III-dik kötetnek megjelenése, 
és ez okból az előfizetési pénzek is csupán a III-dik kötet 
szétküldése után fognak postai utánvétellel bekivántatui, 
vagy a megrendelők a III-dik kötetnek elmaradásáról érte-
síttetni azon esetben, ha a kiállítás költségeit jó részben fe-
dezve nem látnám. Megrendelhető ezen harmadik kötet 1 
osztrák értékű forintjával postai utánvétellel. Tíz megren-
delt példányra egy ingyenpéldány adatik. A megrendelé-
sektől függ, hogy a harmadik kötet előbb vagy később, vagy 
épen ne kerüljön sajtó alá." 

A hitküldéri középponti igazgatóság nevében még 
1864 jul. 14-én Prandier és Glajeux lyoni polgárok folya-
modtak ő szentségéhez, méltóztatnék ő azon papoknak, kik 
az e czélra tett adományokat évenkint 260 frankra menőleg 
gyűjtik, vagy magok ennyit adományoznak, legkegyesebbon 
megengedni, hogy a püspök engedelmével, ők az olvasókat 
szent Brigitta nevű búcsúval, a feszületeket és érmeket kö-
zönséges búcsúval, megáldhassák, halálesetben pedig teljes 
búcsút és apostoli búcsúkat adhassanak. Ezen hatalommal 
éljen a gyűjtő pap még azon évben is, melyben a gyűjtést 
teszi, s még lia 26Ö frankig sem jutott, ha az előbbi évben 260 
frankot gyűjtött. — A szentatya mindezen kegyelmeket 
megadta, melyről Barnabo bibornok leirata 1865 jan. 26-áról 
tanúskodik : „Ex audientia Sanctissimi die 26 jan 1865 
Illustrissimus D. noster Pius, divina providentia PP. IX, re-
ferente me infrascripto sacrae Congregationis de propaganda 
fide Card. Praefecto, mature perpensis expositis, benigne 
annuit juxta preces, pro annis tamen, in quibus personae, 
quarum mentio est, reapse summas enunciatas solverint, vel 
fuerint a consiliis pii operis. Contrariis quibuscumque non 
obstantibus, servatisque in reliquis forma et terminis prae-
cedentis rescripti. Datum Romae ex aedibus s. Congregati-
onis die et anno supradictis. Gratis absque ulla omnino so-
lutione quovis titulo. Al. Card. Barnabo. Praefectus." — Ná-
lunk e hatalomnak birtokosai lehetnének a püspöki titokno-
kok, sőt kerületenkint az alesperestek, a ,Religio' szerkesz-
tője, lia a hitterjesztő társulatnak beirott tagjai lennének 
évenkint 2 frank 60 centimmel, s lia a püspök megengedné, 
hogy azon hatalommal éljenek. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Gal^óczy és Kocsi nyomdájábaa) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A teremtés, természet-bölcsészeti szem-
pontból. I. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A teremtés, 
t e r m é s z e t - b ö l c s é s z e t i s z e m p o n t b ó l . 

„Die exakte Naturwissenschaft hat bewie-
sen, dass das organische Leben auf Erden 
einen Anfang hatte.. . . Nie wird es der Che-
mie gelingen, eine Zelle, eine Muskelfaser, 
einen Nerv, mit einom Wor te , einen der 
wirklich organischen, mit vitalen Eigen-
schaften begabten Theile des Organismus 
oder gar diesen selbst in ihrem Laborato-
rium darzustellen." — Liebig, Chemische 
Briefe, 23 Brief. 367. lap. IV. kiadás. Leip-
zig und Heidelberg. 1859.1-sö kiitet. 

I. 

A létezők végokának keresésében, a szervetlen 
erőkre vonatkozó tudományos vizsgálódások átte-
kintésénél, az élet t i tokszerü kérdéséig ju to t tunk , 
mely a legkisebb növénytől az őserdők óriásáig, a 
szabad szemmel nem látható ázalagoktól a száraz 
föld és tenger l egnagyobb állatjáig, a legkiilönsze-
r ü b b vál tozatban jelenkezik. 

E kérdés megoldásával szorosan összefügg a 
szervetlen és szerves lények közötti válpont megha-
tározása, mivel a szerves vegy tan foglalkozik ; és e 
válpont kijelölése u tán — ha u g y a n a t udomány 
erre képes — áll elő a tu la jdonképeni kérdés : mi 
uton keletkezett az első szervezet? és mi ly erő t a r t j a 
életben a létrejött szervezetet? 

A természettudósok összhangzó véleménye sze-
r int az összes természeti t á r g y a k , a szervetlen és 
szerves testek két n a g y osz tá lyára oszlanak. 

E z összhangzás a legeltérőbb vé leményvi tává 
lesz, mihely t azt kérdezzük, hol a vá lpont e két 
osztály között, mely test nevezhető szervesnek, s 
melyek a szerves test lényeges ismérvéi ? 

A szerves vegy tan (organische Chemie), mely 
a t e rmésze t tudományban mind je lentékenyebb állást 
kezd elfoglalni, a szerves és szervetlen természet 
ha tárvonalá t a vegyszerves és vegyszervet len vegyü-

letek között áll i t ja föl ; (Chemisch-organischen, che-
misch-unorganischen Verbindungen,) mit Strecker 
és G r a h a m Otto i gy értelmeznek :*) „Minden szerves 
vegyüle t szénenyt tar talmaz. E széneny nem közvet-
lenül egyesül a vegyüle t többi elemeivel, hanem egy 
v a g y több egyszerű testtel összetett testté vál ik , 
mely mint i lyen is az „elem" természetével bir s 
más elemekkel vegyü lhe t ; s e vegyüle t a lak jában 
„összetett gyök" -nek (Zusammengesetztes Radical-
nak) nevezte t ik ; a szervetlen testekben egy ik elem 
egyesül a másikkal , s az ekként támadt vegyüle t 
ismét egyesülhet egy más vegyület tel ; ellenben a 
szerves testek összetett gyöke egyes elleniekkel igen, 
de magasabb rendű vegyüle tekkel nem egyesü lhe t : 
következőleg a szerves vegytan „a szénenytar ta lmu 
összetett gyökök vegytana ." 

„Légfölköneg (Ammonium), és h a m a n y (Kal ium) 
képezik a szervetlen vegyüle tekről a szervesekrei 
átmenetet." E két vegyelem segélyével a legmaga-
sabb rendű állati s növényi testektől, le a legegy-
szerűbb szervetlen anyagig , oly folytonos fokozat 
muta tha tó ki, mely szerint a fokozat minden t ag ja 
az őt megelőző s követő tagokkal , e g y v a g y más 
tekintetben, hasonló; és épen ez okból a vegyész 
tetszésétől f ü g g a szerves és szervetlen testek közötti 
ha tá r t megszabni ."2) 

Eszer in t a szerves és szervetlen testek közötti 
különség nem kizárólagos, hanem csak viszonlagos, 
amint G r a h a m Otto m o n d j a : „amennyiben a szerves 
vegyüle tek á ta lában csak kevés elemekből á l lanak, 
de melyek bennök igen sokféle v iszonyok közöt t 
egyesü lvék ; mig a szervetlen vegyüle tek igen sok, 
egymássa l kevés és egyszerit v iszonyban álló ele-
mekből képződnek." 3 ) 

Kurzes Lehrbuch der organischen Chemie, von A. 
Strecker. 2. Auflage. Braunschweig, 1857, 1 sö és köv. lap. 
Graham Otto, Ausführliches Lehrbuch der Chemie. Braun-
schweig, 1857. 

2) Graham Otto, idéz. munka, 827. lap és 831. 
3) Graham Otto, id. munka, 828. lap. 
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Azért mondja az elméleti vegytan egy ik legki-
tűnőbb müvelője K é k u l é : „mi azon meggyőződésre 
ju to t tunk , bogy az ál la t -és növényország vegyületei 
ugyanazon elemekből egyesü lvék , melyekből az 
élettelen ásványországéi ; hogy mindezekben az ele-
mek ugyanazon törvények szerint egyesülnek, s h o g y 
a szerves és szervetlen vegyüle tek közötti különség 
sem az anyagban , sem az erőkben s ép oly kevéssé 
a pa rányok száma v a g y alakulás i rendében nem 
fedezhető fel ; mi csak a vegyüle tek folytonos egy-
másu tán já t l á t juk a természetben, melynek tagja i 
anny i ra hasonlók egymáshoz, hogy sehol sem lehet 
határozot t válaszfalat húzni . É s ha ez a könnyebb 
át tekinthetés végett mégis történik,— az i ly válasz-
fal a szerves és szervezetlen vegyüle tek között nem 
természetes, hanem önkényes és épen azért e válasz-
fal ott vonható, ahol aka r juk . " 4 ) 

Mások ismét a szerves és szervetlen testek kö-
zötti különséget, ha tá r t az úgynevezet t „vegypáros 
v e g y ü l e t e k é r e (Gepaar te Verbindungen) a lapi t ják, 
mit a hires franczia vegytudós Gerha rd állita fel, s 
mely vegyüle tek Liebig szerint, á m b á r két összetett 
testből s zá rmaznak , mégis az egyszerű szerves 
vegyüle tek természetével birnak, melyek egysze-
rűbbekre nem bonthatók s u j vegyületbe nem hoz-
hatók. 

E vegypáros vegyüle tekben a savak „telületi 
képességüket" (Sät t igungs-Vermögen) nem veszitik 
el, de u j tu la jdonságoka t nyernek , s a velők egye-
sült test, mely „vegypáros"-nak (Paar l ing) nevez-
tetik, követi a savakat mindennemű vegyekbe . 5 ) I g y 
t ámadnak „vegypáros gyökök," (Gepaar te Radicale) 
melyek vegyülhe tnek más testekkel anélkül , hogy 
g y ö k t u l a j d o n s á g u k a t elvesztenék.6) 

Pé ldáu l „hangyasav" (Ameisensäure) és a „ke-
serű mandola-olaj" „mandolasavvá" vegyülnek, mely 
mint sav egészen liasonlit a hangyasavhoz , anélkül , 
hogy a keserű mandola-olaj tu la jdonságaiból csak 
egyet is megtar to t t volna. A hangyasav tehát meg-
tart ja , a mandola-olaj elveszti vegyi jellegét a man-
dolasavban, azaz : a „a vegypáros test" a vegypáros 
vegyüle tekben elvesziti saját tulajdonságait . 

4) Lehrbuch der organischen Chemie, oder Chemie der 
Kohlenstoffverbindungen. Erlangen, 1859. 10 lap. 

5) Liebig, Chemische Briefe. 4. Aufl. Leipzig und Hei-
delberg. 1859. 1-sö köt. 255. lap. E distinctiot Gehrard 
állitá föl : Traité de Chimie organique. Paris. 1853—56, 
megjelent munkája IV-ik kötetében. 604 és köv. lapokon. 

®) Regnault-Strecker, id. munka, 3. és 37. lap. 

I l y vegypáros vegyüle tekből származnak, Lie-
big szerint, minden szerves vegyületek.") 

Következőleg a vegypáros vegyüle tek képez-
nék az egyedül i biztos válpontot, melyet a t iszta 
vegy tan a szerves és szervetlen testek között felfe-
dezni tudott. 

Min thogy azonban a vegypáros vegyüle tek 
elméletével egy másik ellenkező vélemény áll szem-
közt, amint l á t tuk , s Kéku lé a tekintélyes szaktudós 
a vegypáros vegyüle tek ellen ny i l a tkoz ik : ismét 
csak vélemény-különségre, de nem megállapi tot t 
t anra ta lá l tunk a szerves és szervetlen testek közötti 
ha tá rpont kijelölésénél. A n n y i b izonyosnak látszik 
a vegy tan eddigi eredményei folytán, hogy az ele-
mek mind a szerves mind a szervetlen természetben 
ugyanazok, c sakhogy a szerves testekben az eddig 
ismert 61 (Kirchen és Bunsen óta néhány nyal több) 
elem nem jön elő mind. 

Az emberi test például csak 15 egyszerű a n y a g -
ból áll, melyek közöl valamint minden szerves tes t -
ben, u g y az embernél is a széneny, éleny, köneny, 
s kén oly határozot t tú l su ly lya l b i rnak, hogy a 
többiek csaknem elenyésznek mellettök. Ez öt fő-
elem között ismét a széneny az uralkodó, mely 
minden szerves testrészecskében jelen van. Az emli-
tett, elemekből, melyek a legki tűnőbb mineralogok 
szerint ércz tar ta lmuak, — a természetben jelenleg 
nyi latkozó rend szerint egyedül a növények közve-
títése által a l aku lnak a szerves vegyü le t ek ; v a g y 
mint Liebig m o n d j a : „a növényzeti tevékenység 
eszközli, hogy az érez élettel biró szervezetté a lakul 
olyképen, hogy az érez az életerő anyag i föltételeinek 
egy ik lényeges része."8) 

A növény táp lá léká t csak oly szerves test 
részei képezhetik, mely előbb rothadási v a g y szét-
mállási vegyfo lyam ál tal szervetlen testté lőn. El len-
ben az állati szervezet életföntartása és fejlődésére 
már szerves test k iván ta t ik táplá lékul . 

Ezenk ivü l a növény táplálékából az élenyt 
elkülöníti , s ez elkülönités a növény növekedése s 
fejlődésének fő feltétele; míg az á l la t a levegőből 
folytonosan é lenyt szí be s azt testének bizonyos 
alkrészeivel u g y egyes i t i , hogy minden életerői 
tevékenysége az éleny s a tápszerek alkrészeinek 

') Liebig, Chemische Briefe, I. köt. 255. 
8) Liebig, Die Thier-Chemie, oder die organische Che-

mie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie. 
3-ik kiadás. Braunschweig, 1846. I. köt. 4. lap. 
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viszonhatásától föltételeztetik ; azért az állati táplálkozás 
elégési folyamatból áll. (Verbrennungsprocess.9) 

A szervetlen testrészek tehát a növényi s ezek ismét 
az állati élet föltételei. 

E jelenségeket mindennap tapasztaljuk, mert szemeink 
előtt s önmagunkon is történnek ; de azok okát, s az átalaku-
lás törvényeit kifürkészni, a tudománynak nem sikerült. 

Igaz ugyan, hogy a legújabb vegytani vívmányok 
megdönték azon vélvet, mintha szervesvegyület szervetlen 
vegyrészekből tisztán vegyészi uton elő nem állitathatnék, 
mert az ujabb vegytudósok több esetben tisztán szervetlen 
vegyrészekből szerveseket állitának elő. Igy szén és légeny-
böl kékleny(Cyon) származik; kéklenyérezböl könnyen lehet 
hangyasavat előállitani ; maga a kékleny hugyanyt, (Harn-
stoff) sóskasavat (Oxalsäure) ,és több más szerves vegyrésze-
ket szolgáltat. 

Ezen s több hason esetekből, melyeket Strecker előso-
rol,10) sokan azt következtetik, hogy ez csak kezdet levén, 
lesz idő, midőn a szerves vegytan magasabb szervezetet is 
előállít, bizonyságául annak, hogy a szerves élet még a leg-
magasabb fokban, tehát az emberben is pusztán vegyi erők 
hatása alatt keletkezett a szervetlen anyagokból, s hogy igy 
egy kivülről különösen közreműködő teremtésre, az emberi 
életet s átalában szellemi részét szerintünk föltételező isteni 
lehelletre nincsen szükség az élet jelenségének értelmezése 
és megfejtésére ; s idővel a vegytan odáig halad, hogy el-
mondhatja majd Göthével : 

Was man an der Natur Geheimnissvolles pries, 
Das wagen wir verständig zu probiren ; 
Und was sie sonst organisiren liess, 
Das lassen wir krystallisiren. 

Haltet Wort und Athern fest im Munde ! 
Ein herrlich Werk ist gleich zu Stand gebracht. 
Was gibt es denn ? 

Es wird ein Mensch gemacht." 
(Faust I. Theil.) 

Igy Huxley, a Darwin fajképződési tanának egyik leg-
erélyesebb védője, Yogt által legújabban németre forditott 
felolvasásaiban, melyeket a szerves természet jelenségeinek 
okairól tartott, bevallja ugyan : ,,hogy a vegytan az emii-
tettem eredménytől még rendkívül messze van (ungeheuer 
entfernt), és csak azt akará olvasóinak megmutatni, hogy 
biztonsággal nem állitható, mintha a vegytan e czélt, ez 
eredményt soha el nem érné ;" de hozzá teszi : „Legyen bár 
lehetetlen ránk nézve az élet keletkezéséhez megkivántató 
körülmények elöállitása, mindazáltal gondoljuk meg, hogy 
a tudomány e fontos kérdés eldöntésében az első lépésen 
már túl van, és sok bátorság kellene hozzá előre megmon-
dani, hol fog 50 év múlva állani " 1 ') 

Az ily materialisticus képzelődő túlcsapongásokat Lie-
big, a vegytanban egyik legilletékesebb biró, mint dilettan-

9) Liebig, Die Thier-Chemie. 4. és 10 lap. 
'") Regnault Strecker idéz. munka 44. lap. 
" ) Huxley, Über unsere Kenntnisse von den Ursachen der Erschei-

nungen in der organischen Natur, übersetzt von Karl Vogt. Braunschweig, 
1865. 61. lap. 

tismust választja külön a tudományos vizsgálódások komoly 
eredményeitől,12) nyiltan s határozottan állítván, hogy a 
vegytannak soha sem fog sikerülni élő szervezetet előálli-
tani, amint ez e sorok élére tűzött jelmondatban olvasható ; 
nevezze bár őt Lange a materialismus történetéről itt legújab-
ban megjelent munkájában13) gunyorosan „egykori Apothe-
kerlehrling"-nek, Liebig marad a vegytan haladása s a gya-
korlati életre napról napra növekedő befolyásának legjelen-
tékenyebb tényezője ; amint ezt számos, a gazdászatban is 
előnyösen ismert, müvei fényesen bizonyítják. 

Korunk e legtekintélyesebb vegyésze a szerves testek-
nek szervetlen vegyrészekbőli előállításáról igy vélekedik : 
„A szerves vegyületek parányaiban működő erőket, melyek 
által azok léteznek, képesek vagyunk ugyan különböző 
irányban vezetni, változtatni, fokozni és meg is semmisíteni ; 
képesek vagyunk két, három, négy összetett szerves parány-
ból, ha azokat vegyitjük, magasabb rendű parányokat elő-
állitani, s az összetetteket egyszerűbbekre feloldani, igy 
fa- és keményítőből tudunk czukrot, ebből sóskasavat, tejsa-
vat, eczetsavat, eczetölyélegeket, borszeszt, hangyasavat elő-
állitani ; — de e vegyületek egyikét sem birjuk tisztán alap-
elemeikből létrehozni."14) 

Liebig e határozott tudományos vizsgálódásokra ala-
pított nyilatkozatának meggyőző ereje alól Lange sem von-
hatá ki magát, s bevallja : „hogy sokat lehet beszélni a 
szervetlen és szerves világ magasabb egységéről, de ez 
egységet szeretnénk látni is. Szerves vegyrészeket már 
régen állit elő a vegytan, de még eddig egy szervezetet sem. 
Láttuk, hogy Liebig még a lehetséget is tagadja, azért az 
ellenkezőnek kimutatása korszakot alkotó esemény lenne, 
amire természetesen még egyideig várhatunk."15) 

A tudományos vizsgálódások eredményeiből tehát a 
szervetlen és szerves testek közötti válpont határozattan 
ki nem jelölhető ; e különség azonban megvan ; továbbá a 
tudománynak eddig nem sikerült élő szervezetet előállitani : 
azért elódázhatlanul lép előtérbe a kérdés : „honnét van e 
különség a természetben létezők között, mily ok, mily erö, 
ide'zé elő a szerves világot ? — Szóval itt áll előttünk egész 
nagysága és titokszeriiségében az élet kérdése. (Folyt.) 

Andrússij Kálmán. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 7-én. Lapunk 19-22-dik számaiban, Se-

ptember elején, bővebb fejtegetést adtunk azon sérelmekről, 
melyeket 1848-nak intézkedései e hazában kath. egyházun-
kon ejtettek. Kimutattuk a kath. egyház és az 1848-i törvény-
hozás közötti elvi ellentétet, az orvoslás szükségét a hazai 
közjó érdekében ; lehozást tettünk leggyászosabb egyházi 
vallásos, hitbeli jövőnkre e hazában, ha azon egyházi intéz-
kedések ugy megmaradnak, amint ottan megállapittattak. 
Ha nálunk a kath. élet tizszer elevenebb volna, mint Fran-

l2)}Liebig, Chemischo Briefe. 23. levél. 
1S) Lange, Geschichte des Materialismus und Krit ik seiner Bedeu-

tung in der Gegenwart. Iserlohn, Baedecker. 1866. 324 lapon. 
" ) Liebig, Chemische Briefe. I . köt. 252. 
I5) Lange, Geschichte des Materialismus. 397. lap. 
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cziaországban, vagy százszor erősebb, mint Belgiumban, 
nem állhatnánk meg 1848-nak vallásos intézkedései alatt 
életben ; ha az első keresztények buzgóságát birnók, csak 
ugy sinlödnénk, mint ezek sinlődtek egykoron. Szoros kö-
telességünk tehát szólani, mig ideje van, követelni az orvos-
ságot, mig lehetséges, keresni a védelmet, mig megtalálható : 
sőt ha előre ki volna nyilatkoztatva az Istentől, hogy azon 
ellentétből, mely 1848 és a kath. egyház között van a val-
lási intézkedésekre nézve, született zavart dicsőségesen meg-
álljuk , nem szabad szótalanul, nem szabad tétlenül ma-
radni, mert tilos a kísértetet keresni, kötelesség ezt kerülni. 
Szép a nehéz küzdelmek után kivívott győzelem, szép a di-
adal ; de hányan vesznek el a győzelem, a diadal előtt ? Még 
ekkor is tehát kötelesek vagyunk megtenni mindent, ami a 
gyengéket megvédeni, föntartani képes ; mennyit tenni kö-
teleztetünk akkor, midőn a legerősebb sem állhatja ki a ve-
szélyt a közjóra győzelemmel ? Mi megteszünk mindent, 
amit tollal megtehetünk, jurisdictionk nincsen, hogy evvel 
is élhessünk, lapunk körén kivül ki nem léphetünk. Igy 
épül azonban, igy védetik a város, ha mindenki megteszi 
azt, mit körében és hivatása szerint megtehet. Nagyobb sé-
relem nem kell, nem is lehetséges, mint mikor az életben 
tarthatatlan helyzetet nyújt : nekünk pedig nemcsak arra 
van jogunk, hogy éljünk, hanem arra is, hogy békével, a 
törvény fedezete alatt, jogaink sérthetetlensége mellett, nyu-
godtan éljünk. Lehet, hogy e fejtegetésünk, s lehozásunk 
sokakat meglep akár paptestvéreink, akár katholikusaink, 
akár nemkath. polgártársaink között ; sőt lehet az is, hogy 
a mostani törvényhozás tagjai között néhányan sértve is 
érezhetik magokat nyilatkozatunk által, mintha ők oly ül-
döző szándékkal volnának a kath. hit és egyház ellen ; — 
lehet mindez, előre láttuk, most is láthatjuk ; mégis meg-
győződésünk szerint nyilatkoztunk, s nyilatkozatunk mel-
lett maradunk. Nem személyekről volt a mi fejtegetésünk, 
hanem elvekről ; lehetnek a mostani törvényhozók minden 
rosz szándék nélkül a kath. egyház iránt, de az elv hordja 
magában a gonosz elemeket, melyek a legjobb szándék mel-
lett is kifejlődnek ; lehetnek közönyösek a kath. egyház 
iránt, de az elv nem közönyös, hanem ellenséges ; lehetnek 
a törvényhozók között még protestánsok is, (mi nem gyanú-
sítunk senkit,) kik kedvezően éreznek a kath. egyházról, 
— mind ez nem segit semmit : az emberek változnak, hal-
nak, mások által felváltatnak, a gonosz elv marad, minden-
kit túlél. Jó elv mellett a gonosz szándékúak iránt türe-
lemmel lehetnénk, várva jobb időket ; de veszedelmes elv 
mellett a jó szándékúak iránt sem lehetünk nyugodtak, mert 
jó elv mellett az emberek ellenében is várhatunk jobb jövőt, 
rosz elv mellett a jószándékuak ellen is rosz jövőtől kell 
rettegnünk. Az elv mindig erősebb a jó szándéknál Ellen-
tétes elven a törvényhozók jó szándéka mellett helyzetünk 
csak önkénytől függ, bizonytalan, vagy is precarius, mely 
már magában gyűlöletes, s nem is tartana sokáig. Az elv 
terjed, fejlődik, az életben terjeszkedik, elméket hódit, hí-
veit szaporítja, végre teljes diadalra jut. Hol lesz akkor a 
mai törvényhozók jó akaratja ? Mit fog segíthetni ? hogyan 
hivatkozhatunk reájok ? Az elvet kezdetben kell jóval fel-
váltani, vagy pedig minden és századig tartó következéseit 
előre aláírni. Ezt szeretnők mi minden paptestvéreinknek, 

minden fiatal sorsosunknak szivére kötni, hogy itt élet-ha-
lál-kérdésről van a szó, hogy itt vettetik el a koczka a hosz-
szu jövőre, tehát vagy szavaink meggyőznek, vagy a betörő 
események. Érezzük gyengeségünket, érezzük a tárgy ma-
gasztosságát, bevalljuk, hogy nagyobb léleknek, hatalma-
sabb szellemnek kellene e tárgyat felvenni, 1848 és a kath. 
egyház közötti ellentétes elvet feltüntetni. De amit magunk 
észlelünk, azt a keveset is, habár ideiglenesen, kimondjuk. 
Az 1848-nak a kath. egyházzali ellentétes elvének diadala, 
a kath. egyháznak végromlása Magyarországban. Épen, 
mivel a törvényhozókban, az olvasókban, mindenkiben jó 
szándékot tételezünk fel, azért szólunk ma nyiltan, kendő-
zetlenül, mesterkéltlenül. Mutassák meg jó szándékaikat, 
első próbáját akarjuk látni, fogadják szavainkat s mérlegel-
jék. Ha nem, — — lehozásaink legelső bizonyítéka ők 
magok. 

Lehet, van is, hogy mikor azon helyzet ellen panaszt 
emelünk, melyet nekünk 1848-nak vallási intézkedései nyúj-
tanak, némelyek azt gondolják, hogy 1848-nak többi állami 
és társadalmi intézkedései ellen nyilatkozunk; lehet mind 
ez, mi ismételve mondtuk, hogy az állami és társadalmi in-
tézkedéseket e térről kizárva, egyedül a vallásiakról szó-
lunk ; azért polgári és emberi önérzetünkben minden átalá-
nos szólamokra a haladásról, a műveltségről, a szabadságról, 
s Isten tudja, mily vívmányokról cseppet sem zavarodunk 
meg, mert nem látunk műveltséget, mikor azon egyház rom-
boltatik le e hazában, melynek a haza ama műveltség alap-
jait, első dús elemeit köszöni, melylyel bir, — nem látunk 
haladást, mikor bomladozásra indulunk, nem látunk szabad-
ságot abban, midőn a katholikusok lelkismeretével egy pro-
testáns, egy zsidó, vagy politialiter ugyan katholikus, de 
dogmatice hitetlen minister rendelkezik. 

Lehet, egy némely rosz néven veendi, hogy a kiegyez-
kedés munkáját uj nehézségekkel akadályozzuk. Mi nem 
hozunk fel uj nehézségeket, hanem csak az 1848-nak alko-
tói által már felidézett nehézségekre mutatunk. A nehézsé-
gek szerzői nem mi vagyunk, hanem azok, akik egy nagy 
nemzet életének sebtiben, készületlenül, egy éj alatt uj ala-
pokat adni akartak. Különben mit érne a már meglevő ne-
hézségek előtt szemet húnyni ? feljönnek ezek épen akkor, 
midőn az egyesség ünnepét ülnök, föltűnnek ezek akkor, 
mikor igazán az egyenetlenség szinét elkerülhetetlenül vi-
selnék. Az élet felhívja azokat a legjobb szándék ellenében 
is. A hazafiság nem abban van, hogy a meglevő bajokat ta-
kargassuk, hanem hogy rajtok segítsünk, takargatva azo-
kat, orvosolhatatlanná teszszük. Ily hazafiságtól mentse meg 
az Isten a hazát Most könnyű segíteni a bajon, később le-
hetetlen lesz. Udvösebb 1848-nak vallási intézkedéseit foga-
natba sem venni, mint, miután foganatba vétettek, e vissza-
térést sürgetni, mert ez már lehetetlen lesz. 

Aki hazafiságtalanságról gyanúsítgat, annak szemébe 
nézünk : miben vagy te jobb hazafi ? vakságoddal talán, 
melylyel a hazát végtelen zavarokba dobod '? Vakon menő 
ember nem lehet jó hazafi. 

Nincs szükség itt politikai mély belátásra, sem messze 
terjedő összeállitásokra, egybevetésekre, — nincs szükség 
jóslati tehetségre, hogy a jelent felfogjuk, hogy a jövőt előre 
megmondjuk, csak az elvet kell felismerni egyrészről, mely 
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1848-ba le van téve, és azon elvet másrészről, mely az egy-
házat élteti, föntartja, vezeti, — az ellentét azonnal szembeöt-
lik, a jövőnek minden lehető bajai mutatkozni fognak az 
észlelő előtt, melyeket az előre soha nem látható esélyek 
még súlyosabbakká tehetnek. Nincs szükség lángészre, csak 
az elvnek múlhatatlan következéseit, lehozásait, az igy kez-
deményezett és folytatott polgári életnek követeléseit kell 
keresni, s vallásos életünk működő erejét vizsgálni, s a jövő 
egészen fel lesz tárva előttünk. Aki rosz néven venné fejte-
getésünket, épen azt bizonyítaná, hogy a hazával nem gon-
dol semmit, mert ennek egész müvezetét biztos alapra fek-
tetni nem akarja, vakon menve, minden veszélynek kiteszi 
a hazát. Tudatlanság, nyugtalanság, békételenkedés nem 
lehet hazafiságos erény. Ellenségem azon orvos, aki bizo-
nyitgatni akarja, hogy nem vagyok beteg, mikor beteg va-
gyok. Orvosolhatatlan beteg vagyok, mikor azt sem akarom 
elismerni, hogy én beteg vagyok. 

Ilyenek azok, kik 1848 vallási intézkedéseinek ko-
moly, államférfiúi fejtegetéseitől irtóznak. Miután pedig 
mink vagyunk a vesztett, protestáns honfiaink pedig a nye-
reséges fél, kedvezőtlen színben tíinik fel az ő ellenmondá-
suk mindig, mert azt sejteti, mintha épen azért ragaszkod-
nának 1848-nak változatlan életbeléptetéséhez, mert benne 
kath. egyházunk sülyedése van kimondva. 

Nekünk legalább oly jogunk van az élhetésre, sőt a 
becsületes, méltóságos életre e hazában, mint nekik. Mink 
vagyunk a megnyugtatandók, a biztositandók, a haza érde-
kében, a közjóllét, a belnyugalom miatt nekik kellene ki-
lépni, s ha van, miben 1848-ra nézve tévedünk, nekik kel-
lene felvilágosítani, ha valóságosan akarnak velünk kölcsö-
nös békében és tiszteletben élni. Es mit tesznek ? 

íróik a Prot. egy. s isk. lapban a feladott tárgyon ki-
vül kalandozva, átalános szólamokkal pompázva, 1848-nak 
vallási intézkedéseit, ugy amint vannak, váltig, körömsza-
kadtáig védelmezik. Mi, a szóvesztegetés kikerülése végett, 
felismerve a félreértést, igénytelenségünk határai között ki-
mondtuk, miszerint e vita nem vallásközi, hanem a kath. 
egyháznak egészen belügye, mivel nem az 1848-nak XX. 
törvényczikkelyében kimondott egyenlőségi és viszonyos-
sági elv az, ami ellen itten panaszt emelünk, habár ezt is 
méltatlanságnak nyilatkoztathatjuk, — hanem az apostoli ki-
rályi jogok megosztása a ministeriummal, sőt letétele a mi-
nisterium kezébe, ami által a kimondott egyenlőség és viszo-
nosság egészen elvész, úgyhogy minden vallásfelekezet füg-
getlenséggel, szabadsággal fog dicsekedni, a kath. egyház 
pedig szolgaságban sinlődni. Ez volt az utolsó négy pesti 
levelünknek a tárgya. 

Mit tesz tek. Ballagi Mór ur ? Tiszteljük tudományát, 
a kath.1 hittanulmányokban bemutatott jártasságát, méltá-
nyoljuk benne a törekvést is, hogy komolyságban akart ma-
radni, habár ami a kebelben forr, azt nem is lehetett egészen 
elfojtani; de kívántuk volna, hogy a felvett tárgynál marad-
jon. Üres szólamokkal nem fog kielégíteni, átalános szabad-
ságokkal nem fog megnyugtatni, ha t. Kovács Albert iró-
társát még tíz requisitoriumokra is fogja kiküldeni, ezektől 
sem rettenünk meg, ezeket is czáfolva, végre kimondjuk: 
jam die Posthume de tribus capellis, szép mindez, mulattató 

is lehet olvasóid előtt, de tárgyon kivül beszélsz, másról be-
szél Bodóné, mikor a bor árát kérik. 

Kértük azon fölül prot. irótársainkat, hogy midőn val-
lásfelekezetök igényeit a törvényhozás előtt pontozzák, a 
kath. egyház természetét és credóját vegyék tekintetbe, s 
oly követeléssel ne zaklassák a kedélyeket, melyekre a kath. 
egyház soha rá nem állhat. Ha honfitársak vagyunk, ha val-
lásra megszakadtunk, egy hazában mégis, egy háztető alatt 
kell maradnunk, „e kivül e földön nincsen számodra hely," 
és a hazának nemcsak mindkettőnkre, hanem mindkettőnk 
békés együttélésére is nagy szüksége van : vigyázzunk tehát 
egymásra, s lehetetlenségeket egymástól ne követeljünk, ha-
csak házsáratoskodásokkal a hazát boldogtalanná tenni nem 
akarjuk. Meg vagyunk győződve, hogy ha nem személyes 
túlhajtások, hanem a kath és prot. credó vétetik tájékozási 
pontul, a törvényhozó megtalálja az ösvényt, melyen az or-
szág vallásos rendezésére, nyugalmára eljuthat. 

Gondoljuk, méltányosabb, megelőzőbb előterjesztéssel 
nem léphettünk ki a nyilvánosságra. Mit felelt mind ezekre 
tek. B. Mór ur ? Hat héten túl viszi czikkezését személyünk 
ellen, meg akartuk várni a végét, zavartalanul hagyván az 
írót, hogy lehozásait teljes léleknyugalommal tehesse. Mit 
mond tehát? E z t : aki 1848 ellen szól, az hazafiatlan; ez 
meg ez ultramontán; ezeket meg kell tanitani, mikor 1848 
ellen mernek felszólalni, mert ez izgatás ; marad 1848 amint 
van, a kath. egyházban minister fog rendelkezni; mikor pe-
dig követeléseinket pontozzuk, a kath. egyház dogmájára, 
credójára, természetére figyelni nem akarunk, ez soha 
eszünkbe sem jöhet. 

Épen ugy, mint mikor 1848-ban a katholikusok peti-
tioját azon ürügy alatt, hogy későn jött, elvetették, de a 
szerbek kérvényét, habár két héttel később jött, elfogadták. 
E válasz annyit mond, minthogy nincs segítség, nem is akar-
nak adni, — amennyire ez a Prot. egyh. isk. lap Íróitól függ. 
Mintha mink tüzeltük volna fel a Prot. egyh. s isk. lap íróit,mi-
dőn 1848-nak vallási §§-ban kath. egyházunk sülyedését ki-
mondtuk, hogy épen emiatt annál buzgóbban harczoljanak 
mellette. „Mindaddig, mig a kath. egyháznak általunk előso-
rolt világias minősége, politikai természete fennmarad, addig 
az államélet szükséges feltételeitől függőnek (kell lennie. Ha a 
kath. papság megelégszik az egyház szerény hatáskörével, 
ha az iskolák fentartásáról maga az egyház, clZclZ cl hivek 
összessége gondoskodik, akkor, de csak is akkor leszen vége 
a politikai függésnek, addig pedig minden küzdelem haszon-
talan."1) Ez annyi mint : szolgálj, vagy halj meg. 

Az ellenmondás, még ha erősebb szúrásokkal lesz is 
kitatarozva, mint tek. Ballagi Mór urnái előfordulnak, meg 
nem zavar, az igazság kiderítésére még tágasabb kört nyit. 
,Ami benne keserű van, elnyelem', ez az irók, különösen a 
szerkesztők napi kenyere. Sőt üdvözöljük e lovagias téren 
tek. B. M. urat, nemesebb ez, semmint t. Kovács A. és má-
sok módjára, támadni lármával s ha visszavernek, elhúzódni 
szó nélkül, mintha semmi sem történt volna aközben, azután 
uj támadással ismét próbát tenni a sikon. 

Az ellenünk és fejtegetéseink ellen irott czikkekre vá-
laszt adni akarván, igyekezni fogunk nem annyira czáfola-

' ) Prot . 1. 39. sz. 1228. hasáb. 
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latokban időzni, mert nekünk, miután panaszunkat szöve-
gezzük, elég kijelentenünk, hogy megnyugtatva nem va-
gyunk ; inkább megragadjuk az alkalmat olyanok elmon-
dására, melyekre máskor sem idő, sem szabadság nem lesz, 
melyek mégis tájékozásra, elvi felderítésekre szükségesek. 

Tek. B. Mór ur „Tisztázzuk a kérdést" czimet adott 
az ide vágó czikkeinek. Tisztázva van, igaz, a kérdés, mert 
erre lett összeszorítva : 1848 marad, amint van, élj amint 
tudsz, te neked szolgaságban kell maradnod, mikor mindenki 
függetlenségben fog uralkodni. Ezt észleltük tek. B. M. ur 
előbbi szavaiból is, midőn aug, 31-én irtuk : „mi mondjuk, 
hogy meg nem állhatunk, közbe jön a Prot, lap mondván : igy 
akarom, igy legyen; igy kell, igy lesz, ezt akarom, megállsz, 
ahogy megállsz." Ez tisztázás, de váljon az általunk felhozott 
indokok, hogy igy sem mi, sem a haza nem fog maradhatni, 
tisztáztattak-e '? arról t. B. M. ur nem értekezett. Mi tehát a 
kérdés-tisztázás ? mi a fogalmak kérdéses tisztázása ? — 
— Egy, válasz nélkül hagyott kérdés. 

„Nagy munkába fogtam, igy ir tek. B. M. ur, midőn 
arra vállalkoztam, hogy ft. P—y úrral folytatott vitakérdést 
tisztázni fogom." S miért nagy ezen munka ? „Mert a harcz-
ban, melyet az érdek vív az ész ellen, rendesen nem azon 
fegyverek alkalmaztatnak, melyeket a tudomány nyújt, az 
igazság felhasznál."2) Tollúnkat tehát érdek vezetné. A kér-
dés tisztázásához azonban hozzá fog, mert „az érdeme min-
den ésetre megvan a polemizálásnak, hogy oly kérdések, 
melyek elvontan,pusztán tudományos szempontból tárgyalva, 
figyelmet aligha gerjesztenének, a vita folytán az élettel ho-
zatván kapcsolatba, közérdekeltségben részesülnek ; s ami 
nem kisebb nyeremény, az, hogy midőn a forgalomba tett 
tudományos eszmék aranyai, a nagy közönség számára 
mintegy apró pénzre váltatnak."3) Miután tek. B. M. ur lo-
vagias nyilatkozata szerint tollúnkat, nem tudomány vezette, 
hanem érdek, a fölebbi szerény szövegezésben alázatosan 
megemlített tudomány aranyai mind a Prot, lap t. íróinak, 
különösen, akinek közöttök fő érdeme van, tele. Ballagi 
M. ur tollából hullanak a pénzverde nyomópecsétje alá, 
hogy ez alul a pórnép számára apró pénz alakjában 
ömöljenek ki. E kincsszerzésen kivül van még a kérdés 
tisztázási törekvésnek t. B. M. ur szerint más haszna is, s 
ez : hogy az ultramontánoknak, kiknek száma Magyaror-
szágban „alig áll vagy 1000 javadalmazott egyénből,"4) út-
ját állja, ellenök a hazafiakat fegyverbe hívja, mert „feled-
nünk nem szabad, hogy amaz ultramontán párttöredék, 
amily kicsi számra, ép oly hatalmas, és birtokában levén a 
földi dicsőségnek és gazdagságnak, legalább jelenleg, még 
mindig sokat tehet." Ki hitte volna, hogy a jezsuitákat, 
„kiknek névhallatára is iszonyattal fordult el és minden 
ember a lehetetlenségek közé sorozta volna, hogy ama rend 
atyái valaha e hazában újból meghonosodjanak ; s íme a 
reactio kora meghozta a lehetetlent is." „E párt ellen har-
czolni, annyi mint a szabadság ügyét védeni."4) 

A tudomány aranyai mihamar az előítéletek, elfogult 
keblek ijedelmei, a lázangó szenvedélyek zajló hullámaivá 

z) Prot, lap 41. sz. 14 oot. 
3) Prot , lap 39. sz. 30 sept. 
*) Prot , lap 42. sz. 21 oct. 
s ) Trot, lap 42. 21. oct. 

változnak a jeles irónál, kinek az ellenfélt tetszett érdekke-
reséssel vádolni. Az arany valósággal apró pénz lett, melylyel 
csak a pornép szokott élni. Egyik vagy másik szerzetesrend, 
nem lényeges kelléke, a kath. egyháznak ; de a szerzetes rend 
átalában lényeges kelléke, szükséges nyilatkozata a kath. 
hittannak az evangeliumi tanácsokban. Legkonokabb ellen-
ségei az egyháznak dicsérték a jezsuitákat, elismerték ennek 
érdemeit az emberiségre, a műveltségre, végnélküli volna az 
egyház ellenségeinek névsorát nyilatkozataikkal együtt 
közzé tenni. Hiszszük, hogy t. B. Mór ur som maradna el 
vallomásával, miszerint tudományos foglalkozásai között a je-
zsuita rendet tisztelni tanulta. Mi bűnök van tehát a jezsu-
itáknak a magyar haza ellen ? Egyetlen bűnök, hogy a 
protestánsoknak nem tetszenek. De készek-e mindavval fel-
hagyni a protestánsok, ami nekünk katholikusoknak nem 
tetszik ? Ha legalább avval hagynának fel, ami a törvény-
nek, az igazságosságnak, a méltányosságnak, az emberség-
nek nem tetszik, békével maradnánk egymás mellett egy 
házban. A tetszésnek és nemtetszésnek határai nincsenek, 
ez merő önkénynek játéka ; ez pedig az, s nem több, ami a 
jezsuiták ellen eddig szólott, ki nem véve az őket megszüntető 
romai pápát sem, aki keservesen megbánta, hogy az egyház 
ellenségeinek ezen engedményt megadta, gondolván ,hogy 
megkérleli őket, s az egyetemes egyház békében lesz, pedig 
csak nagyobb fergetegnek ajtót nyitott. Most jelszó lett ismét 
Austriában a jezsuita, hogy igy minden komoly elmét a vég-
hetlen zavarokra figyelmeztessen, melyeknek e jelszó mindig 
előpostája szokott lenni a történet tanúsága szerint. Nem a 
a megbecsülhetetlen érdemű szerzet az, melyet ily jelensé-
geknél sajnálunk, hanem az állam ; a szerzet megél bár hol 
a földön, ott működik ő, hova az Isten küldi ; de megálland-e 
az állam azok alatt, akik e jelszót egészen más czélokra 
használják fel ? Nem a szerzet, de a nép itt szánandó. Nem 
első, nem utolsó nemtetszés ez Magyarországban, de csupán 
csak nemtetszés, nem pedig a tudomány aranya, az igazság 
fegyvere. Homonai Drugeth György gróf löl3-ban Homo-
nára, „ad gentilicium suum Castrum" bevezette, Nagy- és 
Kis-Kemencze falukkal javadalmazta, sok izgatások követ-
keztében 1615 őket Ungvárra kényszerült áttenni. Nem tet-
szett maga gróf Drugeth György, okát megmondja Szirmay 
„Notitia comit. Zemplen." § 378 pag. 139 ,,ex eo, quod ho-
norem (supremi comitis) Stephano Drugeth, Valentini Hel-
veticae confessioni addicti filio deberi obtenderint. Reipsa 
autem hie alia causa suberat. Provinciales magna ex parte 
evangelicam religionem professi a Georgio, velut praefervido 
catholico sibi metuebant. Donec tandem Stephano Drugeth 
(evangelico) fuuere elato, obitus ejusdem totam contcntionem 
sustulisset." Nem tetszett Drugeth György mint főispán, mi-
vel buzgó katholikus volt, nem tetszettek a jezsuiták is^épen 
mivel buzgó katholikusok. Ha olvassuk, mik ellenök a bécsi 
békekötéskor 1606-ban ad octavum, 1808 art. 8, 1604 art. 5. 
cond. 7. felhozattak,pusztán nemtetszésre szorítkoznak. Egye-
dül ez okból is az érdélyiek approb. tit. 2. 3. őket elűzték, 
az elűzés csak az elűzök gyűlöletét bizonyítván a vallássza-
badság ellen, nem pedig a szerzet netalántáni bűnösségét. Nem 
tetszett a protestánsoknak,mikor Brandenburg Katalin,Betlen 
Gábornak özvegye katholikus hitre térvén, az ungvári jezsuita 
háznak Tokajban hétszőlő és barátszőlő szőlőjét 1639-ben 
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adományozta. Nem tetszett, mikor 1668-ban Báthory Zsófia 
Rákóczy György özvegye, Ferencz fiával együtt kath. hitre 
térvén, a jezsuitákat Patakra bevezette. Minden panasznak 
az volt az értelme • nem akarom, nem tetszik. Ha nemtet-
szésből fogunk az életben indulni, ha tetteinket aszerint in 
tézni, nem lesz jog, nem igazság, nem nyugalom. Krajnyán, 
mikint Szirmay irja0) „ministrum diris dedolatum verberi-
bus," „catholicum Tbomam Szabó Patakini ex commissione 
viduae Rákoczianae cum pulsu campanarum Helveticae con-
fessionis sepultum fuisse," ebből országos sérelem volt, me-
lyet, hogy elő ne forduljon, Szelepcsényi György érsek is 
magáévá tett ; mert mikint most kivánják protestáns honfi-
aink, hogy kath. templomok harangjai lialottaiknak szólja-
nak : ugy régi időben a linczi békekötésnél saját harangja-
ikat annyira megtagadták, hogy ebből országos ügyet csinál-
tak. Legyen, ha tetszik, a tetszés szabályul, vagy nemtet-
szés ; de akkor szabadságról, törvényességről ne beszéljenek, 
mert a tetszés és nemtetszés nem más mint önkény. Mond-
ják : hiszen a kath. egyháznak múlhatatlanul nem szüksége-
sek a jezsuiták ; legyen, de veszszen-e el mind az a kath. 
egyházból, ami benne múlhatatlanul nem szükséges? Messze 
mennénk evvel. Nem szükséges múlhatatlanul, hogy prot. 
honfiainknak épen Patakon legyen collegiumok, miután le-
het másutt is; mégis mily országos sérelem volt,mikor Báthory 
Zsófia Patakról elűzte a tógásokat, mivel neki nem tetszett, 
hogy cselédjeivel mindig verekedtek. Nemtetszés nem sza-
bály ; prot. honfiaink Patakon akarják lenni collegiumokat, 
mivel ott megvan, mink is lenni akarjuk a jezsuitákat, mi-
vel megvannak. A pataki collegiumot, hogy Patakon legyen, 
az igazság, a jog védi, a jezsuitákat is. Legyen, kivánjuk, 
akarjuk, egy prot. cantor is a maga helyén, cselekedete ellen 
a törvény előtt panaszt emelhetünk, de ezt bizonyitani is 
tartozunk; hogy csupa nemtetszésből elmozdittatását köve-
telnök, eszünkbe sem jut, s ha tennők, bizony országos sé-
relem válnék belőle. Legyen tehát a jezsuita is, meddig a 
haza törvényei ellen nem vét, az egyház, a vallásszabadság 
védve alatt áll. 

Mink tehát érdekből szóltunk volna. Nem tudjuk, sze-
mélyes érdeket vél-e tek. B. M. ur, vagy az egyházét. Ha 
tollúnkat személyes érdek alá vetnők, akkor a liberális tá-
borba állottunk volna, hiszen ott van a dicsőség, ott van a 
haszon. Folyó mentében evezni vajmi könnyű. S ha itt, a 
nemliberalis táborban, valahogyan viszszük müvünket, talán 
dicsőséget is tudtunk volna magunknak kivívni a liberális 
táborban. De olvasóinkat ámitani, hiszékenységüket kizsák-
mányolni nem szoktuk, nekünk az Isten nehéz hivatást adott 
a folyam ellen fölfelé törekedni. Eszeveszettségnek fognák 
ezt mondani; legyen; a felismert igazságnak szolgálunk,más-
képen nem tehetünk, másoknak sem szerepét, sem múlékony 
dicsőségét nem irigyeljük. Az igazság szolgálatában elég os-
tobák vagyunk a tudományos foglalkozás között ostobák-
nak mondatni, mivel saját személyes érdekeink ellen dolgo-
zunk. Legyen, az igazság becsesebb előttünk, mint bármi 
más. Amit eddig irtunk, azokból egy jottátsem vonunk visz-
sza, irodalmi pályánkon csak azt bántuk meg, amit némi te-
kintetből néha tollúnkban visszatartottunk. Est tempus ta-

6) I . 1> 72 § 5. r- 195. 

cendi, ma, est tempus loquendi. Ha érdekből irunk, várjunk, 
megválik, mi ismertük-e helyzetünket jobban vagy vádlóink. 
Szeretnők, ha felvilágosittatnánk, mily személyes érdek van 
abban, a ,Religio'-t nem vezetni hanem kiállítani, és a tár-
saktól, megbecsülhetetlen ereklye gyanánt tartva a rokon 
keblek barátságait, magunkra hagyatni ? Tek. B. M. urnák 
nem kell visszaemlékezni. Személyes érdeket keresve, mindig 
olyakat Írnánk,melyek tetszenek,hallgatnánk azokról,melyek 
nem tetszenek : ezt pedig lapunk minden száma, irománya-
ink minden sora meghazudtolja. Nem azért fogtuk tollúnkat 
kezünkbe, hogy tetszőket, hanem hogy igazakat irjunk. 

Ha az egyház érdekét érti, itt engedünk, mondva, hogy 
igaza van tek. B. M. urnák. Az egyház érdeke azonban nem 
más mint az ő isteni és emberi szent joga ; hogy annak szol-
gálatában állunk, Istennek köszönjük, mert ő vezetett ide, s 
lia eddig nem volnánk e szolgálatban,ma állanánk szolgálatba, 
ma állanánk bele. Itt az érdek=:jog=igazság égen és földön. 

Csak kezdetén vagyunk, csak az alaki részt haladtuk 
meg, már is kifárasztottuk az olvasót. Béketűrés ! sok a 
mondani való s épen inde oritur difficultas fandi, unde ratio 
est non tacendi. (Folyt.) 

PEST, november 3 án. Fővárosi szokás szerint, kiván-
doroltunk mi is tegnap a temetőbe, s élesen szemügyre vet-
tük az ott tolongó sokaságot ; de bárcsak egynek arczárói 
olvashattuk volna, hogy a halálnak e mezején, az enyészet-
nek e helyén a halálról gondolkodtak ; bizarr egy népség 
az ily fővárosi nép; mulatva, nevetgélve, szivarozva kacsin-
gatva jár-kel a temetőben s azt véli, a halottak iránt lerója 
tartozását a halottaknak szentelt e napon, ha egy mécset 
vagy gyertyát gyújtat, vagy virágot, koszorút rakat az el-
hunyt sírjára. Mit jelentsen a sír? mire emlékeztesse a fel-
hányt domb ? mit jelentsen a kereszt, a gyertya ? az öt ke-
veset érdekli. Midőn e gondatlanul sétáló tömeget láttuk, 
akaratlanul is eszünkbe jutott az öreg Senecának mondata : 
„Totum hunc quem vides populum, quem usque cogitas esse, 
cito natura revocabit ; nec de re, sed de die quaeritur." Bi-
zony de die; hány aluszsza már most örök álmát, ki tavai 
szintoly gondtalanul töltötte halottak napját a temetőben. 
Szép ez a mi temetőnk ; vagy helyesebben : valóban szép 
lesz a kerepesi ut melletti temető ; a temetöbizottmány min-
dent megtesz, hogy czélszerü rendezés, csoportosítás által az 
egész temető park-alakot nyerjen; a felállított szobrok nem 
ütik ugyan meg a művészetnek ne-továbbját ; de ki akarna 
keresni az enyészet helyén művészi nonplusultrát ? Az a 
temető közepében levő görög külön temető; a 61-iki lármás 
s hallgató képviselők e folyton szemet-szúró egyenjogositó 
müve, be fog-e illeni a csoportosításba ? Hja ! liijába ; a gö-
rögök bármily kevesen vannak is, ki tudtak maguknak 
vivni külön temetőt ; et bene fecerunt ; nekünk katholiku-
soknak jó a közös, nemcäak a protestánsokkal, hanem az 
öngyilkosokkal is ; mert ezek is ott vaunak ám eltemetve, s 
némelynek sírja fel is volt diszitve, szeq> emlékszobra is van, 
hogy az utókor fegyelmes legyen ezen korán, mondják hő-
siesen kioltott életre ! Azért nem mondjuk mi : hogy szép ez 
a mi temetőnk ; mert biz az nem a mienk, liac3ak azon elv 
szerint nem : a potiore fit denominatio. Van ott sok szép sír-
emlék is; s ez disziti a temetőt; vannak családi sírboltok is, 
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s ez, nota bene, Pesten sok családnak büszkesége ; tudja 
meg az utókor, miszerint itt nem oly közönséges proletarius 
fekszik, mint amott mellette, s azután sokan azt gondolják, 
az ily síremlék már jogczim a részletes vagy átalános törté-
nelemre ; „impensa monumentis cura supervacua est" mondja 
Plinius : „memoria nostra durabit, si vita meruimus." Soknak 
jobb lenne tehát életében munkálkodni, fáradni, embertár-
sainak javán önzéstelenül működni, mint a dolce-far-ni-ente 
életet egy monumentális síremlékkel megörökíteni. De nem 
folytatjuk tovább; ugy látszik, a halál keserűségéből tén-
tánk is sajátított el valamit ; de nem is csuda, hisz halottak 
napja van, ez pedig szomorúságra hangolja az embert ; hát 
ha meggondoljuk : mennyi halott járkált a temetőben a ha-
lottak közt ! 

Difficile est tristi fingere 
mente jocum. 

VEGYESEK. 
A kalocsai érseki megye nm. s főt. Lonovics József 

kinevezett érseket nov. 4-én küldöttség által üdvözölte. A 
küldöttség tagjai mélt. Nehiba János felszentelt püspök s 
nagyprépost, Antunovics János kanonok, s Molnár János 
jankováczi, Flakovics András miskei plébánosok s alespe-
restek valának. — Bács-Bodrog vármegye is üdvözlő fölira-
tot küldött az uj főpásztorhoz. — Nov. 6-án tette le ő nagy-
méltósága a hűségi esküt b. Sennyey tárnokmester urnák, 
mint e tényre a király képviselőjének, kezébe. E szent tény 
az érsek nmga lakásán, s vallásos ünnepélyességgel történt, 
melyen jelen voltak Hueber Zsigmond, kir. praesidialis ta-
nácsos, Nehiba János felszentelt, Lévay Sándor cz. püs-
pök, gr. Török Bálint, Lipovniczky Vilmos, Szentványi Vincze 
liétszemélynökök, Melczer István kir. személynek, Kiss An-
drás királyi táblai ülnök, s Kovács József kanonok s táblai 
praelatus urak. 

Megjelent a pesti Oltár-egyletnek hetedévi tudósit-
ványa ; e szerint van az egyletnek 12,100 imádkozó és 230 
részvevő tagja. Ez évi jövedelme 4913 frt. 55 kr., kiadása 
4312 frt. 17 kr. Kiosztatott 129 szegény templom között 94 
casula, 53 pluviale, 51 alba, L2 mennyezet, 50 oltárszolgai 
öltöny és még igen sok más templomi kellék. Noha az egy-
let főczélja az Oltári-szentségnek folytonos imádása, ezzel 
mindazáltal megegyez a gondoskodás, hogy a szegény tem-
plomok kellően elláttassanak, sőt mondhatni, hogy nem bir 
az olyan élő hittel, ki e gondoskodást közönyös dolognak 
tekinti. Az egyletnek ezen másod czélját a pénz- és más 
adományokon kivül előmozdithatni azzal is, ha kézi munkát 
vállal valaki az egylet javára. A ruhák nagyobbrésze ed-
digien ingyen készíttetett, és oly tárgyakra, melyek elkészí-
téséhez nem járulnak a tagok és jótevők, nem is igen költ 
az egylet. Tetemesen segíthetnek az egyleten t. paptársaink 
még azzal, ha ad intentionem petentis sz.-miséket mondanak 
akár színben, akár feketében s ezekkel sz. alamizsnakép az 
egyletet megajándékozzák. Segítségért a nm. gróf Cziráky 
Jánosné szül. Dezasse Ludovika grófnő az egylet elnökasz-
szonyához kell folyamodni s a folyamodványt bérmentesen 
kell az egyletigazgatóhoz küldeni. Az ordinariatus vagy es-
peresség bizonyítványa s a leltár másolata a folyamodvány 
lényeges kiegészítéséhez kívántatik. A folyamodás rendes 
ideje juliustól karácsonyig tart ; az ajándékok pünkösd után 
küldetnek szét. Az Urban elhunyt egylettagok között van a 
boldogult bibornok hg.-primás és a székesfehérvári püspök 

neve is ; ez utóbbi az egyletnek 500 frtot hagyományozott. 
A megholt tagokért minden bekebelezett pap egy sz. misét 
mond, a világiak pedig két sz. áldozást ajánlanak föl, me-
lyek mindenikéhez ezen megholtak leikeire is alkalmazható 
teljes búcsú van csatolva. A közös gyász isteni-tisztelet a t. 
cz. angol-sziizek templomában e hó 13-án 10 órakor tar-
tatik. 

A P. Lloyd pontos szorgalommal lajstromozza, mit tet-
tek Neubidshovon 12 jezsuitával a város képviselői. A meg-
érkezett atyáknak Írásban tudtul adták, hogy ha utczai lá-
zadás történik ellenök, a városi hatóság védelmére ne szá-
moljanak. A kerületi helyettnök hasztalan lépett közbe, hogy 
ama határozat visszavonassék, a napos tanácsnok vála-
szolá : „én semmit sem változtathatok a határozaton, én azt 
csak végre hajthatom, a mi városunk tanácsa nem szokta a 
határozatokat napról napra változtatni." — Ha ezt ama ta-
nács 12 száműzött zsidóval tette volna, mit ir vala erre a 
pesti Lloyd ? Különben gondolják azon jó urak, hogy a je-
zsuitákat nagyon megzaklatják,ha őket a letelepedésben meg-
akadályozzák. Ahol a jezsuiták laknak, ez nem a jezsuitákra 
kegyelem, hanem a lakosokra. IIa itt nem oszthatják mükö-
désök áldásait, fogják másutt osztani. Ha az egyéni, a letele-
pedési, a lakási, az üzleti, az egyesületi, a vallásszabadság 
azok által megsértetik, akik azt védeni tartoznának, ennek 
kárát a jezsuiták fogják legkevesebbé megsinleni. — Non 
habet, quo caput rechnet, mondta magáról isteni mesterök is. 

Megbecsülhetetlen a communio sanctorum a kath, egy-
házban. Chauveau József tibeti hitküldér,sebastopolisi püspök 
csak f. é. február havában tudta meg, hogy Lamoricière 
mult év sept. 12-én meghalt. A pápai sereg fővezérsége alatt 
mint tiszt szolgált, Castelfidardo után, hol a forradalmi becs-
telenség minden gonoszságát kimutatta, szerzetes, hitküldér 
lett. Megtudván a fővezér halálát, részvétteljes levelet irt 
az özvegyhez, tudatván vele, hogy Tibet havasai között 
engesztelő szent-miseáldozatot mutatott be férjeért az Is-
tennek. 

Az angol kor.nány még mult júliusban megparancsolta 
a dublini királyi egyetemnek, hogy katholikusokat is avasson 
fel tudorságra. Az egyetemi tanács, miután erős önhatóság-
gal bir, e királyi rendelet fölött szavazott, s 11 szavazattal 
9 ellen a rendeletet elfogadta. Az ügyvédség és a hivatalos-
kodásban különös nehézségeket kellett eddig a katholiku-
soknak szenvedni, hogy a tudoroztatásból ki voltak zárva, 
mert mindkettőre megkívántatik, s eddig csak hosszú évek 
szolgálata vétetett a tudorság pótlékául. Hogy katholikus is 
taníthasson a dublini királyi egyetemen, az még szóba sem 
jöhet; de ennek daczára azért Angolország mégis mintaál-
lam a vallási türelemre. 

Saint-Lazarel kikötőből mult évben következő papok 
utaztak el különféle hitterjesztői állomásokra: Abyssiniába 
Bel Lajos agathopolisi püspök, Dutetre Márk, Picard Péter, 
Claret János, Hochgurthel József. — Salonikibe Rakovski 
Felix, Wdzieczny Menyhért. — Bébekbe Aquilar Salvator. 
— Anturaba (Syria) Cabanel Péter. — Pekingbe Humblot 
Emil, Delemasure János. — Peruba Savino Pál, Pavlovski 
Lipót. — Carlowi irlandi neveidéből pedig: Saint-Louisbe 
Kurmagh Tamás, Archez Jakab, — Bostonba Moran Dié-
nes, — Saint-Johnba Maker Tamás, — Brisbaneba Byrne 
Dienes, Horan Mátyás, — Hobart-Townba (Tasmania) Stem-
reberry Fülöp. — Bresti kikötőből Torontoba (Canada) Hours 
Ferencz, Franchon Regis. 
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A szentatya allocutioja 
oct. 29-én. 

I. 
Venerabiles fratres ! 

Non serael, venerabiles fratres, afflictas jam diu in Ita-
lia sanctissimae nostrae religionis res, gravissimasque Nobis 
et apostolicae Sedi a Subalpino gubernio illatas injurias, turn 
Nostris litteris in lucem editis, tum variis alîocutionibus in 
hoc amplissimo vestro consessu habitis, pro Nostri apostoliéi 
muneris officio deploraviinus, ac vel facile intelligitis quanto 
in die sconficiamur moerore, cum videamus, idem gubernium 
majore quotidie impetu catholicam Ecclesiam, salutares ejus 
leges, sacrosque ministros indesinenter impetere. Etenim 
proh dolor ! Sacrorum antistites, et integerrimi utriusque 
cleri viri, et alii honestissimi catholici cives, nulla religionis, 
justitiae, ac vel ipsius humanitatis ratione habita, ab ipso 
gubernio magis in dies vel in exsilium ejecti, vel in carcerem 
detrusi, vel ad coactum domicilium damnati, indignis quibus-
que modis vexati, dioeceses cum maximo animarum damno 
suis orbatae pastoribus, virgines Deo sacrae a propriis mo-
nasteriis expulsae, et ad mendicitatem redactae, Dei templa 
violata, episcopalia clericorum seminaria clausa, miserae ju-
ventutis institutio christianae disciplinae erepta, erroris, et 
iniquitatis magistris commissa, et Ecclesiae patrimonium 
usurpatum ac distractum. 

Cum autem gubernium idem, ecclesiasticis despectis 
censuris, ac justissimis Nostris, et venerabilium fratrum sa-
crorum in Italia antistitum reclamationibus plane spretis, 
plures constituent leges catholicae Ecclesiae, ejusque do-
ctrinae, juribusque maxime adversas, et iccirco a Nobis da-
mnatas, non dubitavit quoque de civili, uti appellant, matri-
monio legem ferre, quae non solum catholicae doctrinae, ve-
rum etiam civilis societatis bono summopere adversatur. Hac 
enim lege matrimonii sacramenti dignitas, et sanctitas procul-
catur,eiusque institutio evertitur,ac turpissimus fovetur concu-
binatus. Namque inter fideles matrimonium esse non potest, 
quin uno eodemque tempore sit sacram en tum, ideoque ad Ec-
clesiae potestatem omnino spectat ea omnia decernere, quae 
ad matrimonii sacramentum possunt pertinere. 

Atque etiam idem gubernium manifeste laedens publi-

cae consiliorum evangelicorum professionis statum, qui in 
Ecclesia dei semper viguit et vigebit, planeque contemnens 
maxima bénéficia regularium ordinum, qui a sanctis viris 
fundati, et ab apostolica Sede probati, tot gloriosis laboribus, 
ac piis, utilibusque operibus de Christiana, civili ac literaria 
republica optime sunt meriti, minime reformidavit legem 
sancire, qua in omnibus regionibus sibi subjectis omnes 
utriusque sexus religiosas familias suppressit, earumque omnia, 
et alia multa Ecclesiae bona sibi usurpavit, ac dividenda con-
stituit. Antequam vero in possessionem Venetae provinciáé 
pedem poneret, ad illas quoque regiones eadem décréta et 
easdem leges extendere non dubitavit,et conventionem a nobis 
cum carissimo in Christo filio Nostro Francisco Josepho 
Austriae imperatore initam ibi penitus delendam, ac nullam 
vim nullumqua robur habere contra omnes leges et jura 
deer e vit. 

Itaque juxta gravissimum Nostri apostoliéi ministerii 
officium in hoc nobilissimo vestro conventu iterum pro reli-
gione, pro Ecclesia, sacrisque ejus legibus, pro hujus Petri 
cathedrae juribus et auctoritate pontificiam Nostram vocem 
attollimus, et omnia et singula, quae sive in his, sive in aliis 
rebus ad Ecclesiam, ejusque jura pertinentibus contra ipsam 
Ecclesiam et illius jura ac leges a Subalpino gubernio, et ab 
inferioribus quibuscumque magistratibus décréta, gesta et 
attentata sunt, vehementissime querimur et reprobamus. Ac 
décréta ipsa cum omnibus inde sequutis auctoritate Nostra 
apostolica abrogamus, ac nullius prorsus roboris et valoris 
fuisse et fore declaramus. Ipsi autem i Horum auctores, qui 
christiano nomine gloriantur, meminerint, ac serio considè-
rent, se misere incidisse in censuras poenasque spirituales, 
quas apostolicae constitutiones, et oecumenicorum conciliorum 
décréta in Ecclesiae jurium invasores ipso facto incurrendas 
infligunt. 

Nostis autem, venerabiles fratres, quomodo quidam ho-
mines callidi Nobis obiiciant, et ad eorum arbitrium perpe-
ram interpretentur benedictionem, quam Italiae impertivi-
mus, ubi nullis certe Nostris meritis, sed inscrutabili Dei ju-
dicio ad hanc apost.olicam Sedem evecti, veniae pacisque 
verba pro Nostra in pontificiae ditionis populos caritate 
sponte emisimns. Equidem Nos, de universi dominici gregis 
bono veraque felicitate vehementer solliciti, tunc Italiae 
bene precantes a Deo humiliter impenseque efflagitavimus, 
ut earn ab impendentibus malis liberaret, utque pretiosissi-
mum catholicae fidei donum in Italia majorem in modum vi-
geret, ac morum lionestas, justitia, Caritas, omnesque chri-
stianae virtutes quotidie magis efflorescerent. Atque etiam 
nunc haud omittimus ferventissimas Deo semper adhibere 
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preces, ut catholicos Italiae populos propitius eripiat a tot ac 
tantis omnis generis calamitatibus, quibus Italiae moderato-
rum, et multiformis persecutionis opera misere opprimuntur 
ac divexantur. In primis vero clemontissimum Dominum 
exoramus, ut eosdem Italiae populos coelesti sua ope adjuvet 
et roboret, quo in divina sua fide et religione stabiles et 
immoti permaneant, et Christiana fortitudine tot adversa ac 
plane tristia ferre ac tolerare possint. 

Desipiunt vero, qui ex hoc inferunt, et exposcere non 
desinunt, ut Nos per apertissimam injustitiam pluribus pon-
tificiae Nostrae ditionis provinciis jam spoliati, civilem No-
strum et apostolicae hujus Sedis principatum ejuremus. Quis-
que certe videt, quam injusta, et quam perniciosa Ecclesiae 
sit hujusmodi petitio. Singulari enim divinae providentiae 
consilio, veluti alias innuimus, factum est, ut, Romano imperio 
everso et in plura regna diversasque ditiones diviso, Roma-
nus pontifex in tanta regnorum varietate, ac praesenti hu-
manae societatis statu civilem suum principatum haberet, quo 
nulli umquam civili potestati subjectus, omni libertate su-
premam suam auctoritatem jurisdictionemque in universam 
Ecclesiam sibi a Christo Domino divinitus collatam exerceat ; 
ac fides ipsius pontificis decretis, monitis, mandatis plena 
conscientiae tranquillitate et fiducia obsequantur, acquie-
sçant, quin umquam vel leviter suspicari queant, ipsius pon-
tificis acta alicujus principis, civilisque potestatis voluntati 
et impulsui esse ullo modo obnoxia. Nos itaque civilem prin-
cipatum divino providentiae consilio in bonum universalis 
Ecclesiae constitutum, non solum renunciare haud possumus, 
verum etiam omnia ipsius civilis principatus .'jura debemus 
strenue tueri ac defendere, et sacrilegam sanctae Sedis pro-
vinciarum usurpationem vehementer expostulare, veluti saepe 
expostulavimus, et bac quoque occasione etiam atque etiam ex-
postulamus et reclamamus. Omnes autem agnoscunt, quanto 
studio sacrorum catholici orbis antistites civilem Nostrum et 
hujus apostolicae Sedis principatum tum voce tum scriptis 
propugnaverint, ac declaraverint, eumdem principatum in 
praesenti potissimum rerum mundanarum conditione neces-
sarium oinnino esse ad plenam Romani pontificis in universo 
catholico grege pascendo libertatem tuendam et vindicandam, 
quae cum totius Eccesiae libertate est plane conjuncta. 

Neque hujusmodi homines verentur clamitare, Nos 
debere cum Italia, scilicet cum nostrae religionis hostibus, 
qui Italiam se constituere jactant, in gratiam redire. Sed 
quomodo Nos, qui sanctissimae religionis, salutarisque do-
ctrinae, ac virtutis justitiaeque assertores et vindices con-
stituti omnium salutem procurare debemus, cum iis conve-
nire umquam possumus, qui.sanam non sustinentes doctrinam, 
et a veritate auditum avertentes a Nobis fugiunt, ac ne illis 
quidem Nostris desideriis, et postulationibus obsequi volue-
runt, quae eo spectabant, ut tot in Italia dioeceses pastorali 
orbatae solatio et praesidio suos haberent episcopos ? 

Utinam vero ii omnes, qui Ecclesiam, Nos, et hanc 
apostolicam Sedem tarn vehementer oppugnant, oculos ani-
mumque in veritatem justitiamque intendentes aliquando 
illuminentur,et resipiscant,ac in se reversi, et animarum bono 
consulentes salutari poenitentia adducti, ad Nos venire con-
tendant. Nihil certe Nobis gratius esse posset, quam evange-
lici patris more et exemplo illis occurrere, eosque complecti 

summopere in Domino gaudentes, quod filii mortui erant, et 
revixerunt, perierant, et inventi sunt. Ac tunc plane perspi-
cerent, quantum augusta nostra religio virtutum omnium 
fecunda parens et altrix, ac vitiorum expultrix, tum privatae 
cujusque, tum publicae omnium felicitati conducat. Ubi enim 
ipsa religio, ejusque salutaris dominatur doctrina, ibi necesse 
est, ut morum honestas, integritás, pax, justitia, Caritas, et 
omnes virtutes vigeant ; nec populi illis gravissimis divexan-
tur malis, quibus misere opprimuntur, ubi eadem religio, 
ejusque doctrina despicitur et conculcatur. 

Jam vero ex luctuosissimis factis raptim, dolenterque 
commemoratis, atque ex tristissimis quotidianis in Italia 
eventis omnes vel facile videre et conjicere possunt, 
quibus, quantisque haec apostolica Sedes sit objecta periculis, 
et quomodo acerbissimis rebellionis minis, incredulorum 
odiis, et inimicorum crucis Christi iris exposita. Furiales 
undique voces continenter personant, quibus acerrimi hostes 
clamare non cessant, hanc urbem Romam funestissimae 
hujus Italicae perturbationis, ac rebellionis participem, immo 
caput esse debere. At dives in misericordia Deus haec impia 
inimicorum hominum consilia ac desideria omnipotenti sua 
virtute disperdat, et numquam permittat, ut alma haec urbs 
Nobis carissima, ubi maximo, ac plane singulari suo bonefi-
cio Petri catliedram collocavit, quae inexpugnabile est 
divinae suae fidei religionisque fundamentum, ad calamito-
sissimum ilium redeat statum a sancto praedecessorc Nostro 
Magno Leone tain graphice e x p r e s s u m , c u m primum 
Beatissimus apostolorum princeps eamdem liane urbem tunc 
mundi Dominam est ingressus. 

Nos quidem etiamsi omni fere humana ope destituti, 
tamen officii Nostri probe memores, et omnipotentis Dei 
auxilio omnino fidentes, parati sumus, cum ipsius vitae 
discrimine, Ecclesiae causam nobis a Christo Domino divi-
nitus commissam impavide propugnare, et si oportuerit, earn 
adire regionem, ubi, meliore, quo fieri possit, modo supre-
mum Nostrum apostolicum ministerium exercere valeamus. 

Cum autem in tarn horribili procella unicum ac vali-
dissimum praesidium sit oratio ; iccirco omnibus venerabili-
bus fratribus totius catholici orbis sacrorum antistitibus, 
universo catholico clero, et cunctis sanctae matris Ecclesiae 
filiis, qui tot splendida erga Nos amoris et observantiae te-
stimonia exhibere, et gravissimis Nostris et hujus sanctae 
Sedis angustiis opitulari numquam destiterunt, etiam atque 
etiam inculcamus, ut omni fide, spe et caritate orationes et 
obsecrationes Deo semper offerant ad Ecclesiae hostes expu-
gnandos, illosque ad salutis seniitas revocandos. „Magna 

' ) S. Leo, serm. 82. a l . 80. in Natal . Apostolor. Petr i ot Paul i . Ide 
igtatj i ik sz. Leo szavait, melyekre a szentatya czéloz, hogy elevenen lás-
suk, mivé lesz a mai békés Roma, ha Victor a forradalmat oda bevezetné. 
,,Haoc auteni eivitas ignorans suae provectionis auetorem, cum pene 
omnibus dominaretur gentibus, omnium gentium serviebat erroribus : et 
magnan sibi videbatur assumpsisse religionem, qui nullám respuobat fal-
sitatem. Unde quantum erat per diabolum tenacius illigata, tantum por 
Christum est mirabilius absoluta. — Ad hanc orgo urbem, tu beatissime 
Petre apostolé, venire non metuis , et consorte gloriae tuae Paulo apo-
stolo, aliarum adhuc ecclesiarum ordinationibus occupato, silvam istam 
frementium bestiarum et turbulentissimae profunditatis oceanum, constan-
tior quam cum supra mare gradereris, ingrederis ." pag.84. ed. Venet. 1748. 
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ni m, ut Chrysostomi verbis utamur, arma sunt preces, 
magna securitas, magnus thesaurus, magnus portus, tutissi-
mus locus, modo sobrii et vigiles Dominum adeamus, mente 
nostra undique collecta, inimicoque nostrae salutis nullo 
aditu permisso."2) In tantis autem, quibus, opprimimur, 
lacoribus, non mediocri certe utimur consolatione, probe 
agnoscentes, Deum, quando Ecclesia sua humanis destituitur 
auxiliis, mira operari prodigia, quae suam omnipotentiam, 
divinamque dexteram evidentissime manifestant, planeque 
confirmant, inferi portas nullo umquam tempore praevalitu-
ras adversus Ecclesiam, quae proinde de suis hostibus sem-
per triumphans immobilis stabit usque ad consummationem 
saeculi. Verum summopere dolendum, quod certum non sit, 
banc, vel illam nationem pretiosissiinum divinae nostrae fidei, 
religionisque thesaurum semper esse servaturam. Et quidem 
multi existunt populi, qui olim fidei depositum, morumque 
disciplinam fideliter custodiebant, nunc heu ! ab ea divulsi 
sunt petra, cui Ecclesiae aedificium innititur, et ab eo sejun-
cti, cui potestas tradita confirmandi fratres, ac pascendi 
agnos, et oves, atquo inter se dissidentes, et errorum tenebris 
obruti, in maximo salutis suae discrimine versantur. Atque 
hic haud possumus, quin pro Nostri muneris ratione omnes 
summos principes, aliosque populorum moderatores vehemen-
ter in Domino obtestemur, ut aliquando intelligant, ac sedulo 
considèrent gravissimum, quo tenentur, officium curandi, ut 
in populis religionis amor, cultusque augeatur, ac totis viri-
bus impediendi, quominus in eisdem populis fidei lumen 
extinguatur. Vae autem illis dominantibus, qui obliviscentes 
se esse ministros dei in bonum, praestare id neglexerint, 
cum possint, ac debeant; et ipsi vehementer paveant et 
contremiscant, quando sua praesertim opera pretiosissimum 
destruunt thesaurum catholicae fidei, sine qua impossibile est 
placere Deo. Namque ante tribunal Christi durissimum 
subeuntes judicium videbunt, quam horrendum sit incidore in 
manus Dei viventis, ac severissimam ejus experiri justitiam. 

Denique dubitare non possumus, quin vos, venorabiles 
fratres, Nostrorum laborum testes ac participes, pro eximia 
et perspecta vestra religione, pietate, ac singulari rei catho-
licae studio, una cum Nobis, et universa Ecclesia velitis fer-
vidas conjungere preces, et clomentissimum misericordiarum 
patrem assidue obsecrare, ut per mérita unigeniti filii sui 
Domini Nostri Jesu Christi misereatur Italiae, ac totius 
Europae, et universi orbis, et divina sua omnipotentia efficiat, 
ut, omnibus profligatis erroribus, aerumnis, ac perturbationi-
bus, Ecclesia sua sancta ubique terrarum omni libertate ac 
pace fruatur, et humana societas a tantis, quibus jactatur, 
malis liberetur, omnesque populi occurrant in unitatem fidei, 
et agnitionis filii ejus, ambulantes per semitas Domini, et in 
omni bono opere fructificantes. 

II. 

Venerabiles fratres ! 
Luctuosum et numquam satis deplorandum catholicae 

Ecclesiae in Poloniae regno, ac Russiarum imperio statum 
cum suinmo animi Nostri moerore lamentari cogimur, vene-
rabiles fratres. Optime cognoscitis, Nos vel ab ipso supremi 

*) S. Joan, Chrysost. Homil. 30, in cap. 11. Genesis. 

Nostri pontificatus exordio summopere cupientes afflictis ibi 
sanctissimae Nostrae religionis rebus, ac spirituali illorum 
fidelium bono consulere, omnia suscepisse consilia, atque 
etiam cum serenissimo ac potentissimo Russiarum impera-
tore, et Poloniae rege illustri iniisse conventionem. Sed irri-
tae fuere Nostrae omnes sollicitudines. Namque non solum illa 
conventio maxima ex parte haud fuit execution! mandata, ac 
omnino despecti gravissimi illi omnes articuli, qui juxta pro-
missiones ad optatum exiturn erant adducendi, verum 
etiam magis quotidie conculcata fuere pacta, ac promissa ah 
ipsis Russiarum imperatoribus ac Poloniae regibus facta et 
bellum a russico gubernio rei catholicae jamdiu indictum 
majorem in modum asperrimis hisce temporibus fuit confla-
tum ad catholicam fidem in illis regionibus funditus everten-
dam. Nihil autem valuerunt Nostrae expostulationes per 
Nostrum Cardinalem a publicis negotiis factae apud illud 
gubernium, nihil Nostrae litterao ad ipsum serenissimum 
principem scriptae, quibus nullum fuit datum responsum.,;) 
Atque hic omitimus denuo percensero numerando ea omnia, 
quae in Nostra encyclica epistola ad venerabiles fratres 
sacrorum Poloniae, et Russiarum imperii antistites data, 
typisque édita vehementer déploravimus.4) Idem enim gu-
bernium majore in dies insectatione catholicam oppugnans 
Ecclesiam semper impedivit, quominus Chelmensis episcopus 
très et amplius abhinc annos a Nobis renunciatus, episcopa-
lem posset consecrationem accipere. Postquam vero venera-
bilem fratrcm Sigismundum Varsaviensem archiepiscopum 
a suo groge divulsum, in longinquas amandavit regiones, ei 
severissime interdicta omni cum suae dioecesis fidelibus 
communicatione, dilectum quoque filium Paulum Rzc.vuski 
illius vicarium generalem et suffraganeum episcopum Pru-
sensem in partibus infidelium a Nobis electum, et numquam 
ob impedimenta ab ipso gubernio allata consecratum, mili-
tari manu comprehensum, in exsilium ejecit. Atque id, pro-
pterea quia idem Vicarius de ecclesiasticis negotiis rescripta 
a Nobis motu proprio data ad alios Poloniae ordinarios 
perferenda curabat. Vix autem eodem vicario generali in 
exsilium pulso, non dubitavit civilis Varsaviae praeses me-
tropolitan! templi Varsaviensis canonicos ad se vocare, 
eisque praecipere, ut, nulla interposita mora, vicarium capi-
tularem a se propositum eligerent. Quibus injustis mandatis 
iidem canonici merito et cum eorum laude obstiterunt, cum 
potissimum praesto essent alii, qui ab archiepiscopo Varsa-
viensi ad vicarii generalis munus obeundum fuerant desti-
nati, quoties commemoratus dilectus filius Paulus Rzewuski 
fuisset expulsus, quemadmodum infeliciter evenit. Wilnensis 
autem episcopus a sua dioecesi abreptus jamdiu in exsilio 
misere vivit, quin ullo modo episcopale suum munus exer-
cere, et gregis sibi commissi bono consulere possit. 

Insuper, venerabiles fratres, promulgata ab eodem 
gubernio sunt décréta, quibus catliolica Ecclesia, ejusque 
auctoritas, leges, ac disciplina proculcantur. Namque hisce 
decretis omnia pene Regularium utriusque sexus ordinum 
coenreobia de medio subi at a fuere, atque omnia cujusque 
reguláris ordinis bona publico aerario adjudicata, et pau-

3) L i t . 22. april. 1863. 
4) Epist . encycl. die 30. iulii 1864. 
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cissimac roligiosae fain iliac, quae adliuc supersunt, a suorum 
summorum moderatorum regimine abstractae, et ordinario-
rum jurisdictioni subjectae, et uni versus catholicus clerus 
tum in Polonia, tum in Russiarum imperio omnibus suis 
bonis vel ad episcopos, vel ad canonicorum collegia, vel 
ad paraecias, vel ad ecclesiastica, vel quaelibet alia pia 
et religiosa instituta pertinentibus spoliatur, et eorum-
dem bonorum redditus publici aeris alieni administra-
tioni committuntur. Atque eisdem decretis contra ecclesia-
sticas leges, contra supremam liujus sanctae sedis auctori-
tatem, et omnia jura statuitur nova catholici cleri dispositio, 
nova in omnibus dioecesibus cujusque canonicorum collegii 
existendi ratio, nova paraeciarum divisio, et capitula collegia-
bum ecclesiarum abolentur, et episcoporum plane destruitur 
auctoritas, ac libertás, cum ipsi sine gubernii consensu 
nullum parochum, nullum parochiarum administratorem, aut 
vicarium eligere possint. Ejusdem autem gubernii decreto 
Cameneciensis catholica dioecesis suppressa, ac proprio 
adenipta pastori cum Luceoriensis, et Zitomeriensis dioece-
sium administratione fuit conjuncta. Legitimi Sandomirensis? 
et Cracoviensis praesertim dioecesium parochi ad gubernnii 
arbitrium de una ad aliam parochiam traducti, de proprio 
gradu deturbati, aliique in eorum locum suffecti. Plocensis 
vero dioeceseos seminarii aedes confiscatae fuere, et illius 
episcopus clericos alumnos in coenobiuin olim Franciscalis 
ordinis extra civitatis moonia transferre coactus, omnibus 
ccclesiasticis viris commeatus denegatus, ne ultra mille 
passuum spatium a propria residentia discedere, et inter se 
communicare possint. Illorum autem fidelium cum hac 
apostolica Sede communicatio a Russico gubernio tanta 
severitate est interdicta, ac omnino sublata, ut Nos maximo 
animi Nostri dolore baud amplius ullo modo possimus pro 
supremi Nostri apostoliéi ininisterii officio dilectam illam 
dominici gregis partem juvare, ejusque spiritualibus indi-
gentiis opem, auxiliumque ferre. Atque utinam ne veri sint 
tristes nuncii, qui nuper ad Nos pervenerunt, designatum 
nernpe Chelmensem episcopum, et cathedralis illius Templi 
canonicos majore ex parte ab eodem gubernio in ignotas 
regiones fuisse amandatos. Niliil vero dicimus de assiduis 
cujusque generis insidiis, artibus, et conatibus, quibus idem 
gubernium catholicae Ecclesiae filios ab ejus sinu abripere, 
eosque ad funestissimum scliisma totis viribus pertraliere 
annititur, nihil do carceris, exsilii, aliisque poenis, quibus 
episcopi, sacrique Ecclesiae ministri, religiosique viri et catho-
lici fideles suae religioni firmiter adhaerentes, et Ecclesiae 
jura propugnantes subjiciuntur. 

Quae omnia mauifestius apparent ox accurata rerum 
omnium expositione, quam opportunis documentis munitam, 
ac typis editam vobis quamprimum tradendam jussimus 
Atque ita universus catholicus orbis agnoscet, quam diutur-
num sit bellum a Russico gubernio sanctissimae nostrae 
religioni illatúm, ut ipsa in Poloniae regno, et Russiarum 
imperio penitus deleatur. Haud ignoramus, ex funestissima, 
et omnino damnanda rebellione idem gubernium arripuisse 
occasionem ad tarn dira contra catholicam Ecclesiam susci-
pienda consilia, dum rebellionis rei debitis modis cohiberi, 
et puniri poterant, quin Ecclesiae tam grave bellum inferre-
tur. Atque ita Deo placuisset, ut nemo ex Ecclesiae potissi-

mum ministris se perniciosissimis fatälis hujusmodi pertur-
bationis motibus innniscuisset. Nos quidem nunc denuo, uti 
alias, rebellionem sommopere damuamus et reprobamus, 
omnesque fideles, ac praesertim ecclesiasticos viros monemus, 
et exhortamur, ut impia rebbelionis principia ex animo 
abhorreant, detesteutur, ac sublimioribus potestatibus sub-
diti sint, illisque fideliter obediant in iis omnibus, quae Dei, 
ejusque sanctae Ecclesiae legibus minime adversantur. 

In tanto autem dolore non leve Nobis affért solatium 
eximia illorum catholicorum virtus et constantia, qui licet 
tantopere divexati, tamen, Deo adjuvante, in catholicae re-
ligionis professione stabiles et iimnoti permanent, et malunt 
asperrima quaeque perpeti, quam ab eadem senctissima reli-
gione, atque ab hac apostolica Sede deficere. 

Interim vero Dei, ejusque Ecclesiae, et roligionis cau-
sam Nobis divinitus commissam strenue tuentes, partesque 
Nostras apostolica libertate explentes, in hoc amplissimo 
vestro consessu pontificiam Nostram attollimus vocem, et 
omnia décréta et acta a Russico gubernio in religionis, Ec-
clesiae et hujus apostolicae Sedis jurium detrimentum édita, 
ac patrata summopere damuamus, reprobamus, et omnino 
irrita, ac nulla esse declaramus. 

Verum sperare volumus fore, ut Serenissimus ac po-
tentissimus Russiarum imperátor, et Poloniae rex illustris 
sorio considerans, catholicam religionem, ejusque salutarem 
doctrinam firmissimum esse imperiorum regnorumque fun-
damentum, ac temporariae quoque populorum tranquillitati, 
et felicitati maxime conducere, velit pro sua humanitate, et 
animi celsitudine justissimis Nostris votis, ac postulationibus 
annuere, ac suprema sua auctoritate efficere, ut in vastissimi 
sui imperii regionibus catholica Ecclesia, ejusque cultores a 
tot calamitatibus respirent, et jamdiu exoptatam assequantur 
pacem, et liberum suae religionis exercitium. 

Ne desinamus autem, venerabiles fratres, assiduis, fer-
vidisque precibus divitem in misericordia Deum in humili-
tate, et contritione cordis nostri orare et obsecrare, ut pro-
pitius respiciat super haereditaten suam, et exsurgat in adju-
torium populi sui, et catholicam Ecclesiam tot undique jacta-
tam procellis, tot afflictam periculis, tot divexatam calami-
tatibus divina sua dextera protegat, adjuvet, defendat, eique 
optatissimam pacem ac triumphum concédât. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 10 en. A hosszú fejtegetésnek, mely tek. 

Ballagi Mór ur tollából eredett, mint mondánk, gyakorlati 
és egyedüli czélja ez : a kath. egyházat az állami kormány 
alá kell helyezni, ugy amint ezt 1848-nak intézkedései tet-
ték, sőt még ezeknél tovább menni, miután 1848-nak intéz-
kedései csak alap, melyen egy épületet kell felemelni, csak 
a fonal első szála, melyből tovább egész szövetet kell készí-
teni; mindezt avval indokolja, mert a kath. egyház az ál-
lamtól dús javadalmakat kapott, az állam nem engedheti 
tehát, hogy ily javadalmakra idegen fejedelem (a pápa) ne-
vezzen birtokosokat, akivel néha élet-halálra kell liarczolni. 
Igy volt ez mindig, igy legyen ezután is. 

Tek. Tauárky G. urnák is ez volt a javaslata, melyről 
lapunk 11 —12 számaiban szólottunk. Ide megy ki t. Csúthy 
Zs. ur a magyar corpus-jurisból tett idézeteivel is, bevitatni 
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akarván, hogy bizony a magyar állam mindig hozott tör-
vényt a kath. egyháznak, ő tehát soha független nem volt. 
Olvasóink közöl mindegyik első tekintetre is azonnal fel-
fogja, hogy itt élet-halálról van szó, lenni vagy nem lenni. 

Mennyit értek t. Cs. Zs. urnák idézetei, egyik irónk e 
kimutatási fáradságot magára vette, t. olvasóinkkal közölte. 
Tiszt. prot. iróink különösen széles szabadsággal élnek, mi-
kor idézetekkel állnak elő. Tek. B. Mór ur Kollonics érsek 
szájába tett ismert idézetet már meghazudtolta, valótlannak 
vallotta ; mennyit értek t. H. Boldizsár ur idézetei a magyar 
corpus-jurisból a pesti egyetem catholicitása ellen, Grellért 
és Tömöri kimutatta, t. Cs. Zs. sem járt el jobban. Mindez 
részünkről az időközi czélra elég volt ; de hogy olvasóinkat 
meggyőződéseikben mindinkább megerősitsük, lelkesitsük, 
hogy minden további tárgyalások kiindulási pontját megál-
lapítsuk, továbbá, hogy azon ellentétet, mely az egyház örö-
kös és változhatatlan elve és 1848-nak intézkedései között 
rejlik, kiemeljük, altius repetemus, bocsánatot kérve előre 
gyarlóságainkról a tudományos irodalmi téren, és előre ki-
jelentve, hogy az iró gyarlóságai soha se rovattassanak fel 
a szent tárgynak kárára. Tetszett ugyanis tek. B. Mór ur-
nák sept, elején közlött leveleinkről mondani, hogy „ide-oda 
kapkodó, bonyolódott," s ebből következteté, hogy „valóban 
veszett ügynek kell annak lenni, mely mellett allegálva 
tiszta elméjű iró, aminőnek f. P. urat ismerjük, annyira 
kénytelen összevissza beszélni." ]) Megelégszünk, ha olvasó-
ink főszándékunkat megértik, miután sokan tudósabbak ná-
lunknál, és ha főszándékainkat megértettek, a többi előadás 
is könnyen megértetik, a napi szükségek hányattatásai kö-
zött rögtön kellvén válaszolni, mi jogos igényt tarthatunk 
arra, hogy irodalmi gyarlóságaink kegyes elnézést nyerje-
nek, nem ugyan t. B. Mór urnái, hanem olvasóinknál. Ha 
ellenfeleink egy elvnél maradnának, bármilyen volna is ez, 
söt ha reális princípiumok volna, az egész vita egyszerűvé 
válva, világos lehetne ; de mikor t. prot. iróink reális elve a 
symbolumban van, tollúkkal pedig tagadják, megelégelvén 
a formális elvet, a szabad kutatást, kiki közölök más meta-
physikával vagy épen minden metaphysicának hiányával 
áll elő, mikor egyházuukról szólva, annyi előítéletekkel, bal 
véleményekkel, helytelenségekkel, tévelyekkel telvék, annyi 
koholt, nagyított, torzított, természetéből kivetkőztetett, 
úgynevezett történelmi tényeket elősorolnak, s ezekből okos-
kodnak : hol van iró, ki mindezt felfogni, annyi ellenmondá-
sokat egy állításba szorítani, s a vitában egyenes ösvényen 
haladni képes legyen, mikor ellenfele össze-vissza ugrándo-
zik, majd innen, majd onnan kikap valamit, s felhozza, egy 
helyütt állit, más helyütt ugyanazt módosítja, harmadik he-
lyen tagadja ? Aki ellenfelét czáfolattal mindenüvé követi, 
hogy a czáfolat ide s oda fog kapkodni, ennek nem az iró, 
hanem talán a czáfolandó az oka ; elég tisztelet maradván 
az ellenfélre, hogy öt czáfolója az ide s oda kapkodás ve-
szélyével is minden ösvényen követi. Valóban örök igaz-
ságú ügy az, torolhatjuk vissza tudós B. M. urat, mely ellen 
vitázva minden princípiumot kitagadni, minden tévelyt se-
gélyül hivni, minden tényt eltorzitani, s oda, hova nem tar-
tozik, beilleszteni kell. Példa legyen erre tek. B. Mór ur ma-

' ) Prot. 1. 39 sz. 30 sept. 1866. 

ga, aki mégis utolsó czikkeiben nem megvetendő olvasott-
ságot mutatott a kath. hittanulmányokban ; és si haec in vi-
ridi, tek. B. Mór urnái, quid in arido, t. Blázy L. Kovács A. 
vagy Csiithy Zs. uraknál, akik a magyar corpus-jurisból 
akarnak az egyház függetlensége ellen küzdeni, miután cor-
pus-jurisunk az egyház-államiakban maga a corpus juris ca-
nonici. Például tehát, tek. B. Mór ur bizonyítani akarván, 
hogy a kath. egyház dogmatice nem egy, hogy neki nincs 
változhatatlan elve, tehát hogy a kath. egyháznak nincs in-
defectibilitása, felhozza, hogy XIV. Kelemen a jezsuitá-
kat megszüntette, VII. Pius pedig visszaállította. „Tessék 
föt. P—y urnák e két pápai rendeletet összeegyeztetni." 3) 
Ismét, hogy sz. Bemard és aquinói sz. Tamás az Immacu-
lata ellen nyilatkoztak, IX. Pius pedig „a reactio virágzó 
napjaiban" ezt „az üdv elérésére nélkülözhetetlen dogmává 
emelte." „Valóban a r. kath. egyház örökös ugyanazonossá-
gával is csak épen ugy vagyunk, mint az örökös békével."4) 
Mikor főtárgyunk eiső részére sietünk, mily nagy életkér-
dés, lét vagy nem-lét forog e publicisticai vitáknál kérdés-
ben, s részletesen mily ellentét van a kath. egyház és 1848-
nak vallási intézkedései között, és ebben ellenünk felhozott 
ily okokra akadunk, hagyjuk-e érintetlenül ezeket, vagy 
pedig ex história dogmatum tegyünk közzé egy töredéket, 
hogy ily okok többé ellenünk fel ne hozattathassanak ? Ol-
dalúira térünk, ösvényünk szikszeges, szőgzugossá lesz. Ol-
vasóink jól tudják, hogy XIV. Kelemen és VII. Pius bullái 
épen az által nyerik összeegyeztetésöket, hogy mind a kettő 
kiadatott, az utolsó pótolván az elsőnek azon hiányát, me-
lyet reá az iniquitas temporuin rányomott. Rejtély lesz tek. 
B. M. ur előtt ily összeegyeztetés, de előttünk nem rejtély. 
Ellenfeleink az állam uralkodását vitatják az egyház fölött, 
s épen annak tulajdonitható XIV. Kelemen cselekedete, 
mert a világi fejedelmek nyomásának engedett. Ami egyhá-
zias volt XIV. Kelemen bullájában, a jezsuita rend érdemei-
nek bevallása, az egyháztól nyert ápoltatása, az VII. Pius 
bullájában is előfordul, s megegyez egymással; ami világi 
nyomás volt Kelemennél, az VII. Piusnál nem volt, — ami 
nincs egyiknél, az a másikéval ellenkezésbe nem jöhet. Csak 
akkor volna defectibilis, önmagával ellenmondó a kath. egy-
ház, lia tek. B. Mór ur óhajtása szerint, az egyház a világi 
hatalom vezetése alá jutna, mert itt, különösen napjainkban, 
nullús ordo, sed sempiternus horror inhabitat. Ami össze-
ütköző van tehát a két pápa bullája között, annak az állam 
a szülője, nem pedig a szentszék. Es mi összefüggés van az 
egyház indefectibilitása és egy időközi jurisdictionalis intéz-
kedés között ? Ki az, aki ilyenekben indefectibilisnek mon-
daná az egyházat ? Mennyi canon avult el már '? miért lenne 
tartományi vagy megyei zsinat "? minek uj meg uj törvény-
hozás ? Vegyék ellenfeleink az indefectibilitást ugy, mint ezt 
a kath. egyház tanitja magáról, nem lesz semmi ellentét : ha 
ők más értelmet tóinak az indefectibilitás fogalma alá, a ta-
lált ellentétek csak az ö értehnökkel lesznek kiegyezhetet-
lenek, nem az egyház tanával. 

2J „Átalában az ultramontanismusnak egyik legnagyobb vakmerő-
sége, hogy a romai eatholicismust ugy tüntet i fel, mintha ez mindelejétől 
fogva egy és ugyanaz lett volna." Prot, lap 43 sz. 21 oct. 1321 hasáb. 

3) Prot, lap 43 sz. 1322 hasáb. 
U. o. 



Sz. Bernardot emliti, mint bizonyost az Immaculata 
ellen, számba nem véve, hogy, habár ő általa indult meg 
afelőli vita, kortársai ő reá soha nem hivatkoztak. Mabillo-
nius in nota 141 ad ep. 74 s. Bernardi col. 62 igy ir : „Qua-
lis fuerit s. Bernardi mens in hac epistola, non una et eadem 
est doctorum antiquorum et neotericorum sententia. Hujus 
diversitatis causa profluxit ex diversa acceptione vocis ,con-
ceptions', quam aliter neoterici, aliter auctores s. Bernardo 
suppares usurparunt." à) A katholikus hittudományban er-
ről már csak egy vélemény van, s kétszáz éve már senki 
sem hivatkozott reája. Sz. Bernard szavait, először nem vet-
ték az Immaculata tan ellen ; később csak némelyek vették 
olyannak, utoljára senki sem ; t. B. M. ur előtt pedig ma is 
mint bizonyos áll. Es ha mind ugy volna is, amint tudós B. 
M. ur akarná, mikor, mióta lett sz. Bernard ugyanaz ami 
az egyház ? Bernardus fuit sanctus, sed non infallibilis, s ez 
elég. Jó sokat olvasni, de mindazt érteni is kell. Ez áll Aqui-
nói sz. Tamásról is, aki Magist. dist. 3. qu. 1. art. 1 in corp. 
irja „Ad hoc dicendum, quod B. Virgo non ante conceptio-
nem, nec in conceptione ante animae infusionem sanctificata 
sit," tehát cum animae infusione sanctificata, vagy is imma-
culata ; ez a lehozás Aquinóból. Különben ez most mellesle-
ges, az egyház valamint szigorú fegyelmet tart a dogmák 
körül, oly véghetetlen szabadsággal tiszteli a hittudósok ta-
nulmányozásait, védi vitáit. Aquinói sz. Tamás magasan áll 
az egyházban, de soha az egyház fölött, ő fia volt az egy-
háznak, nem pedig egyház maga, abban és annyi tekintélye 
van, mibou és amennyire az egyház tanát előadta. Tek. B. 
M. ur az egyház csalhatatlanságát nem fogadná el, s velünk 
egyeseknek, mint sz. Bernard, sz. Tamás, csalhatatlanságát 
akarná elfogadtatni. Keressen tek. B. M. ur 1854 után egy 
sz. Bernardot, egy Aquinói Tamást, aki az Immaculata ellen 
nyilatkoznék,s felhozott érvei némileg állanának : mind addig 
pedig érvei csak a tudósok között is előforduló dormitatiok 
maradnak, ami prot. t. Íróinknál, valahányszor kath. ügyek-
ről nyilatkoznak, oly szomorúan gyakori, sőt mondhatnánk, 
napirend. 

Hogyan ne lenne t. prot. íróinkkal vezetett vita ide-
oda kapkodó, mikor a czáfolatnak toties quoties a hittanul-
mányok egész mezejét kell bekalandozni ? 

Legyen ez csak előleges kitérés annak megismerteté-
sére, mily hittani készültség áll ellenünkben, mely még azon 
politikai elvet is vitatja, hogy az állam uralkodjék a kath. 
egyházon, ezt ne ereszsze ki vaskörmei közöl, különben az 
állam meg nem él. 

Ellenfeleink szeretnek még mindig némi ellentétet, sőt 
ellenségeskedést látni az állam és a kath. egyház között, 
melyek egymással szünet nélkül háborúskodásban élnek ; az 
állam fő érdeke tehát magában az egyházban magának hí-
veket szerezni, és pedig a püspöki karban, másképen nem 
fogja vívhatni az élet-halál harczot. „Ki kívánhatta volna 
józanul a fejedelmektől, igy ir tek. B. Mór ur, hogy biro-
dalmi javadalmaik leggazdagabb birtokosait, az államélet 
föfőtényezőit oly idegen hatalom kezéből (a pápa) vegyék, 

5 ) V. ö. De immac. B. V. Mariae conceptu, Perrone p. 98. ed 
Monast. 1848, — és Lopusny Ferencz kanonok urnák 1855-ben mondott 
academiai mélyen tudományos beszédjét, mely akkor nyomtatásban 
megjelent. 

mely ellenök nem egyszer szállt élet-halál-harczban sikra ? 
Ki kezeskedett volna nekik, hogy az idegen hatalom crea-
turái, nem ellenök fordulandanak-e a próbáltatás órájá-
ban ?" Nem tekintve arra, hogy a canonok szerint a káp-
talan választ püspököt, s a pápa csak megerősíti s püspökké 
való felszenteltetésébe beegyezvén, ezt joghatósággal felru-
házza; nem tekintve arra, hogy az igy megválasztott s fel-
ruházott püspök azon fejedelemnek alattvalója, kinek biro-
dalmában püspök, ki fölött tehát a polgári törvények álla-
nak ; nem tekintve, hogy a megválasztott rendesen mái-
megválasztatása előtt a haza polgára volt ; arra sem tekintve 
végre, hogy ha a fejedelem nevez is püspököt, mindig a pá-
pa az, aki a szó szoros értelemben püspökké teszi ; tehát a 
politikai számítás lényegesen mit sem nyert, mivel a püspök 
utoljára is mindig a pápa creaturája marad. Dei et aposto-
licae Sedis gratia episcopus, soha pedig Dei et apostoliéi, 
christianissimi, vagy fidelissimi regis gratia, egyházi személy 
egyháztól kapván küldetését, hatalmát, joghatóságának ki-
tűzött körét : mindezeket nem tekintve, mindezeknek tart-
hatatlanságát be nem látva, számításaik hiu voltát fel nem 
ismerve, követelik, hogy ami legfőbb, a püspökkinevezés, 
azt az állam birja, gyakorolja, nem egyházi, de világi indok-
ból, mert a püspökök birtokosok, — nem egyházi, de politikai 
czélra, hogy az államnak creaturája az egyház feje ellen, az 
egyház jogai, szabadságai ellen, az állam részére álljon, az 
állam részén az egyház ellen harczoljon. Nyilt vallomás, 
csakhogy aljas küldetés, nemtelen hivatás az állam ily crea-
turáira. Mert legyen a püspök, mikint kell, igazán püspök, 
el nem árulja ez az egyházat, ha tízszer is püspöknek ne-
vezte volna ki, nem egy de tiz fejedelem ; „numquam inci-
disti in episcopum" mondá sz. Bazil Valens császárnak ; 
„nem tudom, mondá Soult tábornok, eme püspökök, mikor 
még kanonokok, mind csókolni való emberek, könnyen bán-
hatni velők ; de mihelyt a Szentlélek megszállja őket, nem 
lehet velők birni." Mit használt tehát, hogy fejedelem kér-
vényez valakit a pápától püspöknek, ha a püspök igazán 
püspök, aminek lennie kell ? Ha valaki püspök létére nem 
az, minek lennie kell, bár ki nevezte volna ki, senki sem 
épithet reája. Tetszik ellenfeleinknél minden püspökben ké-
pességet tételezni fel az egyház elárulására, s ennek tökéjét a 
fejedelmi kinevezésben keresik; másrészről minden püspök-
ben hazaárulót sejtenek, azért ellene a kinevezésben véd-
veket keresnek. Követeljen, parancsoljon az állam olyast, 
ami az Isten jogaival az egyházban nem ellenkezik, minden 
püspök az országban első fog példát adni az engedelmes-
ségben : ha Isten ellen parancsol, vagy követel valamit az 
állam, nemcsak a püspök, de a legutolsó hive is az egyház-
nak felelni fogja : ,ezt nem tehetem.' Akarjon az állam bé-
kében lenni az egyházzal, engedje ezt saját szent körében 
működni, minden püspök püspök lesz, s az állami hatalom 
első tisztelője ; de azon államárok, kiknek nézeteit tek. B. 
Mór ur t. Tanárky Gedeonnal képviseli, a jó püspökben el-
lenséget látnak, azért rosz püspököt kívánnak, s hogy ezt 
megnyerhessék, ők akar ják püspöknek nevezni, magok ré-
széről pedig ezen államárok gonosz szándékokat táplálnak, 
azért félnek az igaz püspöktől. Így valóban félhetnek, csak-

6) Prot, lap, 39 sz. 1225 hasáb. 



hogy ilyenkor a jó püspök nem az államnak, melyet, mint 
isteni hatalmat mindig tisztel, hanem azon gonosz szándé-
koknak, követeléseknek lesz ellensége, melyeket az állam ne-
vében, ennek hütelen szolgája, az egyház elébe tesz. Nyilt 
titkok ezek, valahányszor az államárok a püspökség ellen 
véd vet keresnek ezeknek kineveztetésében ; nyilt titkok 
ezek, hogy gonosz szándékkal vannak az egyház irányá-
ban: azért a dolog természetén kivül uj indokot nyerünk, az 
egyház szent jogait a veszély félelmének nyomása alatt an-
nál erősebben védelmezni. Nekünk más fogalmunk van a 
püspökségről, más az állam ügyeinek kezelőiről is ; t. B. M. 
ur az állam főszolgáit fő maehinatoroknak, a püspököket 
egyház-árulóknak tünteti fel. 

A kath. püspökségnek ily alacsony fogalmai, az állami 
érdekek ily szűkkeblű számításai azok,'melyekre hivatkoznak 
ellenfeleink, mikor az állam uralmát az egyház fölött meg-
állapítani akarják. 

Gazdag javadalmak ! Ezek volnának tehát az állam 
jogkövetelésének a szülőoka, támasza ? Vannak az állam-
ban a püspöknél gazdagabb polgárok is, terjedelmesebb ja-
vadalmak birtokosai: váljon követel-e, követelhet-e az állam 
ezek fölött több jogot, semmint más kisebb birtokú polgá-
rok fölött ? Követel ugyan több adót tőlök, ami a birtokot 
terheli, nem pedig a személyt A birtok törvény alatt lehet, 
anélkül hogy a személy, a birtokos volna törvény alatt. A 
belga királynak nagy birtokai vannak Magyarországban, 
nagyobbak, mint bár melyik püspöknek, birtokai terhelvék, 
személye ment a magyar törvénytől, s nem is lesz magyar 
prokátor, aki a birtokolási jogból Magyarországnak jogot 
követelne, hogy a belga királyt Magyarország válaszsza ; 
nincs szinte prokátor, aki a herczeg Eszterházyak birtokába, 
valahányszor a család feje meghal, jogot követelne az ál-
lamnak, hogy az uj örököst az állam nevezze, csupán mivel 
e birtok nagy. Lehet, hogy az állam feje nevez püspököket, 
lehet erre kétségtelen joga is, d e e jogot soha nem adta, soha 
nem adja a püspöki szék nagy birtoka. Más ezen jognak 
kútfeje, más még az indoka is és czélja. 

Ami külföldön, az van hazánkban is. Az állam elsza-
kad az egyháztól, felmondja minden kötelességeit az egy-
ház iránt, mégis azon jogokat követeli, sőt többet, mint me-
lyekkel a ker. kath. állam birt. Birtokért, javadalomért az 
egyház soha semmi jogokat nem adott saját körében senki-
nek, hacsak annak jó szándékáról nem lett biztos, aki ily 
jogokkal felruházandó volt. Logice nem lehetetlen, tegyük 
fel tehát a párisi Orient összead tízmilliót, ezen Chinában 
nagy fekvő birtokot vásárol, adományozza ezt a pápának a 
chinai kath. püspökök javára, meg fogja-e kapni azon püs-
pökségekre a kinevezési jogot ? Soha, mert a kőmivesi Ori-
ent jó szándékáról az egyház nem lehet biztos, javadalom 
adományozásaért neki jogokat nem fog adni, különben a 
párisi Orient Garibaldit nevezné kath. patriarchának Chi-
nában. A baltimorei érsek és primás, ugyszinte a new-yorki 
püspök több fekvő birtokot bir, és pedig saját személyének 
nevére beirva a telekkönyvbe, semmint bár mely magyar-
országi püspök, abból tartván el egész megyéjének templo-
mait, iskoláit, papjait, és tanítóit : követelte-e valaha az 
Egyesiilt-államok elnöke a kath. püspökök kinevezési jo-
gát ? Angolországban birtokos a kath. püspök és pap, köve 

teli-e a király e kinevezést ? Az indiai, a canadai püspökök 
úgynevezett asztaldijait fizeti az angol kormány, a mayno-
othi papneveldét 600,000 fton tart ja fön ; mégis sehol sem 
akar püspököt nevezni, még az utolsó kályhafütöt sem a 
maynoothi papneveldében. Poroszországban is nem megve-
tendő birtokaik vannak a püspöknek, az államtól, az egy-
kor elrabolt egyházi javak kárpótlási czimén, évenkint 
több ezer tallért kapnak, a porosz királynak eszébe 
sem jutott ily kinevezési jogot követelni. Francziaország-
ban nincsenek birtokaik a püspököknek, mégis a császár 
nevez püspököket. A püspökök kinevezési joga tehát sem-
miképen sem ered a javadalmazásból, vagy a birtokból. Bir-
tok és birtok között nincs különbség, legyen bár a birtokos 
egyházi vagy világi személy ; ugy szinte a birtokjog is 
ugyanaz a kisebb birtoknál, mely a lognagyobbnál, ha bir-
tok jogot adna a kinevezésre, akkor az állam egyedüli 
kegyúr lenne, s az utolsó capellania localist, vagy altariát is 
ő töltené be. Ezen az elméleten a jura regaliakról már ré-
gen túlestek franczia testvéreink, hegy ezeket ma melegítik 
fel a szabadelvűek, csak annak a jele, hogy az ő haladásuk 
hátrálás, az ö emelkedésök sülyedés, az ő szabadsági buz-
galmok oly dolgokat is zár alá akar venni, melyek világi czim 
alatt soha zárt nem tűrnek. Mondhatjuk tek. B. Mór urnák, 
s elvtársainak : olvasóinknak tik szónokoltok leghatályo-
sabban az én elveimre. Akarnák, hogy a püspökök lázadja-
nak fel a pápa ellen, Lloyd erről dicsérte, vagy inkább rá-
galmazta a meghalt primást, — hogy a papok lázadjanak fel a 
püspökök ellen, minden ilyen pap védelmet talál, sőt bizta-
tást a szabadelvűeknél, — hogy a hivek lázadjanak fel lel-
kipásztoraik ellen, ezt különös örömmel szokták fogadni ; 
mindenki lázadjon fel tehát saját egyházi elöljárósága ellen, 
mivel oly állam, mely világi czélokra jogokat akar az egy-
házban, maga lázad fel az isteni rend ellen. 

De a birtokot a haza adta. Igen, a király. Ez a birtok-
szerzésnek egyik módja egész világon. A király adta, mert 
adni joga volt, a hazai törvény ezt tisztelte, mert kötelessége 
volt. Ki adta a birtokot, ez az államnak ismét semmi jogot 
nem ad viszonyosságból. A porosz király több adományo-
zásokat tett a kath. egyháznak, nem követelt, nem kapott 
ezért semmi jogokat : cs. kir. ap. Eölségünk több örökös 
adományozásokat, segélyezéseket adott, s mint a lapok laj-
stromozzák, szünet nélkül adományoz is a protestánsoknak, 
még sem szerez több jogokat magának a prot. vallásfeleke-
zetre, semmint ezek nélkül is birt. A jogosan adományozott, 
a jogosan szerzett birtok a birtokosnál marad, bár mily po-
litikai változások történnek is. Ne jött volna csak a prot. 
vallás oly későn e hazába, tudta volna csak magát a hazai 
nemzeti élettel homöonisálni, vele egyet tenni, mint a kath. 
egyház, — ne élt volna mindig külön életet, vagy egy szóval, 
ha szabad oly gondolatnak szavat adni, melyre elrettenünk, 
aratott volna csak a reformatio hazánkban oly eredményt, 
mint Szászországban,Dániában,Angolországban: akkor az or-
szágos javadalmazási nemet ö is használta volna, mikint 
használta Erdélyben, s Bethlen, Rákóczy alatt az ismert hat 
vármegyében is Magyarországban. De azért, hogy a prot. 
vallásnak Erdélybon országosan adományozott javadalmai 
vannak, hogy némely vallásos birtokai Magyarországban 
is be vannak codificálva a bécsi és linczi békekötések §§-ai-
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ban, a magyar királynak még sem születtek ezekből uj 
jogai a protestáns vallás ügyeibe, épen ugy mint a ka-
tholikus szászországi királynak a protestáns egyház ügye-
ibe. Sem a birtokból, melyet az egyház bir, sem az ado-
mányozásból, mely az egyháznak javára tétetik, sem ab-
ból, hogy az adományozást a király adja, a törvény be-
lajstromozza, nem ered semmi jog az államra vagy ennek fe-
jére az egyház belügyeibe. Más kútfő az, melyből e jogok 
eredtek, s épen ez az, mire ellenfeleink, midőn 1848-nak 
vallási intézkedéseit védve; 1848-i államnak azon jogokat 
követelik, melyekkel az 1848 előtti állam birt, nem akarnak 
figyelni. Ok jogokat akarnak az egyházban világi indokból, 
világi érdekekre, világi ezélokra,— sőt egyházi jogokat akar-
nak maga az egyház ellen, nemtelen czélra, hogy oly püs-
pöke legyen az egyháznak, aki legelső alkalommal az egy-
házat prédára engedi. Az egész kath. egyház a gyanúsok 
törvénye alá vettetik, minden papja, minden jó 'hive haza-
árulási gyanúban marasztaltatik el, akik ellen csak ugy le-
het megóvni magát, ha a püspök nem a pápa, nem az egy-
ház, hanem az állam creaturája. Mig nem püspök, minden 
pap előttök hazaáruló ; mikor a pap püspök lett, követelik, 
hogy az egyházat árulja el ő nálok, legyen canis mutus non 
valens vagy non volens latrare. Ily fogalmakkal jár alá s fel 
a szabadelvüség a kath. .püspökségről, egy szóval a kath. 
egyházról. Ellenfeleink adják e fogalmat elénkbe. 

Vagy állami institutio az egyház, vagy ettől egészen 
külön társadalom. Ha állami intézmény, akkor ne a fekvő 
nagy javadalmakból kell eredvényeztetni a kérdéses jogo-
kat, hanem az állam észméjéböl : ha külön társadalom, vagy 
is külön erkölcsi személyiség, akkor a két erkölcsi szemé-
lyiség, egyház és állam, csak ugy bírhatnak egymásnak kö-
rében némi jogokat, ha a két személyiség akaratja ezeket 
egymásnak kölcsönösen megadja. A jogoknak nincs más 
kútfeje mint az Isten és az ember akaratja. Ellenfeleink ezt 
mellőzve, az államnak az egyház birtokaiból kovácsolnak 
jogokat, s mig csak ezeket ki nem ereâzti kezéből, addig az 
államnak ezen jogokat követelni fogják. Szép, miután a 
haza bölcsőjét ringattuk, miután a hazát ezer éven át nevel-
tük, miután minden műveltségének elemeit mi rakuk le, 
most elereszt, most mehetünk a pusztába. Mi ezer évesek 
vagyunk, az államtól elszakadni nem akartunk, 1848 taná-
csaink ellen jött létre, vallási intézkedései ellen ma is tilta-
kozunk, mi maradunk magunkra hagyatva ugy amint va-
gyunk. Ami ellenünk jön létre, és nem változtathatunk 
rajta, hozzá mérve intézzük saját ügyeinket. Ez a természe-
tes következtetés. 

Ellenfeleink püspökeinket a gyanúsok törvénye alá 
vették,legyen az bárki, mihelyt püspök, előre kell ellene gya-
nakodni, azért a kath. püspökséget, mint gyanúst, az állam 
különös törvénye alatt kell tartani. Ezen alacsony foga-
lom ellen nem csak a kath egyház, hanem a magyar papság 
egész múltja a legünnepélyesebben tiltakozik. Ellenpéldá-
kat nem hozunk fel, mivel requisitoriumokkal czélhoz soha 
sem jutunk. Ami végre a pápai hatalmat illeti, mintha ez 
idegen volna, ez ellen már nem mi, de a józan ész fog tilta-

kozni. A pápa az egyház feje, hol van tehát annyira otthon 
mint az egyházban? A pápa lelkismereteinknek vezére, hol 
van otthon, ha nem lelkismereteink vezérletében? Az 
egyházban a pápa sehol sem idegen fejedelem, mindenütt 
saját országában van. Idegen hatalom a püspökre nézve a 
minister: ne legyen tehát a püspök idegen hatalom creaturája. 

Elég első állításul, bevezetés gyanánt a többire, hogy 
nálunk ugyanazon törekvés van, mely külföldön széltében 
s mely ellen testvéreink élethalálra küzdenek : az egyházat 
az állam alá vetni, rajta uralkodni, vagy is az egyházat 
életének fő nyilatkozataiban megfojtani. Tetszenék az egy-
ház, ha nem volna egyház. Sokat tett az egyházban, sok 
joggal birt a ker. kath. állam, többet követel a természeti 
észállam : az gyakorolta azon jogokat az egyház javára, 
mint episcopus externorum, ez gyakorolni akarja saját ja-
vára, mint lupus internorum. 

Lássuk, mi ez igazán ? • (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Horváth Ferencz, a bajai gymnasium igazgató tanára, 

hittudor, ,Unio' czimü könyvnek irója, melylyel a Horvátb 
kalocsai kanonok alapítvány pályadiját elnyerte, munkás 
életét, hosszabb betegeskedés után az irgalmas szerzet budai 
házában oct. 29-én ajtatos halállal bevégezte. 

A franczia lapok római tudósítói írják hogy a szent-
atya az őszes püspöki kart jövő év jun. 29-ére Romába 
meghívta szent Péter apostol 18 százados ünnepére, mely al -
kalommal a boldogok közöl többen a szentek névsorába 
is be fognak igtattatni. E meghívás feltételes volna, ha 
azon ideig a gonoszok az ő szentségtörő munkájokat be 
nem végzik ; de IX. Pius biztosan számol reá, hogy addig 
nincs mitől félni, mintha isteni sugallata volna, hogy ne féljen 
semmit. — Megható volt, midőn a nápolyi király hivei hó-
dolatra mentek törvényes királyukhoz. Köztök volt 20 szám-
űzött püspök is. A király mondá •• örülök, hogy látom, de 
jobban kívánnám, ha megyéjében volna, mert az egyház 
ügye előbbre való saját ügyemnél. — „Az egyházügye 
előbbre való az én ügyemnél," valóban királyi nyilatkozat; 
de akkor kell-e ezt tudni és vallani, mikor a trónról elűzet-
tünk ? r 

É r t e s í t é s . Tisztelettel jelentem t. pályatársaim s 
aláiróimnak, hogy „Gyászbucsúhangok" czimü versgyűjte-
ményem Kertész József ur nyomdájából a mű kiállithatására 
teljesen felszerelt egri lyceumi nyomdájába tétetett át, hol 
munkába vétetvén, január hóban a legdíszesebb kiállításban 
fog onnan kikerülni. Szeged November 6-án 1866. Chilko 
Sándor, Szeged belvárosi kántor. 

Szerkesztői tudósítás. 

Bizony hever, önnek megjelenése mozgásba hozhatná. A fogadta-
tástól nincs mit tar tani , s ő t . . . . A levelet az illetőnek csak ,Budavár 
az országházban' kell czimezni. Most i t ten van. Sietni kell, és otthon 
szem alatt tar tani , mily rendben rak ják a szénát . 

B— cz. Zs. Köszönet; Isten fizesse meg ; maradok ; — buzgóság ! 
Dabit Deus inerementum ! 

Kegyes adakozás. 
Szombathelyi megyéből egy káplán a szontatyának . 1 f r t . 25 kr . o. é-

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALASTHY PAL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben 4 frt . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLVÚIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, november 17-én. 4 0 . II. Félév. 1866. 

T A R T A L O M : A teremtés, térmészet-bölcsészeti szem-
pontból. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A teremtés, 
t e r m é s z e t - b ö l c s é s z e t i s z e m p o n t b ó l . 

„Die exakte Naturwissenschaft hat bewie-
sen, dass das organische Leben auf Erden 
einen Anfang hat te ... Nie wird es der Che-
mie gelingen, oino Zelle, eine Muskelfaser, 
einen Nerv, mit einem Wor te , einen der 
wirklich organischen, mit vitalen Eigen-
schaften begabten Tlieile des Organismus 
0 1er gar diesen selbst in ihrem Laborato-
rium darzustellen." — Liebig, Chemische 
Bl iefe, 23 Brief. 367. lap IV. kiadás. Leip-
zig und Heidelberg. 1859.1-ső kötet.. 

II. 

Mily uton, mily erő befolyása alatt jött létre 
az első élő lény, az első szervezet? 

E kérdésre a legrégibb időktől korunkig sokan 
a természettudósok közöl az úgynevezett „generatio 
aequivoca, vagy originaria" „önképződés" tanával 
feleltek, mely tan mellett és ellen már több izben 
nagy vitatkozások támadtak a tudósok között. A 
generatio aequivoca tana szerint a szerves élet a föld 
szervetlen anyagából, szervetlen (physikai s vegyi) 
erők hatása által keletkezett, minden más előbbi lét-
föltétel, szülők, elődök nélkül; vagy mint Huxley 
mondja: őseink körülbelül a 17-dik századig azon 
jó hiszemben voltak, hogy némely növények és 
állatok rothadó maradványaiból apró férgek támad-
nak önmaguktól. Például a napra kitett s rot-
hadásnak induló húsban csakhamar mutatkozó 
nyűveket, (pondró, kukacz) az önképződés teremtő-
erejének tulajdoniíák. A kérdést tehát igy tehetni: 
szerves lények csak rendes uton, tojás vagy csira 
által származhatnak-e egymástól, vagy pedig — ge-
neratio aequivoca — az önkényes képződés által, 
minden tojás vagy csira nélkül szervetlen anya-
gokból is létrejöhetnek ? 

A természetrajz megalapítója Aristoteles, ki bá-

mulatraméltó elmeéllel vizsgálta az állatok fejlődési 
történetét, minden tartózkodás nélkül megállapitja 
az önképződést. Szerinte nemcsak a bélféreg (gi-
liszta), hanem a legtöbb puliányok, harmat, iszap, 
ganéj, fa, hús és egyéb anyagokból, generatio aequi-
voca utján jöttek létre. 

Sőt az angolnát is ily módon származtatja, mely 
szerinte földi gilisztából, ez pedig iszapból keletke-
zik, s állítja, hogy némelyek látták, midőn az angol-
nák ily állatokból kiváltak.1) 

Diodorus Siculus, kit nem ugyan mint termé-
szetbúvárt idézek, emliti az egyptomiakról, hogy 
ezek állítása szerint Theba környékén néha egerek 
támadtak a földből, ezek némelyikénél a fej, mell s 
előlábak teljesen kifejlődvék, mig a hátsó rész föld 
vala ; ez adatból Diodorus Siculus azt következteti, 
hogy az emberi nem is azon vidéken keletkezett. 

Aelianus az „állatok története1' munkájában 
szinte em!iti,hogy Nápolyból Dikäarchäba utazván, 
békákat láta, melyeknek előrésze már ki volt fejlődve, 
mig hátsórészük bizonyos iszapanyagnak látszék. 

Ismeretesek Ovidius metamorphosisai, melyek-
ben Pythagoras bölcsészeti tanait dolgozá föl. Töb-
bek között a Lykaon vétkei miatt vizözön által 
eltörlött emberi nemet, a Deukalion és Pyrrha által 
hátuk mögé hajigált kövekből, származtatja : 

„Ossaque post tergum magnae jactate parentis— 
(Quis hoc crediderit, nisi sit. pro teste vetustas?) 
Saxa. . . . 

Ponere duritiem coepere suumque rigorem, 
Mollirique mora, mollitaque ducere formám,.,. 
Inque brevi spatio, superorum numine, saxa 
Missa viri manibus faciem traxere virorum, 
Et de femineo reparata est femina jactu." 

Az állatok és növényzet keletkezését folytató-
lag, igy irja le : 

') História animalium. Kezemnél a német fordítás van 
Starktól : Naturgeschichte der Thiere. Frankfur t , 1816. V,. 
17, 25, 26 és VI. 15. 
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„Cetera diversis tellus animalia formis 
Sponte sua peperit."2) 

Hasonlóul ismeretes Virgil Greorgiconjában a 
méhek keletkezése: 

„Quatuor eximios praestanti corpore tauros 
Ducit, et intacta totidem cervice juvencas. 
Post ubi nona suos aurora induxerat ortus, 
Inferias Orphei mittit, lucumque revisit. 
Hic vero subitum ac dictu mirabile monstrum 
Adspiciunt, liquefacta boum per viscera toto 
Stridere apes utero, et ruptis effervere costis : 
Immensasque trahi nubes ; jamque arbore summa 
Confluere, et lentis uvam demittere ramis."3) 

Az ily önképződés által származásbani hit e 
régi Íróktól kezdve egész korunkig feltartotta magát, 
s idő folytán a kereszténység legnagyobb hittudósai 
sem találták a generatio aequivoca tanát elveten-
dőnek. 

Szent Ágoston a mózesi teremtéstörténet értel-
mezésénél, azon kérdést teszi, váljon egynémely kis 
állatkák is az 5-ik és 6-ik napon teremtettek-e, vagy 
később rotbatag testekből származtak? Mert sok 
állatok, folytatja mintegy felelve a kérdésre — meg-
romlott, poshadt vizből, a föld kigőzölgéséből, állati 
hullákból, — mások ismét rothadt fa, növény és 
gyümölcsökből támadnak. Mondhatni tehát, hogy 
azon állatkák, melyek más állatok hulláiból szár-
maznak, azokkal csak potentialiter és materialiter 
teremtettek ; mig a viz és földből származókról 
minden tartózkodás nélkül elmondhatjuk, hogy az 
5-ik és 6-ik napon teremtettek.4) 

Aquinói sz. Tamás visszautasítja ugyan Avi-
cennának azon nézetét, mely szerint minden állatok 
mag nélkül, csupán az elemek bizonyos meghatáro-
zott vegyüléke által keletkezhetnének, de azt nem 

2) Die Metamorphosen des P. Ovidius Naso. Erklär t 
von Moritz Haupt. Berlin. 1862. Liber. I. 400—451. 

3) Georgicon. IV. könyv. 549—558. Bibliotheca lat. 
classica, sive collectio auct. class. Virgilius Maro. III. 
publicavit Chr. Gottl. Heyne. N. E. Lemaire. Parisiis. 1. 
vol. MDCCCXIX. 

4) Nonnulla etiam de quibusdam minutissimis animali-
bus quaestio est, utrum in primis rerum conditionibus creata 
sint, an ex consequentibus rerum mortalium corruptionibus. 
Nam pleraque eorum aut de vivorum corporum vitiis vel 
purgamentis, vel exlialationibus aut cadaverum tabe gignun-
tur. etc, Patrologiae Cursus completus. S. Aurel. Augustinus. 
Opera omnia, tom. III. pars prior. „De Genesi ad litteram. 
Liber III. cap. XIV. 22. 23. 24. — pag. 288 — 289. Migne-
féle kiadás. 

tagadja, hogy némely állatok rothadt növények és 
állathullákból támadhatnak.5) 

A hires jezsuita, Bonanni Fülöp,apuhányokról 
1864-ben Romában „Recreatio mentis et oculi in 
observatione animalium testaceorum curiosis naturae 
inspectoribus italico sermone primum proposita, 
nunc denuo latine oblata etc. Romae, 1664," czim 
alatt kiadott munkájában az önképződésrőli tant 
védi több természetbúvárok megtámadásai ellen s 
tényekkel igyekszik azt bebizonyítani. 

E munka különösen Redi ellen volt intézve, ki 
néhány évvel előbb „Expérimenta circa generatio-
nem insectorum" könyvében a régiek önképződés-
rőli tanát egészen alaptalannak bizonyitá, mert 
szerinte még a legkisebb állat is tojás vagy nyűből 
jön létre, melyeket a már élő állatkák a rothadó 
hús vagy más anyagokba leraknak. 

Ez egyházi irókat csak azért emlitém, hogy 
lássuk, miszerint a generatio aequivoca nem bir 
theologiai jelentőséggel mindaddig, mig ez elmélet 
ugy értetik, hogy a szerves lények egy a termé-
szet fölött s kivül álló mindenható teremtő által 
terményző erővel ellátott szervetlen ős alapanyag-
ból önmagoktól, azaz pusztán a természetnek maga-
sabb eredetű terményző ereje által, vagy pedig tojás 
és nyüvekből származnak. A generatio aequivoca 
ilyetén felfogásával nem foglalkozunk, minket azon 
pantheistico-materialisticus felfogás érdekel köze-
lebbről, mely szerint szervetlen anyagokból egyedül 
szervetlen physikai és vegyi erők hatása által szer-
ves élet keletkezhetik, s pedig leginkább a követ-
keztetés miatt, melyet a vélvből az anyagelvi ter-
mészettudósok vonni szoktak; mely szerint a szer-
vetlen és szerves világ között nincs határvonal, 
hanem a szerves élet még legtökélyesebb fejlődési 
fokán az emberben annak szellemi életében is 
egyedül a physikai s vegyi erők hatása alatt szer-
vetlen állományból fokozatosan, önmagából, minden 
természetfölötti közreműködés nélkül jön létre. 

à) Ad primum ergo dicendum; quod Avicenna posuit 
omnia animalia posse generari ex aliquali elementorum 
commixtione absque semine etiam per viam naturae. Sed 
hoc videtur inconveniens unde illa quae naturaliter ge-
nerantur ex semine, non possunt naturaliter sine semine 
generari. E t hoc ideo dicendum est aliter, quod in naturali 
generatione animalium princípium activum est virtus forma-
tiva, quae est in semine, in iis, quae ex semine generantur, 
loco cujus virtutis in iis, quae ex putrefactione generantur 
est virtus coelestis corporis." Summa I-a part. Quaest. 
L X X I . 1184—1185. lap. 
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E következtetés folytán, melyet Darwin világhírű 
könyvében6) rendszerré emelt, s mely napjainkban tudomá 
nyo8 hatalommá nőtte ki magát, s melynek ismertetését egy 
jövö közleményre tartom fe l , — a generatio aequivoca 
tana nagy horderejűvé leszen, mert ez ily értelemben egye-
nes ellentétben áll az anyagtól különtermészetű, örök életű 
isteni lehellet, azaz a lélekkel, amint az a mózesi teremtés-
történetben az ember teremtésénél leíratik, s kíméletlenül 
rombolja le erkölcsiségünk, hitünk, reményünk alapjait. 

Azért fontos kérdés ránk nézve : váljon önképződés 
átalában jön-e elő a természetben, habár a szervezet leg-
alantabb fokán az ázalagoknál, vagy pedig az egész tan, 
mint a tudományos vizsgálódások eredményeivel ellenkező, 
elvetendő ? 

E kérdésre megtaláljuk a feleletet, ha az önképzödés 
tanának fejlődési mozzanataira, melyeket Bonannival el-
hagytunk, — újból visszatérünk. 

Redi olasz tudós volt az első, ki igen egyszerű kísér-
letek által megdönté az addig föltétlenül alaposnak hitt 
vélvet. — Ugyanis betakart egy darab húst igen finom 
fátyollal, és kitevé a levegő és egyéb előbbi befolyásoknak. 
Az eredmény lön, hogy semminemű férgek nem jelentkez-
tek. E kísérlet folytán kimutatá, hogy az ily alkalmakkor 
jelentkezni szokott nyüvek azon férgektől származnak, 
melyek tojásaikat a szabadon álló húsra rakták , hol azok a 
nap melege által kiköltettek; mig a fátyol által a férgek a 
húshoz férhetésben akadályozva lévén, a nyüvek is kima-
radtak. E kisérletek folytán az „omne vivum ex ovo" elv 
átalánosan elfogadtatott, s Redi egy jó időre megdönté a 
generatio aequivoca tanát. Majd feltaláltatott a nagyító 
iiveg, s az ezzel tett vizsgálódásokból kitűnt, hogy az ismert 
élő lényeken kivül szabad szemmel nem látható parány-
állatok (ázalagok, Infusionsthierchen) milliárdjai hemzseg-
nek a természetben mindenütt elannyira, hogy a híres 
hollandi delfti tudós Leeuwenhoek „Arcana naturae. Delphis 
Batavorum 1695" könyvében azokat a világ eleven pará-
nyainak nevezé. Igy, ha bors vagy szénát teszünk vizbe, 
néhány nap múlva a vízben ezer meg ezer, nagyító üveggel 
látható ázalagok úszkálnak. 

E tények újra feleleveniték az önképzödés tanát, 
melynek fö védői az angol Nedham, a franczia Buffon és a 
híres göttíngai tanár Treviranus lőnek. 

A vita oly hevesen folyt, hogy sokan a tudós vitázok 
közöl egészen a felhevült képzelem országába ragadtattak. 

Nedhaam Redi ellenében, több kisérletek folytán, fel-
állitá hires tételét : „datur vis productrix" azaz : a természet 
bir szerves életet előidéző erővel. 

Szerinte a vizben nagyitó üveggel látható ázalagok a 
vizben rothadó szervetlen testekből, a nap-sugarak hatása 
alatt, keletkeznek. Treviranus „Biologie oder Philosophie der 
lebenden Natur." Göttingen 1802—22. 6 Bde. (II. köt. 
267 — 377. lap.) munkájában hosszasan bizonyitgatá, hogy 
minden növény és állat sejtekből áll, melyek pállasztás, 

Darwin 1859-ben adta ki : „On the origin of species" munkáját , 
melyet Bronn : „Über die Ents tehung der Arton im Thier- und Pflanzen-
reiche durch natürl iche Züchtung etc." Stut tgart , 1860. czim alatt fordí-
tott németre. 

(maceration,) vagy áztatás által egymástól elválnak és ön-
állóan megelevenednek ; sőt — mint irja — több barátai 
szeme láttára egy darab marhahúst apró legyekké változ-
tata, melyek vidoran szálltak odább. 

Még mulatságosabb Grindel, ki egész komolysággal 
állítja, hogy egy csöpp harmatban két hüvelyk hosszú békát 
hozott létre. Legtöbbre vitte a teremtés mesterségét az angol 
Crosse Bromfieldban, ki jegeezülési kísérleteket tevén, egy 
erős Voltaféle villanyüteget viz és sósavval feleresztett 
kovasavas haméleggel hozott összeköttetésbe. 14 nap múlva 
a nemleges saroknál a várt jegeczek helyett a kisérlettevő 
nagy meglepetésére apró szemölcsök (Warze) úszkáltak, 
melyek napról napra növekedvén, a 18-dik napon vékony 
szálakat bocsátának, melyek a 26-ik napon nyüvekké fej-
lődtek s a felfedező nevétől Acarus Crossiinak neveztettek 
E kisérletet még nagyobb gonddal ismétlé Weekes s Crosse 
mellett nyilatkozott. 

Azonban a jámbor angolok nagyon megbotránkoztak 
e teremtési kísérleteken, s a felfedezőt eretnekséggel, isten-
tagadással vádolták, istentelenségnek nyilvánítván még a 
gondolatot is, hogy ember által készített kísérleti eszköz 
képes legyen állatokat létrehozni. 

Crosse erősen állitá, hogy őt a teremtői dicsőség nem 
csiklandozá, mert ez állatok tudtán kivül s akarata ellenére 
támadtak a Voltaoszlop villanyfolyamának kitett haméleg-
ben ; hogy ő nem teremtője ez állatkáknak, s csak azon 
föltételeket állitá össze, melyek az isteni teremtő által a 
természetbe rejtett teremtő erőt (Needham vis productrix) 
működésbe hozzák. 

Mennyire nyugtatá meg az angol kedélyeket e distin-
ctio, nem tudom. Az bizonyos, hogy ezen s hasonló kisér-
letek ismét sok párthívet szerzének a generetio aequivoca 
tanának ; kiknek számát főleg Némethonban csak növelé a 
königsbergi tudós tanár Burdach : „Die Physiologie als 
Erfahrungswissenschaft, Königsberg. 1826" munkája által, 
melyben az önképződés tana mellett hevesen küzd. O egy 
lombikba márványt tett, leönté lepárolt vizzel; a lombik 
üresen maradt részét megtölté közönséges levegő, vagy 
éleny és könenynyel ; ekkor kitevé a napra. Nemsokára fehé-
res, nyálkás szálacskák képződtek a lombikban. 

Majd ismét televényfölddel tön kisérletet, melyet min-
den idegen elemtől megtisztita, meleg vizben kifőze, az 
üveget, melybe teve, légmentesen elzárá s mégis néhány 
nap múlva ázalagok mutatkoztak a felöntetben. (Aufguss, 
Aufgussthierchen.) 

Az ezen s hasonló kisérletek folytán újra meggyöke-
rezett önképzödésrőli tant Ehrenberg berlini tanár ingatá 
meg. Ü az ázalagokról 20 évi szorgalmas vizsgálódásait s 
tapasztalatait 1838-ban „Die Infusionsthierchen als vollstän-
dige Organismen. Leipzig" és egy kötet toldalék 1840-ben.... 
munkájában adta át az olvasó küzönségnek, mely munka 
az állattan e nehéz részében úttörőül tekinthető. Ehrenberg 
az önképződés elleni vitát leginkább arra alapítja, hogy az 
ázalagoknál tökéletes szervezetet, főleg nemző műszerek és 
tojás létét igyekszik kimutatni ; s azt állítja, hogy a levegő-
ben milliárdnyi ázalagtojás szállong ide s tova; majd ez 
állatok fejlődését fejtegeti, s ismételt, a legnagyobb elővi-
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gyázattal tett kísérleteket hoz föl állításainak bebizo-
nyítására. 

Ehrenberg e munkája Némethonban a leghevesebb 
vitákra adott alkalmat az önképzödés mellett és ellen, 
melyekben Wagner, Müller, Dujardin, Siebold, Stein, Vogt, 
Burmeister s több mások élénk részt vőnek. 

Burmeistert kivéve, mindnyájan Ehrenberg mellett 
nyilatkozának az önképzödés ellen. Vogt az általa németre 
fordított „Natürliche Geschichte der Schöpfung" azon helyé-
hez, melyben az említettem két angol Crosse és Weekes 
kísérletei tárgyaltatnak, — azon megjegyzést teszi : „higyje, 
aki akarja." E kísérletekkel ütött nagy zaj, csakhamar 
humbugnak ismertetett fel, főleg miután kisült, hogy e 
kísérletek koránsem biztositanak bennünket, hogy a poron-
doknak kívülről történhető belopózkodása ellen a kellő 
elővigyázatok megtétettek.7) 

E vitatkozások folytán ujabb kisérleteket tőnek a tu-
dósok, melyeknek eredményei egymással ellenmondólag 
harczoltak a kérdés mellett és ellen. „E kísérletek közöl 
aránylag kettő ugyanazon, három pedig ellenkező ered-
ményre vezete, mint Huxley mondja. E körülmény a tudo-
dományos vizsgálódásra nézve igen szomoritó s kevéssé 
kielégitö tényállás.8) — (Vége köv.) — Andrdssy Kálmán• 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, nov. 14-én. Egyetemes lett, mondhatnók, a rőt 

szakálu Fridrik dühösségével vitetik Európában a küz-
delem, a kath. egyházat életének minden főelemeiben az ál-
lam hatalma alá hajtani, azt a közélet minden teréről leszo-
rítani, mint mondják, egészen az egyesek lelkismeretére 
zárni. Innen is kiszorítanák, ha lehetne, igyekeznek is ki-
szorítani az általok elkobozott nép-, közép- s felső tanodák, 
röpirat, és napi irodalom által. Ez a liberalismus, amint már 
forradalomra csapott át. A szelíd, a némely kath. papok által 
is védett, vallott, terjesztett liberalismus csak előtere, csak 
úttörője, szoktatója volt azon liberalismusnak, mely ma az 
álarczot leveti, s tek. Tanárky s Ballagi urak által szól : ,add 
meg magad, vagy dögölj meg, te csak szolgaságban élhetsz 
énnálam'.1) 

Pedig nincs dogma, mely mellett a kath. egyház szí-
vósabban, állhatatosabban liarczolt volna, mint az egyház 
függetlensége, mert ez az ő élete. Az eretnekségben, a sza-
kadárságban meghalt, mert függetlensége is elveszett,egészen 
a természeti rendre lépett le. A kath. egyház független az 

7) Vogt. Natürliche Geschichte der Schöpfung. Braunschweig. 
1858. 148. lap. 

8) Huxley, Ursachen der Erscheinungen in der org. Natur, übers, 
v. Vogt. 65. lap. 

') „Ha r. kath. testvéreink az ogyházi hatalomnak a világitól való 
tökéletes elkülönítését komolyan akarják ne feledjék, hogy erre csak 
egy ut vezet és ez nagy lemondással jár : Ejszakamerika példáját kell 
követniök, hol a két hatalomnak egymástól elkülönitése bofejezett tény. 
. . . Mindaddig az államélet feltételeitől függőnek kell lenni. (39 sz. 1227 
hasáb.) Hogy ha tehát a kath. egyház lemond az államtól nyert javakról» 
melyekre eddig a világi hatalom a kath. egyházi ügyekbe való beavatko-
zási jogait alapította, . . . . akkor a kath. egyház teljes autonomiája is 
életbe lép." (41. sz. 1288 hasáb.) 

államtól, mert ő egészen természetfölötti rend e földön, al-
kotva az Istentöl : az állam pedig egészen természeti rend, 
ami benne, rajta, fölötte természetfölötti volt, vagy van, azt az 
egyháztól kapta. Kath. egyházon kivül természetfölötti rend 
nincsen. Tagadja valaki az Isten létét, ezen vakmerő ellen 
nem fog az egyház buzgóbban felszólalni, mint aki az ő füg-
getlenségét szóval vagy tettel megtámadja. Függetlenség 
nélkül nincs kath. egyház ; amikor az egyház az ő függősé-
gét az államtól, vagy bármiféle volna, még más hatalomtól 
aláírná, megszűnnék egyház lenni, megtagadná Krisztust, el-
vetné a kereszten véghezvitt megváltásnak egész gazdásza-
tát, mikint ezt tették, s ide estek az eretnekek és szakadá-
rok mind, függetlenségök némi árnyékát csak a nem az ő 
vallásfelekezetü fejedelmek ellen keresvén, saját vallású fe-
jedelmeiknek pedig magokat egészen föltétlenül átadva, 
példa Angol-, Svéd-, Poroszország, Dánia. Teremtés az ál-
lam, megváltás az egyház, — Ádám az állam, Krisztus Jézus 
az egyház,— földi czélokat keres az állam, égieket az egyház. 
Istennek ténye az állam, a társadalom, — Krisztus Jézusnak, 
vagy is az Isten második ténye az egyház ; szóval, in peccato 
az állam, gratia pedig az egyház. Nem Krisztus Ádámnak, 
de Ádám Kristusnak van a megváltási rendben alávetve ; 
megtartja Ádám azt, hogy ember, egészen, csonkitatlanul, 
de amije nincs, ami nélkül mégis el nem lehet, azt Krisztus 
Jézusban keresi. Alávetve van az állam Kristusnak, nem 
hogy a pápa uralkodjék az államokban, hanem hogy 
az állam az ő belső szervezetét, u. m. törvényhozását, 
igazgatását, törvénykezését, szóval, egész nemzeti életét a 
megváltás alapjára lerakva, aszerint vezesse azokat. Alá-
vetve van az állam nem az egyháznak, hanem Krisztus Jé-
zusnak ; de mit tanított Krisztus Jézus, azt az állam az egy-
háztól tanulja. Független tehát az egyház, független az ál-
lam, mindkettő csak Istentöl, Krisztus Jézustól függ. 
Nem azt jelenti a függetlenség, hogy az egyház számba ne 
vegye az állami, a társadalmi, a polgári, a politikai 
rendet, mely egy vagy más országban jogosan, vagy tett-
leg fönáll; azt sem jelenti a függetlenség, hogy bizonyos 
föltételek mellett semmiféle laicus személy se bírhasson, 
vagy gyakorolhasson jogokat az egyházban, vagy azokban, 
melyek az egyházra vonatkoznak. Mindezeket nem jelenti a 
függetlenség. Gratia sanctificans mindenesetre független ön-
magában, semmi szabály alá nem vethető ; mégis az ember 
készültsége, képessége, érdemessége fölötte számba vétetik 
akkor, midőn azon malaszt megadatik, vagy mikor hatályos-
sága, működése figyelem alá vonatik. Ember az alany, állami, 
társadalmi, polgári, politikai rend a tér, hova a malaszt, az 
egyház leszáll és működik, s nem azért jön, ut dissolvat le-
gem, hauem ut adimpleat, perficiat, — csak lex legyen, 
ami annak tartatik, nem pedig Isten és a természet törvé-
nye elleni merény. Függetlensége az egyháznak abban van, 
hogy a természetfölötti rend önmagában maradjon, önmaga 
által kormányoztassák, igazgattassék, saját örök czél-
jához vezéreltessék ; mely ha bir némi jogokat e természetfö-
lötti rendben, ezeket az egyháztól, a természetfölötti rend 
birtokosától, kezelőjétől birja, mint egyházi jogot, az egyház 
nevében, az egyház javára kezelje, s e czélra magát előre 
kötelezze. Igy lesz az állam feje episcopus externorum. Egy-
házi jogokat, egyháztól, az egyház javára, az egyház nevé-
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ben birja, aze'rt episcopus, — világi személy, a világiak kö-
zött birja azokat, azért externorum episcopus. Mikor tehát 
az állam feje az egyháztól kapott eme jogokat az egyház ja-
vára gyakorolja, az egyház kormányozza az egyház ügyeit, 
a természetfölötti rendet természet fölötti rend tartja fönn 
és vezeti e földön, mert egyházi jog és hatóság van a püs-
pökben, egyházi jog és hatóság van az apostoli királyban. 
Mint állam feje semmi jogokkal nem bir az egyházban, ha 
jogokkal bir, ezeket az egyháztól kapta, amit az egyháztól 
kapott, az egyházi. A természeti rend, melyet az állam kép-
visel, nem kerekedhetik a természetfölötti rend, vagy is az 
egyház fölébe. Az egyháztól kapja az apostoli király a jogot, 
és a küldetést, igy tehát nem a király, hanem az egyház kor-
mányozza önmagát azokban is, miket az apostoli király, 
vagy inkább királyi apostol tesz az egyház körében. Igy 
van ez a kegyúri jogokkal, sőt az orgonistasággal, sekres-
tyésséggel, oltárszolgállattal, templom-atyasággal is; mind 
ez egyházi működés, az egyháztól adatik reájok felhatalma-
zás, az egyház küldetésével, az egyház nevében történik 
mind, az egyház függetlenül áll magában, önmagát tartja, 
igazgatja, kormányozza, a természetfölötti rend zavartala-
nul marad mindig. — Mindezekből látszik, hogy a kath. 
egyház az ö függetlenségét oly kévéssé adhatja fel, raj ta a 
legcsekélyebb csorbát épen ugy nem tűrheti, mint bármelyik 
dogmáján ; hogy pedig az egyház természetfölötti eredetű, 
czélu, ez nem csak dogma, hanem fődogma. Emiatt van, 
hogy az egyház és állam közötti viszonyok megállapítása, 
az egyes országok püspökségétől elvonatva, a szentszéknek 
tartatik fönn, mint egyházi jog, legszentebb, életdöntő ér-
dek. Ha nekünk az állam legkedvezőbb concordatumot aján-
lana, de ezt velünk, nem pedig a szentszékkel végezni 
akarná, mink azt el nem fogadhatnék, az üldözés ily esetben 
elég nyilt, hogy a szentszékkel egyezkedni nem akar, s ben-
nünk szakadáros papságot keres. 

Ez az egyház, ez a természetfölötti rend fügetlensége. 
Hogy tehát valahol világi személy jogosan intézkedik az 
egyháziakban, ez nem azt mutatja, hogy az egyház függő, 
hanem azt, hogy ha azon világi személy jogosan intézkedik, 
az egyháztól kapott erre jogot. 

Mit akarnak pedig ellenmondóink ? ,Függést, ' ezt nyil-
tan kimondják. „Ha a kath. egyház lemond, nem egyes 
buzgó hivei által adományozott alapítványairól, melyek 
szent és elidegeníthetetlen tulajdonát képezik,2) hanem az 
államtól nyert javakról, melyekre eddig a világi hatalom a 
kath. egyházi ügyekben való beavatkozási jogait alapította, 
ha lemond a középkorban nyert előjogairól, melyeknél fogva 
a főpapság első status a törvényhozásban : akkor a kath egy-
ház teljes autonomiája is életbe lép, s megszűnvén az ok, 
meg fog szűnni mint okozat, az államhatalomtól való függő-
sége is ; mert tökéletesen alá lehet irni, amit P—y ur az ál-
tala annyiszor emlegetett májusi czikkében mond, hogy „ha 
az állam feladja az ö kötelezetségeit az egyház iránt, fel kell 
adni jogait is az egyházban," stb.3) Itt a szöveg alaki fö-

*) Legalább ennyi meg van engedve, hogy az alapítványok a ka th . 
egyház elidegeníthetetlen tulajdona ; azért elidegeníthetetlen etulajdon, mert 
kétségtelen; de kétségtelen tulajdona a fekvő birtok is ; tehát elidegenithetlen. 

3) Prot . lap. 41 sz. 1288 liasáb. 

súlya az egyház függőségének indokolásában van ; de a mi-
volti czél maga a bevitatni akart függőség, és pedig anyagi, 
politikai, vagyis nem természetfölötti indokból, nem egyházi 
czélra. Az államnak, mint államnak jogai volnának az egy-
házba,—jogai,tehát mennyire e jogok terjednek, annyi fölsége 
volna az egyház fölött, világi elem vegyülne az egyházba, 
természeti ágens a természetfölöttibe, nem az egyház javára . 
Az egyházban ugyan működnek természetfölötti és termé-
szeti erők, mert Jézus Krisztus is istensége mellett valósá-
gos ember volt; de abban őriztetik meg az egyház termé-
szetfölöttiségének tisztasága, tehát függetlensége a termé-
szeti rend irányában, melyet az állam képvisel, hogy mind-
ezen természeti erők a természetfölötti erőnek alárendelve, 
a megváltás czéljaira műkődnek. Felvétetnek az egyház 
szolgálatára lajkok is, de e szolgálatban az egyháznak szol-
gálnak, egyházi szolgálatot végeznek ; felvétetik az állam 
és kivált ennek feje, de ismét az egyház szolgálatára, műkö-
dése egyházi ténykedés, működésének erkölcsi hatalma, 
(facultas agendi = jus) vagyis a jog, egyházi jog. Procul 
este profani ; profanus, mind az ami nem a természetfölötti 
kútfőből ered, amin nincs ennek szent jellege. A kath. egy-
ház a papi és világi rendet vegyitlenül tartja fenn ; az em-
beri elmét, ennek hatalmát, kivált mikor műveltség által 
van fokozva, is felveszi a dogmák értelmezésében, fejtegeté-
sében, felvilágosításában, a dogmák közötti kapocs felderíté-
sére, a kinyilatkoztatás egész épületének, rendszerének, gé-
pezetének, művezetőnek (compages) előadására; mink hit-
tanulmányozók, tiszteljük a hitczikkelyt, de elménk egész 
hatalmával dolgozunk, s mennyire fejtjük ki elménk hatal-
mát, könyveink, irataink bizonyítják : mindezt felveszi az 
egyház, — de hogy az emberi elmét, mint amely a termé-
szeti rendhez tartozik, egy méltósági fokra emelje a kinyi-
latkoztatással, vagy ha alantibb fokon is, de önállólag, füg-
getlenül a kinyilatkoztatástól,ezt soha sem engedte meg az egy-
ház, gondosan, sérthetetlenül őrizvén a természetfölötti ren-
det, tisztelvén, magasztossá tevén a természetieket, fönt, 
magasan tart ja fölöttök a természetfölötti rendet. Ezt kiki 
azonnal bevallja, aki a két rendnek tulajdonait, és igy kö-
rét is ismeri. Ezt védelmezte az egyház a rationalisták ellen, 
ezt legutóljára IX Pius Froschammer müncheni tanár és a 
német katholikus hittudósok két év.előtti gyülekezetében meg-
állapított hittudományi irány-elvek ellen, melyeknek indít-
ványozója, védője, kifejezője volt a tudós Döllinger apát és 
tanár, az azon gyűlésben felolvasott és nyomtatásban is 
közzétett megnyitó beszédével. 

íme tehát a természeti rendnek köre mindig kizárva 
maradott az egyház, vagyis a természetfölötti rendnek kö-
réből. Ellenfeleink, kiket itt szemünk előtt tartunk, a ter-
mészeti rendet, az államot az egyházba bevinni, ott megálla-
pítani, általa ott működni akarnak és pedig felsöbbségi köve-
teléssel. Az investiturák viszálya ismét előttünk, s veszélyes 
lenne, ha azon haeresis, mely az igy követelt investitioknál 
lappangott, most oly világos nem volna, 

Ezt tette 1848 is az ő vallási intézkedéseivel, mert, 
nem tekintve, hogy az egyház-államiakról önállólag, tehát 
illetéktelenül, jogtalanul intézkedett, még a püspökök és 
más egyházi méltóságok kinevezéséi-öl is határozott. Ahe-
lyett, hogy mondta volna, „ez további rendezésre utasitta-
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t ik," mondta : „ez igy lesz a kath. egyházban." Uj világot 
teremtett a kath. egyházra Magyarországban, feladta min-
den kötelezettségeit az egyház irányában, nem Ígérvén neki 
más figyelmet, semmint melyet minden becsületes polgár 
vagy bármely más egylet iránt akar tanúsítani, felbontván 
a lényegig, a nemzeti élet alapjaig menő benső összeköte-
tésnek fonalait, a kath. egyház iránt semlegességi, közö-
nyösségi térre lépett ; mégis, anélkül hogy kérdezte, vagy 
csak kérdezendőnek mondotta volna a kath. egyházat, meg-
egyeztethető-e ez mind az ő tanaival, és ha nem, mi utón 
lehetne ezeket összeegyeztetni? 1848-i állami törvény-
hozás mindezekről önmagától, tamquam potestatem habens, 
rendelkezett, intézkedett. Épen, mikint tek. B. Mór és Ta-
nárky Gr. urak vitatják, mint állam, jogokat tulajdonított 
magának az egyházban, és pedig azon körben, honnan min-
den ered az egyházban, a hierarchiai fejek körül, a püspö-
kök, apátok stb. kinevezésében. Ha az állam, mint állam, 
egy szekrestyés, egy harangozó, egy orgonista kinevezési 
jogát tulajdonítaná magának, lehetetlen volna megengedni, 
mert apostasia volna Krisztus Jézustól, a természetfölötti 
rendnek feladása, apostasia, tagadás Jézus ama szavaira : 
non estis de hoc mundo ; regnum meum non est de hoc mun-
do ; ego vos elegi, stb. 

1848-i törvényhozás mindezt, mint rein paratam veszi, 
1848-nak védői indokolják : világi érdekből, világi czélra, 
világi kutforrásból, világi jelleg alatt megtartva, s igy, ami 
még csak következnék, azt egyenesen kimondva : az egy-
ház függőségét, vagy is az apostasiát a megváltási rendtől. 

Mondtuk, hogy 1848-nak szövegezője nem volt kath. 
hittudós, sőt még katholikus sem volt, kath. hittudóst meg 
nem kérdezett, a kath. kátét sem ismerte, neki ment, mint 
a nyilt erdőnek. Okos, igazságos, békére épitö törvény-
hozó nem szokott igy eljárni. Első eset volt Magyarország 
történetében, hogy egyházi ügyeinkről törvényeket szöve-
gezve, ebben tanácsadóul az egyháziakat fel nem kérték. 
Megszavaztattak e törvények, politikai részükben alakilag 
érvényesek, de ami az egyház és az állani közötti viszonyt 
illeti, ennek megszavazására, elfogadására egész püspöki 
karunk sem illetékes, miután az ily viszonyok a szentszék-
nek tartatnak fönn. 

Uj viszonyok jöttek be pedig az egyház és az állam 
között, ezt azok kiáltják leginkább, akik ezen uj viszonyok 
kútfejét, 1848 nak vallási intézkedéseit, védelmezik. Ha uj 
viszonyok jöttek be az állam részéről, a régi viszonyok nem 
maradhatnak meg az egyház részéről; mert lia az egyik szö-
vetséges megszegi a köteléket, a másik szövetséges nem ma-
radhat meg régi viszonyában. Uj viszonyokra uj egyházál-
lami alku, vagy is uj concordatum szükséges ; mivel pedig 
e nélkül, sőt ennek tüzetes mellőzésével, mégis az állam egy-
ház-állami viszonyokat decretál, sőt tisztán egyháziakat, 
mint a püspökök kinevezése : jele, hogy erre magának jogot 
illetéktelenül tulajdonit, vagyis önhatalmából az egyház kö-
rébe lép és rendelkezik ; jele ismét, hogy az egyházat, nem 
mint természetfölötti tényt, hanem mint földi egyesületet te-
kinti, tagadva, abjurálva isteniségét, mint földi egyesületen 
önhatalmából intézkedik. Ily helyzetet, — ha szabad saját 
igénytelenségünkben szólani, miután a dogmára tekintünk, 
— a magyar püspökség nem fogadhat el, mivel az egyház 

tagadását nem helyeselheti, nem vallhatja. Mondják, na-
gyobb figyelmet fordi taz állam az egyházra, mint bármely 
más egyletre, tehát mégis tiszteli. Igen, nagyobb figyelmet, 
a nagyobb bizalmatlanságnak figyelmét : ducite ilium caute I 

Ellenfeleink, államáraink, nem veszik ezt figyelemre, 
nem mérlegelik, azért önmagukból indulnak. De mi tudhat-
juk, s figyelemre mind ezt felhozzuk. 

Lássunk egy példát, hasonmása lényegben magyaror-
szági viszonyainkhoz, habár ezek nem azon fokban, nem is 
azon gonoszsági merényben vannak. A dogmára nézve azon-
ban a magasabb, vagy alantibb fok mit sem tesz, elég hogy a 
lényeg sértetik az első fokon. 

Uj-Granada 1849 előtt kath. állam volt, köztársasági 
kormányrendszerben, annyira, hogy az amerikai köztársa-
ságok között első volt, melyet XVI. Grergely pápa elismert. 
Változtak a körülmények, a tized eltörültetett, a püspök, 
mihelyt ellene bűnvádi per kezdetett, ha legártatlanabb volt 
volna is, püspöki ténykedéseitől eltiltatott, a szerzetes foga-
dalmak semmisekuek nyilatkoztattak, stb. Szóval u j viszony 
lépett az előbbinek helyébe. IX. Pius 1852 sept. 27-én „Acer-
bissimum vobiscum", 1861 sept. 30-án „Meminit unusquisque" 
mindezeket megsiratta, kárhoztat ta ; 1863 sept. 17-én az 
ottani püspökökhez küldött „Incredibili" körlevelében őket 
kitartásra buzdította. Történt, hogy a granadai elnök is a 
zavarnak véget vetni akarván, e czélra a popayani püspökkel, 
a társak legtekintélyesebbikével alkudozásba, tárgyalásba 
ereszkedett, s a köztársasági kormány és a püspökség egy 
egyházállami egyezményt kötöttek. Alig íratott alá emez 
egyezmény, a szentszék megtudta, „Etsi maximo" brevét 
küldött a popayani püspökhez, mely az egész püspökségnek 
szólott. „Haec luctuosissima sane, igy szól a breve, et num-
quam satis impro banda ab fis patrantur, qui nolunt, quem-
admodum deberent, Ecclesiam veluti matrem et magistram 
agnoscere et venerari, sed ausu temerario ac prorsus sacri-
lego ipsius Ecclesiae auctoritatem attentare et impetere non 
reformatant. Quocirca haec apostolica Sedes ad hujusmodi 
gravissima mala amovenda numquam permisit, ut episcopi 
suo arbitrio cum guberniis conventiones inirent, sibique jus 
reservavit, illas conficiendi, ut suprema auctoritate Eccle-
siae jura sarta tectaque servaret et a praepotenti laicae 
potestatis arbitrio vindicaret." i ) Mit szólt a pápa tovább a 
püspököknek, kik az egyezményt aláírták, ha nem is mond-
juk, érthető. 

Magyarországban tovább mennek, az egyház-állami-
akban nem is kérdezik a püspökséget, hanem önhatalomból 
kimondják : igy lesz püspökeidnek megválasztatása ; én, az 
állam, jogot birok, nem tőled, hanem magamból, a te ke-
zedben levő földbirtok tekintetéből, hogyT másképen püspö-
köt ne kaphass, hacsak nem az én kezemből, én a te püs-
pökeidet gyanús embereknek tartom, pápádat pedig ellen-
ségnek, én választok tehát neked püspököt, akarod bár 
avvagy nem, ez igy les?. — Ez az 1848-i törvényhozás el-
járásának, és tek. B. Mór s Tanárky Gr. urak indokolásának 
az értelme. Minden egy szóba foglalható össze : függés— 
szolgaság—nyomás—üldözés—nyomor vagy halál. A ,füg-

4) Pius IX. als Papst und König, p. 94. ed. Vien. 1865 Sartori. 



gés' szót kimondták, a függetlenséget kereken tagadták, a 
,függés' szónak rokonszavai majd magoktól fognak jönni. 
Ezt nevezzük mi, amin tek. B. Mór ur annyira megütközik, 
„hogy a kath egyházat egyházias jelleméből kivetkőztetni 
törekszenek, hogy a szekrestyébe és a szentélybe tolakod-
nak." 5) 

Egy példa volna az egyház történetében, mikor az 
egyháznak százados ős jogai kitagadtatnak, ha mindez szó 
nélkül megtörténhetnék ; egy példa volna, ha ugy, amint 
van, elfogadtatnék. 

A ,Prot. lap'-ban közlött indokolás ugyan neki a tör-
vényhozásé, de az ott kikerekített álokoskodás sokaknak 
foroghat elméjében. Nekünk nemcsak czáfolni, de főképen 
felvilágosítani kell az elméket a dolgok természetéről, vál-
tozhatatlanságáról, s történjék bármi, az egyház dogmája 
mellett állani, s minden törvényes eszközt megkisérteni, 
hogy az ügyek saját kerékvágásukba térjenek. E kerékvá-
gás alatt nem azt értjük, hogy a XX. törvényczikkely visz-
szavonassék, hanem hogy az egyházi ügyekben csak egy-
házi hatalom intézkedjék, lenne bár az intézkedő világi em-
ber, amint ez az apostoli királynál megvan, miután a pápá-
tól adatott egyházi hatalom nevez püspököket az apostoli 
királyban. 1848-i törvényhozás ezt az állam körébe vonta, 
az apostoli jogok gyakorlatát a cultusministeriumba tette 
át ; 1866-ban iskolai cultusbizottmányt nevezett határtalan 
felhatalmazással. 

Hova törnek mind ezen dolgok, milyen irányban men-
nek, mily súrlódásokat fognak előidézni, részben már előre 
lehet látni, az esetlegességek pedig magasabbra fokozhatják 
a bajokat. 

,Függés', ez volna szükségképen a kath. egyház osz-
tályrésze Magyarországban. ,Függés', ezt erőszakolja Euró-
pában a politikai rationalisták, vagyis a szabadelvűek kor-
mánytana, sőt többet, . . . . megismertetjük az irányzatokat, 
a helyzeteket. A nálunk divó nézetek nincsenek elszigetel-
ve, nincsenek határainkra zárva. Nem hazai kérdés az, mit 
az 1848-ki törvényhozás tett a vallási ügyekben, hanem eu-
rópai kérdés, sőt Amerikára is tekintve, világkérdés. 

N e m , . . . . az egyház tűrhetetlenül küzd minden ré-
szen, minden ponton, minden irányban. Ismeri teendőit, fiai 
megteszik kötelességüket, a küzdelem fárasztó, itt-ott a fiak 
készíiletlensége, vagy ingadozása miatt, csapással is jelez-
tethetik : ez a küzdelmek természete, de győzelemmel fog 
végződni. 

Függővé, szolgává akar ják tenni az egyházat, s igy 
megrontani. N e m , . . . . az egyház független volt, mikor ül-
döztetett, független, mikor türetett, független, mikor az ál-
lam szerinte igazodott. Az egyházi birtokra épitik a függő-
séget, avval igazolják függetlenségének megtagadását ; nem, 
. . . . az egyház birtokolt az állam ellen, az állam nélkül, 
mikint a barátságos államban. Birtokai azon czélra voltak, 
hogy független legyen, nem pedig hogy épen általok veszítse 
el függetlenségét. (Folyt.) 

5) Prot , lap 39 sz, 1226 hasáb. 

P E S T mellől nov. 7-én. Keménylem, hivatalukat ren-
desen s pontosan vezetni szerető paptársaimnak nem fog 
zokon esni, ha mint húsz éven át a lelkipásztorságban mű-
ködő testvér, őket (természetesen az illetőket) valamire sze-
retetteljesen figyelmeztetni bátorkodom. Többször tapasz-
taltam már, miszerint itt-ott, különösen nagy városokban, 
midőn halotti bizonyítvány szolgáltatik ki, az elhunytnak 
férje vagy neje neve abban elő nem fordul, daczára annak, 
hogy az ujabb (1852-i) holtak-anyakönyvi rovatok fejeze-
tén ez áll : „Defuncti nomen et conditio, item eius coniugis 
vel parentis." — Ez elnézés, hogy ne mondjam mulasztás, 
pedig következményeiben az érdekletteknek, kik a házas-
sági frigykötéseknél szükséges óvatossággal járnak el, néha 
sok kellemetlenséget okoz. — Egy idegen özvegynö — pél-
dául — jelenti, hogy hivcmmel házasságra óhajt lépni; ak-
kor mint tudjuk, elő kell mutatnia elhunyt férjének halotti 
bizonyítványát; de ebben csak ez áll: (imint fekszik egy 
előttem) „Thomas Mátyásfi uxoratus." Már most bizonyítsa 
be e nő azt, hogy a kérdéses holt, éltében az ö törvényes 
férje volt ; — be lehet ugyan neki bizonyitania, ha esketési 
levelét kiváltja, vagy hiteles tanuk irásba foglalt vallomása 
által constatálja, miszerint az elhunyt neki törvényes férje 
vala ; ám de ez szegénynek költségbe kerül, melytől pedig 
amennyire csak lehetséges megkíméltessék — legkivált ál-
talunk — mindenki, — de utánjárás •— s igy idövesztéssel 
is j á r ; az illető lelkipásztorra nézve pedig olykor nagy fá-
radságba kerül, amennyiben ilyetén ügyekben vajmi nehéz 
a közönséges embereket fölvilágosítani ; és valljuk be, nem 
egyszer keserűséget is okoz neki ; mert legott ama gyanúba 
esik, hogy, mint mondani szokták, csak húzni — mit a vi-
lág, melynek különben is nagy gondja ('? !) van ránk, sze-
ret rólunk feltenni, — akarja s paptársának jövedelmet sze-
rezni. Experto crede. — Azért e kellemetlenségnek (mik-
ben mai világban ugy is eléggé bővelkedünk) elejét veen-
dők, alkalmazkodjunk az előirt rovatok fejezetéhez ; sőt mi 
hiányos lenne ott, pótoljuk gondosan. Nem lesz fölösleges a 
kórodák elöljáróit is megkeresni, miszerint az ott ápolásban 
levő házasfelek nationáléjába azoknak élettársuk kereszt- s 
vezetéknevét is felvenni készségeskedjenek ; ám különben 
halál esetére, rokonok s ismerősök jelen nem létében, nem 
igtathatandja be az illető lelkész ur a holtak anyaköny-
vébe, melynek aztán kivonata is hiányos leend. — Kérem, 
ne mondjuk ezt pedanteriának, hanem hivatalbani — mint 
kell —rendszeretetnek és pontosságnak. — Bonus ordo enim 
est anima rerum. — S. 

VEGYESEK. 
„Roma legyen a romaiaké," ez a szép ut a pápai feje-

delemség megdöntésére, mikor a septemberi conventio 
szerint a franczia seregek Romából haza mennek. Valóban, 
aki soha semmi szövetséget sem tartott meg, épen ezen 
szövetséget akar ja megtartani a legpontosabban. 1849-ben 
aug. 9-én a párisi Moniteur ezeket irta : „Lehetetlen, hogy 
néhány ezer romai buzgólkodjék az idegen factio mellett ; 
vegye bizonyosnak, hogy nekünk a romaiak közöl egyetlen 
egy ellenségünk sincs. A mi ellenségeink a socialisták. Fog-
lyaink legnagyobb része lombardiaiak,genuaiak,— a romaiak 
nem ellenségeink. Nekünk csak a forradalom minden nem-
zeti töredékeivel, lengyelekkel, olaszokkal, emigránsokká! 
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kell harczolnunk, akik Romát utolsó menedékhelyül tekin-
tik," A két vezér, politikai és katonai, Mazzini és Garibaldi, 
nem volt romai ; Romának bevétele után legtöbb romai 
bocsáttatott ki a tömlöczből, hova Mazzini által vettetett, 
mert a francziákkal, kik a pápa segélyére jöttek, rokonszen-
veztek. Azon pap is, aki húsvétkor szent Péterben misézett, 
Spola, vercellei megyéből interdictum alá vetett pap volt. 
„Mazzini megrémítette, elyomta, tönkre tette a romaiakat," 
igy irt Lesseps,franczia követ. — Most is idegenek fognak for-
radalmat csinálni, s lesz kiáltás : Roma felszabadította magát. 

A forradalmi olasz kormány oct. 22-én engedelmet 
adott néhány száműzött püspöknek, visszatérhetni megyé-
jébe. Indokolja a száműzetést, és az engedelmet is. Mondja, 
hogy azért űzettek el helyeikről a püspökök, mert Austria 
a félelmes négyszögben uralkodott, ahol minden egységesí-
tés elleni törekvések mint gyülponton összetalálkoztak. De 
elfelejtette bebizonyítani, hogy csak egy püspök is találta-
tott volna részesnek valami politikai vállalatokban. Sőt, mivel 
Nápolyból legtöbb püspök űzetett el, hogy jöhetett volna 
ezeknek eszökbe a várnégyszöggel valami összeköttetésbe 
jönni ? Indokolja az engedelmet a visszatérhetésre avval, 
hogy már most szégyen volna Itáliára, ha egy fegyvertelen 
püspöktől félne. De miért fél mégis némelyektől, miután 
nem mindenik püspöknek ad engedelmet a visszatérhetésre? 
Tiz püspököt enged visszatérni. 45-öt nem, tehát Itálián a 
gyalázat mégis megmarad. Nem azért űzettek el a püspökök 
az ő székhelyeikről, mintha az egységnek veszedelmet szül-
hettek volna, a kormány jól tudta, hogy politikailag nincs mit 
félni tölök, hanem először azért, hogy a gonoszokat szekeréhez 
csatolja, másodszor, IX Pius nagy lelkét megfélemlitse, és 
igy egyezkedésre kényszerítse. Pius nagy lelke azonban, 
épen mivel nagy lélek, meg nem ijedett. 

Megjelent „kath. legényegyieti olvasótár szerkeszti s 
kiadja Tóth István, az egri kath. legényegylet titkára, máso-
dik füzet. 20 kr.," nagys. s főt. Lengyel Miklós kauonok, s 
Kolping arczképével, több ábrával, 12 iv, egy vándorinduló 
zenedallamával. A példátlan olcsóságot e könyvecskén csak 
azon jótevőknek köszönhetni, milyenekkel Eger dicsekszik 
e hazában, — a tartalom czélszerüségét pedig a jeles Íróknak, 
kik mulatva oktatni, oktatva mulatni, hasznos ismeretek 
közlésével a becsületes kézmiveseknél a vallásos erkölcsi 
érzelmeket és erényeket ápolni igyekeztek. Próza, vers, 
színmű,történelem, boszélyek, adomák stb. mint egészséges ol-
vasmányok. A fönnevezett két fő személy életirásához adva 
van a jó lelkű Begovcsevics László életleirása, és a magyar-
országi,ugyszinte a külföldi legényegyletnek név- és helysora. 

,11 Diritto' garibaldianus lap az olasz tömlöczökröl, 
melyekben közel 600,000 ember fogva tartatik, igy ír : ,,Az 
élelem ocsmány, a leves okádék, a bor egészségtelen. Amit 
senki sem hinne, kínzást alkalmaznak a vallatásoknál, hihe-
tetlen kegyetlenséggel. A fogolynak kezei, lábai szíjakkal 
szorosra vannak kötve, másik szij gyomra táján szorítja, ha 
kell, harmadik szij tüdőjét fojtja. Mult napokban a nápolyi 
tömlöczben hárman kínoztattak igy, a szíjak ugy meghúzat-
tak, hogy a test elfenésedett. Ha kívánják, hiteles okmá-
nyokkal szolgálunk mindezekről." — A szabadság korsza-
kában, a szabadság emberei teszik ezt, hogy az általok be-
hozott műveltségnek fokát a világ előtt bebizonyítsák. És 
az öreg Gladstone nem jár a tömlöczökben, hanem a szent-
atyánál. Jó volna oda is tekinteni. 

Az éjszak-amerikai püspökök második nemzeti zsina-
tot tartottak Baltimoreban. Amint összejöttek, azonnal táv-
iratilag a szentatyának hódolatukat küldték, s áldását kér-
ték, amit meg is nyertek. Nagyszerű volt látni a 7 érseket, 
36 püspököt, a* szerzetes rendek tartományi főnökeit, a 

hittudorokat, más papokat, s a katholikusoknak, kik leg-
messzebb vidékekről ide jöttek, az ajtatos menetben nagy 
sokaságát. Az ujságlapok tudósítói sem hiányozhattak. 80 
papneveidei előljáró, 122 felszentelt pap, sok püspöki helyet-
tes, s káptalani képviselő volt jelen . Egyedül a galvestoni 
püspök, Dubuis hiányzott, mivel ez Romából hazafelé útban 
van A cincinnati érsek pontificált, a new-yorki érsek pré-
dikált, Spalding érsek, mint pápai biztos volt jelen, s szó-
noklatot tartott az atyákhoz. 

A bécsi érseki szentszéknél 1857-től 1866-ig 25 elvá-
lási per ad vinculum adatott be, melyek közöl csak 2 jelen-
tetett ki érvénytelennek, a többi házassági elválási perügy 
részint ítélet előtt, részint ítélet után elutasittatott, két per-
ügy azftgyik házastárs halála által ejtetett el. — Ad thorum 
2100 perügy került elő, ezek közöl 5 a házasfél halála ál-
tal megszűnt, 122 ítélet előtt elutasittatott, 280 a viszálko-
dók kiengesztelődése által, 1760 pedig ítélet által végezte-
tett el. Az elválasztottak közöl 58% a férfi, 24 a nő, 18 szá-
zalék pedig mind a két fél bűnössége folytán választatott el. 
Ezek közöl 28 százalék fölebbezett, a 28-ból 8 százalék a 
fölebbozéstől elutasittatott ; a perügyekből 75 százalékot nő, 
25-öt pedig férfi kezdett meg a szentszéknél. 

( H i r d e t m é n y . ) Szentséges atyánk, IX. Pius pápa 
1864. martius 11 én kelt apostoli brevéjével a szent-László 
társulat egyik védszentének, szent Erzsébetnek, f. hó 19-
dikére eső ünnepére s annak egész nyolczadára, a brevé-
ben előirt feltételek alatt, valamennyi keresztény híveknek 
teljes búcsút engedményezvén s a búcsunyerhetés helyeül 
szab. kir. Pest város területén bold, bibornok herczeg-primás 
ő emja 1864. évi junius 17-én 2868 szám alatt kelt rende-
letével, a helybeli belvárosi plébánia- s egyetemi tem-
plom levén kijelölve ; erről a társulat tagjai és minden rendű 
ajtatos hivek azon hozzáadással értesíttetnek, hogy a társulat 
részéről az érintett dicső védszentnek ünnepe az annak 
nyolczadába eső f. évi november 25-én a pestbelvárosi plé-
bániatemplomban reggeli 10 órakor tartandó szent-misével 
fog megilletni. Kelt Pesten a szent-László-társulat igazgató vá-
lasztmányának 1866. october 11-én tartott üléséből. A titkár. 

A bécsi városi községtanácsban tárgyalás alá került 
azon bizottmánynak előadása, mely a várostól a magas kor-
mányhoz küldessék, hogy a jezsuiták a letelepedésbeu meg-
gátoltassanak. Az állami jogok szabadelvű, vagy ami egyet 
jelent, önkényszerü alkalmazása már az emberi jogokat is 
tapodja. Ha mindenütt azt tennék e földön, amit a bécsi köz-
ségtanácsos urak akarnak tétetni, hol maradhatna meg a 
földön azon ember, akinek egy bűne van csak, hogy szerze-
tes ? Mégis azon álarcz után kapdos a dicső tanács, hogy ö a 
vallásszabadságot nem sérti. Felemelkedik a tanácsi bizott-
mány magas állami nézpontokra, melyeknek magaslatáról 
azt látja, hogy a világ megveti Austriát, mivel ennek con-
cordatuma van, a concordatum pedig a jezsuiták müve ; 
azon idegenkedés pedig Austria minden bajainak az oka i 
tehát Austria minden nyomorainak jezsuiták az okozói, és 
pedig azok, akik most Italiából elűzetve, csak most jöhetné-
nek be Austriába. Ez magas állami felfogás; kár volt a tri-
chinek okául is a jezsuitákat ki nem kiáltani, melyek né-
mely bécsi tanácsos agyvelejét és szivét már össze-vissza 
fúrták. Mint fő hit erkölcstanár, ítészét alá veti a jezsuiták 
erkölcstanát, s ezt az egyház tanával ellenkezőnek találja. 
A bécsi tanács, még utoljára pápa és büchercensor, fő Tor-
quemada is tud lenni.Schrank nevű tanácsos semmi tudományt, 
még hittudományt sem talál a jezsuiták könyveiben, aki ellen-
kezőt állit, az korlátolt elméjű, korlátolt ismeretü a jezsuiták 
könyveiben : helyesen, a korlátolt eszű ember maga magáról 
ad bizonyítványt, Schrank is, hogy ő igen beschränkt. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko u s i Sándor által (Érklvy, ííat-óczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A teremtés, természet-bölcsészeti szem-
pontból. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A teremtés, 
t e r m é s z e t - b ö l c s é s z e t i s z e m p o n t b ó l . 

„Die oxakte Naturwissenschaft hat bewie-
sen, dass das organische Leben auf Erden 
einen Anfang hatte ... Nio wird es der Che-
mie gelingen, eine Zelle, eine Muskelfaser, 
einen Nerv, mit einem Worte , einen der 
wirklich organischen, mit vitalen Eigen-
schaften begabten Theile des Organismus 
oder gar diesen selbst in ihrem Laborato-
rium darzustellen." — Liebig, Chemische 
Briefe, 23 Brief. 367. lap IV. kiadás. Leip-
zig und Heidelberg. 1859.1-ső kötet. 

II. 

Igy álltak a dolgok az önképzödés kérdésével, 
midőn, mint Vogt egyik humoristikus tudósításában 
Párisból emlité, — kitört Francziaországban az ön-
képződés kérdése körüli elkeseredett liarcz Pasteur 
s ellenfelei Pouchet, Joly és Musset között, mely az 
európai összes szaklapok figyelmét fölébreszté. Ter-
jedelmesebb tudósitásokat e tárgyban közöltek a 
„Revue des deux Mondes," a „Correspondant," „Aus-
land" stb. lapok. 

Eme, Pasteur és ellenfelei közötti vitával befe-
jezettnek tekinthető az önképzödés kérdése, mely 
mint olvasóim látták, a tudomány és művelődés 
történetében oly nagy időközön vonul keresztül. 
Természetesen a „befejezett'-' szót ugy értve, ameny-
nyiben a tudományos vizsgálódások terén valamely 
kérdést befejezettnek tekinthetni. 

A vita folyama ez volt : 
Pouchet, roueni tanár, számos kísérletek által 

igyekvék bebizonyítani, hogy a kisérleteknéli bizo-
nyos elővigyázatok és eljárás mellett, a generatio 
aequivoca megdönthetlennek bizonyul. 

Huxley szerint a világ egyik legörvendetesebb 
eseménye vala, hogy Pouchet e kérdést újból fölele-
venité, mert ez által egyik legkitűnőbb franczia 

vegytudós Pasteur indittatva érzé magát a kérdéssel 
tüzetesen foglalkozni.1) 

Megvizsgálván a védő kísérleteket, s tapasztalá, 
hogy levegő, légmérséklet nagy befolyással vannak 
az ázalagok létrejöttére. Igy a tej friss állapotban 
lugsó tartalmú, s ami igen különös, e csekély lugsó 
a levegőből a tejbe eső organismusokat a forráshoz 
igényelt 100u-nál is megőrzi a tönkrejutástól. Azon-
ban, ha a légmérsékletet még 10°-kal emeljük, a 
tejben épen ugy, mint minden más felöntetben, 
elvesznek az ázalagok ; és ha az igy kifőzött tejhez 
a levegőt egy izzó csövön keresztül bocsátjuk, 
nyoma sem lesz az ázalagoknak. Hasonlóul dönté 
meg a Schwann által felállított higanyróli védvet. 
Pasteur nem elégedett meg a mások bizonyítékainak 
megczáfolásával, hanem önmaga is tényleges kísér-
leteket tőn. vagy, mint ő maga mondja: „Ha az én 
nézetem a helyes és e látszólagos önképződések 
valóban a levegőben szállongó csirák leeséséből 
keletkeznek: akkor nekem nem elég ily csirákat 
előmutatni, hanem azokat fel kell fognom, kikölte-
nem s belőlök ázalagokat hozni létre." 

E czélra egy készletet állita össze a csirák fel-
fogására. Ugyanis szobája ablakához egy üvegcsö-
vet erősitett, melybe a cső közepe táján gyúgyapot 
golyócskát tőn, mely, mint olvasóim tudni fogják, 
a közönséges gyapottól abban különbözik, hogy 
miután igen erős savba áztattatott, nagy durrerővel 
biró anyaggá változik, s borszesz és égényben (al-
kohol, aether,) feloldható. Az üveg egyik vége a 
szabad levegővel közlekedett; a cső másik végére 
aspiratort alkalmaza, melynek segélyével a küllég 
a csövön keresztül szivatik. 

E készlet 24 óráig működött. Ekkor a levegő 
által beporzott gyugyapotot kivevé az üvegcsőből, 
borszesz és égényben feloldá. Ez oldatot néhány 
óráig nyugodni engedé, s az eredmény lőn, hogy 
lassanként az oldatból igen finom poralj rakodék le. 

Huxley. Ursachen etc. 66. lap. 
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E port nagyitó üveggel vizsgálván, ugy találá, hogy 
az megszámlálhatlan sokaságú keményítő szemecs-
kéket tartalmaz. 

Tudjuk pedig, hogy élelmi szereink s a növé-
nyek nagyobb része keményítő lisztből áll, mint 
Moleschott „Physiologie der Nahrungsmittel" mun-
kájában tüzetesen tárgyalja; e keményitő liszt a 
legkülönfélébb módon folytonos használatban van s 
természetes, hogy abból bizonyos mennyiség min-
dig a levegőben szállong; amint ezt olvasóim maguk 
is láthatják, ha például a szobába valamely nyílá-
son át besütő napsugárban az ide s tova szállongó 
temérdek porszemecskéket megfigyelik, melyek ak-
kor is mindig jelenkeznek, ha a szobában a legna-
gyobb nyugalom uralg. 

E szemecskéken kivül más szerves anyagokat 
is talált Pasteur, melyek a levegőben szállongva, a 
gyúgyapotra lerakodtak. 

Ekkor egy lépéssel tovább haladt Pasteur, s 
mondá: „Ha csakugyan e szemecskékből származ-
nak a látszólagos önképződések, akkor, lia az üveg-
csőből kivett beporozott gyúgyapotot oly edénybe 
teszem, melyben felforralt, légmentesen elzárt felön-
tet (Aufguss, viz vagy valamely más folyadék) van, 
s melyben semminemű ázalagok sem fejlődtek hosz-
szu idő alatt sem, — e felöntetben a beletett gyú-
gyapot által, mely mint mondám — szerves állomá-
nyokat tartalmaz — ázalagoknak, élő szervezetnek 
kell keletkezni." 

Elővett tehát egy ily edényt, melyben a felön-
tet másfél év óta légmentesen elzáratott, s melyben 
az életnek legkisebb jele sem mutatkozék, s a kül-
légtől szinte teljesen elzárt készlet által a gyúgya-
potot az edénybe juttatá, anélkül, hogy a felöntet 
vagy gyúgyapot más mint a minden szerves életet 
megölő izzó csövön keresztül vezetett levegővel 
érintkezett volna. 24 óra múlva nagy megelégedés-
sel látá, hogy az úgynevezett generatio aequivocá-
nak minden előjelei mutatkoznak a felöntetben. 

Pasteurnek ekkor azon ötlete támadt, hogy 
állitásának igazságát az emiitett készlet nélkül is 
bebizonyítsa. 

Vett tehát rothadó állati-vagy növényanyagot, 
azt feloldá s megtölte vele egy hosszú m alakú csővel 
ellátott edényt, melynek vége nyitva volt. Ekkor 
elkezdé a felöntetet forralni. A felöntetben az önkép-
ződésnek semmi nyoma sem mutatkozott, bármily 
sokáig állott is a forralás után, mert a levegőben 
szállongó csirák a meghajlitott nyak felső részében 

rakodtak le. Amint az edény csövét közel az edény-
hez elmetszé, s az edénybeni felöntetet a levegővel 
egyenes érintkezésbe hozá, a szerves élet is jelenke-
zék a kifejlődésre szükséges 48 órai idő alatt. 

Pasteur ezen kísérletei a legkövetkezetesebben 
kimutaták, hogy a látszólagos önképződés szülöttei 
mind a levegőben szállongó szerves csirák lerako-
dásából származtak és származnak. 

Némelyek azon ellenvetést tevék, hogy ha a 
levegőben oly rendkívüli mennyiségben szállongná-
nak a csirák, folytonos ködnek kellene lenni. 

Pasteur erre azt feleié, hogy ő a mennyiséget 
meg nem határozta, s hogy az nem oly rendkívüli, 
mint sokan vélik, s kimutatá, hogy a felöntetekben 
jelenkező állati vagy növényzeti élet egészen azon 
körülményektől függ, melyek között a felöntet a 
levegővel érintkezik. Ha közelünkben érintkezik a 
a felöntet a levegővel, akkor csakhamar jelenkeznek 
a szerves lények ; ellenben, ha a felöntet magas 
helyre vitetik, vagy egészen nyugalmas pinczébe 
tétetik, gyakran az életnek semmi nyoma sem jelen-
kezik benne. 

Igaza van tehát Huxleynek, midőn elismeri, 
hogy Pasteur azon világos, határozott eredményhez 
jutott, miszerint mind e jelenségek egyszerűen csi-
rák által keletkeznek, melyek a levegőben szállongva 
tova vitetnek, a felöntet vagy folyadékokban lera-
katnak s állatokká fejlődnek. Ami engemet illet, 
folytatja Huxley, véleményem az, hogy Pasteur 
kisérleteivel szemben neki teljes igazat kell adnunk, 
s e kisérletek által a generatio aequivoca tanán ha-
lálos döfés ejtetett.2) 

Hasonlóul védekedik Janet: Pasteur szigorú, 
lángelmü s alapos kisérletei által megdönté a gene-
ratio aequivoca mellett felhozott összes vélveket, s 
bátran mondhatom, hogy e nagy vitában a tudós 
társaság s a tudósok legnagyobb része Pasteurnek 
adott igazat.3) 

A „Revue des deux Mondes" kitűnő munka-
társa Quatrefages is ugy nyilatkozik, hogy minden 
élő lény tojás által származik, amennyiben még a 
legparányibb élő lény is nemzőktől veszi eredetét. 

2) Huxley. Ursachen der Erscheinungen in der orga-
nischen Natur. 70. lap. 

3) Paul Janet. Der Materialismus unserer Zeit in 
Deutschland, Prüfung des Büchnerischen Systems, übersetzt 
von Reichiin Meldegg. 1866. idézve a „Natur und Offenba-
rung" ez évi folyamának 4-ik füzetében 185. lapon. 



tét. Azért a nemi különség lényeges ismerve a szerves 
lénynek."4) 

Az önképzödés tanának tarthatlanságát, az ázalagokra 
vonatkozólag, bátran kiterjeszthetjük a magasabb szerveze-
tekre is, melyek közöl egynémelyeket a tan védői érvül 
szoktak felhozni. Ez érvek tartalmául szolgáló szervezetek 
nem tartoznak ugyan a kellemes természeti jelenségek közé, 
— de a tudomány nem finnyáskodhatik, mert a természet-
ben minden élö lény egy összhangzó nagy egész kiegészítő 
része levén, az emberi fogalmak szerint undorító lények 
épen ugy vizsgálódása tárgyai, mint a hasznos házi állat 
vagy a rengeteg büszke vadjai. 

Ertem a bélférget (giliszta) és szenyférget (tetü.) 
Mi ez utóbbiakat illeti, olvasóim bizonyára hallottak 

egyszer másszor beszélni bizonyos undorító betegségről, 
melyben e férgek a bőr alól ezrenkint jönnek elő, ezt az 
orvosi tudomány Phthiriasis nevezettel jelöli. 

Aristoteles idézett munkájában V, 25. állítja, hogy e 
férgek a húsból támadnak. E betegségben halt el a monda 
szerint assyriai Pherekydes, Plinius szerint Sulla romai 
dictátor. Heródes és II. Fülöp is e betegség áldozatai gya-
nánt említtetnek. Ugyanazt állítja Antiochusról Trusen,5) 
erről a szentirásban tétetik említés a Machabeusok Il-ik 
könyvének IX. fej. 9, 10 s következő versekben. 

Azonban mindez esetekre nézve igy nyilatkozik a 
kitűnő zoologus dr. Karsch : „Ami ez állításokat illeti, e 
betegségi esetek szorosabb vizsgálatánál azon eredményre 
jutunk, hogy mind e különféle betegségeknél feltűnően sok 
férgek jelenkeznek, melyek az összes vizsgálatok szerint 
nem önképződés, hanem természetes szaporodás utján kelet-
keztek, mint erről a kellőleg nem tisztított gyermekfejek 
eléggé tanúskodnak. Azon állítás, mintha ez állatkák egy 
egész különfaju szenyférgek volnának, az úgynevezett 
pediculus tabescentium, annyira fölületes, hogy czáfolásra 
sem méltó, már az okból is, mert a pediculus tabescentis-nek 
még természetrajzi leírásával sem bírunk eddig, az elneve-
zés maga csak képzeleti, de nem ismert dolgot jelöl ; hogy 
lehessen tehát oly állatra, mint a generatio aequivoca mel-
letti védvre hivatkozni, melyről azt sem tudjuk, hogy mi és 
milyen legyen."0) 

Nagyobb fontosságot tulajdonitának a tudósok a 
bélférgekre alapított bizonyitéknak, mely csak növekedett 
oly tekintélyes tudós védelme által, mint Bremser bécsi 
orvos vala, ki 1819-ben „Über lebende Würmer in lebenden 
Menschen" Wien fol. pag. 16 — 66 munkájában a bélférge-
ket a bélnyálka megsürődéséből alakultnak nyilvánitá, mely 
szilárd anyaggá képződvén, bőrrel bevonatik s önálló 
életet kezd, 

Azonban e bizonyíték tarthatatlanná lőn az ujabb tudo-
mányos vizsgálódások eredményeivel szemben, mert ezekből 
elvitázhatlanul kitűnik, bogy a bélférgek nem önmaguktól, 
hanem átszármazás utján támadnak az emberben. 

») Natur und Offenbarung. 1866. 4, füzet. 186. lap. 
s) Trusen. Darstellung der biblischen Krankheiten, Posen, 1843, 

169-ik lapon. E munka 1857-ben Il-ik kiadásban is megjelent. Kezemnél 
az I-sö kiadás vau. 

•) Natur und Offenbarung. ÏII-ik köt. 442. lap. Münster, 1857. 
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Ugyanis Siebold, Stein s Küchenmeister által Zittau-
ban tett kisérletek ez állatok élet- s fejlődési viszonyait oly 
tökéletesen felvilágositák, hogy azok csudálatos, többféle 
jelenségeinek értelmezése végett nem lehet többé a mese-
szerű generatio aequivocához folyamodnunk.7) 

Ez eredmények hitelessége a tudósok összhangzó véle-
ménye által még inkább megerősitetik. 

Igy többek között Quenstedt szerint : „orvosaink és 
physiologjaink napjainkban eléggé kimutatták, hogy a bél-
férgek csak tojások utján keletkeznek" stb.8) 

Vogt az általa angolból fordított „Natürliche Ge-
schichte der Schöpfung" ellenében, hol a bélférgek önkép-
ződését a generatio aequivoca mellett érvül hozza föl, — 
igy szól : „jelenleg — kivált a német tudósok sokoldalú 
vizsgálódásai nyomán a bélférgeknek nemzés és tojás általi 
keletkezéséről teljes biztonsággal állithatjuk, hogy azok 
kívülről ju tnak be lakhelyeikre, s hogy mindaz, mit a béi-
férgeknek az általok lakott állatok szervezetéböli szárma-
zásáról mondanak, — hiu képzelődés."9) 

íme, ez a végeredmény a generatio aequivoca tanával 
szemben, mely eredmény megdönthetetlenül mutatja, hogy 
szervetlen anyagból önmaguktól pusztán vegytani vagy 
physikai erők hatása alatt semminemű élő lények nem 
keletkezhetnek, JlZclZ c1 generatio aequivocának bármily 
felfogása tudományos szempontból helytelen, tarthatatlan. 

A materialismus hivei, Burmeister, Büchner,Moleschott, 
Wiener stb, nem nyugszanak meg e végeredményben,10) 
mert ezáltal ismét egy uj megdönthetlen érvet szolgáltatott 
ellenük a tudomány, s a végok után fürkészőt egy lépéssel 
ismét közelebb vivé a természeten kivül és fölül álló min-
denható erőhöz, mint a létezők egyetlen végokához. 

Az élet kérdését a generatio aequivoca tana meg nem 
fejté ; azért a tudományos vizsgálódások nyomán átmegyünk 
azon térre,hol tüzetesen e kérdéssel foglalkoznak a tudósok, 
a physiologia v ívmányai ra . Andrássy Kálmán. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 19-én. Legnehezebb az első lépést meg-

tenni, a többi magától megy, miután az ember e téren he-
lyet foglalt. Ezt tartják, ezt teszik némely magyar államá-
raink a kath. egyház ellen. Legnehezebb volt 1608-ban a 
bécsi békekötést beokmányozni a magyar törvénygyűjte-
ménybe, a többi magától jött : legnehezebb volt a religiona-
riumokban egyszer határozni, azután a religionariumok ki 
nem fogytak soha a magyar törvényhozásból : ma már a vi-
lági törvényhozás ezeket saját tárgyának tekinti, úgyhogy 
nem lehet országgyűlés, mely egyszersmind zsinat is nem 
volna; a bécsi községtanács oct. 19-én, és nov. 12-én tisztán 
azon zsinatok egyike volt, melyek az egyházi történelemben 
„latrocinale" név alatt ismeretesek. Először az interreligi-

1) Die in und am Körper des lebenden Menschen vorkommenden 
Parasiten. Leipzig : Teubner 1854. esszegyüjtvék az emiitett kisérletek. 

8) Quenstedt. Sonst und jetzt. Populäre Vorträge über Geologie. 
Tübingen 1856, 231. lap. 

Vogt. Natürliche Geschichte (1er Schöpfung. 150 lap. jegyzet. 
10) Lange. Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeu-

tung in der Gegenwart. Izerlolm 1866. 393—397. 
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onarius panaszok tárgyaltattak, melyekre szabályul a béke-
kötések és az 1791-i törvények szolgáltak; később egészen 
egyes felekezetű religionarius ügyek kerültek a zöld asz-
talra, mintegy hajon fogva oda vonszoltatva. Míglen 1866-
ban egy cultusbizottmáuy küldetett ki, teljhatalommal fel-
ruházva, semmiféle utasítás, megszorítás, vagy irányadás 
nélkül. Más bizottmányok főszabályul vették e vagy ama 
magyar közjogi elvet, például a felelős ministeriumot : a cul-
tusbizottmánynak semmi szabály, semmi irány nem adatott, 
ennek hatásköre az amplitúdó telluris, — csak ? etiam coe-
lorum. Az idők jele, hogy a bizottmány tagjai lapunk egyik 
irója által ,irroverendissimi, iusanctificati, inuncti patres con-
cilii' neveztettek, ezen megütköztek, s tek. B. Mór ur is ezt 
megütközés tárgya gyanánt mutatja fel ; tehát ,uncti- ,san-
ctificati' ,reverendissinii' gyanánt akarnak vétetni, azaz az 
egyház ügyei fölött saját joghatóságból biráskodni. Ha un-
cti, honnan az olaj ? a templomból-e ? vagy a Gellért, vagy a 
tokaji hegyről ? Az ördög majmolja az Istent; de hogy a 
magyar országgyűlési bizottmány utánozza a szent zsina-
tot, ezt nem gondoltuk, azért jó hiszemben particula privati-
vát ,in'-t használtunk, s ezért megharagudtak, tehát uncti,san-
ctificati, reverendissimi patreseknek akarnak nézetni, minis-
terök kétségkívül legalább suprareverendississimusfog akarni 
lenni. Mi lesz e bizottmány tanácskozásainak tárgya, fői-
r á n y a ? nem tudjuk, előre sem akarván kapni Ítéletünkkel; 
de annyit kimondtunk, hogy semmi indokunk sincsen biza-
lomra iránta, s ma, a néhány hónapnak érlelő hatása után 
sem találtunk indokot bizalomra. 

Az ily kérdésnél tehát a legkisebbet sem szabad cse-
kélynek tartani. Hosszú e törekvés kath. egyházunk ellen 
a hazában ? amint a prot. vallásfelekezet közjogilag bizto-
sítva érezte magát, támadó szerepet vállalt, s e támadó sze-
repét mai napig sem tette le. Hol fogja végezni, nem tudjuk, 
de sejtjük, hogy mig csak egy kath. ember lesz Magyaror-
szágban, addig e hazának vallásos békéje nem lesz. ,Mi pro-
testánsok, mondá Jakoby, protestálunk, mig a kath. egyház 
létezik ; protestálunk, mig egy dogma fönáll ; protestálunk 
mig a világ lesz ; protestálunk, míg az Isten imádása és a 
legnagyobb ostobaság egy s ugyanazon dolognak nem fog 
tartatni. ' Volt protestatio Magyarországban, mig a kath. 
religio uralkodó volt, protestálva, hogy miért uralkodik ő ? 
van protestatio, midőn 1848 által minden vallásfelekezet 
egyenlőségre tétetett, protestálva, miért egyenlő a kath. re-
ligio a prot. vallással ? lehet végre protestatio, miért bir a 
kath. religio létezhetési joggal e hazában ? 

Most csak a ministerialis kormány fogai közé, és a 
kamarai többség hullámzó határozatai alá kell vetni a kath. 
egyházat, tudván, hogy ez az ö életelemével ellenkezik ; de 
a függést, az alárendeltséget, tehát a további, még hozandó 
határozatokat előre sejtetik velünk. Annyi joga volna az egy-
háznak, mennyit neki az állam enged, annyi joga, annyi 
szabadsága, annyi hatalma ? Ha az egyház minden joga az 
államtól van, megszűnt az szabad lenni, biztos lenni, meg-
szűnt egyház lenni, életgyökere nem az égben, hanem az 
államban, a földön van. Ha fönáll még, fönáll az állam ke-
gyelméből, melyet minden pillanatban visszavonhatni, s va-
lamint a részletes rendezkedés jogosnak tartatott, oly jogos-

nak, kell hogy tartassék, az egyház teljes kitiltása is. Mind-
ez lassan jön, jönni fog. 

Sok dolgot kis jelentőségűnek vehetünk, de az egyház-
állami viszonyokban semmit sem szabad kicsinynek tartani-
Volt alkalmunk említeni, hogy a franczia concordatum meg-
kötésekor Consalvi és I. Napoléon ügynökei között egyet-
len egy szavan majdnem minden tárgyalás megszakadt. A 
politikai téveszmék, az állam mindenhatóságáról ápolt elfo-
gultságok mai korszakában, még inkább kell a legkiseb-
bekre is vigyáznunk. Ehez még hazánk külföld befolyása 
alatt áll, ami külföldön történik, elég elem van, hogy itt is 
megkísértessék, vagy mint Kunágotai irta : ami magyarul 
mondatik, az francziaul, angolul, németül volt gondolva. 

Mit is akarnak ? Ne a személyek nyilatkozatait, ha-
nem az elv lehozásait tartsuk szem előtt. Vigyázatból a sze-
mély hallgathat, vagy épen hazudhatik : az elvet, ha értjük, 
minden hallgatás, vagy bármi beszéd mellett is, a követke-
zéseket felismerhetjük. 

Amit akarnak, tudva vagy nem tudva, ez : az állam 
az egyedüli hatalom, kívüle nincs hatalom, van állami fegy-
verhatalom, nincs egyházi szellemi hatalom. Épen a törökök 
mintájára : Alláli az Isten, Muhamed az ő prófétája, e kivül 
nincs Isten, nincs próféta. 

Ez sérti az egyházat az ő létjogában, létszabadságá-
ban. Sérti a katholikusok lelkismoretét, kik, midőn a po-
rosz, a szász, az angol, a dán, a svéd protestánsok a kor-
mány kezéből kapják az agendákat, az imákat, a böjtöket, 
— a katholikusok saját lelkismereti ügyeikre egyedül az 
Istentől, és az általa megalapitott isteni tekintélytől e föl-
dön akarnak függni. 1848 nekik cultusministert ad, katho-
likust, protestánst, socinianust, zsidót, rationalistát, politico 
talán kathoükust vagy protestánst, dogmatice pedig, lehe-
tőleg kömivest, solidarist, atheust, amint a kamarai többség-
ből kikerül. 1848-ban gr. Teleky Lászlót akarták, de ne 
forte tumultus fieret in populo tekintetből, lett báró Eötvös 
József cultusminister. Midőn az egyház és a katholikusok 
lelkismerete ellen merényt követnek el, merényt tesznek az 
Isten jogai ellen a társadalomban, azt mondván, ugy csele-
kedvén, miszerint äz Istennek nincs helye az állami ügyek-
ben. Ami szabadságot eugedvényeznek a katholikusoknak, 
és igy az egyháznak, miután annyi katholikus van még, 
hogy őket egyszerre meg nem fojthatni, azon szabadságot 
tisztán az államtól adott szabadságnak akarják tekintetni, 
hogy igy azt bár mikor vissza is lehessen húzni. A helyzet, 
melyet a kath. egyháznak készitenek, pusztán türelmi, s ez 
is ideiglenes, csak azért ideiglenes, mivel még ki nem törül 
hetik. Végre, hogy a lelkismereti szabadságról hirdetett ta-
naikat gyakorlatba vegyek, követelik, hogy mindezt a kath. 
lélek necsak külső tettekben fogadja el, hanem helyeselje, 
jónak, jogosnak, igazságosnak vallja. Az életben lelkisme-
reti szabadságát letiltották, lelkismeretébe tolakodnak az-
után, hogy ezt is lezárolják; elrabolták tőle a társadalmi 
tért, el akarják rabolni lelkét is. ,Elrabolni', nem ppdig el-
lopni, mivel már nyiltan erőszakot használnak. Ellenök 
nemcsak cselekedni, hanem még érezni, gondolkodni sem 
szabad, s miután a külső tetteket hatalmok alá vetették, 
magát a lelket, ennek minden gondolkozási hatalmával 
együtt, elkobozni törekednek. Itt van a fulánkja, tek. B. 
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Mór ur ellenünk irt nyilatkozatának, amelyben, ahelyett 
hogy érveinket latolná, szándékainkat tisztelné, amint ezt 
az illem és az irodalmi komolyság parancsolja, minket ha-
zafiatlanoknak, félig-meddig hazaárulóknak kiált, mert re-
ligiónk, egyházunk, cultusunk szabadságait védve, nem 
akarjuk azt, ami legszentebb, a parlementaris hullámzó 
többségnek kényekedvére bizni,—mert a parlementaris több-
ség fölött Istennek positiv és természeti törvényeit, jogait 
tisztelvén, az Istent magasabbnak tartjuk az emberi tör-
vényhozónál. Mink hazafiatlanok vagyunk, mivel szerinte 
ultramontánok vagyunk; hazafiatlSSn azon 1000 javadalma-
zott pap is, Magyarországban, kiket tek. B. Mór ur, mint 
ultramontánokat számlál, s olvasóinak bemutat. Ultramon-
tánok, mivel a pápát egyházi fejőknek, lelkismereti vezé-
rüknek ismerik, tisztelik, azaz : mert katholikusok, s meg-
szűnnének hazafiatlanok lenni, mihelyt a pápának az enge-
delmességet felmondanák, azaz, mihelyt protestánsokká len-
nének. Ez a prot. honfiaink okoskodásának, nyilatkozatjai-
nak első és legutolsó fulánkja : a katholikus nem hazafi, a 
hazafiság csak a protestánsoknál van. Elkobozni nemzetünk 
300-dos történetét, kizárni jövőre a katholikus részt belőle : 
ez a nyilt, vagy eltakart gondolatok tartalma. Egyik ki-
mondja, másik rá czéloz, harmadik mint ismert dologra egész 
értekezését épiti. „P—y ur azt kivánja, hogy a clerus pusz-
tán csak Romától függjön, hogy arra a világi hatalom semmi 
befolyást ne gyakorolhasson. Ime ez az, amit mi ultramon-
tanisinusnak nevezünk, s a hazafisággal összoférhetőnek nem 
tar tunk." 1) Gyakoroljon az állam befolyást a clerusra, mint 
polgárra, fog is gyakorolni mindig, mert a clerus élt halt a 
hazáért ; de ne gyakoroljon reá mint az egyház szolgájára, 
az egyházi, vagy is az isteni hatalom kezelőjére. Hozzon 
törvényt az állam a polgároknak, a polgári rendbon és kör-
ben, nem pedig az egyháznak. Ez nem állami intézmény, ez 
az állam hatalmának körén túl esik. Függjön a clerus a ha-
zai kormánytól, törvényektől, a polgári ügyekben, legyen 
független a vallásiakban, tisztelje a magyar törvényhozás 
az egyház dogmáját, fegyelmét, oz a mi követelésünk ; mert 
ha nem szabad a polgári törvényhozásnak a prot. vallásfe-
lekezetet kitiltani az országból, nem szabad a kath. egyhá-
zat is lehetetlenné tenni. Es ha befolyást akar az állam gya-
korolni a clerusra, mint egyházi emberre, az egyház szíve-
sen közelit az államhoz, kezet szőrit vele, mint testvérével, 
az egyház is, a társadalom is Istentől levén, egyet akar vele 
érteni, de ugy, hogy az állam tisztelje az egyház körét, az 
egyház dogmáit, canonjait. Ugy is egy és ugyanazon ember 
az egyház hive és az állam polgára; két művész küldetik 
az Istentől, hogy az embernek lelkén az Isten képét rajzol-
ják ; ha előre egyet nem értenek, ha saját festékeiket előre 
ki nem szemelik, egymásnak rajzát bemázolják, s lesz mű-
vészi kép helyett torzalak. — Egy földre küldetik két mezei 
gazda, az egyház és az állam, hogy kiki közölök művelje az 
ember lelkét, s termeszszen rajta : ha előre egyet nem érte-
nek, ha előre meg nem határozzák, te ezt, én pedig ezt fo-
gom vetni, te eddig, én addig fogok szántani stb., egymás-
nak vetéseit kiszántják, vagy a vetést vetéssel tetézik, hogy 
az egyiknek vetése a másiké által elfojtassék. Lesz czivó-

' ) Prot, lap 39 sz. 1226 hasáb. 

dás, házsártoskodás, viadal a szántóföldön, az ember lel-
kén, s összetapostatik minden ; lesz szakgatás a festői vász-
non, mig össze nem tépetik. 

Igy fogjuk feh mi az egyház és az állam közötti vi-
szonynak szükségességét, keressük az egyetértést. De az 
egyetértés két törvényesen, jogosan önálló részt téte-
lez fel : a liberális tannak pedig, melyet tek. B. Mór is 
oly híven, oly hevesen vall, első tétele : semmi szövetség az 
egyházzal, csak alárendelés. Az államon kivül nincs testvér-
hatalom, nincs önállóság, minden ide konyul, vagy összeti-
portatik. 

Akar az egyház befolyást engedni az államnak az 
ő szolgáira, példa a magyar alkotmány; de viszont befo-
lyást köivetel ő maga is az államra. De mikor az egyház 
jó szándékait az állam irányában zsarnokságnak kiáltják, 
mint tek. B. M. u r ; 2 ) mikor a szabadság első föltételeül 
az egyház és az állam közötti szövetségnek feltörését, 
eldobását, lenyomatását, méltóságban, külső becsületében 
teendő legázolását követelik; a kettő között, egyház és ál-
lam,nem lehet kölcsönös befolyás, akkor egyik ez, másik amaz 
irányban fog indulni, s az egyes embernek lelkismerete el-
lenkező hatalmak alá vetve, zavaroknak lesz kitéve, ha nem 
még elnyomva is. 

Nem befolyás az, amit akarnak, hanem elnyomás, a 
politikai rendben az egyházi hatalomnak teljes elfojtása. 

Elethalál-küzdelem ez, melyet a sok szabadsági Ígé-
retek csak nehezebbé, s egyes ingadozókra nézve veszedel-
mesebbé tesznek. Szabadságot Ígérnek s az állam hatalmát, 
miután a testet bírja, a lelkismeret szentélyére is kiterjesz-
tik, hogy ez az egyháziakban az államtól fogadjon parancso-
kat, rendeleteket ; a caesar már megvan pontifexet is kell 
belőle csinálni. 

Van még tek.B.Mór urnák az ultramontanismusból készí-
tett hazafiatlansági vádján kivül még más vesszőparipája, 
melyen ő con amore szaladgál, s ez : a haza mint,materia vi-
lis.' Szavainkból : „előttünk a földi haza nem czél, hanem 
eszköz az égi hazára," t. B. M. ily lehozást tesz : tehát 
csak eszköz, materia vilis, „hitvány eszköz." 3) — A szent-
ségek is eszközük, a malaszt is eszköz, a megváltás is esz-
köz, maga Krisztus Jézus is causa instrumentális gratiae, a 
püspükség, a pápaság, az egész hierarchia, az egész egyház 
mind eszköz a végczélra, az örök üdvösségre ; váljon mivel 
mindez eszköz, következik-e, hogy materia vilis, „hitvány 
eszköz ?" Vannak nemes eszközök, melyek czélt is hordoz-
nak magokban, hitvány eszköz az, melynek semmi ezé Íja 
sincs önmagában. Nem tudjuk milyen archologiája, mily 
metaphysicája van. tek. B. Mór u rnák ; de ha az okok össze-
függését nem ismeri, vagy ezeknek nem-ismerését olvasói-
nál feltételezi, az ily okoskodásból font értekezés lesz mate-
ria vilis, hitvány eszköz az okos, a tanult embernek untatá-
sára. Nem vagyunk barmok, hogy létünket e földre zárottnak 
higyjük ; nem vagyunk barmok, hanem halhatatlan lélekkel 
bíró emberek, kik az égi hazát hiszik, várják, keresik ; nem 
vagyunk barmok, hanem polgárok, kikért van a haza, vagy is 
a nemzeti alkotmány ; ha már a haza alatt nem ezt a földet 

2) Prot . lap. 39 sz. 1225 hasáb. 
3) Prot lap 41 sz. 1 2 8 7 - 1 2 8 8 hasáb. 
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mely lábaink alatt van, hanem a törvényhozást,és azegygyé 
olvadott nemzeti életet kell érteni. A haza az emberért, ha-
bár a társadalmi kötelességek teljesítésében, lehet mondani, 
hogy az ember van a hazáért : és miután a földön minden javai 
az állam által biztositvák, a rend meg van alapítva, keresi 
az égi hazát. A haza az emberért, hogy a társadalmi rend 
adjon neki módot, lehetőséget az örök élet szent czéljait el-
érni : az ember a hazáért, amennyire köteles az ember mind-
azt megtenni, ami szükséges, hogy a társadalmi rend meg 
állhasson, s az örök élet ezéljainak elérésére a kivánt lehető-
séget megadhassa. Előbb hazafiságtalanságot kovácsolt re-
ánk t. B. Mór ur, mert katholikusok vagyunk ; most hazafi-
ságtalanságot süt reánk, mert Istenbe és az ő boldogságába 
hiszünk, mert az embert az állam igazán puszta eszkö-
zének, materia vilisnek el nem ismerjük. Hazafiasak len-
nénk, mihelyt protestánsokká és hitetlenekké válnánk. Ilyen-
ben hazafiságot nem fogunk soha keresni. Isteni a hatalom, 
mely az állami ügyeket kormányozza, isteni mü maga a földi 
társadalom is, de nem Isten, azért nem végczél. Czél lehet 
sokban, eszköz ő másokban ; a czélok eszközökké válnak ma-
gasabb czélokra, s egymást kölcsönösen tételezik fel ; ebben 
áll az ő nemességök. Czél volt az állam a pogány előtt, Dea 
Roma, domina mundi ; keresztény előtt nem végczél, nem 
Isten, hanem csak Istennek müve. Gróf Zay előtt lehet Is-
ten, lehet talán mások előtt több mint Isten ; legyen, gondol-
ták, hogy ezáltal a földi hazát felmagasztalják, pedig istenné 
tevén az államot, az ember végczélját e földre zárják, em-
berből barmot csinálnak; mivel pedig az állam még sem 
más, mint az emberek egyesülete : lesz igy az állam barmok 
csordája. Ez azután t. B. Mór urnák állama, csorda-csoport 
— valóban materia vilis, hitvány eszköz a liberális tanok 
experimentatiojára. — Igy kell nekünk tárgyunk fejtegeté-
sének egyenes ösvényéről oldalutakra letérni, mikor nem-
csak a hittanulmányok egész mezejét kell igénybe venni, ha-
nem az antológiából is felolvasási töredékeket közbeszőni. 

Hogy e nézetek nem puszta ráfogások, bizonságot 
nyúj t nekünk t. Czelder Márton ur ,Missio lap'-jaiban, 
hol egy magyar nemesnek nyilatkozatát közli : „a magyar 
jobban szereti nemzetiségét, mint az emberiséget, jobban 
mint a szabadságot, jobban mint magát, jobban mint az Is-
tent és az idvösséget." 4) 

Szép Isten, szép üdvösség, melyet oly dulásoknak is 
szabad volt kitenni, mint a mult századok belháborúi vol-
tak hazánkban, mint a jelen idő dúlásai az államisten nevé-
ben az igaz Isten ellen. Akkor a haza boldogsága valóban 
materia vilis volt, s hitvány eszköz mindazok előtt, kik azt 
rögeszméjök valósitásában kisérleti eszközül használták. 
Oly Isten az állam a szabadelvűek előtt, hogy ha nem ők 
ülnek a bálvány nyakára, ezt szétrombolják ; ha pedig hatal-
mukban birják a bálványt, az ó sacrificulusok módjára saját 
nézeteiket a bálvány nevében osztogatják. Istenné emelték 
az államot s mégis lealacsonyították, végczélul kiáltották, s 
mégis saját eszközeikké tették, magokat kellene feláldozni 
ezen bálványnak, mégis a bálványt áldozzák önmaguknak, 
mint a régi fetiseket megverték, összetörték, vizbe dobták 
a népek, épen ugy a liberálisok a hazát rázkodásoknak, sülye-

désnek teszik ki, mihelyt nem ők azok, hik a hazaistennel ké-
nyök szerint rendelkeznek. Materia vilis lettek ők, mikor az 
örök igazságtól elestek „ego autem ad nihilum redactus sum 
et nescivi," — mindon vilis lesz, amit megérintenek. 

Lehet, hogy mindezt tek. Ballagi M. ur nem akarja, 
lehet hogy rajtok elszörnyed, s lehozásainkat újra absurdu-
mokként fogja feltüntetni olvasói előtt. Lehet, megengedjük, 
sőt állítjuk, miszerint hogy valaki a földi modus vivendi-t 
Istennek, végczélnak kiáltsa, ahoz nem kell, hogy valaki 
protestáns legyen, csak a methaphysicá'oan kell járat lannak 
lenni, vagy ily járatlanságot olvasóinál feltételezni. Tiltakoz-
hatik tek. B. Mór ur e lehozások ellen, ami személyét illeti, 
nem tiltakozik maga az elv, melyet vall. Ismerve az elvet, 
ismerjük az embert is, ha talán ő nem is ismeri magát. Ki-
mondta az elvet, felnyitotta előttünk egész lelkét, hogy ha 
ö azután lelkének szellemi téréit még vizsgálatra nem vette, 
saját lelkét materia vilisként elhanyagolta. 

Szinte, ha tek. B. M. ur megteheti, hogy komolyan vi-
tatott állitásaiukat, olvasói előtt mint absurdumokat mutatja 
be, anélkül, hogy miben állana észelleniségök, csak árva 
szóval is jelezné, vagy bizonyítaná,5) — megvalljuk, hogy 
olvasóinkat jobban tiszteljük, hogy sem oda hányt vetett 
állításokat minden okadatolás nélkül elöttök absurdumnak 
mernénk kiáltani. Az olvasó több tiszteletet érdemel ; de ha 
tek. B. M. ur olvasói az ily tiszteletet nem követelik, lia ő 
„ego dico" tekintélylyel felléphet előttök, mink nem akadá-
lyoztathatjuk. Absurdumnak állított ő némelyeket, amiket 
bebizonyítottunk, — ,állított', 3 evvel a vitának is vége, nincs 
többé mivel törődni. Az ily absurdum-állitásokkal vitt vita 
valóságos észelleniséggé fajulna, ha tovább fejtetnék. A 
gyermekek, az iskolás tanonczok is igy okoskodnak, „ez . . . " 
és amit mondanak, kezeik, ujjaik lejtéseivel is mutatják : 
mink saját részünkről nem gondoljuk, hogy olvasóinkat ily 
nemű czáfolatokkal megtisztelhetnők ; tek. B. M. ur, ki-
mondja „absurdum," s gondolja, hogy ez által olvasóját meg-
tiszteli. ,Bizony iték'! tek. B.M.ur, az ,ego dico'nem nyom sem-
mit. Absurdum, hogy valaha a szabadelvűek igaz és nemes sza-
badságokat hoztak volna létre,ami hozatott,az a szabadelvűek 
ellen hozatott létre ; bizonyítsa be az ellenkezőt,miután absur-
dumokról nyilatkozott, mink százszor bizonyítottuk be már ; 
absurdum, hogy valaha a király mindenhatóságának hivei, 
kik ellen az ultramontánok harczoltak,szabadságokért vivtak 
volna, absurdum, mintha a parlementaris kamara nem lehetne 
(nem mondtuk, mintha volna, hanem lehetne) zsarnokibb, 
mint bár mily absolut fejedelem ; az olasz brigantik soha 
sem voltak tüzetes, részletes fejtegetéseink tárgya, ezekből 
ellenünk mit sem lehet bizonyítani. Mikor a brigantik a pie-
monti kormány ellen harczolnak, akkor csúnya emberek, 
mikor a pápai területre betörnek, akkor jeles emberek; — 
mikor Nápolyban dúlnak, a kormány jó, csak a zsiványok 
roszak, mikor Romagnában dúlnak, akkor a pápai kormány 
rosz,— ily logicával mi olvasóinkat mulattatni nem mernénk ; 
ami a pápai kormányt illeti, atyai-e? ez van-e ott szabadság, 
és mily fokon ? tek. B. Mór urat Rayneval franczia követ-
nek 1855-ről adott hivatalos tudósítására utaljuk. Ha ezt 
sem ismeri, nem segíthetünk absurdumain ; de komoly fejte-

*) Sept. oct. füzet, 34 lap. 5) Prot, lap 42. szám. 1319. hasáb. 
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getések fő tárgyát egyszerűen, minden bizonyítás nélkül ab-
surdumnak nyilatkoztatni, és emellett a komoly irók között 
becsülettel fellépni, követelve magának az irodalmi erkölcs 
és érdem osztályrészét, ez azután valóságos absurdum. 
Bocsánat a tanári hangért ; t. B. M. ur megfelejtkezett ki-
ről ir, kinek ir ? (Folyt.) 

UNGrVAR, nov. 6-án. A „Religio" f. e. 46-ik számában 
a 283-ik lapon 2) alatti jegyzet („Nem tudjuk, mit tulajdo-
nítsunk az Ungvárt gyűlésezett sz.-Bazil-egyletről hozott 
hirlapi tudósításoknak. Az egylet gyűléséről a káptalani 
helyettes nem tudott semmit : a pétervári muszka kormány 
ösztöndijakat tűzött, s ezt az egylet elfogadta, azon ifjak 
számára, kik Pétervárott akarják végezni tanulmányaikat. 
A magyar ruthenek egyesültek, a muszka jobban gyű-
löli az ilyeneket, semmint a latin szertartásuakat : ifjaink 
Pétervárott jót nem tanulhatnak a hitre nézve. Ha igy megy 
az iigy, Dobranszki a muszka kormányra nézve kedvesebbet 
nem tehetett, mint az egyletet vele összekötetésbe hozni.") 
kellemetlenül lepett meg. Főt. szerkesztő ur, és nagybecsű 
olvasóinak megnyugtatására, ki kell jelentenem : hogy abból, 
mi e jegyzetben, hirlapi tudósítások alapján el van mondva, 
egyetlen szó sem igaz. A munkácsi megyei székeskáptalan 
átalános helyettnöke, nagy. s főt. Csopey Antal ur a sz.-Ba-
zil-társulat első nagy gyűléséről nemcsak tudott, hanem mint 
a társulat pártfogó helyettesse, e gyűlés tanácskozásait 
elejétől végig, saját magas személyében vezette is. J) A pé-
tervári kormány által kitűzött ösztöndijakról korábban be-
széltek lapjaink, hogysem társulatunk végleg megalakult, 
miután ez csak f. é. octob. 1-én történt meg. A társulat nem 
áll semmi, sem közvetlen sem közvetett viszonyban az em-
iitett kormánynyal, és hiszem nem is fog állani soha. Ez kü-
lönben is annyit tenne, mint az imént alakult társulat ha-
lálitéletét irni alá. 3) A társulat alapszabályai minden politi-
kát, s igy annak minden vonatkozásait is, tiltják, és a tár-
sulat köréből kizárják. Minket a nagyoroszországiaktól nagy 
örvény választ el. A kísértések talán nem fognak elmarad-
ni ; de mi kérni fogunk Istentől kegyelmet : ut resistamus 
fortes in fide. 3) Nekünk is fáj, hogy némely ifjaink engedve 
a csábszónak, indulni készülnek a végzetes útra. Hallom, 
csak három vállalkozott még eddig, azok is szükséget szen-
vedő árvák, kiknek nincs ellátásuk, s nincs is kilátásuk, 
hogy egyhamar megélhetési módot nyerhessenek. Unghvárt 
senki sem, vagy csak visszatetszéssel, s aggodalmasan gon-
dolkodik erről. 4) Mi itt épen azon csudálkozunk, mikép esz-
közölhette ki a pétervári kormány e fontos s ránk nézve 
sok tekintetben hátrányos engedményt ? à) A sz.-Bazil-tár-
sulat tagjai feladatokul fogják nézni, hacsak közvetve is, 
oda működni : hogy megyéink juhnyájába ne férkezhesse-
nek be pusztító farkasok. Mi egyházunk szenteinek öröksé-
géhez, anyánk igaz hitéhez, hük akarunk s hűk fogunk 

'J A főt. kanonok ur személyo teljes biztosság, mig az ő szel-
leme, tanácsa fogja vezetni az egyletet. S z e r k. 

*) Még több. S z e r k. 
3) Imáinkkal segitendjiik. S z e r k. 
*) Menjonek; akadályozni ó'ket csak jó tanácscsal lehet, és ha 

-az egylet az ö küldetésökben semmi részt sem veend, ugyszinte, ha a 
megyében lelkipásztorokká soha fel nem vétetnek. S z e r k. 

5) Nem lehet t i tok. S z e r k. 

maradni, mert csak ebben találhatunk nyugalmat leikeink-
nek. íme, legközelebb a Szlyipecz-féle comoedia is legcse-
kélyebb komoly nyom nélkül hangzott el nálunk. 

Talán magát Dobzánszky Adolf udvari tanácsos ő 
ngyt. is a kellőnél keményebben Ítélik meg. 0 , mikép mi 
őt itt ismerjük, a hit dolgában is jobb hírénél. 0 rokonszen-
vezhet a nagyoroszországiakban a törzstestvérekkel, de nem 
rokonszenvezhet a szakadárokkal. A sz.-Bazil-társulat tiszt-
választó tagjai benne a tanult, és a magyarországi orosz uép 
jóakaró barátját emelte az elnöki székre, és midőn ö azt el-
vállalta, magáévá tette egyúttal alapszabályait is, melyek 
2-ik pontjában, a görög-egyesült katholikusok szellem-er-
kölcsi müvelésének előmozdítása van a társulat főczéljául 
kitűzve. 0 velünk együtt bizonyosan azt hiszi : hogy közöt-
tünk és az oroszországi szakadár egyház hivei között csak 
akkor lehet hitközösség, lia előbb a fő-apostol sirjánál ta-
lálkoztunk. Szent Polykarp, Athanáz, sz. János és szenteink 
egész megdicsőült karának kell közibénk lépni, — hogy mi 
egymásnak a hit dolgában béke-jobbot nyújthassunk. 

r 

En nem csudálkozom azon főt. szerkesztő ur ! hogy 
jelenleg lapjaink szemei társulatunkra vannak függesztve. 
Minden, mi uj, ingerel, s kíváncsiságot kelt. Talán gyenge, 
koraszülött lehet társulatunk, hogy oly sűrűn, s aggályosan 
foglalkoznak vele. Félek, hogy a sok orvos, meg a sok gyógy-
szerész fel fogja a gyenge életet emészteni. Minden la^, mely 
eddig társulatunkról szólt, annak szükségét emeli ki, 
is czélját magasztalja, de mindenikben ott látható a szavak 
között egy kis éles' fulánk is, vagy épen mérges tőr, mint 
például a „Marmaros" ez idei 36-ik számában.6) — A gyenge 
lelkekben ezen időelőtti gyanusitó támadások zsibbadást és 
csüggedést okozhatnának ; — nekünk ösztönt fognak adni a 
munkához, sőt az éber körültekintés szellemét fogják belénk 
lehelni, nehogy az egészséges részeibe észrevétlenül is bete-
ges kovászanyag csempésztessék be. Mi egyébiránt fel fogjuk 
használni ugy barátjaink, mint ellenfeleink féltékenységét. 
Bennünket Isten, kinek nevében és segélyül hivása mellett 
egyesültünk, meg fog őrizni minden ballépéstől. Mi kenyeret 
szándékozunk adni éhező kisdedeknek. Ez minden, mit 
akarunk. Püspök-atyánk, mint a társulat védnökei és termé-
szetes vezetői, meg fognak bennünket védeni: nehogy az 
éretlenség, túlbuzgalom vagy roszakarat vonjanak el ben-
nünket a részünkre kimutatott és általunk minden tartalék-
gondolat nélkül elvállalt feladattól. — Nekünk nem szabad, 

6) Köszönet a felvilágosító s engesztelő tudósításért, s talán sza-
bad lesz ft . t anár urat testvéri bizodalommal megkérni, hogy időről 
időre mind a nevezett egylet, mind a jeles és szeretett pöspöki megyé-
nek életmozzanatairól tudósítson. Minden baltudósitásoknak csak igy 
lehetend elejét venni. „Marmaros'1 tudósítása ker inget t a pesti lapok-
ban, az adott fájdalmas érzelemre is okot ; nem akarván a tudósítás-
nak hitelt adni, de egyszersmind meg nem foghatván azt , hogy helyre 
nem igaz i t t a t ik , szándékosan tet tük közzé a jegyzetet, s várakozá-
sunkban a főt. tanár ur buzgósága meg nem csalt. Testvéri örömmel 
fogadtuk é3 közöltük, biztosítván, hogy a főt. tudósító aggodalmait, 
irányvágyait , olvasóink megelégedéssel fogják venni, látván, hogy ám-
bátor a veszély ólálkodhatik, az önök, a társulat jeles tag ja i ismerik 
a veszélyt, ami első az áldásos müködhetésben. Több jelesek a mun-
kácsi megyéből olvassák lapjainkat , a kölcsönös buzdítás szilárdítani 
fogja egységünket, a tudósítás pedig testvéri érdekeltséget fog kelteni, 
ápolni. S z e r k. 
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és mi nem fogunk sem jobbra sem balra elhajlani, mert 
tudjuk, hogy különben Isten segitö kegyelmét is eljátszuk. 
Es ha mindemellett idővel, bárhonnan fenyegető veszélyt 
kellene e tekintetben a társulat körében észrevenni, én az 
elsők egyike lennék a vészjel kitűzésében ! Annyira szivemen 
fekszik, hogy ujdonalapitott társulírtunk jó hitele főt. szer-
kesztő ur és lapjának kath. nagy közönsége előtt, szeplőtlen 
és csorbithatlan legyen, hogy arra az esetre, ha főt. szer-
kesztő ur szívesen venné, bizalommal ígérni bátorkodom, 
ha vagy magam, vagy más nálamnál ügyesebb és megbíz-
hatóbb tagtársam, társulatunk életének minden fontosabb 
mozzanatáról koronkint tudósítást fogunk küldeni, és ezál-
tal a nagy kath. közönség előtt mintegy számot fognánk 
adni sáfárkodásunkról.7) 

E levélből is, ha szükségesnek itélendi és tetszésére 
lesz, valamit közölni, én örömmel beleegyezem. 

Mondok János, 
gyran. tanár, sz. Basil-társulat egyik hivatalnoka. 

MISKOLCZ, nov. 1-én. Régen vártak már a miskolezi 
hivek a nap fölviradtát, melyen nagys. s. főt Beller József 
apát plébános ur sub infula fogja bemutatni a vérnélküli ál-
dozatot az élők s holtak Urának. Ez ünnepély az egyházunk 
másodbúcsuján Mindszentek napján történt meg. Miskolczon 
annyiban érdekes ez esemény, amenyiben átlapozván a pa. 
rochia történetét, legalább a hitujitás után, egyetlen egy 
plébános sem volt kitüntetve apáti kereszttel, hanem több-
nyire czimzetes kanonokok voltak. A búcsú már maga sok aj-
tatos vidéki zarándokot vonzott ide, a püspöksüveg pedig 
városunk majd minden felekezetbelijét, kik részint az apát 
ur iránti tiszteletből, részint pedig ujságvágyból jelentek meg 
templomunkban. A segédletet a kerület papjai tevék. Este 
püspöksüvegesen vezette az apát ur a körmenetet a mind-
szenti temetőbe, mely dicséretére legyen mondva a miskolezi 
kath. hiveknek, gyönyörűen volt kivilágítva. Minden em-
lékkő fényözönben ragyogott. Evrül évre nagyobb és na-
gyobb buzgalmat tapasztalunk kifejteni e tekintetben ; bár 
csak a templomi járásban is ily nagy buzgóságot tanúsítaná-
nak ! mert bizony némely vasárnap nagyon könnyen meg 
lehetne számítani őket. Tiszteljük igen, kedves elhunytaink-
nak emlékét és imádkozzunk érettök, de azért magunkról 
se feledkezzünk ám meg ! — m — 

VEGYESEK. 
Nyomtatásban megjelent főt. Beke Antal károly-fehér-

vári hittanár s szentszéki ülnök és jegyző urnák sz. István 
király ünnepén mondott egyházi beszédje. A jeles beszéd-
ben a keresztény hitnek nemzet-alapitó, föntartó és művelő 
ereje van föltüntetve, mindez történelmi adatokkal, maga-
sabb s szónoklati emelkedéssel előadott egyház-állami ér-
vekkel van bebizonyítva : ugyanott valamint a szentbeszéd-
nek hallgatói, ugy olvasói is a nemzet jövőjét csak a szent 
keresztnek védelme alatt,az ettől teendő elpártolásban pedig 

' ) Legyen biztos testvéri fogadásunkról, s fogadja ezért köszöne-
tünket, zálogul a jövőre. S z e r k. 

a nemzet halálát láthatják előre. A beszéd szövegét be-
cses idézetek kisérik, melyek által az mint részletes tanul-
mányozásnak gyümölcse, tanulmányozásra serkent, s az 
üres szóhalmazok, üre3 szólamok, elvéknyitott körmondatok 
ellen figyelmeztet. 

„Országos Naptár 1867," több tekintetnél fogva ajánla-
tos, mert valósággal országos naptár a hivatalos világra. Ara 
2 f. o. é. Elöl hat országos arczképet hoz, utána a naptárt, 
az uralkodó fönséges ház tagjainak névsorát, egy czikket a 
sanctio pragmaticáról a „Jogtudományi közlöny''-bői, a ná-
dorok névsorát, az 1866-iki országgyűlés felső- s alsóházi 
tagjainak neveit, országgyűlési naplót, az ide szóló okmá-
nyokat, a magyar dicasteriumok hivatalos személyzetét, a 
megyék hivatalnokainak névsorát, a megyék lakosságának, 
területének számát, ugyszinte a szabad kir. városokét is, 
ugyanazt Erdélyországból, a magyar ügyvédek és orvosok 
névsorát lakhelyeikkel együtt, az egyházi méltóságokat, a 
pesti egyetem és egyéb tudományos és közhasznú intézetek 
ismertetését, a hírlapirodalmat, a pesti házak tulajdonosai-
nak neveit, minden hivatalokat, Magyarország mult évi tör-
ténetét, Austria többi tartományainak statisticáját, áttekin-
tést a világ többi országaira, a vásárokat és hirdetéseket. — 
Az egyházi részben hiányok is fordulnak elő, mivel a leg-
újabb változások nem vétettek számba. Igy, habár mélt. Je-
kelfalusy Vincze ur már mint nagyprépost van beirva, Foga-
rassy Mihály ő exclja még mindig mint scutári vál. püspök áll, 
Farkas Ferencz, és Zombory János mint élők hozatnak elő, 
holott már april előtt a halottak között vannak. 

Dagmar herczegnő, a muszka korona-örökös arája 
Holstein családból való. Egyik ága eme családnak a daniai 
királyi ház, mely 1863-ban megszűnt; másik ága Augusten-
burg Fridrik ; harmadik Glücksburg, mely ma Daniában s 
Görögországban trónon ül, ebből való Dagmár leány is ; 
harmadik ág maga a muszka czári család, mely III . Péter 
óta Ilolstein-Gottorp család ; ötödik ág Wasa családja ; ha-
todik Oldenburg ház, melyből egy mellékág Oldenburgban 
trónol, másik Muszkaországban van. Ezek mind lu-
theránus vallásúak, kivéve azon ágat, mely Muszkaország-
ban telepedett le. A protestantismus óta azonban több csa-
ládi tag tért vissza a kath. egyházba, u. m. Vilmos Fridrik 
és testvére Károly Lajos, Joachim, aki Mérode Miksa öz-
vegyét vette el ,— amaz 1779-ben halt meg; Sándor Son-
derburg, meghalt 1667-ben ; két herczegnő Holstein-Wie-
senburg családból, kiknek egyike, Magdolna., 1720-ban Bécs-
ben mint apácza halt meg. Wasa Carolina, mai szász koro-
na-örökös neje katholikus lett. Habár a német herczegi csa-
ládok, kivéve Habsburg, Wittelspach és Lichtenstein háza-
kat, mind protestánsok, Hohonzollern, Szász, "Wurtemberg 
és Lippe házak egyik ága katholikus, mégis a prot. házak-
ból is több tért át a kath. hitre. Igy például : Anhalt, Brun-
swick-Hannover, Nassau, Würtemberg, Mecklenburg her-
czegek közöl. Legtöbb megtért van a Hessen házból : Frid-
rik, aki bibornok, s boroszlói püspök volt; egy másik Frid-
rik, a muszka czárnő nagybátyja, most Parisban él; hessen-
homburgi őrgróf, Hessen-Reinfels Erneszt, meghalt 1663-
ban, Hessen-Cassel Fridrik ; Hessen-Darmstadt György, Fü-
löp testvérével, Henrik, Fridrik, aki muszka tábornok volt, 
Hessen-Hornburg György és Lajos-György. 

Kegyes adakozás. 
Veszprémből : a szentatyának péterfillér . . . 100 f. o. é. 

„ afrikai missiókra . . . 25 „ „ 
„ amorikai „ . . . . 25 „ „ 
„ kisasiai „ 25 „ „ 
„ Jézus gyermekségéről nevezett társulat-

nak 25 „ „ 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, november 24-én. 4». 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Egy vakmerő ultramontanus a .kér-
dést tisztázó t. Ballagi urnák. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

Egy vakmerő ultramontanus a kér-
dést tisztázó t. Ballagi urnák. 

„La liberté et lo courage à soutenir la vé-
rité, sont des vertus chrétiennes qui font 
part ie de la piété." 

Fleury. 

Útközben került kezemhez a „Protestáns egy-
házi és iskolai lap"oct. 21-énkiadott 42-ikszáma,mely-
nek első lapján egy vezérczikket pillantottam meg 
ezen felirással: „Tisztázzuk a kérdést." Az ildomos 
eszmecserének, és az ez által eszközölhető eszme-
tisztázásnak mindenkor hő barátja lévén, és az 
igazságnak elfogadására, jöjjön az bárhonnan, fogé-
kony kebellel birván, a lelki örömnek egy bizonyos 
nemével fogtam — anélkül is unván magamat — 
az emiitett vezérczikk olvasásához ; — de mily nagy 
vala meglepetésem és csalódásom, midőn e czikket 
végig olvasva, abban egy, minden alaposságot nélkü-
löző, epe és gúnyba mártott tollal irt zagyvalékot 
találtam, melyen minden mesterséges palástolás 
mellett is, itt-ott a szorgosan elfödött lóláb mégis 
kilátszik, mely az eszme tisztázásnak nemcsak semmi 
szolgálatot nem tesz, hacsak a lucus a non lucendo 
értelmében; hanem maga ezen eszmetisztázás is, vég-
eredményét tekintve, piszokban végződik; — mint-
hogy a hetyke hadonázásnak resultatuma az: „hogy 
a magyar kath. clerus a tudatlan, erkölcstelen és 
önző olasz clerussal egy húron pendülve, a magyar 
néptől a nemzeti szabadságot irigyli!" Ezeket Mind-
szentek nyolczada alatt olvasva, lehetetlen volt, hogy 
eszünkbe ne jutna a nyolczad evangéliumának azon 
helye: „beati estis, cum maledixerint vobis, et dixe-
rint omne malum adversum vos mentientes pro-
pter me !" 

A szidalom, a rágalom, a gyanusitás, a gyűlö-
letre való ingerlés az összes magyar kath. clerust 
érinti; de a támadás közvetlenül a „Religio" tánto-
rithatlan szerkesztőjét illetvén, minthogy az elsőnek 
védelmével meg nem bizattunk, az utóbbinak pedig 
a politikára vonatkozó tételeinek igazolására ma-
gunkban hivatást nem érzünk : csak azért nyultunk 
a tollhoz, mivelhogy t. Ballagi szavaival élve — 
mi is a „Religio"-nak ujabb nagyságaihoz tartoz-
ván, a „Religio" augustus 15-ki számában közöl-
tünk egy „Catholicismus és ultramontanismus" 
feliratú czikket, melyet t. Ballagi ur fentérintett 
számának 1321-ik lapján, habár nemis kegyes — 
de mégis figyelmére méltatni sziveskedett. 

Mi legjobb meggyőződésünket követve, távol 
minden politikától, a catholicismus és ultramonta-
nismus ugyanazonosságát, amennyire ez parányi-
ságunktól — vagy akarám mondani, nagyságunktól 
— kitelt, érvekkel igyekeztünk bebizonyitani. Ol-
vasva t. B.-nak czikkemre tett észrevételeit, szerzett 
meggyőződésemben nemcsak meg nem ingattattam, 
sőt ellenkezőleg, ha abban valamikor egy perczig 
haboztam volna, tökéletesen megszilárdultam. Nyu-
godt kebellel szólitok fel minden pártatlan és igaz-
ságszerető olvasót, hogy vesse össze czikkemet t. 
B.-nak már ismételve érintett czikkével, és bizton 
reménylem, hogy mindenki azon vallomástételre 
érzendi késztetve magát: hogy értekezésem egyes 
pontjai helyességének bebizonyítására alig képzel-
hető fényesebb bizonyíték t. B. uram czikkénél. 

Mert ime a catholicismus és ultramontanismus 
megkülönböztetésénél a czélba vett szándékot ekként 
ecseteltük: hogy ez: a) a kath. vallás iránti türel-
metlen ellenséges indulat palástolásában ; — b) az 
együgyü katholikusok elaltatásában ; és — c) az 
egyház jogai erélyes védelmezőjének gyanúsítása, 
elszigetelése és gyűlöletessé tételében rejlik. Bizo-
nyíték erre, avagy állításaim igazságára t. B. czikké-
nek következő passusa: „de még egy részről ama 
kis párttöredék, melyre az ultramontán nevezet 
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ráillik... alig áll vagy ezer javadalmazott egyénből, 
a többi sok millió magyar katholikus pedig az 
emberiségi nagy elvekre, a haza szabadságára és 
vallások egyenjogúságára nézve velünk egyet érez, 
egy szint vall, egy zászló alatt harczol, tehát itt 
szabad eszmék (és az igazság ?) fejtegetésével ama 
javadalmazott embereken kivül senkit nem botrán-
koztatunk ; — másrészt felednünk nem szabad, hogy 
amaz ultramontán párttöredék, amily kicsi számra 
(talán mégsem oly igen kicsi ?) ép oly hatalmas és 
birtokában levén a földi dicsőségnek és gazdagság-
nak (ez ugy látszik a főbibi, és itt mutatkozik elő-
ször az emiitett lóláb,) legalább jelenleg még mindig 
sokat tehet, (tehát már nem soká fog tehetni, és B. 
és C-ie egyengetik erre az utat!) hogy az uralma 
alól szabadulni törekvő lelkeket (hogy t. B. és társai 
boldogitó körmei közé kerüljenek,) ujabb iga alá 
hajtsa." (De hát mi volt voltaképen az a régi iga? és 
miben áll az ujabb?) 

Ime lehetséges-e, hogy valaki a kath. vallás 
iránti türelmetlen, ellenséges indulatját csalárdabb 
kifejezésekbe burkolja? Lehetséges-e, hogy az egy-
ügyü katholikusokat hatalmasabban ámitsa és elal-
tassa? Lehetséges-e, hogy az összes magyar kath. 
clerust valaki gyülöletesbbé tegye, mint az e helyen 
történik ? Vagy talán nem hirdetik többé már az 
annyira gyűlölt ultramontanok, azaz, a kath. papok, 
vagy t. B. szavai szerint, a vagy ezer javadalmazott 
egyén az emberiség nagy elveit? Vagy talán mái-
nem Krisztus tana képviseli többé önöknél az embe-
riségnek nagy elveit? A haza szabadságát és a val-
lások egyenjogúságát illetőleg, igen kivánatos volna, 
hogy t. B. urnák emlékezete ne volna olyan igen 
rövid, és emlékeznék vissza az octoberi diplomát 
megelőző viszontagságos időkre, és olvasná át azon 
magasztalásokat, melyben akkorában a magyar kath. 
clerus részesittetett a haza szabadságának a kény-
uralom ellenében és a protestáns patens ügyében 
követett magaviseleteért. De se baj, valamint az 
akkori hosiannák nem kábították el fejeinket, ugy 
a mostani „crucifigek"-től sem ijedünk meg. És 
ami e dolog mellett a legnevezetesbb, az : hogy t. 
B. szavai szerint — ez mind a reactio kora alatt tör-
tént, mikor a rémületes jezsuita atyák már régen 
Magyarországban voltak ismét ! Mindezek után t. B. 
urnák saját vallomásából egyetlen egy tényt óhajtók 
constatirozni, azt tudni illik, hogy a magyar curatus 
clerus ultramontan. Meg fogja engedni t. B. uram, 
hogy habár nem is tartozom a javadalmazottakhoz, e 
tekintetben mégis hozzájok csatlakozhassam és benső 

megelégedéssel kinyilatkoztathassam, quod longus 
post me sit ordo idem petentium decus ! 

Állitásom támogatására felhozott többi érvei-
met t. B. uram nagy előkelően ignorálva — mert ez a 
rágalom után a legkönnyebb expediens — politikus 
tekintélyekkel áll elémbe. hivatkozva Deák Ferencz, 
b. Eötvös József és Grhiczy Kálmánra. Mindenek 
előtt kénytelen vagyok t. B. urat arra figyelmeztetni, 
hogy én nem politikáról, hanem vallás és egyházról 
értekeztem. Igen mulatságosnak tetszett azonban 
előttem t. B. urnák azon eljárása, ki mint protestáns 
legalább egyházi tekintetben semmiféletekintélytnem 
ismer, mégis tekintélyekre hivatkozik. De értem, ez 
felelet akart lenni azon állitásomra, hogy a nagy 
hazafiság megegyeztethető az ultramontanismussal, 
mit, hogy bizonyítsak, O'Connel, Görres és Monta-
lembertre hivatkoztam. Az emiitett három névnek 
t. B. által történt egyszerű idézetével állitásom 
igazsága legkevesebbet sem lett megingatva. Vagy 
kisértette volna meg legalább t. B. uram a párvona-
lozást ! De ehelyett t. B. ur jónak látta, a protestan-
tismus egyik alapelvét luven követve, három embe-
reim közül a roppant tudományosságu és rendit-
hetlen jellemű Görresnek emlékezetét az által 
beszennyezni, hogy őt egy veres republikánusból 
megtért legdühösebb reactionariusnak bélyegzi. 
Mire nézve csak egyet vagyok bátor megjegyezni, 
azt tudni illik : hogy felteszem t. B. úrról, hogy 
megengedi azt, hogy Görres szintoly meggyőződés-
sel lett veres republikánusból dühös reactionarius, 
amely meggyőződéssel ő is Abraham fiait oda-
hagyva , Calvin követői közé állt. Vagy talán 
inkább innyére volna t. B. urnák, ha Görres élet-
fogytáig veres republikánus maradt volna? A töb-
bire nézve pedig csak azt teszem hozzá, hogy a 
dühös reactionariusnak mély tudományu hátraha-
gyott müveiért a nagy s müveit világ mindenkor 
inkább érzendi magát hálára kötelezve, mint t. B. 
uramnak azon czikkeiért. 

A magyar három hazafiról szólva, azt mondja 
tovább t,. B. ur, hogy jóllehet nem ultramontánok, 
mégis derék és erőshitü katholikusok. Ezen nyilat-
kozat után akaratlanul is arra a gondolatra kelle 
jönnöm, hogyr a sziveket és veséket vizsgáló Min-
denható ezen előjogát illetőleg, Mór urammal com-
pagniába állott, Vagjr honnét tudja Mór uram,hogy 
a nevezett férfiak derék, erőshitü katholikusok? U g y 
hiszem, hogy egyik sem vallotta közülök nyilváno-
san az ő szine előtt katholikus hitét; — tehát talán 
tapasztalt kath. hitéletökből következteti hitöknek 
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erejét és derékségét? De bárhonnét is szerezte légyen t. 
B. ur ebbeli állitásáróli meggyőződését, mi hinni akar juk , 
hogy igazat szólt. Ha tehát áll és igaz az, mit t. B. ur a 
három nagy hazafiról oly határozottan állit, akkor senki 
sem kételkedhetik többé, hogy többször emiitett czikkem 
értelmében, mind a három tisztelt hazafi valódi ultramontan. 
Miáltal minden derék erőshitii katholikus azon alapos re-
ményre jogosittatik fel, hogy a nevezett derék és erőshitü 
nagy kath. hazafiak annak idejében földi és örök *) boldog-
ságukat előmozdító édes anyjukat a kath. anyaszentegyhá-
zat nemcsak el nem fogják árulni, hanem szerzett törvényes 
jogainak védelmében szintoly erélyt és odaadást fognak 
tanúsítani, mint a legközelebb lefolyt viszontagságos idők-
ben a protestáns egyház érdekében Zsedényi, Vay, Teleky, 
Tisza és egyéb nagy protestáns hazafiak tanúsítottak. Söt 
ezt nemcsak reménylenünk, de még követelnünk is szabad 
sz. Jakabnak azon szavai szerint : „ostende mihi fidem 
tuam, sine operibus." — (Folyt.) Tömöri. 

A szentatya levele a pannonhalmi főapáthoz. 
P I U S PP . IX. 

Dilecte tili religiose vir salutem et apostolicam bene-
dictionem. Pergratae Nobis fuere tuae litterae VI. kalendas 
hujus mensis datae ac istorum quoque religiosorum sodalium 
nomine scriptae, dum generalis conventus habitus fuit. Ete-
nim eisdem litteris luculenter profiteris, nihil tibi, et istius 
Benedictino-Hungaricae Congregationis sodalibus gratius, 
nihil potius esse posse, quam summa fide, et observantia 
Nobis, et huic apostolicae Sedi firmiter constanterque adliae-
rere, hisce potissimum calamitosissimis temporibus, quibus 
Dei hominumque hostes catholicam Ecclesiam, Nos, et eam-
dem Sedem nefariis et sacrilegis quibusque ausibus impetere, 
et oppugnare non desinunt. Atque etiam confirmas, tum a 
te, tum a commemoratis religiosis tuis sodalibus fervidas 
pro Ecclesiae triumpbo, ac pro Nostra incolumitate Deo 
indesinènter adhiberi preces. Equidem hujusmodi tui, et 
religiosae istius familiae sensus non mediocri solatio Nobis 
fuerunt inter gravissimas, quibus premimur, acerbitates. 
Itaque non dubitamus, quin a te, ac religiosis tuis sodalibus 
omnis opera impendatur in catholicae Ecclesiae causa stre-
nue tuenda, ejusque salutari doctrina viriliter propugnanda, 
animarumque salute curanda, atque in tot pravis inimico-
rum hominum opinionibus, pestiferisque erroribus profligan-
dis. Denique coelestium omnium auspicem donorum, et 
praecipuae Nostrae benevolontiae pignus, apostolicam bene-
dictionem toto cordis affectu tibi ipsi, dilecte fili, et cunctis 
religiosis tuis sodalibus peramanter impertimus. 

Datum Romae apud. s. Petrum die 8. octobris anno 1866. 
Pontificatus nostri anno vicesimo primo. 

Pius PP. IX. 

Kivül : Dilecto filio religioso viro P. Chrysostomo 
Kruesz Abbati monasterii s. Martini in Monte Pannoniae 
ordinis s. Benedicti. in Hungaria. 

') B. erre ugy látszik, nem igen nagy súlyt fektet, mit is czik-

kének kővetkező szavai bizonyitani látszanak : „és a monnyei kin-
csekkel kecsegtető ultramontanok működésének a nagy tömegnél mindig 
tág mező nyilik." Tehát önök mivel kecsegtotik a nagy tömeget ? — 
Talán csak nem a kath. egyház javaival ? 

PEST, nov. 20-án. Nem czáfolatban, hanem fejtege-
tésben időzünk ; a Prot, lapban ellenünk megkísértett czá-
folat csak alkalmul szolgál nekünk, hogy a már kifejtet-
teknek szélesebb láthatárt nyissunk. Ellenmondóinknak 
czélja, törekvése úgyis, bármint is takargassák azt, a kath. 
egyház szolgasága, a kath. clerusnak járszalagon vitele mi-
nister által. Hazafiságra, törvényességre, alkotmányra hivat-
koznak. Mindig ezek mellett harczoltunk, s bizonyságul 
századokra hivatkozunk. Minden országban, hazánkban is 
alkotmányosak vagyunk, csakkogy az alkotmányt, mint em-
beri müvet, Isten gyanánt nem imádjuk. Akarunk mi az 
1848-i kormánynyal is egy ösvényen járni, de ugy, hogy ez 
által az Istentől elönkbe tűzött ösvényt ne kelljen elhagynunk; 
akarunk mi vele egy értelemben lenni, de ugy, hogy emiatt 
hitünket ne kelljen kitagadni, vagy csak megsérteni is : azért 
biztosságot kivánunk, hogy erre nézve ő is velünk egy érte-
lemben lesz. Itt pedig, 1848-nak vallási intézkedéseiben, erre 
semmi biztositék nincsen ; sőt amit 1848 velünk sejtet, amit az 
ott letett elv hirdet, amint az országgyűlési bizottmány és 
ellenmondóink nyilatkozatja mutatja, minden biztositék hi-
ányzik, hogy mi békében lehessünk. Feltételezzük ugyanis, 
miszerint lelkismeretünk megsértésével tőlünk békét nem 
követelnek. Ily békére, mely nem a pulyaságban, nem a ha-
nyagságban, hanem a nyugodt lelkismeretben ver gyökeret^ 
1848-nak vallási intézkedéseiben nincs kilátás, nincs biz-
tosság. 

Sokat jelent, hogy az egyház szolgaságát épen a prot. 
irók kiáltják nekünk leghangosabban. 

E szolgaságot az egyház birtokaira alapítják. E bir-
tokkal a magyar kath. papság csak a haza javára élt eddig 
s nincs indokolt félelem, hogy ezután nem a haza javára fog 
velők élni. Az egyházi birtok a hazára legáldásosabb birtok. 
Félnek a gazdagság által befolyásos kath. papságtól. H a 
eme befolyás az indok, hogy az állam őt zabiára vesse, tud-
ják meg, hogy befolyásosabb a szegény papság. Befolyáso-
sabb, mert a néppel többet közlekedik, a népnek tisztelete 
mellett, még annak könyörindulatát is birja, s mindenét a 
népnek köszönvén, minden veszteségi félelem nélkül élvén, 
a szegény, de igazán jó, mert a viszontagságokon átszűrt 
papság a kormány irányában megdönthetetlen érczfal. 

Szolgaságot az egyház nem tűr, mivel soha nem tűrt, 
mivel tűrnie nem lehet. Az egyház csak az egyházi joghatóság 
befolyását fogadja el. Ha tehát befolyást óhajt nyerni az ál-
lam a papságra, ezt ne a birtokra, azaz világi, profanus in-
dokra fektesse, hanem legyen rajta, hogy egyházi jog-czim-
mel nyerje el és gyakorolja eme kívánt befolyást. Az ut 
erre csak a szentszék. Különben véghetetlen zavarokat, köz-
csapás gyanánt a hazára nehezedő viszályokat fog szülni, ha 
profanus uton fog akarni befolyáshoz jutni a kath. egyház 
ügyeire. 

A profán indokra fektetett befolyásnak ez az értelme : 
az állam jótéteményt tesz az egyházzal, mikor befogadja, 
létezni engedi, mikor birtokait elismeri : tehát viszont 
jótétemény gyanánt, befolyást követel az egyházra, különö-
sen, ha a püspököt az állam nevezi. 

Nem adnak ugyan ellenmondóink ily alakot okoskodá-
saiknak, de, tudva nem tudva, elméjök igy okoskodik. 
Lesz idő, mikor igy fogják alakitani követeléseiket, most 
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megelégednek azzal, ha azon alakú követelésnek második 
fokon álló lehozását velünk megismertetik. 

Mit mondjunk ? Egyátalában nem-et, mert különben az 
egyház tanát tagadnók meg. Ha valaki mondja : befolyást 
akarok a kath. püspökségre, mert erre apostoli királyi jogom, 
vagy is a pápától adományozott jogom van ; ezt megértem, s 
valódi levén az apostoli királyi czim, a befolyási jogot be 
kell vallanom, s e befolyásnak jogosságát is átlátom, mert a 
pápa csak egyházi jogokat adományozhat, tehát az apostol-
sági jog egyházi jog, ami az apostolsági jogczimen tétetik, egy-
házi jogczimmel intéztetik, az egyház, mint természetfölötti 
jntézmény tisztán áll, önmaga által kormányoztatva. De 
mikor a pápa nélkül, a pápa ellen, egyház nélkül, sőt az 
egyház ellen követeltetik a befoly ás, mikor mondják : ne-
kem magamtól, földi birtok miatt, van a kath. egyházra be-
folyásom, mikint ezt tek. B. M. ur előnkbe adta, akkor vála-
szul kell adnunk : procul este profani, a» állam, mint állam, 
semmi joggal nembirhat az egyházban, az egyház fölött, mi-
vel ez az államtól külön természetű intézmény. 

1) ,Külön természetű intézmény', mert önmagában tö-
kéletes társadalom, természeti és isteni joggal bírván, in e-
l y e t a z á l l a m e l i s m e r n i t a r t o z i k . Létezett az 
egyház az állam ellen, birtokolt az egyház az állam nélkül, 
mert Istentől van természeti és positiv isteni joga a létre, a 
birtokra. Az állam e létjogot, e birtokjogot az egyházban 
elismerte, mikor az egyházat nélkülözte, elismerte, és rész-
letesen biztositotta, mikor az egyházat, ugy amint van, elfo-
gadta. Vagy is : az egyháznak természeti és isteni létjoga, 
birtokjoga be volt ismerve, az üldöző, a közönyös, a barátsá-
gos állam által. 

Nem lesz fölösleges ezeknek fejtegetése, mikor már 
szokássá kezd válni, hogy az Isten, az egyház az állam 
ügyeiből kizárassék, ugy hogy az igaznak, a jónak szabad-
ságát követelni az isteni jog czimén, elavult dolognak véte-
tik. Legyen, még hivőkhez szólunk, a lüttichi püspök szava-
ival élve : „ily liberális eszméket vallani annyi mint az igaz 
hittől és józan észtől elesni." ') 

Tökéletes, vagy önmagában független az egyház, 
mivel hierarchicus rendjét, törvényeit, czélját, erre szüksé-
ges eszközöket Istentől birja s igy önmagának elégséges. 

Társadalom az egyház, ezt mutatja neve, alkotmánya 
belső, külső rendje. 

Társadalom, e nélkül fogalmat sem csinálhatunk felőle, 
igy ismerték a pogány Caesarok, mint ilyent tiltották le, má-
sok mint ilyent tűrték, igy nevezték őt meg mindig, hivek 
és ellenségek. 

Társadalom, a lelkek egyesülete, és igy az államtól, 
mely a testeken uralkodik, szükségképen független, létre 
jön ő bárhol, nem kérve létezési engedélyt sem caesartói, sem 
a köztársasági elnöktől, mert ő Istentől van küldve, ki a ki-
rályok királya, s igy fölötte van minden királyi, minden 
állami rendeletnek. Az államnak is Isten a szerzője, az egy-
háznak is ; de mikor az egyházat Krisztus Jézus küld-
te, az állam már létezett, tehát e küldetésben megpa-
rancsolta az államnak;, hogy az egyházat, a második, 

' ) „Admettre en thèse ces théories libérales, c'est apostasier à la 

raison." — Défense des droits de Dieu, ch. 1. p. 33 ed. Liège 1865. 

vérrel szerzett müvét, fogadja el. Az állam a terem-
tés, az egyház a megváltás munkája, a megváltást minden 
teremtett lény tartozik elfogadni. Mikor az állam a kath. 
egyházat, ugy amint van, elfogadja, csak kötelességet tesz, 
nem pedig jótéteményt az egyházzal, — s az egyház di-
csérni fogja, valamint megdicsérni szokta azokat, kik köte-
lességeiket hiven teljesitik. 

Ezen isteni joggal lépett az egyház az államokba, a 
már létező földi társadalomba, befogadtatását nem kérel-
mezte, hanem isteni, természeti törvény értelmében köve-
telte. Mindenkitől követelhetjük, hogy kötelességét telje-
sítse Istentől küldetve, isteni joggal lépett az egyház a már 
létező társadalomba, s öntudatával levén annak, hogy a 
földi társadalom őt elfogadni tartozik, isteni jognál követel-
heti, követeli is, hogy ami a már meglevő társadalomban 
az egyházzal ellenkezik, mindezt okkal-móddal szüntesse 
meg, s más jobbal helyettesítse. Igy változtatta át a kath. 
egyház az európai társadalmat. Az élet ellentétet nem tür, hol 
benne ellentét van, ott nyomor van. Államáraink épen ily 
ellentéteket hoznak létre. 

Társadalom az egyház, kitünőleg, s minden királyi, 
állami edictum előtt szabad, mivel szent társadalom. Az igaz, 
a jó az emberi természetbe beoltvák ; nincs tehát király, 
nincs nép, mely az egyháznak létezhetését, müködhetését 
jogosan letilthatná, mivel különben az igaz, a jó helyett a ha-
misat, a gonoszt fogja vallani az ember természetének legne-
mesebb, legelsőbb tulajdonai gyanánt. Az egyház soha sem 
ellenkezhetik a természeti törvénynyel, e törvény pedig 
az, melyen az állam áll és működik. Szent az egyház az 
ö eredetében, tanitásában, eszközeiben, czéljában — meg-
szentelve saját hiveit, legalkalmasabbakká teszi őket a földi, 
emberi társadalomra. 

Ezer viszályok törtek az egyházra, tanainak, eszkö-
zeinek, erkölcseinek szentsége a viszályokból mindig tün-
döklőbben emelkedett ki. Az emberi társadalom alkalmazko-
dott hozzá, mert csak ez alkalmazkodhatott, ura levén saját 
helyzetének : az egyház Istentől kapván törvényeit, ezeken 
nem változtathatott semmit. Tiszteljük mi az alkotmányt, s 
épen mivel meg akar juk tartani, kívánjuk, hogy olyan le-
gyen, miszerint jó lelkismerettel megtarthassuk. Az alkot-
mány, amiben az egyház függetlenségével ellenkezik, vál-
toztatható, de az egyház isteni törvényein mi változást nem 
tehetünk ; mikor az alkotmányosság nevében követelik, ad-
juk fel az egyház függetlenségének csak egyetlen jóttáját, 
egyetlen egy a válaszunk : non possumus. Ha hivatkozás 
történik a dicasteriumokra, melyek 1848 előtt annyi sokat 
tehettek az egyházi ügyekben, ismét feleljük : mikor és hol 
dicsértük, vagy ajánlottuk azokat, vagy helyeseltük azt, 
amit tettek V Dicsérhetjük, helyeselnünk kell a kath. alkot-
mányt, melyből a dicasteriumok kinőttek, a többit, az egyes 
intézkedéseket, Ítélet alá vehetjük. Vallaná csak az 1848-i 
kormány, amit azon dicasteriumok elvben vallottak, egyes 
intézkedéseire föltartva az ítéleti jogot, az alapot jónak mon-
danók; de épen ez az, t. i. az alap, aminek helyeslésére 
minket az alkotmányosság nevében hiában hivnak meg. Ez 
alap a hitközönyösség, vagy is a kath. religionak trónvesz-
tése; mikor tehát a kath. religio trónvesztésén, mint alapon, 
az alkotmány azt követeli, amivel az 1848 előtti alkotmány 
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birt, csak azt felelhetjük : fogadd el ezen alapot, a többi fö-
lött könnyen megegyezünk ; hanem, az alap fölött kell 
egyezkednünk, — ha ez nem, elnyomatás a sorsom. 

Az egyházat a létezhetésre akkor ruházta fel joggal 
az Isten, mikor őt alkotta, isteni és természeti joggal egy-
szerre. Ezt érti az elme, ezt elfogadja a lelkismeret. 

E természeti jogot ismerték azok is, akik üldözték, 
mivel mint ilyent üldözték. Természeti joghoz tartozik, ami 
az üdvösséghez tartozik, ami anélkül nem üdvözülhetek, 
arra természeti jogom, mert természeti kötelességem vagyon. 

Igy lesz az egyház természeti és isteni létjoga egy-
szersmind az emberiség lelkismereti joga is. Isten és az em-
beriség ellen harczol, aki ama jogot tagadja, megtámadja. 

Az Isten positiv- tételes törvénye „euntes in mundum," 
csak a természeti isteni törvényt erősítette meg, ugyszinte a 
positiv királyi jog is, ahol az egyházat tűrték, vagy épen a 
tarsadalmi életben főtényezőül elismerték, csak azon isteni 
természeti jogot ismerték el, melylyel az egyház az Istentől 
felruházva e világra lépett. 

Ami az egyház ezen joga ellen volt, mint hamis, min-
dig elvettetett, a ker. lelkismeret által kárhozat alá tétetett. 
Most a Caesarok, az üldözők szabályelvei (maximál) ismét 
felvétetnek, hogy az egyháznak az állani alá kell görnyedni, 
hogy egyházi és világi hatalom között nincs különbség, sőt 
az egyházi hatalom nem is létezik, mindennek a világi, vagy 
is az anyagi hatalom alá kell konyulni, ez az egyetlen, mely 
a világot kormányozza. 

2) A földi társadalom, melyet államnak nevezünk, 
nem parancsolhat minden erényeket, nem tilthat le minden 
bünt, nem elégíthet ki minden szükséget. A szükség mégis 
megvan. Mit tegyen tehát az ember? E szükségén maga 
fog segíteni. És mivel másik, harmadik, századik embernek 
is ugyanazon szüksége van, mindezek, egy értelemben lel-
kesitvék, egy czélra törekedvén, szükségképen egyesülni 
fognak. A czél szent, az eszközök természeti jognál fogva 
kitünőleg szabadok. Nincs az államnak joga, őket akadályozni. 
A vallási, az erkölcsi szükség tehát egyesületet szülend,melv 
önkörében az államtól független leend. Emez egyesületnek 
igazgatója oly független lesz, mint az egyesület maga. Emez 
igazgatóság bár ki előtt az egyesület érdekeit fogja képviselni. 

Ez a kath. egyház. Akár tekintsük Istentől lefelé, 
független, — aluról fölfelé, ismét független. A királyoknak, 
kik magoknak mindenhatóságot követelnek, fogja mondani : 
hatalmasabb királynak országa- vagyok én, — a mindenha-
tóságot kereső democratának pedig : jogos szükségeimet ke-
resem én, a szabad egyesülés utján, én eminenter szabad 
egyesület vagyok, a természeti törvény, mely- alatt te is vagy, 
i. i. a jót nem szabad letiltani, mellettem van, lia letiltani 
vagy korlátozni akarnál, te ellened van. Itt is függet-
len az egyház az államtól, hatalom ellenében magasabb ha-
talomra hivatkozik, egyéni democratai egyesület ellen saját 
egyesületi jogait fogja érvényesíteni. 

Tökéletes társadalom tehát az egyház, mivel kitünőleg 
szabad; szabad, mivel csak igazat és jót a k a r ; szabad, 
következőleg független; szabad, mivel természeti isteni jo-
gon alapszik, mivel a democratia ellen is az egyesiilhetés 
jogot érvényesítheti. Tökéletes társadalom, mert magának 
elégséges s mindennel bír, ami az ő szükségeit fedezheti, 

ami őt örökössé teheti e földön. Van kiolthatatlan kormánya, 
hiveinek áldozatkészségében van mindene, mivel az áldozat-
kész akarat mindent föláldoz. Tökéletes társadalom, mert 
különbözik az államtól, más czélja, más törvényhozása, más, 
igazgatósága, más eszközei vannak semmint az államnak. 

3) Ha isteni, ha természeti joga van az egyháznak a 
létezhetésre, ugyanazon joga van mindazokra is, melyek 
nélkül nem létezhetnék ; tehát, mivel tagjai, cultusa, földi 
tárgyakat követelnek, a földi tárgyak pedig pénzen vétet-
nek : az egyháznak joga van pénzjövedelemre, amint ez a 
társadalomban szokás, vagy is joga van birtokra. A birto-
kolhatási jog azonos az egyház létjogával. Amint szereztet-
nek a birtokok, ugy fog jogosan szerezni az egyház is : a 
donatio első módja levén a szerezhetésnek, amit ily módon 
szerez az egyház, az az övé, s mikor törvényes módon sze-
rez, csak saját jogával él, amit az állam tisztelni, védeni 
tartozik. Hogy tehát az egyház szerez, hogy donatiokat fo-
gad, ezért az államnak semmivel sem tartozik : az államnak 
kötelessége levén, hacsak saját rendeltetését megtagadni 
nem akarja, a donatiot elismerni, tisztelni, védeni. 

Létezik az egyház, tehát birtokol is. A létezés és bir-
tokolás egy s ugyanazon jog. Létezhetését nem köszöni az 
egyház az államnak, tehát birtokolhatását sem : lia birtokol, 
miután senkit sem kényszerit, hogy neki donatiokat tegyen, 
saját jogánál fogva birtokol, ezért az államnak semmivel 
sem tartozik. Hogy a donatiot az állam polgára, vagy pedig 
királya tette, ebből ismét semmi jogot sem kap az állam, mi-
vel a donatio ingyen tett és ingyen elfogadott adomány. Ha 
méltányossági indokokra hivatkozik valaki, az egyház nin-
csen ez ellen, s tizszerezi a méltányosságot jótevői iránt ; de 
a méltányosság nem jog. Ha függetlenségét kérik a donatio 
árában, a donatio megszűnik, lesz venditio, lesz simonia, 
melytől az egyház, mint legragályosabb dögvésztől, irtód-
zik. Piusnak. ígértek pénzt, ígértek három milliónyi jöve-
delmet, csak legyen a forradalmi királynak alattvalója: po-
cunia tua tecum sit in perditionem, — az volt a válasz min-
dig. Az egy ház függetlensége, vagy is a két hatalomnak 
megkülönböztetése, fődogma a katholikusoknál. 

Az egyházi birtokra fektetett követelés tehát, hogy a 
cultusminister hatalom alatt tartsa a kath. papságot, nem 
más, mint ama követelés, hogy első létdogmájáról mondjon le 
a kath. egyház. Más ut van e befolyásra, s csak egyetlen, 
mely törvényes, s ez a szentszék. 

Amit ezekben az egyház első fogalmából lehoztunk, 
azt bizonyította az egyház az ő viseletében mindig az ál-
lam iránt. 

4) Az államnak nincs jog a meg nem engedni a kath. 
egyház létezhetését: neki kötelessége az egyházat elismerni, 
befogadni, mint külső társadalmat védelmezni. Különben az 
állam fölsőbb volna, s amint jogosan tanakodott azon, befo-
gadja-e, oly jogosan meg is tagadhatná a kath. egyház be-
fogadását ; ugy szinte amily jogosan egyszer befogadta, más-
szor oly jogosan ki is tilthatná. Nincs kath. elme, nincs kath, 
lelkismeret, mely ezen állitást elfogadná, vallaná. 

A pogány Caesarok el nem ismerték ezt. Mint ponti-
fex, letiltotta a caesar a ker. egyházat a lelkismeretben, 
mint caesar, letiltotta a társadalomban. Az egyház mégis 
fellépett, létjogát érvényesítette a pontifex caesar, és a cae-



sar pontifex ellen. A caesarok a kath. egyházat a bölcsőben 
elfojtani törekedtek, valamint a zsidók is : a caesarok el-
vesztek, a zsidók szétszórattak, az egyház terjedett, megál-
lott mai napig. Más név alatt, más jelszó alatt uj caesarok 
léptek fel, ezek is elenyésztek, az egyház maradott. El-
nyomni akarták őt ellenségei, azért mert ellenségei voltak, 
elnyomni akarták barátai, azért mert barátai voltak. Az 
egyház mint az ellenségeskedés, mint a barátság üldözéseit 
dicsőén kiállotta, függetlenségét megtartotta. Tagadták, hogy 
nem létezik, mert erre engedélyt tételeztek fel ; az egyház 
felelte : itt vagyok, én létezem. Tagadták, hogy ne létezhes-
sék ; az egyház válaszolt : itt vagyok, én lenni akarok, én 
lenni fogok. Kerülték, ki nem kerülhették, határait áttörni 
akarták, át nem törték, kizárni akarták, ki nem zárhatták, 
barátság szine alatt az állammal összevegyiteni akarták, 
össze nem vegyíthették, — mikor az öldöklésben, mikor a ve-
gyítésben elveszettnek vélték, akkor kélt fel legdicsőbben. 

Az egyház létezett, tehát létezhetési joga volt, akár 
elismerte ezt az állam, akár nem. Az egyházat letiltották a 
létezésről, mégis létezett, tehát a letiltás jogtalan volt. Isten 
ellen nincsen jog, nincsen hatalom. A Megváltó sem Hero-
destöl, sem a sanhedryntöl nem kért engedélyt, hogy magá-
nak 12 apostolt válaszszon, hogy ezeke ta világra küldje; 
sem Tiberiustól nem kért útlevelet apostolainak számára, 
sem hogy sz. Péter Romában székét megalapítsa. „Data est 
mihi omnis potestas in coelo et in terra; euntes in mundum 
universum, praedicate evangelium omni creaturae;" ez volt a 
hatalom, ez volt a jog, melylyel az egyház e földön meg-
jelent. 

Ha megjelent, joga volt megjelenni, kötelessége nem 
volt a megjelenhetésre szóló jogot kérvényezni. Letiltották, 
de ő saját jogát a letiltásnál magasabbra becsülte. 

5) Ha az egyháznak nem volt volna joga létezni a le-
tiltás daczára, ha az egyháznak először engedélyt kellett 
volna nyerni az államtól, hogy létezhessék, akkor a pogány 
caesarok jogosan üldözték a kereszténységet, sőt Krisztus 
Jézus és az apostolok bűnösök, hogy a zsidó főpapok és a 
pogány caesarok letiltása ellenére is prédikálni mertek. Az 
apostoloknak kell ez esetben feiróvni a kiontott vért, a le-
gyilkolt 11 millió vértanú életét. A pogányok ártatlanok, az 
apostolok bűnösek, ha az egyháznak nincs létezhetési joga, 
melyet semmiféle állam sem tagadhat meg tőle igazságosan. 
Az egyház az ő elfogadtatását követelte, ahol meg nem 
nyerte, ezt igazságtalanságnak kiáltotta, ahol megnyerte, 
azt az állam kötelessége gyanánt tekintette, nem pedig kü-
lönös engedmény gyanánt. Nem követelt semmit, miről az 
államnak le kellett volna mondani, csak azt követelte, mond-
jon le az állam arról, amire joga nincs, hogy az emberek leik-
ismeretét. vezérelje az örök üdvösségre, miután addig vezérelte 
az örök kárhozatra. Az egyház nem engedelmeskedett a 
caesar letiltó parancsának, mert nem engedelmeskedhetett, 
nem engedelmeskedhetett, mivel a Caesarnak nem volt joga, 
hatalma ilyesmit letiltani. Az egyház független maradott 
azok irányában, kik először megtámadták az ő függetlensé-
gét a létezésben, a terjedésben, vagy is az ő természeti mű-
ködésében. 

S mily joggal tagadta meg az egyház az állam letiltó 
törvényének az engedelmességet ? Az államtól nem kapta e 

jogot, miután az állam épen azt parancsolta, hogy szűnjék 
meg létezni ; embertől nem kapta, mivel egyes ember, mint 
ember, nem magasabb az államnál : nem engedelmeskedett 
tehát az egyház isteni jognál fogva, vagy is az egyház az ő 
függetlenségéről semmiféle állami törvény miatt soha le nem 
mond. Minél inkább fogják akarni az ő függetlenségét le-
rontani, vagy csorbítani : ő annál inkább fog ahoz ragasz-
kodni, s függetlenségének dogmáját független viseletével 
bebizonyítani. 

Az apostol küldetett prédikálni, az Isten országát ter-
jeszteni. A caesar parancsolta : állj meg, ne prédikálj, kü-
lönben meghalsz. Az apostol tovább ment, prédikált , 
meghalt. 

6) Valamint függetlenségét, ugy birtokolási jogát is 
az egyház tettleg igénybe vette, anélkül hogy valaha azt az 
államtól kérvényezte volna. Szent Pudentius, gazdag romai 
polgár, saját palotáját engedte át sz. Péternek ; ezt tették 
mások is; igy lettek a ,dominica' ,kyriaka ' név alatt a ker. 
község első birtokai. Kivülről polgárház, belülről földszint 
püspöklak volt, a felső emeletben pedig templom. Evaristus 
pápa alatt annyi templom, vagy is kath. birtok volt Romá-
ban, hogy ő e templomokat, mint annyi papi czimeket, 
rendbe hozta, s a rendet, mely Romában mainapig is fönáll, 
megállapította. 

Második birtok volt a diaconia, vagy is kóroda, és 
ápolda. Valamint a templomokról, hol szentmise tartatott, 
ugy a kórodákról, ápoldákról, a betegek és szegények eme 
házairól, a bíbornoki czimek mai napig is fönmaradtak. 

Ami az egyháznak adatott, az az egyházé maradott, 
s hogy az egyházé lehessen, erre caesartói engedélyt soha 
nem kértek. 

Harmadik birtok volt a temető. A romai törvények 
szerint kiki saját kertjében temetkezhetett, csak arra köte-
les volt, hogy e temetkezés 60 lépésnyire essék az utolsó 
háztól. Földön felül temetkezett-e, vagy földön alul, avval a 
törvény semmit sem gondolt ; de a temetkezési helyet ,res 
religiosa' kimondta. A kis házikó, hova a romai polgár ro-
konainak hamvait rejtette, monimentum, memoriale, cubi-
culum memoriae, vagy fanum volt. Egy fölirat jelezte ezt, 
ki által tétetett oda, s kinek emlékére van az ? A temetői 
szoba mellett volt más szoba, cella memoriae, melyet a po-
gányok lakomára, a keresztények szentmisére alkalmaztak. 
Ily fanum, ily cubiculum memoriae ma is elég van a via Ap-
pia mentében, amint az örök városból Albano felé megyünk. 

Saját temetőjébe szabad volt bárkit befogadni. A ke-
resztények, habár a temetőn kápolnát emeltek, a föld alatt 
temetkezvén, ide a szegények testeit is befogadták. Négy öt 
romai polgár kertje a városon kivüi elég volt a keresztények 
eltemetésére, mivel a föld alatt elég tér volt arra. Igy lett a 
temető a kath. község tulajdona. 

Negyedik birtok volt a fekvő jószágok, melyek a gaz-
dagabbak által adományoztattak. 

Ezeket birta az egyház a legdühösebb üldözések ide-
jén. Az ő függetlensége, az ő birtokjoga előbb való, sem-
mint az ő elismertetése az első ker. császár által. 

A pogányok elkobozták az egyház birtokait ; elismer-
ték tehát, hogy jogosan birtokolt. Ahol kobozás van, ott bir-
tokjog volt. A letiltásokat, hogy ne legyen, „christianos ad 



leones" „arae christianorum non sint/ ' többször követelték, 
elismerték tehát, hogy ellenök létezik, ellenölt birtokol az 
egyház. 

Azonban az egyház sem létjogáról, sem birtokjogáról 
le nem mondott, lefutván a fergeteg szele, birtokait vissza-
követelte. A szelídebb lelkű fejedelmek vissza is adták elko-
bozott birtokait,. Severius Alexander ezt megtette.2) Samosa-
tában, Kis-Asiában, Pál püspök letétetett a zsinat által, ő 
azonban a püspöki lakból kivonulni nem akart . Mit tettek 
a keresztények ? Aurélianus császárhoz folyamodtak, aki a 
keresztények kérelmének engedve, Pált a püspöki lakból 
kimozdította. Elismerte tehát, hogy a keresztények mint 
község léteznek, mint község birtokolnak, ama létjogot, eme 
birtokjogot a császár megvédte. 3) 

Ledöntettek a pogányok által a templomok, a keresz-
tények azokat ismét felépítették, Galerius, 4) Maxentius, a) 
Maximinus, Constantinus, Licinius e felépithetést edictum-
mal fedezték, s mikor béke lett, a keresztények elkobzott 
javaikat a fiscustól visszakövetelték. 

Mennyi arany s ezüst készleteik valának a ker. közsé-
geknek, sz. Lörincz vértanusága bizonyítja. Diocletian alatt 
e kincsek a keresztények között megőrzésül szétosztattak, s 
aki ezeket a császár satelleseinek kiadta, az ,traditor' név 
alatt becstelen lett a keresztények között. 

Mindenütt, mindenkor az egyház tettleg bizonyí-
totta be az ő függetlenségét és birtokolási jogát. Háromszáza-
dos véres üldözés alatt soha egyetlen egy püspök sem folya-
modott az állami hatalomhoz, hogy őt ismerje el, hogy le-
gyen kegyelmes és ne üldözze a keresztényeket. Ebben füg-
getlenségét és birtokolási jogát tagadta volna meg. Nem 
kérte, de követelte az egyház, hogy őt ne üldözzék ; köve-
telte, nem kegyelem gyanánt, hanem mint igazságot, Apolo-
getáink az üldözést mindig mint igazságtalanságotbélyegezik. 

7) Ahol az egyház türetett, mint jogosan létező, jogo-
san birtokoló vétetett, s létezésében, birtokolásában nem za-
vartatott. Igy állt az egyház Julianus alatt, igy később az 
arianus császárok alatt, igy áll 1829 óta Angolországban, 
igy Svédországban, Dániában, Éjszak-Amerikában. Ahol 
barátságos államot talált, ez az egyházat ugy vette amint 
van, minden jogaival együtt, s ezeket tisztelni Ígérkezett. 

8) Ezen jogok tiszteletének alapján jött létre a con-
cordia imperii et sacerdotii. Annyiszor zavartatott meg e 
concordia, ahányszor az egyház függetlensége vagy birtok-
joga megtámadtatott. 

A concordatumokban : a franczia 1801, a nápolyi 1818 
mart. 7, a spanyol 1851 mart. 16, a bajor 1817 jun. 7, a si-
ciliai 1818 febr. 16, a porosz 1821 maj. 30, a würtembergi 
1821 aug. 16, a haunoverai 1824 mart, 24, a piemonti 1816 
nov. 18, a muszka 1847 aug. 3, az austriai 1855 aug. 18, a 
badeni 1859 jun. 28, a toscanai 1851 apr. 25, a guatemalai 
1852 oct. 7, stb. concordatumok első §§-ai igy szólnak : az 
egyház saját jogaival fog élni. 

,Saját jogaival/ tehát nem az államtól kapott jogok-

2) Lamprid. Alex. Severus e. 49. 
3) Euseb. Hist. ceci. 1. 7. e. 30. - Vopisc. Aurelian. XX. 
») Eus. l l i s t . 1. 8. c. 17. 
5) Eus . Hist . eccl. 1. 8. c. 14. 

kai. Függetlenségének elismerése első föltétel volt az állam 
és közötte való barátságos viszonynak. 

És tek. Ballagi Mór ur, és a protestánsok Magyaror-
szágban, ezen függetlenséget a kath. egyháztól megtagad-
ják, mialatt magoknak az állam irányában függetlenséget 
követelnek. Mondja ugyan t. B. M. ur, hogy a prot. egyház 
az államtól mit sem kapott. Dehogy nem] kapott ! kap egé-
szen a mai napig. Ö Fölsége 2000 fr. adományozását a tiszai 
ág. hitv. kerület javára nov. 6-án közölte a P. Napló, s az 
állam pénztárából évi átalány vau kiszabva a protestánsok 
vallási szükségleteire. Nem privát, de közadományozás ez, 
és ha privát adományozás, épen ugy adományoztak egykor 
a magyar királyok a kath. egyháznak is. 

Hol van oly országgyűlés, melyen afölött tanácskoz-
tak, határoztak volna, kell-e püspökséget, apátságot alapí-
tani ? A magyar országgyűlés a jogos adományozást, alapit • 
ványozást csak, mikint kötelessége volt, elismerte, belajstro-
mozta. A király adományozott oly javakból, melyekből ado-
mányozhatott, jogosan adományozott, föltétlenül adományo-
zott, az adományozás semmi utóbbi vizsgálat, vagy föltéte-
lek alá nem vethető. Mondatik, hogy közvagyonból adomá-
nyozott, nem, — saját királyi vagyonból, olyanból, melynek 
jövedelmeit ő maga elhasználhatta. Igazán közvagyonból 
adományoz most ő Fölsége a prot, cultusra, mert az adóból 
évi átalányt ad a protestánsoknak. Ez közvagyon, nem a 
király személyes szükségeire, hanem a közszükségre van az 
adó ; tehát lia a közvagyonból tett adományozás jogot ad, ezt a 
protestánsok belügyeire adja. Épen ellenkezője igaz annak 
tehát, amit t. B. M. ur akar bebizonyítani, csakhogy a ,Re • 
ligio' lapban soha nem fog felmutathatni czikkeket, melyek 
a prot. vallásfelekezet függését vitatnák, követelnék az ál 
Iámtól. Ez az ő ügyök. Ily különbség van köztünk és t. B. 
M. ur között. 

Ide jön a protestánsok követelése, hogy az állam, te-
hát szorosan a ministerium, a kath. egyházban jogokat gya-
koroljon, csak azért, mert a kath. püspökségeknek fekvő 
birtokaik vannak. 

Szükséges volt a kath. egyház függetlenségének elide-
genithetlenségét, isteniségét oly erősen hangoztatni, mert 
némelyek közölünk csupa alkotmányosság-szeretetből ev-
vel keveset látszanak gondolni, mások, mint tek. B. Mór ur 
és Tanárky G., az alkotmányosság árában épen ezt követe-
lik tőlünk. Nem dicasterialisták vagyunk mi, mikor ezeket 
irjuk, hanem a kath. elvnek hirdetői, mely uj viszonyok kö-
zött biztosítékot kiván a kath. egyház függetlenségére, sza-
badságára. (Folyt.) 

ROMA, nov. 3. A szentatya oct. 29-én a vaticani palo-
tában titkos consistoriumot tartott, s azonnal a megnyitáskor 
óhajtását nyilvánitotta, miszerint sz. keresztről nevezett, és 
1853-ban majusban boldoggá nyilatkoztatott Pált, a szentek 
névsorába akarja igtatni. Patrizi bibornok a canonisatio per-
állásából jelentést tett a consistoriumban, hogy a bikornokok 
e fölött véleményeiket kijelenthessék. Ezen előadás után a 
szentatya kérdést tett a bibornokokoz, piacet ne, hogy 
boldog Pál a szentek sorába tétessék ? Mindnyájan „placet"-
tel feleltek. Er re a szentatya kijelentette, hogy a szentté-
avattatás napját később fogja meghatározni, s a biborno-
kokkal tudatni. Következtek az üres püspöki székek 
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betöltései. Spalatoi székre Dalmatiában Calogera Márk, 
cattaroi püspök tétetett ; ezután a szentatya a propaganda 
által tett következő püspökválasztásokat hagyta helyben : 
az armaghi érseki székre Kieran Mihály, hexham-new-castlei 
székre Chadrovich Jakab, arcadiopolisire, a hitetlenek kö-
zött, Lyorch Jakab, jövőre Gray János issopolisi püspöknek, 
s glaskowi kerületben apostoli helyettesnek utódja, — 
betsa'idei székre Sheehy Samu, Sydney városban apostoli 
helyettest, Polding János érseknek püspöksegédjét. — Ez-
után nyilt consistoriumban olvasta fel a szentatya a mái-
ismert két allocutiót. 

VEGYESEK. 
„Magyar Sión" octoberi füzetében Franki Vilmos ér-

tekezésének második részét befejezi az esztergomi érsekek 
kir. korlátnoki méltóságáról, mely őket a politikai téren, 
épen ugy mint a legátus natus-i méltóság az egyházi téren, 
Magyarország első főpapjainak mutatja. Árpádok alatt al-
korlátnok czimet viseltek, habár ezt más méltóságok is 
viselték, különösen a cancellárius hivatalt. Ezt az értekező 
ugy egyezteti össze, hogy az esztergomi érsekek mindig 
viselték a czimet, de nem mindig vitték ennek tisztét. Az 
értekezés ezen korlátnoki méltóságnak állandóságát akar ja 
bizonyítani történeti adatok nyomán. Érdekes Szécliy érsek 
törekvése, aki Mátyás alatt e méltóságot az esztergomi 
érseki széknek vindicálta, s e tárgyban a pápához felirt. 
Ezen okmányok a levéltárból meritvék. De volt-e Széchy 
föliratának eredménye, nem tudhatni. A mohácsi vész utáu 
az országos korlátnoksági méltóság volt az esztergomi érse-
keké, azért a kettős pecsétet ők őrizték, maradván a király 
mellett az udvari korlátnok a kis pecséttel. Ez 1740. 10. 
trcz. 1751. 3. trcz. által is megerősíttetik. 1848 e méltóságot 
elnyelte. A füzet hozza még Wieseman bibornoknak egy 
bibliai felolvasását „A legendák- s mesékben rejlő történelmi 
igazságok" czim alatt, fordítva Gyurikovics Mátyás esp. s 
nyitrai plébánostól, — az egeghi plébániának érdekes törté-
nelmi leírását Fábián Jánostól, a pozsonyi káptalan kézira-
tainak folytatását, s a megholt bibornok herczegprimás 
áldásos tetteiről rövid áttekintést. 

Kaptuk az erdélyi püspök ő nméltóságának körlevelei-
ből a 43-ik ivet, melyből azon megye egyházi életének 
főmozzanatairól értesülünk. Ezt középülésre kivonatilag 
közöljük. Legelső a jeles, a buzgó főpásztori levél a fiak 
kath. vallásos neveltetéséről. Fájdalommal tapasztalta a 
püspök, hogy a kath. szülök olyan könnyedén prot. intéze-
tekbe küldik fiaikat. „In scoiis protestantium omnis insti-
tutio in spiritu suae confessionis proponitur, aliéna a fide 
catholica principia imbibunt, indifferentismo erga sacra 
catholica, ne dicam, odio et contemtu replentur, egressi ex 
scoiis acatholicis, non in incrementum Ecclesiae, sed in despe-
ctum et scandalum piorum fidelium servituri." Erre nézve 
figyelmezteti a plébánosokat, miszerint a szülőknek lelk-
ismereti kötelességeiket emlékezetbe hozzák, hogy magzat-
jaikat a kath. hitben nevelni, neveltetni s igy kath. intéze-
tekbe küldeni tartoznak. — A kir. helytartótanács a püspök 
folyamodására megengedte, hogy a megye a pesti közép-
ponti neveidébe két növendéket küldhessen. Eddig egy 
küldetett , a másik Szeredy alapítványából tartatott. — 
Született a megyében 5362 fiu, 5029 leány, ezek között 1464 
törvénytelen, tehát a kilenczedrész. Házasságra kélt 2461 
pár, meghalt 3803 férfi, 3393 nő. A kath. tanitók nyugdíj-
intézete áll 8934 frt 39 krajczárból, nagyobbrészt állam-

papírokban. A nyugdij-intézet jótevői között áll nm. s főt. 
Haynald Lajos püspök, az intézet alapitója, létrehozója. — 
A kolosvári convictus ez évben megnyittatott 50 ifjúval, 
az udvarhelyi 45, csik-somlyói 52, maros-vásárhelyi 27, a 
fehérvári 28 ifjút nevel. — A megyébe 19 ifjú vétetett fel 
kispapnak. — Zakaras Antal özvegye vallásos czélokra 
hagyományozott 31,000 ftot. — Az apa-nagyfalvai ujdon 
megtért hiveket a püspök meglátogatta, miután a hittanban 
jól tanultaknak tapasztalta, megbérmálta őket ; „exsultavit 
animus meus," igy ir a nm. s főt. püspök, „nam illos in rebus 
fidei et morum bene instructos reperi, et ideo congruas 
illico feci dispositiones, ut in possessione mea, anuo praeterito 
ibidem summa 20,000 finorum in usus dioecesanos emta, 
ecclesia 13 orgiarum longa, forme 5 orgiarum lata, erga 
expensas meas erigatur, cujus fundamenta, adhuc hoc autu-
mno terrae illocentur. Si Deus mihi vitám dederit, intendő 
ibidem parochiam erigere ac fundare." — Péterfillér gyűj-
tetett mult évben 935 frt 23 kr. 9 arany, 13 frt . ezüstben s 
14 húszas. — Az agg papok nyugdijának alapjára az ado-
mányozások közöltetnek, végre az Íróknak a kalocsai tar-
tományi zsinat határozata „ut opera, quae religionis argu-
mentum pro objecto liabent, typis vulganda, exhibeantur or-
dinario, et nonnisi subsecuta ejusdem permissione, ad im-
pressionem procedatur," emlékezetbe hozatik. 

A pesti egyetemi hittani kar, utólsó rendes ülésében, 
ngys. s főt. Fekete János nagyszombati kanonokot, hittu-
dort, tekintve az általa kiadott ,Homiliák' czimü két köte-
tes, ugyszinte nyomtatásban alkalmilag megjelent, és jelen-
tékeny hittanulmányi becscsel biró szentbeszédeit, bekebe-
lezett tudorainak sorába felvette, s erről a főt. és tudós ka-
nonok urat ünnepélyes diplomával megtisztelte. A kanonok 
ur a hittanulmányi irodalomnak mindig buzgó pártfogója, 
olvasója, elömozditója volt. Legutolsó müve „Königsdorfer 
Márton homiliái" czim alatt, e czimben csak a ft. szerző sze-
rénységét, és túlságos figyelmét bizonyítja, nem pedig mintha 
e két kötetes, hitágazatos egyházi beszédek a boldogult Kö-
nigsdorfer Márton müve volna magyar fordításban. A szel-
lemet, az irányt követte a kanonok ur, nem pedig átirta, 
vagy foi'ditotta. Dolgozunk mi is a szentatyák, s más jeles 
irók után, anélkül, hogy ha épen egy vagy más gondolatot 
átveszünk, fordítók volnánk. Azért van a könyv, azért ir a 
jelesebb ész, hogy gondolatjai közkincscsé váljanak, külön-
ben, ha másnak eszméit csak az irodalmi birtokjog veszedel-
mével vehetnők át, a könyvek minden írója akadályul szol-
gálna, nem pedig segélyül. Mi a forditás ? mi pedig ro-
konelvü dolgozás ? azt a szakemberek azonnal felismerik. 
Ha az olvasó a kanonok urnák homiliáiból bármelyiket veti 
össze Königsdorfer német homiliáinak szövegével, állitásunk 
felöl azonnal helyes uton lesz. Mint önálló dolgozat e homi-
liák, azoknak is kedvesek, hasznosak, kik talán Königsdor-
fer Márton homiliáit németben birják. 

Minden sajtóhibának utólagos igazítása csak az iró sa-
ját bajainak bevallása. És mi nem átaljuk bajainkat nemcsak 
bevallani, hanem, hogy több igazításra szükség nincs, tekintve 
helyzetünket, még talán dicsekedni is. Lapunk 41.sz. 326.oldal 
első hasábon, ,antológiából' szó áll, az olvasó, tudjuk, ontolo-
giának értette. A nyomdai szedőre egy jottát sem lehet bizni, 
pedig sem a nyomdába szaladgálni, sem halasztani néha nem 
lehet. Lapunk 35. sz. 275 oldal második hasábon ez állt : „a 
misedallam részei meghatók valán miak; de él, mi szól ott, 
hova a halál lépett ?" e helyett „meghatók valának ; de mi 
él, mi szól ott, hova a halál lépett ?" a corrigens szedő a ,mi' 
szócskát két szótaggal előbbre tette. Ily bajainkat nem pa-
lástoljuk, nyilatkozásaikat ugyan kerüljük, de hogy egészen 
kikerüljük, nem tehetjük. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALASTHY PAL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt . 25 kr., 
helyben i frt . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, november 28-án. 48. íi. Félév. 1866. 

TARTALOM: Egy vakmerő ultramontanus a kérdést 
tisztázó t. Ballagi urnák. — Egyházi tudósítások. 

Egy vakmerő ultramontanus a kér-
dést tisztázó t. Ballagi urnák. 

„La liberté et le courage à soutenir la vé-
rité, sont des vertus chrétiennes qui font 
partie de la piété." Fleury . 

Es ezekután rágalomnak vagyok kénytelen kinyi-
latkoztatni, — melyet egyszerű indignatioval annak 
dicső szerzőjéhez utasitok vissza, — t. B. urnák azon 
állítását, hogy czikkemben valahol azt vitattam 
volna: hogy mindenki, ki a „Religio" folyóirat min-
den tételeit minden kivétel nélkül el nem fogadja, az 
eoipso tudatlan, hitetlen és jellemtelen ember. Czik-
kemnek ide vonatkozó szavai igy hangzanak : „ki 
nem hiszi mindazt, mit az e g y h á z vall és tanit, 
ki vonakodik az e g y h á z n a k alkotmányát elis-
merni, ki az e g y h á z i elöljáróknak a törvény-
szerű engedelmességet megtagadja, az már mind-
ezeknél fogva nem katholikus,"... és később: „kiben 
ő s z i n t e hit szellemmel és jellemmel párosul, az 
ultramontan, és csakis a tudatlanság, hitetlenség és 
jellemtelenség a katholikusokból nem ultramontan." 
Ezen tételeket jelenleg is egész terjedelműkben és 
eredeti épségökben fentartom, annál is inkább, hogy 
t. B. ur azok czáfolatát még meg sem is merte kisér-
teni. Legalább amit felhozott ellenem, annak nem 
tekinthetem, annál kevesbbé, minthogy az igazság 
soha nemtelen fegyverekkel harczolni nem szokott, 
mivelhogy ezekre nem szorul soha, legkevesbbé 
pedig oly sületlen, gyermekies és csak a czivódó 
utczai hősöknél előforduló érvekkel, mint a követ-
kező: „nesze nektek hazánk derék kath. fiai! vá-
laszszatok, vagy magatokéivá valljátok a „Religio'' 
absurdumait, vagy ha nem: tudatlanok, hitetlenek 
és jellemtelenek vagytok." — Valójában mély phi-
losophia! 

Szintoly nyilvános ráfogás az is, mit t. B. ur 
ugyané helyütt Bossuetről regél, t. i. hogy Bossu-
etet, kit a francziák méltán utólsó egyházi atyjuk-
nak czimeznek, a „Religio" ujabb nagyságai a 
századokig virágzott legkatholikusabb gallican egy-
házzal együtt tudatlannak, hitetlennek és jellemte-
lennek mondanak. Ez nemcsak nem foglaltatik 
czikkemben, melyben Bossuetről mi sem fordul elő, 
sőt t. B. értelmében ellenkezés nélkül abban elő sem 
fordulhatna, mert az ultramontanoknak általam 
megalapított fogalma szerint Bossuet is azok közé 
sorozandó. Azért igen kivánatos lett volna, hogy t. 
B. ur ne játszék bújósdit, hanem valljon szint, hogy 
mit ért valójában az ultramontanismus alatt? Ter-
mészetes, hogy ezáltal megszűnt volna minden 
haszontalan hadonázás, és eleje lett volna véve azon 
visszásságnak, melylyel t. B. ur az ultramontanis-
must nagyobbára nem az egyháziakra, hanem a 
politikára viszonyítja, melylyel czikkemnek semmi 
köze. ^ 

Értekezéséből az vehető ki, hogy az ultramon-
tanismust, mint a gallicanismu3 ellentétét képzeli 
magának, mely utóbbi legpraegnansabb kifejezését 
az 1682-ki négy pontozatban nyerte, mely négy pont 
a pápai hatalomnak korlátozását és a részletes fran-
czia egyháznak és a királynak az egyháziakbani 
hatalmának tágítását vette czélba. Minthogy e négy 
pont szerkesztésénél és megvédésénél Bossuetnek 
jutott a főszerep, azért jónak találta t. B. ur őt a 
lehetőségig magasztalni. Ez ellen nincsen semmi 
kifogásunk. Azonban nagyon csalódik t. B. ur, ha 
azt hiszi, hogy a gallican declaratio négy pontja az 
egyidejű vagy korábbi vagy későbbi franczia, vagy 
az egyetemes kath. egyháznak meggyőződését tol-
mácsolja.1) Sőt még azt merjük állítani, hogy a 

') Egy Quesnel ügyében 1653-ki julius 19-ről X-ik 
Inezéhez 86 franczia püspök által aláirt levélben ezeket 
olvassuk: divina aeque ac summa per uniyersam Ecclesiam 
auctoritate nituntur (dogmaticae pontif. defin.), cui christiani 
omnes ex officio ipsius quoque mentis obsequium presta-

4 3 



— < 3 3 8 

declaratióban Bossuetnek egyéni meggyőződése nin-
csen kifejezve. Azért, habár igen nagyrabecsüljük is 
Bossuetet, mint kath. tudóst, de mégis ez tigybeni 
eljárását soha correctnek el nem ismerhetjük, annál 
kevésbbé, minthogy ezen Ítéletünkre Bossuetnek 
saját vallomásai és a történelem hiteles bizonyíté-
kai szolgáltatnak rendithetlen alapot; azért csalódik 
és pedig igen csalódik t.B.ur, midőn azt hiszi, hogy 
az úgynevezett gallican Bossuet az ő révén vagyon ! 

Az egész világ előtt ismeretes, hogy az any-
nyira magasztalt gallican declaratiokra azon villon-
gások szolgáltattak alkalmat, melyek XIV. Lajos és 
XI. Incze pápa között léteztek. Alkalmazzuk már 
ezen egyszerű tényre a józan észnek és minden pártat-
lan történelemnek egy bizonyos törvényét, szabá-
lyát, melyT világosan azt hirdeti, hogy csak oly 
tételeket szabad valamely testület tanainak tekin-
teni, melyeket az a béke, rend és szabadság korsza-
kában állhatatosan vallott, és nem a zavarok és 
fejetlenség közepette a hatalom által a gyöngeség-
től kierőszakolt egyes elkülönözött tételeket. — Ha 
az igazságnak ezen szabályát mellőzzük, hol van 
azon testület, sőt hol van azon nemzet, melynek 
szemrehányást nem tehetnénk? 

A declaratiok valódi szerzője azonban nem 
Bossuet volt, mint t. B. ur hibásan feltenni látszik, 
hanem mint Ledieu meghitt titkárának ezt ő maga 
1700-ban őszintén bevallá, ez senki más nem volt, 
mint Colbert minister és államtitkár, és a püspöki 
ruhába öltözött udvaronczok, kik azokat szerkesz-
tették, igazán véve Colbertnek csak Írnokai voltak ; 
ehez bizalmasan azt tevé hozzá Bossuet : ,,hogy a 
béke és egyetértés idejében a jó viszony fentartásá-
nak kívánsága és a félelem, nehogy talán elsők 
látszassanak lenni, kik az egységet felbontják, — 
ezen határozatokat megakadályoztatta volna."2) — 
Hogy ily körülmények között azon püspökök kö-
zött, kik ezen gallican gyülekezetre a nevezett 
minister által kiválasztattak és meghivattak, — a 
franczia püspöki karnak csak igen csekély kis 
töredéke hivattatván meg e gyűlésre — az ellenzéki 
szellem rendkivüli mértékben mutatkozott, kiki 
gyaníthatja. Mire nézve a már semmi tekintetben 
sem gyanús, mert nagy mértékben gallicanusFleury 

re tenentur. De legfényesebb példa Fénélon, ki XII . Incze 
által kárhoztatva, magát a pápai határozatnak egyszerűen 
aláveté, amiért is a franczia püspökségnek 1700-ik évi gyü-
lekezete egyhangúlag szerencsét kivánt neki. 

2) Bausset, Histoire de Bossuet L. VI Nr. 12. 

is ezt jegyzi meg: hogy az összegyűlt püspökök-
nek csak az vala szándékuk, hogy a romai pápát 
elkeserítsék és rajta bosszujokat töltsék, Valóban 
nemes és egy conciliabulumhoz méltó indokok ! 
Ezen körülményt maga Bossuet sem tagadja, hanem 
őszintén bevallja, hogy a szép számmal egybegyűlt 
püspökök közül többeket csak a személyes bosszú-
vágy keseritett el olyannyira a romai curia ellen. 
Ennek folytán nem csekély aggodalommal nézett 
maga Bossuet is ezen gyülekezetnek elébe, melytől 
mindig félt, és melyről annak bevégezte után sem 
volt jobb véleménye, mint ezt de Ráncé abbéhez irt 
levelében nyiltan bevallja.3) 

Azért is tekintve a gyülekezetnek ezen szer-
kezetét és szellemét, igen találóan jegyzé meg gr. 
Maistre: hogy minden világi törvényszéknél és 
minden, habár legcsekélyebb pénzbeli ügyeknél az 
ily birák mindenkor visszautasittattak volna. Végre 
tehát a kiválasztott püspökök összegyűltek és Fleu-
rynek tanúsága szerint a király meghagyá nekik 
— tehát nem a püspökök tartották szükségesnek — 
hogy a romai pápa tekintélyéről tanácskozzanak. 
Mire nézve már Voltaire is azon megjegyzést, tevé : 
„ha a király akarta volna, csak egy szavába került 
volna, ő volt a gyülekezetnek ura;"4)és egy azon 
idejű munka, mely Colbert politikai végrendeleté-
nek álczime alatt jelent meg, még azt is merte 
állítani, „hogy egy ily gyülekezet által a király az 
evangelium helyébe az Alcorant is rendeltethette 
volna." Habár ezen kifejezéseket kissé túlzottaknak 
is kell tekintenünk, de még sem tagadhatjuk meg 
nagy csudálkozásunkat Le Tellier a reimsi érsek 
utánozhatlan nyiltszivüsége elől, ki az 1682-ki 
gyülekezethez adott kimeritő jelentésében chartrêsi 
Ivónak következő szavaival szól ahoz : „több bátor-
sággal biró férfiak talán több bátorsággal beszélné-
nek, több jóravaló ember több jobb dolgot mond-
hatna ; — mi, kik mindenben csak középszerűek 
vagyunk, mi érzelmeinket ugy nyilvánitjuk, nem 
mintha szabálylyal óhajtanánk szolgálni hasonló 
körülményekre, hanem hogy számoljunk az idővel 
és nagyobb bajokat, melyekkel az egyház fenye-
gettetik, kikerüljünk, ha azok máskép ki nem kerül-
hetők." Ezen szavakat illetőleg egy franczia szerző 
azt jegyzé meg, hogy Ivó szavai soha helyesebben 
nem alkalmaztattak.5) 

3) Bausset, Histoire de Bossuet L. VI, Nr. 6. 
>) Siècle de Louis XIV. T. III. ch. 34. 
s) d'Avrignay Mémoires T. III. 



A franczia egyháznak szabadságai tehát — úgymond 
gr. Maistre — nem egyebek a világi hatalom pajkosságánál 
az egyház irányában, mely megadja a szolgaságot és egyút-
tal megengedi, hogy ez szabadságnak neveztessék.' ') Ezen 
állítást a kijózanodott Fleury „Opuseules"-eiben is egész 
terjedelmében fellelhetni. „A franczia egyház, úgymond, 
nagy szolgasága a világi hatalom túlterjeszkedésében rejlik. 
E g y egész értekezést lehetne a franczia egyház szolgaságá-
ról irni, valamint annak szabadságáról is írattak, és a 
bizonyítékok nem hiányoznak. A visszaélésektőli fölebbe-
zés az egyházi joghatóságot tökéletesen tönkre verte." 
Hasonlólag vélekedett ezen az egyház ellenei által annyira 
magasztalt gallican szabadságokról a tudós és istenfélő 
Fénélon érsek is, mondván : „Francziaországban gyakorla-
tilag inkább a király feje az egyháznak, mintsem a pápa, 
A világiak uralkodnak a püspökök fölött. Rettenetes visz-
szaélés."7) Sőt maga Bossuet is d'Estrèes bibornokhoz irt 
levelében véleményét ezen szabadságok fölött ekként fejezi 
ki : „én ugy magyaráztam azokat, mint a püspökök értik, 
és nem ugy, mint a világi hatóságok értelmezik." Az ezen 
szabadságok védelmére készült, de csak holta után indi-
scretio és együgyűség következtében napvilágra került 
munkájában pedig ezeket mondja : Francziaország praela-
tusai sohasem helyeselték azokat, melyek Fèvrêt és Dupin 
Péter müveikben8) kárhoztatandók és mik eldődjeik által 
kárhoztattak.9) Ezen szavaival Bossuet egy 1639-ben kelt, 
22 franczia püspöktől származó, és minden franczia püspök-
kel közlött, az emiitettem munkákra vonatkozó ítéletre 
utal, mely igy hangzik : nusquam fidei christianae, Ecclesiae 
catholicae, ecclesiasticae disciplinae, regis ac regni saluti 
nocentioribus dogmatibus quisquam adversatus est, quam 
iis, quae istis voluminibus sub tam leni titulo recluduntur. 
Compilator ille multis pessimis bona quaedam immiscuit et 
inter falsas et haereticas, quas detestamur ecclesiae galli-
canae adscriptas S e r v i t u t e s potius quam libertates 
vera quaedam exposuit.10) Sőt d'Estrèes bibornokhoz irt 
levelében nyíltan kimondja, hogy csakis azért szónokolt a 
libertés-k mellett, mert ezt tennie kellett, mert erre kény-
szeríttetett. „Je suis — úgymond — indispensablement obligé 
de parler des libertés de l'eglise gallicane." 

A liberálisok által igen nagyra becsült — mert hozzá-
jok tartozó Tosini abbé a Jansenismusnak hires történel-
mében a gallican szabadságokról ezeket mondja : „azon 
időtől, hogy a királyi udvar és Roma között a Corsicanusok 
és de Crequi herczeg ügye elintéztetett , csak komödia 
(jouet) volt az egész, melyet minden bekövetkezett megha-
sonlásnál és kibékülésnél hasonlóan felhasználtak. És való-
jában feltételül tétetett, hogy ameddig a romai curia a 
franczia udvarral jó egyetértésben leend, addig Franczia-
ország és a pápa tekintélye ellen hozott határozatait felfüg-
geszti, azokra nézve szemét behunyja és a törvényt feláldo-
zandja a barátságnak." (L. II. p. 70.) 

6) De l'eglise gallicane Ch. XIV. 
7) Mémoires de Fénélon. 
8) A gallicanismus oraculumai. 
0) Défense de la Declar. L. II. Ch. 20. 
, 0) íme ! állitásom bizonyítása, hogy a korábbi franczia egyház 

nem volt gallicán. 

Hogy az ily körülmények között keletkezett határo-
zatoktól, melyek Francziaországban is csak ri tka pártfo-
góra akadtak, valamint XI. Incze pápa, ugy annak tiszti 
utódja is VIII . Sándor nemcsak jóváhagyását megtagadta, 
hanem azokat egy 1690-ki augustus 4-röl kelt , ,Inter 
multiplices" határozmánynyal semmiseknek és mindenkorra 
hatályon kivülieknek nyi lvání tot ták, — mindenki igen 
természetesnek fogja találni, valamint azt is, hogy a romai 
pápák a megerősitési bullákat mindazon előléptetett püspö-
köktől megtagadták, kik az 168' /2-ki gyülekezetben részt 
vettek mindaddig, miglen az ezen gyülekezetben hozott 
határozataikat vissza nem vonták. 

A romai széknek ezen okszerű követelménye végre 
teljesíttetett is, és 1693-ki September 14-ről egy mindazon 
püspökök részéről, kik az 1682-ki gyülekezetben részt 
vettek, aláirt levél intéztetett XII . Incze pápához, melyben 
a többi között ezek olvashatók: „Ad pedes Sanctitatis 
vestrae provoluti profitemur ac declaramus, nos vehementer 
et supra omne id, quod dici potest, ex corde dolere de rebus 
gestis in comitiis praedictis, — ac proinde quidquid in iis-
dem comitiis circa ecclesiasticam potestatem et pontificiam 
auctoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habe-
mus et habendum esse declaramus." Sőt még maga XIV. 
Lajos is sajátkezű levelet intézett XII . Inczéhez, és ki VIII . 
Sándorral d'Aguessau cancellárja által azt akar ta elhitetni, 
hogy az 1682-ki gyülekezet nem hozott határozatokat, 
(décrèts) hanem csak declaratiokat bocsátott ki, ennek 
utódjához ezeket irja : „igen örvendek, hogy Szentségedet 
értesithetem arról, hogy a szükséges parancsokat már kiad-
tam, hogy az 1682-ki martius 22-i rendeletemben foglalt 
dolgok, melyek a francziországi clerus declaratióira vonat-
koznak és melyekre a l e f o l y t v i s z o n y o k kénysze-
ritettek (à qui les conjonctures passées m'avaient obligé) 
meg ne tar tassanak." Kelt ezen levél VersaillesbÖl szinte 
1693-ki September 14-ről. Hasonlóan nyilatkozott de la 
Trémoille bibornok és franczia ügyvivő által XI . Kelemen-
nek mondván ; „az igazsággal ellenkezőleg az tétetett fel 
rólam, hogy megszegtem azon kötelességemet, melyet a pápa 
eldödjéhez irt levelemben magamra vállaltam, mert én sen-
kit seni kényszeritettem, hogy meggyőződése ellen a galli-
can declaratiok tételeit védje." 

Hogy mennyire nem voltak ezen declaratiok az összes 
franczia egyház szellemének valódi kifejezése, kitetszik 
először onnan, hogy a douai egyetem szükségesnek találta, 
hogy ezek ellenében a király előtt panaszt emeljen ; továbbá 
onnan, hogy maga a Sorbonna is vonakodott azokat hiva-
talos jegyzökönyveibe beiktatni ; de a parlament erőszakosan 
elhozatá a Sorbonnának hivatalos könyveit és ellenkezése 
daczára beíratta azokba a declarationak négy pontját . ' 1) 
igy a Sorbonnának egyik volt legjelesebb hi t tanára is a 
tudós Tournelly a pápa tekintélyéről értekezve, nyíltan 
kimondja, hogy a gallicanismussal ellenkező tan mellett 
harczol az igazság, de ez meg nem egyeztethető a gallican 
declaratiokkal, — a qua (doctrina) recedere nobis non per-

" ) Í m e ! a t. B. Mór által annyira magasztal t szabadság! való-
színűleg ilyet szánt számunkra is a magyar alkotmányos vallási minister 
által ? 
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mittitur ! Gyönyörű szabadság ! — Es de Choiseul Gilbert, 
tournai püspök, ki a kormány választottai közé tartozván, 
szinte részt vett az 1682-ki gyülekezetben, hogy a Fran-
cziaország határain kivül fekvő összes kath. egyház elré-
mült a gallican declaratiok hallatára, mely aztán egy perczig 
sem késett ezek fölötti kárhoztató Ítéletét formaszerüleg 
közzétenni; egyik levelében ez igy ír: ipsis (pontificibus) obe-
dire jure divino sese teneri Galli praedicant super t ec t a . u ) 

Hogy az egyes tudós és nagytekintélyű férfiakat, 
mint például a tudós d'Aguirre és Sfondrat bibornokokat, a 
bő tudományairól ismeretes Schelstratet, a Jézus-társasági 
rendfőnököt Gonzalez Thyrsust, a valenciai érseket Roca-
bertit, stb., kik azonnal tollat ragadva, a gallican declara-
tiok ellen nyilatkoztak, elhallgassam, hogy mellőzzem a 
löveni egyetemet, Flandriát , Olasz- és Spanyolországot, 
csak azon egyházról akarok szólani, melynek szerencsénk 
vagyon érdemetlen tagjainak lenni. Ertem a magyar egyhá-
zat. Szelepchény György, akkorában Magyarország primása, 
1682-ki october 24-ről kelt főpásztori levelében a gallican 
declaratiokra vonatkozólag, a többek között igy nyilatko-
zik : inter caetera autem, quae se nobis corrigenda et elimi-
nanda obtulerunt, et moram pati non possunt, absque evi-
denti periculo animarum, non ultimum locum tenent, qua-
tuor illae propositiones, quae cleri Gallicaui nuper Parisiis 
congregati, nomine prodierunt . . . quae quidem propositio-
nes auribus christianis absurdae et plane detestabiles, cum 
per huugarici quoque regni provincias a satanae ministris 
disseminatae sint, eo fortasse consilio, ut perduellioni et 
caeteris malis intestinis pabulum et fomentum suppe-
ditent , 13) et incautis fidelium animis blanda pietatis 
specie schismaticum virus instillent : nos omissa in praesens 
cura eas confutandi, cum perpetua sanctorum patrum tradi-
tione, oecumenicorum conciliorum decretis, et apertis ipsius 
diviniverbi testimoniis satis explosae confutataeque sint,quam-
vis nonnulla scripturae loca autliores propositionum in suam 
sententiam callida et falsa interpretatione detorqueant ; neque 
desint insignes theologi,n) qui has partes strenue exsequau-
tur : praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, qui in 
huiusmodi casibus unanimi consilio et spiritu noxias doctri-
nas et in fide periculosas proscripserunt, sicut ex variis liuius 
apostoliéi regni comitiis et consiliis, quae variis temporibus 
et occasionibus habita fuerunt, plane perspicitur; — Dei no-
mine invocato et praehabito, ea meliori forma, qua per tem-
poris et loci difficultatem licuit, diligenti examine et delibe-
rations matura, cum venerabilibus fratribus coëpiscopis no-
stris, abbatibus, praepositis, capitulis, aliisque compluribus 
theologiae professoribus et sacrorum canonum scientia prae-
stantibus viris, praefatas quatuor propositiones configimus et 
proscribimus et universis istius regni Christi fidelibus inter-
dicimus ac prohibemus, ne eas legere vel tenere, multo minus 
docere audeaut, donee super eis prodierit infallibile aposto-
licae sedis oraculum, ad quam solam divino, immutabili pri-
vilegio speetat de controversiis fidei iudicare. 

(Folyt . ) Tömöri. 

PEST, nov. 25-én. Hasztalan beszélünk mi, azt ki-
áltja nekünk tek. B. Mórur. — Lehet, hogy jelen időre hasz-
talan beszélünk, de nem a jövőre ; lehet, hogy a rohamot fel 
nem tartóztathatjuk, de az igaz tan áthagyományozására 
eleget teszünk. Mily eredménye lesz az igazságos szónak, 
nem szoktuk latba venni, a siker politikája nálunk nem sza-
bály : a mi kötelességünk az igazságnak tanúságot adni, a 
többit az Istenre bizzuk. Nem arra küldött minket az Isten, 

n ) Epist. ad Stoyaertiuin. 
I 3j Mintha csak jelen napjainkat ecsetelné ! 
'*) Valószínűleg Bossuetet érti. 

hogy a dolgok folyamát megállítsuk, hanem hogy az igaz-
ság szolgálatjábau kötelességet teljesítsünk, amennyire le-
het, a jámbor elméket a tévelytől mogőrizzük. Ha nincs, ki 
az igazaágról tanúskodjék, a jövö nemzedék menthetetlenül 
veszve van. ,Laboramus iu inseriptionem sepulcri/ mondják 
felőlünk,— ,dolgozott az igazságért/ ez nekünk elég. 

Vannak, vagy legalább lehetnek, kik jobban szeret-
nék, lia a nagy roham mentében úszva, segédszerekről gon-
doskodnánk in hac iniquitate temporum. Tehát mentében 
úszva, hogy el ne borittassunk, tehát segédszert nyujtsunk, 
hogy épséges bőrrel lefelé evezzünk. Imádjuk a sikert? He-
lyeseljünk valamit, épen mivel meg fog történni ? Tegyük 
le a fegyvert, s hagyjuk oda az Isten táborának helyét ? 
Vagy épen, ami sem hivatásunkkal, sem a becsületességgel 
nem egyezik meg, színleljük, mintha mi is azokkal tar-
tanánk, kik Jézus Krisztus elvesztésén a tanácsba összeül-
tek ? Absit, non est dignum aetati et conditioni nostrae fin-
gere ; sz. Péter tettette magát in atrio pontificis, meg is si-
ratta. Aki a becsületről más fogalommal bir, tegye meg : 
Krisztus elvesztetnék, még azon dicsőségünk sem volna, 
hogy védelmeztük. Gondoljunk utódainkra, az oldalunkon 
serdülő fiatal paptársainkra, tettetésünk által személyeinket 
talán megmentenök, de az ügyet elvesztenek ; mit tennének, 
mit mondanának ifjaink, utódaink ? Kezünkből elveszett 
ügyet kapnának örökségben, melléje, pótlékul, áruló tette-
tést, erkölcsrontó, erőszegö szineskedést; —ifjainknak, utóda-
inknak mindent előröl kellene tenni, s a sok nehézségek 
között avval is megküzdeni, hogy elleneik saját példánkra 
hivatkoznának ellenök. Utódaink a szent ügyet csak véd-
hetnék, lia minket, őseiket, kitagadnának. Mit használna 
tehát a szineskedés, az alkalmazkodás ? Használna ellensé-
geinknek. Medicina, quae morbum non frangit, morbo vires 
jungit : medicina sumus mentium, sal terrae. Quod si sal in-
fatuatum fuerit, in quo salietur ? 

Mikor-akkor törni kell a gonosz iránynyal, és kere-
ken bevallani az igazságot. Szineskedéseink, alkalmazkodá-
saink által csak a munkának nagy terhét hengeritenők le 
vállainkról, hogy ezt utódaink nem vállainkról, hanem a 
földről kénytelenek legyenek felemelni. Kényelmesebb napo-
kat vásárolhatnánk magunknak, de váljon becsületeseket is ? 

Sokat láthatok előre, anélkül hogy helyeselhetném, 
vagy épen elősegíteném. Az uralkodó politikai iránynak 
minden győzelmeit előre láthatom ; de kell-e e politikát azért, 
mivel ez győzelemre jut, vallanom ? kell-e hozzá csatlakoz-
nom ? Ezt teszik az együgyüek, a gyávák, a jellemtelenek, 
a semmik — e felhányt, e liáborgós időben, kiknek Krisztuä 
Jézus megfeszittetését is helyeselni kell, mert ez is betört, 
ez is megtörtént. Személyes hasznot nyerhetnék a siker 
imádásából, de becsületet nem. Akik valamely politikai 
rendszer bevallásában avval takaródznak, hogy mégis azon 
politikai rendszer fog diadalra jutni, azokon sajnálkozni 
lehet, de velők szóba állani nem érdemes, mert azt sem tud-
ják, mi az igazságnak ismerve ? 

Segédszer (expediens) maga az igazság, az egyház 
szent jogainak, — több, elveinek hü megtartása. Kőszikla 
ez, melyet a hullámok elborítanak, de el nem mosnak, hely-
ből ki nem mozdítanak soha. Segédszer e kősziklán álla ii, 
e sziklához ragaszkodni,—elvonulnak a habok, feltűnik di-



csőségében a kőszikla, s mindazok, akik raj ta állanak, s 
azonnal munkához foghatnak. 

1.) Miért van e roham, miért engedi az Isten sikerhez 
jutni ? az ő igazságainak a titka. Peccavimus, merito venit 
haec afflictio super nos. A papság nem az volt, aminek kel-
lett lenni, a nép nem az volt, aminek kellene lenni, az Isten 
büntetése megjött. A nemzetek rögtön, és még e földön bűn-
hődnek. Az Isten igazsága egyesek és nemzetek fölött egy-
iránt hatalmas ; de egyeseket büntethet az örökkévalóság-
ban is, egész nemzeteket pedig csak e földön büntethet. 
Egyes embernek lelke halhatatlan, azért a számadás előtt 
élte végső határaig dicsőségben élhet ; de egy nemzet sem 
halhatatlan, egy nemzet sem jön az Isten itélő széke elé 
mint nemzet, azért, mig egyes ember büntetlen lehet egész 
életén át, a nemzetnek itt e földön kell bűnhődnie. S ez nem 
marad el soha. 

Nincs itten helye aunak, hogy előadjuk, mit vétett a 
magyar papság, a magyar nemzet a 15 —16-ik században : a 
büntetést elkapta a török igában, a vallásos szakadásban. 
Hogy a veszély közepette voltak lelkesek, a nemzet fény-
csillagai, kik a vallââos szakadást gátolni igyekeztek : az 
csak nemzetünk dicsőségéről tanúskodik, hogy egészen meg-
romlott nem volt. Sajnálkozunk mi a bécsi, a linczi békekö-
téseken, inkább sajnálkozunk azon, ami ezeket elkerülhe-
tetlenné tette. Vajha soha nem lett volna szükség a bécsi, a 
linczi békekötésekre, a török nem uralkodott volna 145 évig 
Budán. Óhajtjuk mi azon időket vissza, de ugy, hogy vajha 
soha nem lettek volna, ugy, vajha a nemzet egyik réáze soha 
sem szakadt volna el az egyedül igaz religiotól és szentegy-
háztól. Ma is másképen állanánk, sőt mindig másképen let-
tünk volna. Miután azonban ma mégis megszakadva vagyunk, 
lelkünkben andaloghatunk a mult idők feltevésein, hogy 
vajha egy religioban maradván a nemzet, a sok nyelvi, nem-
zetiségi, politikai stb. meghasonlásokhoz ne adta volna még 
a legmélyebb, a vallási meghasonlást : a mai viszonyokban 
mégis az állapotok tényét kell kiinduló ponttul vennünk. 
Az állapotok pedig azok, hogy hazánkban a kath. egyhá-
zon kivül prot. vallásfelekezet is van, mely a polgári tör-
vény fedezetére jogczimekkel bir, ezeket tehát sértetlenül 
kell hagynuuk, de védelmezve a kath. egyházat további sér-
tések ellen. 

2.) Nem tudjuk tehát, honnan vette tek. B. M. ur azon 
jelentést, hogy mi a magyar protestánsokat, 1791-i törvé-
nyeket visszavonva, az 1608 előtti állapotra vissza szeret-
nők dobni. Nem irtuk-e f é. jan 18-án „Hol vol% mikor volt 
hazánkban, hogy mi feszegettük volna a bécsi, a linczi bé-
kekötések, és az 1791-i törvény érvényét, s ami ezekben 
megalapittatik, hogy valaha, valamiképen megtámadtuk 
vo lna?" 1 ) Aug. 31-én pedig i r tuk : „A religio domináns 
megszűnt, mikor fog életbe jönni, Istennek a titka ; gondol-
juk, nem hamarább, mint mikor egy hitben, egy egyházban 
leszünk — őseink földén. Megölni intézményeket egy pilla-
natban lehet, de feltámasztani néha századok múlva sem le-
het. Ne féljen senki, s joggal nem mondhatja, hogy valaki-
nek lelkismeretén gázolni akarnánk."2) Polgári viseletünk 

') Religio I . félév 6 sz. 45 lap, 2 liasáb, 1866. 
2) Religio I I . félév 20 sz. 157 lap, 2 hasáb. 

a legtörvényesebb, mégis tek. B. M. ur ugy állit be olvasói-
nál, mintha mi a protestánsok minden polgári szabadságait 
összetörni törekednénk. Gondolnók, hogy a jó prot. olva-
sókat, kik a ,Religiot' nem olvassák, irodalmi erkölcstelen-
ség nélkül igy rászedni, s a vitába ily igazságtalanul izgató 
elemeket bevegyiteni szabad nem volna. Nekünk legalább a 
lelkismeret parancsolja, s igyekezünk szerinte cselekedni, 
hogy a vitaellenfél iránt igazságtalanságot el no kövessünk. 

3.) Táplálunk mi keblünkben vágyakat, mikor hazánk 
vallásos szakadása fölött könyek kíséretében elmélkedünk, 
e vágyak szentek, hazafiasak, azért nem volt okunk, hogy 
alkalmilag ne nyilvánítsuk, s e vágyak ezek : vajha soha 
ne jött volna be a reformatio Magyarországba; vajha meg-
szűnvén mihamar, egy hitben, egy religioban ölelhetnők 
egymást. E vágyaknak azonban nincsen gyakorlati haszna, 
ereje, polgári cselekedete; de van mint imádságnak a ha-
záért, és prot. honfiainkért. Mi legyen imádságunk tárgya, 
mi pedig ne legyen, arról a polgári törvény nem szól; ugy 
szinte mondjuk-e meg, vagy nem imádságainknak a tár-
gyát, a polgári törvény nem tiltja. Szabadon, polgári bün 
nélkül nyilatkoztunk efelől. 

IIa tek. B. Mór urnák tetszik, imádkozhatik, ameny-
nyit tetszik, hazánk egészleges protestantisatiojáért az Is-
tenhez, hirdetheti is, mi az, amiért ő imádkozik, —ajtatossá-
gaiban mi háborgatni nem fogjuk, csak a polgári életben ne 
törekedjék a kath. egyház elfojtására, gátolására. Mi csak 
erre vigyázunk a polgári életben, mit tesz in foro poli, hoz-
zánk nem tartozhatik. 

De épen az a különbség köztünk és tek. B. M. ur kö-
zött, hogy imádkozik-e ö Magyarország protestantisatioja-
ért, nem tudjuk; de hogy a polgári életben, a polgári élet 
közegeivel, milyen a napi irodalom, a kath. egyház elfojtá-
sán dolgozik, azt az utólsó czikkeiben bebizonyította. Mi in 
foro poli imádkozunk a protestánsok megtéréseért, de in 
foro fori törvényszerűen viseljük magunkat irányukban, 
nem bántva azt, amire nekik jogczimök van : tek. B. Mór 
ur in foro fori szónokol, hogy a kath. egyház az ő birtokai 
miatt a ministerium, vagy is a hullámzó kamarai többség 
alá vettessék. A minister prot. lehet, zsidó lehet, atheus le-
het, a kamarai többség szinte protestáns lehet, protestáns, 
zsidó, atheus pártvezérnek vezénylete, prot., zsidó, vagy 
atheus napi irodalom befolyása alatt ; tehát hogy a püspö-
köket, egyházi méltóságainkat protestáns, zsidó, vagy atheus 
válaszsza. A prot. egyház átalányt kap a közadóból, az 
utólsó években legtöbb, s milliomokra menő adományokat 
kapott a királytól, a kormánytól, Szeberényi kiemelte eze-
ket ; mégis a protestáns egyházra a kath. királynak semmi 
befolyása se legyen, a kath. egyházra pedig, — nem szólunk 
az apostoli királyról, kinek apostoli jogait mi legjobban tisz-
teljük, — a protestáns, a zsidó, az atheus ministernek a legna-
gyobb befolyása legyen. A. kath. papság demoralisatiojára, 
a szent püspökök jó szándékainak a papi nevelésben meg-
hiúsítására, az egész kath. egyház teljes tönkretevésére al-
kalmasabb eszköz nem kell, mint melyet 1848 a cultusmi-
nisternek ad kezébe. Valóban tökéletes, és a világon példát-
lan viszonosság, egyenlőség. A protestánsok, mint protestán-
sok, biztosak arról, hogy ők fognak jutni a kormányra, ők 
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fogják vezetDi a kamarai többséget ; ha ezáltal bir ják a kath. 
egyházat Magyarországban in capitibus, bírhatni gondolják in 
membrÍ3 is. A számitás nem rosz. Hogy a kamarai többség-
nek vezére, vagy a minister esetleg katholikus lesz, állítá-
sunkat meg nem dönti, mivel e catholicitas sokszor csak a 
politia előtt áll, a többiben az Isten ítél. Volt már kath. férfiú 
minister, s nem volt köszönet benne. Mondhatnák, ez hiba 
volt, amit tett, csakhogy ezen hibát az akkori minister az 
alkotmány értelmében tette, a hiba tehát magában az alkot-
mányban volt. Nem az az értelme az alkotmány szövegének, 
melyet mi neki tulajdonítunk, hanem az, melyet az élet tu-
lajdonit neki. Az élet, az usus, quem penes arbitrium est, et 
jus, et forma loquendi. Es ki biztosit arról, hogy az uj, hogy 
az 1867-i minister, sőt hogy egy minister sem fogja ismét 
ugy értelmezni, min táz első minister értelmezte? 

4.) A püspökkinevezési jogon fölül lesz még a törvény-
hozás, s épen tek. B. Mór ur lapja az, melyben t. Csúthy Zs. 
ur azt iparkodott bebizonyítani, hogy a kath. egyháznak 
mindenkor hozott törvényt a magyar törvényhozás, tehát 
ezután is hozhat. Következőleg a kath. egyház a törvény 
előtt egészen védtelen lesz. A protestánsokat védni fogja a 
becodificált bécsi, linczi békekötés és 1791-i czikkelyek, a 
katholikusokat épen semmi sem. 1848 előtt védelmezte az 
egész alkotmány, 1848 után az alkotmány hitközönyös lett, 
a kath. egyházat tehát nem védelmezi semmi. Ez t nevezzük 
mi helótai állapotnak, helota, kit semmi törvény sem védel-
mez. A protestantismusra van állópont, melyet csorbítani 
nem szabad : a kath. egyházra nézve nincsen. Pedig viszo-
nosságból mink is szeretnénk valami biztositékot 1848-ban. 
Erről az 1848-i törvényhozás egészen megfelejtkezett. Ki-
mondta e törvény a X X . trcz.-ben a viszonosságot, tehát a 
kiinduló pont a kath. egyház volna ; de a prot. hitfelekezet 
iskolái, egyházügyei függetlenek, mentek, a kath. egyház 
püspökeinek kinevezése, iskoláinak, alapitványainak keze-
lése a ministerium körébe tétetett, a viszonyosságban tehát 
a kath. egyház mint kiinduló pont, nem vétetett. Milyen a 
kiinduló pont tehát, jogosan máig sincs formulázva, de nem 
vétünk, ha ezt az állam mindenhatóságában rejleni mond-
juk . A kath. alkotmány az állam hitközönyösségi elvében 
elvettetett, kiindulási pontul tehát a viszonosságban nem vé-
tethetett ; maradt a prot. felekezet amint volt, de a kath. 
egyház nem maradt amint volt. A Prot, lapban nem régen 
élczekkel jöttek elő, eme helotai állapotot nevetséggel akar-
ván e l takarni ; élczeken magunk ís mosolygunk, de czáfolni 
azokat nincs kedvünk ; legújabban a Prot, lap 44-i számá-
ban „Rpe Palásthy ur helótasági nyavalyája ellen ebben a 
kolerás világban," egy tudósítás közöltetik. Vár tuk benne 
a nagy horderejű tényt, s mit találtunk ? Tek. Motesiczky 
Mór, lévai járás föszolgabirája intézkedett, hogy a törvény 
által normanapoknak nyilatkoztatott ünnepek minden val-
lásfelekezet által szentül megtartassanak ; nála pedig oly 
tények jelentettek be sept. 8-áról, melyeket ö az ünnep meg-
szegésének tekint. Legyen, föltéve, habár mog nem engedve, 
hogy a főszolgabíró által ünnepmegszegésnek tekintett lár-
más és mezei munkák nem voltak azok ; váljon csak azért 
nem vagyunk-e helóták, mert még panaszt tehetünk ? mert 
panaszunkra még a hivatalnok hallgat, s ezt méltó figye-
lemre méltatja ? A nevezett recipe Írójának fogalma szerint 

csak akkor leszünk helóták, mikor már panaszkodni sem 
lesz szabadságunk, jogunk, mikor a közhivatalnok pana-
szunkra nem is fog figyelni. Épen, mivel ily fogalommal 
van a helótaságról, ez által is sarkal ta tunk, hogy kilátásba 
tett helótaságunk ellen mindent tegyünk, amit tehetünk. H a 
sikeretlen lesz minden, amit teszünk, utódaink ítélni fognak 
fölöttünk, s azok fölött is, k ik ezen munkánkat sikeretlenné 
tették. Ki ellen a törvényhozásnak mindent szabad, a hiva-
talnok sem fog annak panaszaira sokat hederiteni : ki ellen 
a törvényhozás előtt nincs áthághatlan pont, annak lehet 
kegyelemből nyert védelme, de nincs törvényre alapitott jo-
ga, ő koldulhat, de jogra, törvényre nem hivatkozhatik, az 
helóta. Nincs még ez állapot meg ma, oda megy a törekvés, 
hogy legyen, s tek. B. Mór ur értekezése is egy jel e törek-
vés felől. Adjanak nekünk biztositékot ez ellen, k ik az al-
kotmányosság nevében minket a vallási intézkedésekre 
nézve változatlan 1848-ba megliivnak, s minden vi tának 
vége lesz. Bemenni a vallásos 1848-ba ugy amint van, cse-
kély nézetünk szerint, annyi, mint magát kegyelemre egé-
szen átadni. Tette-e ezt valaha, valahol az egyház ? Szép 
dolog alkotmányosnak lenni, magunk is kivánjuk, de ugy 
hogy jó lelkismerettel lehessünk azok. Szép dolog az egyház 
harczairól beszélni, de jó volna az általa szenvedett csapá-
sokról sem felejtkezni meg, s hogy ezek ellen védveket ke-
resni tar tozunk. 

5.) Azon ponton állunk, hogy az állami hatalmon ki-
vül semmiféle hatalom ne legyen, legalább ne ismertessék. 
Ez volna az emberiség legsúlyosabb szolgasága, ezen dolgo-
zik a liberális táborozás. Szabadság lesz az igaz ellen, a jó 
ellen, és semmi más ; szabadság lesz az Isten ellen, de a sza-
badelvű és uralkodó többség ellen semmi szabadság sem lesz. 
Isten ellen szabad lesz szólni, irni, a szabadság kiáltozói el-
len piszenni sem lesz szabad. Kezökben lesz a csendőrség, a 
sajtófelügyelet, biztosak lehetünk, hogy hatalmukkal gon-
dosan, buzgóan fognak élni. A szabadságról lesz elég szó, de 
szabadság sehol sem lesz, s akik mindig szabadságról beszél-
tek, a szabadságos libérián kivül semmit sem hoztak be az 
életbe. Azért kezdjük mi a dolgot saját kezdetén. 

Annál inkább kell fönnen hirdetnünk, hogy az egyház 
nem állam, az állam nem egyház, hogy a religio nemcsak 
ugy szabad és független, amint az egyes embernek lelkisme-
retébeu van, hanem egyszersmind amint külső társadalom, 
vagyis, amint egyház. Két hatalom kormányozza a világot, 
vallásos és politikai, egyházi és állami, s mind a két hata-
lom Istentcíl van. Egyetértésre hivatvák, sőt az Istentől 
ily egyetértésre parancsolvák,de egymástól különböznek, egy-
más iránt függetlenek. „Consilium autem Christi amantium 
imperatorum, et piorum pontificum virtus una est, quando 
cum pace atque caritate res administrantur."3) „Debes in-
cunctanter advertere regiam potestatem tibi non solum ad 
mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidium esse 
collatam, ut ausus nefarios comprimendo et quae sunt bene 
statuta defendas, et veram pacem his, quae sunt turbata, resti-
tuas."4) IIa nincs meg, ha a vallásszakadás miatt, vagy pe-

3) S. Greg. II. ep. I . ad Leon, inter praoamb. eonc. Nie. Hard. T. 3 
*) Leo M. ep. 156 cap. 3. ad Leon. Aug. Tom. 1. p. 1323. 
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dig a forradalmi szabadelvüség miatt nem lehet egyetértés a 
két hatalom között; lia az állam akár kényszerültségből, 
akár jókedvéből azt mondja az egyháznak : én veled többé 
egy uton nem járhatok, én veled az Istent nem imádhatom, 
én semmi religiot nem vallok ; álljon, s állni kell a dogma 
második felének, hogy a két különböző hatalom intézze el 
dolgait maga amint tudja. Ez fájdalmas kényszerültség lesz 
az egyházra.,Kényszerültség', mert az egyház nem kereste 
sőt kerülte; ,kényszerültség', mert mialatt az állam maga 
hozza az ő törvényeit, változtat is rajta, az egyház az isteni 
törvényen nem változtathat ; fájdalmas kényszültség, mert 
mikor az állami hatalom, mely szinte isteni, a Megváltó Is. 
tent tagadja, tagadva az egy igaz egyházat, az állami hata-
lom ily cselekedetét csak fájlalni lehet. Ha azonban az állam 
az ő saját körében elfojtja az Isten imádását, nem fojthatja 
el az egyházban; ha az állam apostatál az Istentől, nem 
kényszeritheti az egyházat apostasiára ; ha az állam fel-
mondja az egyháznak a szövetséget, ne kivánjon egyházi 
jogokat az egyházban, melyek mindig szövetséget, lenne bár 
olyan, mint a badeni concordatumban van, tételeznek fel. 
Mink nem vagyunk a szövetség ellen, tehát az ellen sem, 
hogy az állam épen semmi jogokat ne gyakoroljon az egy-
házban; de ellene vagyunk az ellen, hogy e jogokat az ál-
lam maga tulajdonítsa magának. Ez túlkapás, ez erőszak, ez 
törvénytelenség, ez zsarnokság, ez tagadása annak, hogy 
az egyház külön álló, az államtól független hatalom, ez 
tagadása dogmánknak. Igy lesz pedig az 1848-i törvény-
hozás. Lehet, sőt legyen is az államnak némi joga az egyház-
ban, ez által legalább az elszakadás a legvégső pályafoktól 
(stadium) tartatik vissza ; de jusson e jogok birtokához tör-
vényesen, ugy amint az egyházban egyházi jogokhoz jutni 
szoktak, vagy is a romai pápától kapja azokat. 

6.) I t t az 1848 és a kath. egyház elve között az első 
ellentét. A magyar királynak vannak apostoli jogai, de az 
államnak soha nem voltak ; a királynak adattak azok, nem 
pedig az állam kezelőinek birtokába : 1848, mint állami tör-
vényhozás, eme apostoli jogokat megosztja az állami kor-
mányszemélyzettel, — sőt ezeknek kezébe teszi át. 

Állam rendelkezett, állam egyházi jogokat adott annak, 
akinek egyházi jogai nem voltak. Az állam ugy rendelkezett, 
mintha egyházi hatalom nem is volna, vagy lia volna, mintha 
felőle az állam rendelkeznék. Az átruházás tö rvénytelen, az 
átruházás lehetetlen, az átruházásnak canonilag gyógyitatni 
kell, és pedig in radice, melyből minden egyházi jogok foly-
nak. A püspökség sem jogokat nem adhat az államnak, sem 
ezeket a királyról az államra át nem ruházhatja, sem az ily 
átruházásba érvényesen, canonice, be nem egyezhetik. 

Épen ez az, amiről nem akarnak tudni, kik ellenünk 
1848-nak vallási intézkedéseit védik ; épen ez az, amiről 
nem szólnak, akik az alkotmányosság neve alatt egyházostul 
batyustul 1848-ba, ugy amint van, átmennek. Ok Komától 
elszakadott papságot tartanak szemök előtt, s mint Romától 
elszakadottal, az ország határai közé bezárttal bánnak; pe-
dig polgári tisztünk határait ismervén, catliolicitásiinknak 
az ország határai határt nem szabhatnak. Legyen szent az 
alkotmánya de legyen szent az egyház függetlensége és sza-
badsága is. Epen azért, hogy szent legyen az alkotmány, 
akar juk , hogy az egyház függetlenségével, s szabadságával 

kiegyeztessék. A kiegyeztetés egy liázádami,vagy is a két ha-
talom közötti intézkedés. Hol van a kath. egyház függet-
lenségének, szabadságának biztositéka 1848-ban ? Tálán a 
minister kezében, ki protestáns, zsidó, atheus is lehet, átvett 
gymnasiumainkban, jogi tanitézeteinkben ? Talán a kimon-
dott vallási egyenlőségben és viszonosságban ? Hol van ezen 
egyenlőségnek, ezen viszonosságnak a kiinduló pontja, hol 
van a mérve ? Miképen értették az egyenlőséget, a viszo-
nosságot, egyszer már láttuk, egyikre tehát már példa van? 
hol vau példa a jóra ? 

7.) Az állam nem egyház, az állami hatalmon kivül van 
önmagában álló egyházi hatalom. Ezen dogma van most ve-
szedelemben, hogy elmosassék, hogy szem elől elfedessék. 
Annál erősebben kell bevallanunk. 

Az állam Istentől van a teremtésben, az egyház pedig 
a megváltási tényben ; az állam közvetve, az egyház köz-
vetlenül az Isten kezéből ; adott az egyháznak az Isten Pé-
tert, s ennek utódjaiban kormányzót, — ki kormányozza az 
államot, azt az időkre és körülményekre bizta. Az egyház 
tere az egész föld kereksége, az államok saját határaikra 
szorítkoznak ; az egyház erkölcsi, fegyelmi törvénye minden 
országok, minden nemzetek fiaira szól, az állam törvényei 
azon állam határai között, azon állam polgárain maradnak, 
mely ezen törvényeket hozta ; az egyház mindenütt egy, az 
állam mindenütt más, s azokban egyeznek meg csak az ál-
lamok, amit az egyházzal közösen birnak, t. i. az erkölcsi 
rendben. Nem lehet több egyház, lehet, van is több állam? 
kell is többnek lenni. Az egyházat csak a pápa és a püspö-
kök kormányozzák, s mások másképen nem kormányozhat-
ják, még lia a lehetlent feltéve, a pápa és a püspökök is 
akarnák ; az államot az kormányozza, akinek erre joga van? 
s kormányozzák ugy, amint a törvényhozás akarja, vagy jó-
nak találja. Egy püspöki megyének sem szabad a pápától 
vagy a szomszéd püspöki megyétől a hitközösségben elsza-
kadni : az államok felmondják egymásnak a barátságos vi-
szonyt, sőt háborúval támadják meg egymást. Az egyház al-
kotmányában semmi változás sem lehetséges : az állam vál-
toztatja az alkományt. Az államok mint annyi csillagok, 
emelkednek,lesiilyednek a láthatáron, a monarchia democra-
tia, a democratia caesarismus lesz, az egyház marad örökké 
és ugyanaz. Örökké lesz ugyan állam, s polgári társadalom, 
mert ez az Isten müve, de nem lesz örökké e vagy ama állam, 
evvel vagy avval a benső szervezettol : az egyház nemcsak 
marad, de az marad ami ma. Az államok egymást elnyelik, 
az egyház az egyházat soha sem nyeli el. „Terrenum re-
gnum cum carne cinis erit et pulvis,"5) az egyház in consum-
matione saeculorum lesz legdicsőbb. Az állam a földi, az 
egyház a lelki, az állam az ideiglenes, az egyház az örök jó-
létre vezet, mindkettőnek e czélra más eszközei levén. 

8.) Az állam nem egyház, mégis az egyháznak e l ő k é -
s z ü l e t e , e l ö f ö l t é t e l e : különböznek egymástól,mégis 
egymásra szorulnak. „Utraque dignitas alternae invicem 
utilitatis est indiga, dum et sacerdotium regni tuitione pro-
tegitur, et regnum sacerdotalis officii sanctitate fulcitur."6) 

5) Gervas. Tilber. Otia imperat. — Leibnitz, script, rer. Bruns. T . 
I. p. 882. 

e) S. Pe t rus Dam. 1. 3, op. 6.ad Aunon. archiep. Colon. Tom. 1. p. 46-
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Ebben fogja talán tek. Ballagi Mór ur látni a nagy 
különbséget, mely köztünk és Wurda győri kanonoknak 
1843-ban tett nyilatkozata között van, ha már kell a hallot-
tak nem dicsérendő tetteiről szólni, miután t. B. M.ur azokat 
a feledékenységből ismét napvilágra hozta. A nagy különbsé-
get köztünk és azon kanonok között tek. B. M. ur észreve-
hette, miután irja „akkor az egész egyházi rend a vallás ne-
vében ünnepélyesen protestált e nézet ellen," t. i. „nyilat-
koztassék ki, hogy mindenik vallás szabadon mozoghasson 
a maga körében, még pedig nemcsak egyes tagjaira, hanem 
egyházi összességére nézve is; "7) nekünk pedig az egész 
egyházi rend, az egyház nevében, sőt mindekkoráig senki 
sem mondott ellene. Ez figyelmeztette volna tek. B. M. urat ; 

hogy itt talán két dolog forog a szőnyegen; de t. B. Mór ur 
már nem sz. Bernardot vagy Aquinói Tamást, hanem a bol-
dogult Wurdát és csekélységünket azonosítja az egyházzal, 
hogy az egyházra a következetlenség jelét lehozhassa. Pas 
trop de zélé t. B. M. ur, még az egyes, sőt tiz, húsz püspök 
sem egyház közöttünk, annál kevesbé az egyszerű pap : kár 
volt tehát rólunk az egyházra következtetni ; a mi tisztünk 
tanulva tanítani, s mivel tanulunk, egyház nem vagyunk. 
Ir ja t. B, M. ur, „s íme e nézet mellett viv P— y ur, szinte a 
vallás nevében, ellenünk élethalál harczot. Amit 1843-ban 
az örökké változhatlan katholica vallás tiltott, az tmost, P—y 
ur szerint, ugyanazon kath. vallás parancsolja. A logika tör-
vényei szerint ez merő ellenmondás, de nem ugy az érdek 
szempontjából."8) 

Olcső győzelem, melyet álomban nyerünk, s ha az álom 
logikája valakit vezet, nem tehetünk ellene, ha csak azt 
nyeri, ami álom után szokot kezünkben maradni. 

9.) Wurda, ha a boldogultnak szavai helyesen idézvék, 
az állam elszakadását kivántaaz egyháztól, vagy is oly tant, 
mely La Mennaisban XVI Gergely által 1831-ben kárhozat 
alá vettetett ; a vallás nevében tehát méltán ellenmondás fo-
gadta a kanonokot, s nem is lesz katholikus, aki a tételt, ugy 
amint van, aláirja. — „In nomine Jesu omne genu flectatur" 
tehát a királyé, a kormányzó hatalom kezelőjéé is. „Omnis 
potestas a Deo" dicsérje tehát az Istent. Potestas az emberi 
elme, akarat, tudomány, művészet stb., potestas az állam, 
dicsérje az Istent. Laudate Dominum omnes gentes ! Az 
egyháztól elszakadt állam, az Istentől szakadt el, non habet 
Deum patrem, qui non habet Ecclesiam matrem ; az elsza-
kadást tehát minden katholicusnak, mint roszat, mint orszá-
gos, mint nemzeti bünt és botrányt kell tekinteni. Lehet, 
hogy e bünt, e botrányt az idők kényszeritették az államra, 
az egyház a világi törvényhozónak kényszerültségeit is 
tudja fájdalommal méltányolni; de bün és botrány marad ez 
mindig. Nem ezt vallottuk-e lapunkban ? Hol az azonosság 
köztünk és az Istenben boldogult Wurda között ? Neki el-
lent mondtak, nekünk hála Istennek, e napig, annyi össze-
zilált, annyi tövises kérdések, tárgyak, diadalmas folyamba 

' ) Prot. lap. i. h. 
s) Prot . lap. i. h . 

indult helyzetek fejtegetéseiben, a főtételeket illetőleg, senki 
sem mondott ellent, pedig püspökeink előtt irunk, pedig 
valamint a boldogult Wurda kanonok, ugy mi is tudnánk 
engedelmeskedni. 

A botrányt azonban, miután már a gonosz, vagy tév-
útra lépett ember á'.tal megtörtént, mindenkor helyre nem 
hozhatom, a botrány által nyújtott helyzetet el kell fogadnom, 
miután az Isten is türi ezt. Elfogadom, de nem helyeselem, 
igazodom szerinte, de a jónak eszméjét, mely a botránynak 
ellentéte, lelkemben mindig föntartom. A fönlartott eszmét 
Istennel tárgyalom, a viszonyok szerinti igazodást pedig az 
emberekkel. 

10.) Igy fogadom el az egyház és állam között történt el-
szakadást, melyet nem én hoztam létre, melyet reám toltak, 
melybe bekényszeritettek. Javasolni, hogy legyen, beto-
latni oda, hova soha sem kivánkoztam, dolgoztam : dolgozni 
egy helyzet előállításán, és kényszerültségből elfogadni a 
helyzetet, miután nem változtathatok rajta, — a józan ész 
gondolkozási szabályait előadó logica szerint, két különböző 
dolog ; de az álmokban játszó jelenetek fonalán járó logica 
ezt egynek veheti, s igy nem csudálkozunk, ha tek. B. M. 
ur a mi fejtegetéseinket és a ,vulneratus in sepulcro' Wurda 
kanonok javaslatát ugyanazon egy dolognak vévén, irta : 
„ma épen e nézet mellet viv Palásthy ur. A logika törvényei 
szerint ez merő ellenmondás, de nem ugy az érdek szem-
pontjából." Scilicet ! is superis labor est, ea cura quietos — 
sollicitât, — Ararim Parthus bibit et Germania Tigrim. 

Mi nem hoztuk létre 1848-nak vallási intézkedéseit ; 
ellenünk hozattak azok mások által ; mi nem akadályozhat-
tuk a nemzeti bünt,9) hogy a kath. egyházat a nemzet éle-
téből kitagadták, a kath. religiot, midőn a zsidók emancipa-
tioját kimondták (1866 febr. 23.), a zsidó vallással egyérté-
kiinek lenni mutatták; mink mindezt siratjuk,de türjük és sze-
rinte igazodva mondtuk : ha az állam lemond az egyház iránti 
kötelezettségről, le kell mondania az egyház körében gyakor-
lott jógáról is. Most mondjuk : ha ily helyzetben is jogokat 
akar, lehet, de keresse ezeket azon az uton, melyen azokhoz 
jutni lehet. Ha maga tulajdonit magának jogokat nem szerez 
jogot, hanem képzelt jogot bitorol, zsarnokoskodik, s már nem 
egyenlőségbe hozta le a magas polczon álló kath. egyházat, 
hanem szolgaságba nyomta, elnyomta, mert a többi vallásos 
felekezetekben ily jogot ő nem keres. Ez nem egyenlő-
ség. A szabadelvűek a szabadság egyenruháját hordják 
ugyan, habár az egyenruha zsebeiben semmi szabadság nin-
csen ; de a vallások közötti egyenlőségre és viszonosságra 
nézve még az egyenlőség vagy a viszonosság libériáját sem 
veszik magokra. (Folyt.) 

") Hogy ha ez utolsó tény nem bün, hanem virtus politices, akkor 
bün azoknak ténye, akik ezen utolsó törvényhozási tényt szükségessé 
tették. A biin marad mindig, s abyssus abyssum invoeat. 

l0) Lásd Deák Ferencz beszédjét Zombor városa képviselőjének 
megjegyzésére, P . Napló 14 sz. 24 febr. 1866. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások.— 
Vegyesek. 

Havi s z e m l e . 

Nyugtalanítóbb aggodalmak, biztosabb remé-
nyek között soha nem köszöntöttünk be olvasóink-
hoz, semmint szemléink tizenkettedik félévének hatá-
rán, mai napon. Nyugtalanítanak a kath. életünkre 
közel betöró' veszedelmek, mert emberek vagyunk, 
kitartásra bátorítanak az Istennek Ígéretei, ezerszer 
már tapasztalt irgalmasságai, mert kath. kereszté-
nyek vagyunk. Gyarlóságainkban remeghetünk, 
szent hitünkben akkor buzdulunk leginkább remény-
re, mikor minden földi védeszközökben megfogyat-
koztunk. Veszély fenyegeti egyházi állásunkat egész 
Európában, veszély a magyar hazában is. Megtettük-e 
hazánkban mindazt, amit lehetett, amit kellett volna 
tenni, erről az Isten és az utó nemzedék fog ítélni ; 
de az egyetemes egyház védelmére, amit a szentatya 
tehetett, megtett, a többit az Istentől várja, aki nem 
szoko.tt irgalmasságaival késni, mikor szolgái telje-
sítették kötelességeiket. Hitegetnek, csillapítanak, 
hogy nincs veszély, — szó nélkül, lárma nélkül akar-
nak megfojtani. Lesz árulás, volt is, — lesz gyáva 
szemrehányás, lesz bün, lesz apostasia, lesz merény, 
midőn a gonoszságnak régen forralt, álnokul elfedett, 
ügyesen vezetett tervei végteljesülésbe menni kezde-
nek ; — mindez lehet, a geny magasra dagadott, ki 
kell folynia, hogy az egészség vehesse kezdetét a 
válságokban ; — feloszlik, ha kell, a megszakadott, 
az összekuszált európai állami rend, ugy is tehetet-
len a jog védelmére, az igazság szolgálatára, — da-
rabokra foszlik, ha másképen orvosolhatatlan, a tár-
sadalmi kapocs, ugy sem tűrheti már az éltető, az 
elevenitő, a föntartó elemet magában, a religiot, — 
ő erőszakkal Isten nélkül, Isten ellen akar élni. El-
lenállhatatlan a vágy, egyetemes a felkelt ösztön, 
hogy uj rendnek kell létre jönni, mert a régi tartha-

tatlan, menthetetlen. Az állam, ugy kivánják, ugy 
tanitják, nem isteni rend, az állam feje, non minister 
Dei in bonum, non vindex in malum, az isteni kinyilat-
koztatás ne világítson, a megváltás ne boldogítson, 
a pap, vagyis az Isten, maradjon a templomban, de 
ugy, hogy ottan őt senki se keresse fel, szavaira 
senki se hallgasson. Uj rendet Ígérnek az ügyek ve-
zetői, melyben az Istennek helye ne lehessen, boldo-
gítson ezen uj rend mindenkit, mikor mindenkit a 
boldogság kútfejétől elzár. — Lesz uj rend, mi is 
mondjuk, mi is várjuk, lesz uj, de a keresztény rend-
del ellenkező nem lehet Összeroskad, ami nem ke-
resztényi, marad a megváltási alap, mert ez kimoz-
dithatlan. Lesz uj rend, tökéletesebb i keresztényi 
rend, elég áldással, hogy az Isten imádtassék, elég 
gyarlóságokkal ismét, hogy az Isten irgalmasságá-
nak szükségeiről senki meg ne felejtkezhessék. Lesz uj 
rend, de nem az, mely előttünk a ker. hit ellenei ál-
tal felnyittatik. A csapások szaporodnak, ostoroznak, 
a konokság, ugy látszik, még sem puhul. A földi ki-
rályságokat feldönthetik, Jézus Krisztus Urunknak 
királyságát fel nem dönthetik. Ide megy ki pedig, 
mintvégső czélra, minden. A tekintély elvét túlzásig 
emelték a mult századi absolut fejedelmek, bomlott 
minden, — a szabadság elvét túlzásig viszik a democra-
ták, még inkább bomlik minden. A vallási szabadság 
lobogója szülte 16-ik században a korlátlan fejedelmi 
hatalmat : a fejedelmi hatalomnak korlátlansága mel-
lett kifejtett buzgalom szülte a rendezetlen, a zabo-
látlan szabadságot. Ott is, itt is a pápai, az egy-
házi hatalom volt a támadások czéltáblája, e táma-
dások pedig a fejedelmi hatalom bukásának, a nép 
szabadságai elenyészetének forrása. A pápa, az igaz-
ság egyedüli tanúsága, oct. 29-ki allocutiojában kár-
hoztatja a népet, mely királyait elűzi, kárhoztatja a 
muszka czárt, aki népeit öli. Nem tehet másképen. 
Elűzik Krisztus Jézus egyházát az állami rendből, 
kizárják a társadalom elemeiből, a családból, a há-
zasságból, a nevelésből, a tudományból, prédálják 
Jézus Krisztus kincseit, az ő szegényeinek, az ő je-
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gyesének javait, erre szolgaságnál egyebet, a lelki-
ismeretekre pedig elnyomásnál, mindenre erőszak-
nál mást nem engedvén, legyen bár demagog, aki 
ezt teszi, vagy pedig czár. Lesz uj rend, nem lesz, 
nem lehet Európában a kereszténységgel ellenkező 
rend; lesz uj rend Magyarországban, de katholikus-
ellenes nem lesz, Magyarország a kath. egyházban 
született, e nélkül tiz évet tiil nem él. Prot. Magyar-
ország, ha szabad az irányt az irány tárgyával fel-
cserélni a beszédben, török igával kezdte, belhábo-
ruval folytatta, végpusztulással végzi be életét. Vá-
runk uj rendet, melyet az események fognak az ügyek 
vezetőinek szándékai ellen az emberiségre erősza-
kolni ; várunk uj rendet, mert az emberi orvoslás, 
mikint a kuruzsolás, csak súlyosabbá teszi, csak mér-
gesiti a bajt. Ez az Isten irgalmasságainak közbelé-
pése leend a földi ügyekbe. Dabit vocem suam, et 
commovebitur terra. Az eltékozolt társadalmi, állami 
kincseket az Isten fogja visszahozni, az ő meg-
váltási rendjét újra lielyreállitani. Az Isten ellen vitt 
harczok csak nyomort szülnek, csak sülyedést idéz-
nek elő, s mikor ezt előidézték, az Isten újra teremt 
mindent. „Argentum enim meum, et aurum tulistis, 
et desideria, et pulcherrima mea intulistis in delubra 
vestra, et filios Juda, et filios Israel vendidistis filiis 
Grraecorum, ut longe faceretis eosdefinibus vestris", 
mult héten olvastuk a zsolozsmában Joel által kül-
dött szavait az Istennek: „Si ulciscimini vos contra 
me ? cito, velociter reddam vicissitudinem vobis su-
per caput vestrum. Ecce ego suscitabo eos de loco, 
in quo vendidistis eos, et convertam retributionem 
vestram in caput vestrum." Kikiáltották, hogy az 
egyház ez emberiség nyomorainak az okozója ; Krisz-
tus Jézus ellen is ezt mondták : commovet gentem, 
hunc invenimus subvertentem gentem nosram;1) hi 
homines conturbant civitatem; 2) közel az idő, mikor 
az emberiség átka alá esnek, akik az egyház ellen 
lázongtak. 

A szentszék lábai körül központosul mindaz, 
ami Isten ellen történik. Az embernek jelre van szük-
sége, mely után induljon. Jel a szentszék, melyre 
leikeink figyelnek, jel az azoknak is, akik ellene tör-
nek. A spanyol és franczia püspöki rend körlevelek-
ben tanitja a hivő népet, s imádságra buzdítja a 
a szentatyáért. Mikor hazug hitegetésekkel csillapít 
az ellenfél, ép akkor készül a merényre, ép akkor 
nyitja fel a jó lélek ajkait imádságra. A két év előtt 

J) Luc. 23, 2. 
2) Act. 16, 20. 

kötött septemberi szerződés doc. 2i-én véget ér, fel-
gerjednek aggodalmaink, fel az ellenségek örömei 
is. A hajósra tekintünk, kit mi Isten után legjobban 
szei'etünk, kitől ellenségei is reszkednek. Szólt a 
szentatya oct. 29-én kettős aliocutioban, az igazság-
ról tanúságot adott. Ez az ő kötelessége, s kötelessé-
gét teljesítette. Szólt a fegyvertelen atya. s felzúdult 
az egész világ, hivek, hitetlenek. Oly hatalom e 
fegyvertelen aggastyán, hogy egy szava a világot 
mozgásba hozza. Ily hatalom a roskadásnak semmi 
jelét sem adja. Elrémülünk mint emberek, reményre 
buzdúlunk mint keresztények felőle. Dúl a vihar, 
háborog a tenger, alszik Jézus, rettegnek a tanítvá-
nyok. Amit ellenei leginkább tagadnak, azt hangoz-
tatja, t. i. az igazságot, — amit legdüliösebben tör-
nek, taposnak, azt védi, t. i. a jogot, — amit esdve 
esdenek, amit az álnokság minden eszközeivel kicsi-
karni akarnak tőle, az igazságtalanság, a gonoszság 
helyeslését, szentesítését, azt tagadja meg nekik, — 
amit nem akarnak, de amit, ugy látszik, a Szentlélek 
sugal, hogy távozzék Romából, azt ígéri, köteles-
ségének érzetében, lelkismeretének parancsairól tisz-
ta öntudatában halni kész, de az igazságból, a jog-
ból nem enged semmit. Romát elfoglalják, erről biz-
tosak, még oda törnek, hogy az Isten igaz férfiát 
fogják el. A világ lát fejedelmet, lát papot, lát atyát 
az Isten szive szerint. Az emberiség nemességének 
századokon át tündöklő példánya azon időben, mikor 
az sárba gázoltatik, sőt még fogalomban, eszmében is 
majdnem elvesztetik. Az istentelen gonoszság nem 
látja győzelmét biztosnak, hacsak a pápát fogolylyá 
nem teszi. 

Egy irányadással az isteni gondviselés tervei-
ből több van e pápai felszólalásban. A pápaság min-
dig ugyanaz, ismét egy bizonyitvány. Mennyi csa-
lódások köde oszlott el e nagy szavakkal ! „Nagy és 
korszakalkotó eszmék fölött foly a küzdelem az egész 
európai kereszténységben," igy vezette be a Prot, 
lap a pápai felszólalás forditott szövegét. Ha a pápa 
által hirdetett eszmék „ideig-óráig győzelemre emel-
kednek, az emberiség ismét hátra fog vettetni sok, 
nagyon sok időre." 3) Győztek mindig a pápák által 
hirdetett eszmék, győzni fognak ismét, és mindenkor. 
Hova esett volna el, hány századokra vettetett volna el 
az emberi műveltség, ha nincs pápa, aki Luther Már-
tonnak tanát: ,ratio est prostibulumdiaboli' kárhoz-
tassa? Hány századra esett volna el az emberiség 
nemességének, méltóságának öntudata, ha nincs pápa, 

3) Prot, lap 46 sz. 18 nov. 1866. 



aki Calvin Jánosnak tajiát, hogy bűneinkben, merényeink-
ben is az Isten a cselekvő, s hogy akaratunkon lovagol, mint 
a számáron, elvesse ? 4) Hova estek volna vissza a tudomá-
nyok, ha a szentírás olvasásánál, Melanchton szerint, az Is-
ten közvetlen sugalmára kell várakoznunk ? Az ész, az em-
beri nemesség visszakövetelte volna az ö jogait, de mikor ? 
hogy soha el nem vesztette, hogy a protestánsoknál elmé-
letileg is oly hamar visszanyerte, a pápák érdeme. A pápák 
mindig ugy állnak a népek történetében, mint az emberiség 
legfőbb javainak törhetlen védői. 

Fájdalmas érzés futotta végig a P. Napló czikkének 
Íróját is, hogy a pápa a mai társadalom jobbját, mely neki 
nyujtatik, magától ellöki. Siralmas panaszok voltak azoknál, 
kik a pápaság ellen törnek, mintha a pápa a mai társadalom 
fölött átkot mondana. Nem. A társadalom az Isten müve, a 
pápa nem átkozhatja azt. A műveltségnek sok elemei, a ha-
ladásnak sok nyereményei vannak a társadalomban, a pápa 
sem a gőzerő-gépeket, sem a villany-sodronyokat nem veti 
átok alá, sőt pápai áldásainak hordozóivá teszi. Sok nemes 
jó cselekedeteket tesznek az emberek naponta, a pápa áldja 
mindezeket. Mire mond kárhoztatást tehát? Amiben az álla-
mot, a társadalmat elrontották ; amiben roszat roszra, tévelyt 
tévelyre halmoztak ; amiben az Istennek müvét a teremtés-
ben,— az embert, az államot, a társadalmat— a megváltástól 
szakították ; amiben a megváltás helyébe magokat feltolták, 
elvetve az egyház csalhatlan tanitói tekintélyét, megvetve a 
megváltásnak természetfölötti rendjét, Krisztus Jézusnak 
királyságát. Mondják, hogy nem atheus, nem keresztényte-
len, hanem csak laicus, vagyis az egyháztól elvált államot, 
társadalmat akarnak. à) A laicus az egyház hive, gyermeke, 
az egyházzal, az egyházban van, ennek tanitását, áldását, 
vezetését hálával fogadja ; a laicus csak azt jelenti, hogy nem 
pap az egyházban, de oly joggal tartozik az egyházhoz, mint 
a pap, oly kevéssé mondhat ellent az egyháznak, mint a pap. 
A laicus az egyháznak bevallása, tisztelete ; egyházon kivül, 
egyház ellen nincsen pap, nincsen laicus. Ok pedig egyháa 
nélkül, egyházon kivül, egyház ellen, az egyház anyai te-
kintélyének megvetésével, az általa hirdetett igazságok ki-
tagadásával szerveznek államot, társadalmat ; nem laicus 
tehát az ö államok, az ö társadalmok, mert ez esetben az 
egyházban, az egyházzal volna, mint az egyház hivő gyer-
meke, szóval katholikus állam volna, hanem atheus állam, 
atheus társadalom. A pápai fejedelemség is laicus állam. A 
laicus szó az egyház ellen csak a lelkismeretek elcsábítására 
van kigondolva, kimond/a, mikor kereszténytelen, mikor 
atheus államot szerveznek. Laicus állam, a helyes gondolko-
dás szerint, csak azt jelentené, hogy az állam nem egyház. 
Ezen igazság már kétezer éves, azért semmi felfedezést sem 
jelez. De miután mégis, mint uj vívmányt dicsérik, azért nem 
is más az, mint az egyházi hatalomnak teljes kitagadása, az 
állami hatalom alá vetése, amint ezt széltében erőszakolják. 
Ez az, amit a pápa kárhoztat. Az tévely, az rosz a mai tár-

4) „Deus est auctor eorum,quae Satan ac scelesti latrones perpatrant , 
ac foedarum cupiditatum." — Calvin. Insti t . 1. I . c. 18. n. 1 . 2 . 

5) P . Napló „Vezéreszmék" elsó' czikke 255. sz. 7. nov. 1866. — 
Az egyháztól tervezett elválasztását a czikkiró, mint a viszályok meg-
szüntetését, dicséri. Adja Is ten, hogy ép ezen elszakasztást, mint a viszá-
lyok kútfejét , kimutathassuk. 

sadalomban, ami a kath, egyház ellen hozatott létre,— tanban, 
törvényhozásban, közigazgatásban. Kezet nyújt, kezet nyúj-
tott a pápa a társadalomnak, mivel felkeresi, felkarolja, gyó-
gyítja, mint gondos samaritanus ; de mikor követelik, hogy 
helyeselje, fogadja el azt, ami gonosz, ami nem igaz, a pápa 
erre kezet nem nyújthat, nyújtani sohasem fog. Nem a 
kath. egyháznak kell magát alkalmazni a világhoz, de a vi-
lágnak igazodni kell a kath. egyház által csalhatatlanul hir-
detett igazság szerint. A pogány világ soha sem szűnt volna 
meg, a keresztény világ sohasem született, soha sem terje-
dett volna, ha a pápa a világhoz, Nerohoz, — soha nem sza-
badult volna ki a zsarnokságból, ha IV. Henrikhez alkalmaz-
kodik vala. A pápa szólt, Nero ellenmondott, — Nero meg-
szűnt lenni, a pápa azon szava ma is hangzik. Hivatását, 
kötelességét szegné meg, ha az emberiséget az ö mai tan-
vezetőire hagyná. Ellent mondanak neki, rabságot készíte-
nek neki, a pápa szól, ellenmondóinak tana és müve elvész, 
feledésbe megy, a pápa mai szavát a világ hinni, őrizni, az 
utólsó pápa a világon ismét hangoztatni fogja. Az igaz, az 
örökös, az halhatatlan, az változhatatlan, amit a pápa mond, 
hirdet : az vész el, amit ö kárhoztat. Épen, hogy a világ szá-
zadokra vissza ne vettessék, áll a pápa ingatlanul, szól ken-
dőzetlenül, szól e népek ellen, kik vésztőkét az egyházon 
kivül keresik, szól a fejedelmek ellen, kik családjuk, orszá-
guk, és a társadalmi rend sirját a kath. egyház üldözésében 
ássák, készítik. 

Kereszténynek mondja még magát a laicus állam is, ha-
bár a kereszténységet leölti magáról. A keresztény telenség 
még gyalázat Európában. Az amerikai Egyesült-államok 
sem tűrnek istentagadót. De emez elméleti kereszténység, 
melyhez még Europa ragaszkodik, mit sem segit. Az arianu-
sok, minden eretnekek is igy beszéltek,hogy ők azok,kikből az 
Isten igaz egyháza áll. A pápa tudja és csalhatatlanul meg-
mondja, mi a keresztény, mi nem keresztény, megmondta a 
syllabus tételeiben, meg az oct. 29-i felszólalásában. Az iga-
zán keresztényit megerősitette, a kereszténység áljegyét a 
homlokokról letörülte. Erre van ő hivatva, ez az ő köte-
lessége. 

A pápa nem iskolának feje, hol egyesek véleményei 
felváltva uralkodnak, sem valami sectának vezére, mely sa-
ját ötleteit a világra tolná. A pápa Péternek kezében az Is-
ten fiától meghatározott igazságok kincseit kapta őrizetbe, 
hogy ezeket minden időben, minden országban ö maga, és a 
püspökök által hirdesse. Ó ezeken nem változtathat, belőlök 
nem engedhet semmit, ö azon igazságoknak őre, nem pedig 
ura, sem szerzője. Az államok kelnek, dűlnek, változnak, 
az Isten által közlött, s a pápa őrizetére bizott igazságok 
maradnak. Péter Jézus Krisztustól kapta azokat, áthagyo-
mányozta; változatlanul, ferditlenül jöttek azok IX. Pius 
kezébe, ugy hirdeti ezeket IX. Pius a világnak. Ez az ő leg-
szentebb hivatása, elengedhetlen kötelessége. Igy volt ez 
sz. Péternél, igy minden pápánál. Egyik sem hanyagolta el 
kötelességét, egyik sem árulta el hivatását. Akkor hangoz-
tatja legerősebben mi igaz, mikor leghangosabban tagadtatik, 
— akkor tünteti fel őszinte alakjában, mikor eltorzittatik, — 
akkor védi, mikor sértetik, — akkor állítja a világ elé, mikor 
a világ elfordul tőle, vagy szemet húny előtte. Ez az őrnek 
kötelessége, akire az emberiség ily szellemi kincsei bizat-



tak. Mondják: a pápaság mindiga régi. 0 ! igaz. Ami sz. 
Péter volt, az IX. Pius. Mondják : a pápaság ma is közép-
kori. Oly öre az igazságnak, mint középkorban ; ami reá nem 
bizatott, az a középkorral elmúlt, nincs többé, — ami reá bíza-
tott, az megmaradt, az örök igazság. A szentszék haj-
litlansága az elvekben elismert dolog. Azért liajlithatlan 
mert az őrizetére bizott igazságok nem az ö találmányai. 
Magasan tart ja az igazság zászlaját a tévelyek viharos sze-
lei között, sújtja az ellenséget, aki azon zászlót szaggatni, 
vagy lerántani merné. Fel nem adja e zászlót soha sem, — ha 
vérét ontják, ha életét veszik, koporsójáról fogja azt felkapni 
az utána jövő pápa, s oly magasan, oly bátran fogja azt tar-
tani, mint az, kinek sírjáról felvette. A mai pápaság erre 
nézve ugyanaz, ami a középkori volt, a középkori ugyanaz j 

ami a szentatyák korában volt, ez ugyan az, ami sz. Péter 
volt. Ez parancsoltatott neki az Istentől, nincs ember, nincs 
kinszenvedés, nincs dicsőség e földön, miért e parancsolatot 
megszegné. A bölcsészek türelmetlennek, a politikusok vak-
nak, a kormányok konoknak kiáltják, legtöbben, hogy nem 
érti a kornak szózatát, nem ismeri fel a mai eszmék becsét 
horderejét, nem teljesiti a kornak legforróbb kívánságát. 
Annál inkább hivebb ő kötelességéhez, annál inkább köte-
lessége azt tenni, amit tesz. Az Isten fiának türelmetlensége 
ez a phariseusok és saduceusok között ; az Isten fiának vak-
sága, konoksága ez Pilatus előtt ; az apostolok szózata ez a 
synedrion előtt, a kath. egyház konoksága ez a Caesarok 
előtt. Pius ismeri kötelességét, teljesiti is. Nem ő neki kell a 
világ szavára hallgatni, hanem a világ előtt az igazság szó-
zatát hangoztatni. Korunk a cinismusig vitt apostasiák kora, 
a kötelessé gek feledtetnek, alkura eresztetnek, vagy épen 
hütelenül elárultatnak : egy dicső szék van, egy dicső sze-
mély van a világon, mely az igazság, a jog, a kötelesség 
meggyilkolóinak, gúnyolóinak leczkét adjon, példát mutas-
son, mint kell kötelességet teljesíteni, mikor ezt az Isten 
parancsolja. A hivek aggódnak, ide s oda hajlanak, sokan 
elvesztek már, sokan veszélyben forognak, ezeknek nyilt, 
határozott, hangosan hirdetett igazság kell, hogy a hamis 
tanokat kikerüljék, hogy az igazság ismeretében ingadatla-
nok legyenek. Sokan megcsökönösülnek, de sokan az ő 
szava által életre ébrednek. Igy van ez minden válságoknál. 
Azok menthetetlenek, k ö n j e z fölöttük, ezek szavára vára-
koztak, atyai keblére szorítja őket a szelíd, a szilárd, a félni 
nem tudó Pius, az igazság csalhatlan mestere. 

Ha e szó elhalna, a világ menthetetlenül elveszne. Fe-
cit Deus nationes sanabiles : csak igy, csak a pápa által, 
csak a kath. igazságban orvosolhatók. S épen azt akarnák, 
hogy e szó ne hangzzék többé. Ezek az emberiség orvosol-
hatatlan bajait akarják. A forradalom az olasz nép megé 
rejtezett, Romát követeli. Mit nyer az olasz királyság Ro-
mával, azon 300,000 lakossal ? Roma sem erősség, sem gaz-
dagság, sem hadi, sem kereskedési pont. Mit keres tehát Ro-
mában ? Roma nem érdekli őt, de érdekli, hogy a jog telje-
sen letiportassék, s ne legyen, aki mellette szót emeljen. A 
népet mindenütt elnyomják, hozzá még akarják, hogy ne 
legyen, aki a nép mellett szóljon. Már az emberiség becsü-
letét tapodják, s nem akar ják hogy legyen, aki az emberi-
nem becsületét megvédje. A pápát, s vele együtt a jogot 
akarják a trónról ledobni, a pápát alattvalóvá tenni, szavát 

végkép elfojtani, benne Jézus Krisztus által e földön felállí-
tott szellemi hatalmat kitörülni a világból, hogy erőszaknál 
ne legyen más hatalom e földön. Ezek a szabadelvűek. Ha 
szabadság mellett buzgólkodnának, akkor Angliától köve-
telnék, hogy ne zárja ki állami fő hivatalaitól kath. legne-
mesebb polgárait, — Svédországtól, hogy ne űzze számkive-
tésbe azt, aki katholikus lesz, — Muszkaországtól, hogy a lel-
kismeretet ne ölje el drákói rendeleteivel, Néróhoz illő ke-
gyetlenségével. De a forradalom a felfegyverezett jogtalan-
ságot békében hagyja, ő csak a fegyvertelen jogot üldözi ; 
nem szabadság az tehát, amit akar, hanem szolgaság. Az 
olasz nép megé bujt forradalom kiált : ,mindent vagy sem-
mit', — a pápa válaszol : ,mindent vagy semmit,' — az go-
noszságát, ez kötelességét teljesiti. Erre mondták, hogy az 
egyességnek utolsó reménysugára is kihalt. Miből állna ezen 
egyesség ? A teljes kifosztatásban. Erre nem kell egyesség, 
ezt a pápa be is várhatja. Tegyék meg, a pápa a jogból nem 
enged semmit, erre nézve a kath. világ helyeslését, a jó lel-
kek hálás áldását birja. A kifosztás megtörténhetik, lesz ki-
fosztás, iniquitas, spoliatio, de jog nem lesz soha. 

A pápa távozni akar, tehát bizonyítja, hogy távozni 
kényszeríttetik. P^llenségei akarják, hogy maradjon, tehát 
fogolylyá akarják tenni. A pápa maradását lehetetlenné te-
szik, s őt vádolják, hogy a lehetetlenségből lehetőséget nem 
csinál. Hitegetik, hizelkednek neki. Ez Ricasolinak álnok 
körlevele nov. 18-áról. 1848-ban éltették, később fogolylyá 
tették ; XVI. Lajosnak királysága lehetetlenné tétetett, mi-
kor távozott, bünül róvták fel, Varennes-ből fedezet alatt 
vitetve, Temple-ba, innen nyaktilóra küldték. Marasztalják 
a pápát, hogy követeléseikkel kínozzák. Ha a pápa Romá-
ból elmegy, a világ tudni fogja, hogy távozásra kényszeri-
tették, vagyis elűzték. El nem'üzik Romából, — mikint a ra-
bot, kit tömlöczben őriznek, nem űzik el a tömlöczböl. Amit 
a püspökökkel, a szerzetesekkel tettek, megtennék a pápá-
val. Akarnák, hogy istentelenségökct a pápa jelenléte ta-
kar ja el a világ előtt, tehát a pápa mögé bújni kívánkoznak. 
Ok a kath. világ, ők az emberiség által látatni nem akar-
nak. ,Add meg magad, légy Victor alattvalója, kapsz pénzt.' 
Ez az ő szavuk. Nero is kész lett volna Péternek pénzt adni, 
ha Péter Nero istenségét elismeri. A forradalom kész fedez-
ni mindenkit e föltét alatt : si cadens adoraveris me. Ez a 
szellemi hatalomnak feladása lenne, s mikor IX. Pius pie-
monti pápa lenne, a szakadárság a kath. világot azonnal 
megrohanná. Pius és Victor nem lehet egy városban, a pápa 
lehet olasz fejedelem, volt is, lesz is, de a pápaság nem lehet, 
nem lesz soha olasz pápaság. Ha Pius távozik, tudni fogjuk, 
hogy nem maradhatott, hogy távoznia kellett, hogy III. Na-
poléontól a forradalomnak átadatott, hogy Romából régen 
forralt, ügyesen szőtt, álnokul végrehajtott terv szerint el-
űzetett. A ker. világnak utolsó maradványa fog vele össze-
dűlni. Mint egyszerű püspök folytatni fogja magas hivatá-
sát, de a világ tudni fogja, hogy ez csak a pogány Caesarok 
alatt volt igy : rá ismer maga magára. Ha a pápa Victor 
mellett Romában maradna, maradásával helyeselné Victor 
királyságát Roma fölött, az állam hatalmát az egyház fölött, 
a kereszténytelen társadalom győzelmét a kereszténység fö-
lött. Romából távozva, IX. Pius fosztott király lesz, Romá-
ban maradva, IX. Pius a koronáról lemondott alattvaló len-
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ne. Távozva koronáját magával viszi, maradva Victor lábai-
hoz teszi. 

Minden oda megy, hogy IX. Pius kifosztassák, mégis 
maradjon. A forradalom, moly Victort szolgálatában tart ja, 
a kath. világ türelmét keresi. Árulás az, amit a pápától ki-
vánt, árulás amit tőlünk vár, amit felőlünk feltesz. Piustól 
követelte, hogy mondjon le királyságáról, Piust megfosztva, 
követeli tőlünk, hogy ne induljunk meg a forradalom szent-
ségtörésein. Pius kész távozni, a szentatya távozni akar. 
Védtelen, számkivetésben keresi védelmét. Minden fejedel-
met védelemre szólit. Nem kath. fejedelmek azok, kiket fel-
szólit, de fejedelmek átalában. Van kath. fejedelmi személy, 
a pápán kivül nincs kath. fejedelem. Van ország, melyben a 
nép egész, vagy túlnyomólag nagyobb zöme katholikus, de 
nincs kath. ország. Ha kath. fejedelmek, ha csak kath. or-
szágok tartoznának őt védelmezni, tulajdonképen senki sem 
tartoznék evvel. A protestantismus minden országot aláásott, 
minden fejedelmet megváltoztatott. Kath. népnek kath. fe-
jedelme, kath. országa nincsen Európában. Társadalom Is-
ten nélkül, birodalmak határ nélkül, kormányok hatalomjog 
nélkül, népek szabadság nélkül, szabadságok törvény nél-
kül, törvények jogosság nélkül, jogok szellemi alap nélkül, 
hazák hagyományok nélkül, egyház függetlenség nélkül 
stb., ez E u r o p a , . . . . szellemi tohu-bohu. Fejedelmek hata-
lom nélkül, kormányférfiak határozott akarat nélkül, taná-
csosok hűség nélkül, irók becsületérzet nélkül, kamarák 
sérthetlen szabály nélkül, népek engedelmesség nélkül, béke 
nélkül, az első csábitónak prédául odahagyva , . . . . ez a kath. 
egyháztól, a pápaságtól elszakadt Europa. Egy világ mely 
roskad, egy világ mely születik. A roskadás, a születés fáj-
dalmakkal megy. Mindezek nek jelvénye a védtelen 

pápa. Ez a barbár állapot. Ni ncs szükség, hogy keletről tör-
jenek be a barbárok, elég barbárt nevelt maga Europa saját 
keblében. Az Isten müve, hogy a pápa ügyében Europa 
minden fejedelmeinek, minden országainak érdeke beszőve 
legyen. Azon fejedelem fog Európában egyetemes uralko-
dásra emelkedni, aki a pápa ügyét fel fogja karolni. Mikor? 
Ezen függ Europa fájdalmainak állapota. Mondták : a hata-
lom a jól szervezett forradalom. Ez népeket öl, azért kell 
mondani : a hatalom, a védelemre felkarolt kath. egyház. 
Nagy-Constantin, Nagy-Károly ez uton lett nagy. A hely-
zetek ugyanazok, a nép szabadságai, az országok és feje-
delmek dicsőségei is azon szent magból nőnek ki. 

Aggódhatunk, de reményleni, s azért imádkozni köte-
lességünk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 19-én. (Heti krónik'a.) Igy nevezem én, 

keretbe szorított frescóm torz képeit a nevezetes és nem ne-
vezetes eseményeknek, melyeket az irodalmi és társas élet 
tarlóján, itt Pesten, egy egész héten át böngészgetek majd. 
Amit igy irandok, az leszen tárczaczikk is, nem is ; de arra 
mindenesetre alkalmas, hogy azok, akiket illet, z s e b r e 
r a k h a s s á k . Tárgy hiányban szenvedni nem fogok. Mert 
Pesten, mint talán másutt is, annyi a k o m é d i a , a z a r-
c z á t l a n s á g , a v i l á g - , e m b e r - , é s I s t e n c s a l á s , 
hogy csak az utczára kell lépnünk, és meggyőződünk, 

mikép c i v i l i s a t i o n k , a z ő s e b e i b e n c s a k u g y a n 
n a g y s z e r ű . 

Jegyzeteim köre egyik vasárnaptól a másikig terjed, 
bezárólag. IIa A l l a h a b o d vagy F a r r a k a b a d b ó l 
írnám e sorokat, az ünnepeket, mint a vallás napjait, kihagy-
hatnám a számításból ; de a katholikus Pest nem oly b i g o t t , 
mint a Brahmaismust követő Hindostan. Azért nálunk, hogy 
a sok közöl csak egyetlen példát hozzak fel, a Dunarakpart-
tal még Mindszentnapon is dolgoztak, vasárnapokon eo ipso. 
Meglehet, hogy e nemes intézkedés közegészségi magasabb 
szempontból történik, hogy azok a szegény, szurtos munká-
sok unalmukban meg ne fázzanak, vagy a Dunát végkép 
ki ne igyák ; miért is fontos nemzetgazdászati érdek őket, 
mint Faraó atyai gondossággal, agyondolgoztatni. Igaz 
ugyan, hogy a szakadatlan nehéz munka daczára, rongyos, 
éhes e néposztály, mert azt a néhány krajczárt, amit nap-
jában keres, búfeledésül siet könnyen eltemetni a földalatti 
lebujok Itzigjeinek zsebébe — ugy hogy, aki látja a főváros 
dolgozó koldusait, szive szorul el e vad, visszataszító alako-
kon \ . . . . Nevelése alig haladja meg a Beduin-ét, az Isten 
nevét, ugy látszik, csak káromkodásból ismeri, vallásos exi-
stentiájára igen igen illenek a költő szavai, hogy : kápolnája 
a pincze, imádságos könyvecskéje az itcze ! Mindezen kö-
rülmények daczára hóbortos agyú irók, s népboldogitó ál-
lamférfiak kiköszörült torokkal lármáznak a lapokban s a 
zöld asztal mellett, a népnevelés olhanyagoltatása felett — 
az egyház, a papság ellen ! . . . . 

De majd feledém, hogy ez alkalommal más tárgyról 
akarok szólani. A lefolyt hét irodalmi ese'ményeinek legki-
válóbb tárgya, a septemberi conventiónak végrehajtása, a 
jezsuiták perfid üldöztetése, a prágai s bécsi községtanács-
nak, a védtelen szerzetesek ellen tartott s majomszinházhoz 
hasonló ülésezése, s más eféle érdekű tárgyban összefirkált 
tömérdek 1 o m. A „Lloyd" igen érzékenyen irt, f. hó 10-iki 
számában, pápáink üldöztetése felől, elmondá ezek állhata-
tosságát a szenvedés napjaiban, érinté a fensőbb erkölcsi 
erőt, melylyel IV. Henriknek épen ugy mint Barbarossa 
Frigyesnek, Szép Fülöpnek mint Napoléonnak ellenálltak, 
csakhogy ezek k ü l f ö l d i e l l e n s é g g e l á l l o t t a k 
s z e m k ö z t , IX. P i u s m i n d k é t O l a s z o r s z á g r e -
g e n e r á t o r á v a l ! Talán sült hídon jár t Márton napja 
táján a bölcs Lloyd esze, inidön a „regenerátor" szót irta, 
mert hisz az is az ő talvának lekopasztójában szintén oly rege-
nerátort láthat ! Sok ily regenerator van a világon, s ha az uti-
litás és ököljog elvét lapokban igy hirdetjük, megtörtén-
hetik, hogy maholnap, sok koldus, éhező proletárnak jöhet ne 
kedve tulajdon erszényének, állásának, családjának regene-
rátorává lenni, Herzfeldek, Bergerek, sat. gazdagságának 
árán! A „Hon" sokkal méltányosabban bánik Romával s 
megelégszik azzal, hogy csütörtöki számában a pápa világi 
hatalmát csak fondorkodó ultramontán tendentiák takarójá-
nak hirdeti, mely akadályozza az emberiség haladását. 

E szavakat mi nem veszszük komolyan, mert feltesz-
szük, hogy az a l v a íratott, s megsértenők a nagy politikus 
irót, ha róla feltennénk, hogy j ó z a n é s z s z e l i l y b ö l -
c s e t á l l i t h a t o t t ! No a jezsuiták ügye már egészen 
más természetű. Ebben a hidegvérű „Napló" erőltette meg 
magát, valóban haladott századunkhoz illő liberalismussal 



és tolerantiával. A többi között a napokban e csiga vérii 
lap oda nyilatkozott, hogy a magyar országgyűlés is figye-
lembe veendi majd a bécsi községtanácsnak a jezsuiták el-
len hozott határozatát. No örülünk, hogy a nemes „Napló" 
Bécsbe megy valamit tanulni, talán rajta nem teljesül a köz-
mondás : hogy a z . . . . ha Bécsbe küldik is, stb. Különben én 
gyanitom a ,Napló' félelmének alapját. Attól tart, hogy a 
jezsuita missiók, utóbb még a rationalista ,Naplót' is némi 
jóra indíthatnák ! . . . . 

No de sebaj ! Szabadelvű századunk mind e k i c s i n y-
s é g e k mellett nagy elégtételt találhat B r a u n O l y m p i a 
tisztelendő lelkész asszonyban, aki a nöi emancipatiót min-
den némber között legszellemdúsabban fogván fel, Massa-
chusets-ban a lelkipásztori állomásra concurrált ; s ki ne vá-
lasztotta volna meg a szeretetre méltó nőt legalább l i b a -
p á s z t o r n a k ? Ezen eseményt én a ,Hazánk és a Külföld' 
mult vasárnapi számából olvasám, s mondhatom igen épül-
tem a naiv előadáson, melylyel nő olvasóinak e lap okkor ked-
veskedett. Igy lassankint előkészítjük nőinket, hogy püspö-
kök, kormányférfiak, fejedelmek, családfők és fenntartók, 
sat. leendenek, a férfiak pedig csipkés fejkötőben, öreg pa-
pucsban foltozgatnak, kötögetnek a kuczkó lóczáján ! 

Két nevezetes esemény is történt a lefolyt héten. A 
Ferencz városban nov. 14 éjjel rablógyilkosságot követett 
el a Concordia gőzmalom két munkása, egy 50 éves kincs-
tári faőrön. Csak 25 forintja volt, s még ezért is agyonver-
ték. A gyilkosok daloltak, mig nagy kövekkel halálra-zúzták 
az ősz fejet — a szerencsétlen megtámadott pedig segélyért 
jajgatott, de hasztalan. Hej azok a papok, azok a papok! 
hát ez a népnevelés ! sóhajt erre, tudom, akárhány ugy ne-
vezett népbarát, anélkül hogy megfontolná, mikép e faj ta 
népet a kocsma nevelte, kis bérért nagy munkát végez, val-
lása nincs, mert a gőzmalomban nem igen hallhatni predi-
kátiót, csak káromkodást — a hatóság pedig mindezzel nem 
sokat gondol. . . . Lám gazdag ember Sch ur, és nagy 
kereskedő is amellé, s mégis a lapok szerint hogy jár t ? Hát 
betért hozzá a napokban valami P. Ottó nevű ifjú s egy 
váltó lefizetését kérte. Sch ur, ügyes zsidó fogás 
mellett, a váltót letartotta, az ifjút pedig boltjából brevi manu 
kidobatta ! Ezt mint culturai mozzanatot kívántuk csak fel-
hozni, s egy nyomÓ3 é r v e t a z s i d ó e m a n c i p a t i ó 
mellett ! Mert hiában, igen nagy elnyomatásra mutat az, 
hogy a zsidó, a törvényes követelőt csak kidobatta, — ha sza-
bad polgár leendett, P. Ottó urnák t a l á n életét is körülme-
télte volna ! a nemes szivü pénzkirályok sorában a kis ki-
rály. Ezt ugyan csak a lapok után regéljük, a tény valódi 
állása ugy is törvényszék elé kerül, lia igaz, signum in 
Israel. 

ROZSNYÓ, oct. 23-án. A magyar Sionról jött gyászos 
hir kebelünket a legfájdalmasabban sújtotta. Fájdalomtól 
jajdult föl ezen egyházmegye, mely az elhunyt főmagasságu 
nagykéri Scitovszky Ker. János, bibornok, s honunk her-
czeg-primásában gyermekét, s hálás emlékű egykori egyház-
nagyát siratja. Az őszinte fájdalom sajgó érzetével adá tud-
tára megyéje papjainak kegyes püspökünk is e gyászhírt, 
midőn a halhatatlan nevü bíboros főpap szomorú elköltözté-
röl vett tudósítás után rögtön eme körlevelet bocsátá közre : 

„Luctuosa erit dies in analectis ecclesiae regni hujus 

sicut et totius patriae nostrae, qua Deo supremo vitae ac 
mortis Domino, pro suo inscrutabili judicio eminentissimum 
ac reverendissimum Dominum Joannem Bapt. Scitovsky S. 
R. E. tituli s. crucis in Jerusalem presbyterum cardinalem, 
regni Hungáriáé prineipem primatem, et archi-episcopum 
Strigoniensem post exantlatos paene 40. annorum spatio 
gesti episcopatus, pro Ecclesia et patria innumeros, eosque 
fructuosos labores, partaque sub obtutu immortalia mérita 
in história trium, quos gubernavit episcopatuum, omne in 
aevum perennatura, ab hac caduca vita ad meliorem, eamque 
— ut christiana cum fiducia speramus — beatiorem vitám evo-
care piacúit. 

Multis is tlebilis occubuit, nulli flebilior ac dioecesi 
liuic, quae defunctum magnum Dei sacerdotein, et suum olim 
mystam, et magni nominis antistitem fuisse gloriabatur. Di-
gnum proinde est, ut purpurato huic pontifiei, qui e gremio 
nostri ad summum ecclesiastici honoris fastigium propria 
virtute eluctatus est, digne parentemus, piisque ejus manibus 
ultima justa solemni ritu persolvamus, imo poplite orantes 
patrein misericordiarum, ut diuturnis illius apostolicis labo-
ribus condignam reddat aeternae retributionis vicém, immor-
talemque animam coronae sanctorum suorum coelitu m aggre-
gare dignetur. 

Quapropter praesentibus ordino, et cunctis dioecesis 
parochis, parochiarumque administratoribus, et religiosorum 
superioribus committo : ut die 20-a novembris a. c. in omni 
parochiali et conventuali ecclesia solemne sacrum de ,re-
quiem' cum ,Libera me' — praemisso pridie terno adminus 
% horae spatio duraturo campanarum pulsu, celebretur, fide-
lis populus, pro cujus salute 11 annorum spatio vigilantissime 
excubabat et cui permulta spiritualia aeque ac temporalia 
praestitit bénéficia, praevie eatenus admonitus, ad fundendas 
pias pro refrigerio animae ejusdem preces invitetur. — Prae-
sentibus ad omnium, quorum interest, notitiam quam celer-
rime perferri dispositis. Datum Rosnaviae die 22-a octobris 
1866. Stephanus. eppus." 

GYÓE, november 18-án. Győrött a haladásra igazod-
tak, a bal lábot már kirakták, a vezéuy-szó „indulj" azon-
ban még nem hangzott el. Ezentúl a zsidók meg fogják ün-
nepelhetni szombatjukat; mert eddig is ki akadályozta őket 
ebben ? Igen az önföntartási ösztön — szegénykék ! (vasár-
napon az Ur napjait megillető tisztaság fog uralkodni ; 
tán a kofák sem fognak 10 óráig üldögélni zöldségük 
mellett, mint eddig ? !) nyakig fognak járni az aranyban 
ezüstben, még az Óperenciás tenger tájairól is minden 
Győrbe fog omolni; lesz dinom-dánom, kivilágos-kiviradtig. 
Ezt igeri a „Győri közlöny" szerkesztője a győrieknek ; s 
minek hivják e bőség szarvát, melyből e tengernyi áldás öm-
leni fog ? — „Tegyük át a hetivásárt szombatról péntekre." 
Csak az a furcsa az egészben, hogy akiknek a sok pénzt 
zsebre kellene rakni, azok e bőség szarvát maguk előtt száz 
lakattal zárva látják. A „Győri közlöny" csak a csizmadiákat 
s korcsmárosokat kinálgatja a pénzes zsákokkal ; szerinte, 
ugy látszik, mintha ezeken kivül az egész város már vájkolna 
bennük, pedig jól tudhatná, hogy ami tetszik s nem tetszik a 
czipészeknek, tetszik, nem tetszik a magyar vargáknak mint 
egy osztályba tartozóknak ; ha a korcsmárosok ezért félnek 
a hetivásárnak szombatról péntekre való áttételétől, nehogy 



pecsenyéjök megbüdösödjék : ugyanezen oknál fogva nem 
tetszhetik az a henteseknek, szatócsoknak sem, s igy körül-
belöl a város zömének. 

Azonban menjünk át levelünk tulajdonképi czéljára. 
A kérdéses hetivásári ügyben összeült a nemes tanács, hogy 
határozzon. Chateaubriand „Mémoires"-jaiban valahol azt 
mondja, hogy kevés jellemszilárdságot árul el az oly gyüle-
kezet , melyben semmi sem határoztatik. Igy lehetett ez 
Győrött is, mert végzés helyett ,,a városi közgyűlés jónak 
látta egy választmány kiküldetését, mely minden a város-
ban létező elemekkel érintkezésbe téve magát, puhatolja ki a 
tárgy mellett és ellene szóló érveket és óhajokat." A választ-
mány névsora közé néhány zsidóé is belecsusszant, mi ellen 
bátor volt fölszólalni Sax János képviselő. Ez természetes ég-
bekiáltó merény volt a „Győri közlöny" szerkesztője szemé-
ben ! Hanem mondja meg szerkesztő ur : váljon Sax kép-
viselő nem élhet-e szabadságával ? Nincs-e neki joga ugy 
érezni s beszélni, mint lelkismerete s elvei sugalják ? Hisz 
önök azok, kik leginkább kürtölik a vélemény- s szólás-
szabadságot. Vagy hol szerezték meg maguknak a jogot a 
szabadsággal egyedáruskodni ? Bizonyosan bérbe vették ki a 
zsidóktól. Nem csúnya tehát önnek lapjában 89-ik sz. köz-
zétett salakos szavai : „nem hallgatjuk el megrovás nélkül 
Sax János képviselőnek azon, a sötét középkorba illő, pené-
szes és rodthadt szagú felszólalását, miszerint zsidó ne vé-
tessék a választmányba. Megvalljuk, sohasem mertük volna 
hinni, hogy találkozzék városunk képviselő testületében oly 
egyén, ki pirulás nélkül tudjon elmondani olyat, mely a 19 
század vezéreszméinek (már amennyiben vezéreltetnek) nem 
megtagadása, de valóságos szembepökése. — Ha a tisztelt 
képviselő ur agya ily eszmékkel van saturálva, ha a sokat 
emlegetett (bizony csak is emlegetett) szabadság, testvériség 
és egyenlőség magasztos elveit igy értelmezi, és igy óhajtja 
alkalmazni, akkor vándoroljon ki Chinába, mert Magyaror-
szág talaja, — a szabad eszméket kiirtó 18 éves nyomasztó 
rendszer daczára is, még nem annyira megnyomorodott, 
hogy ily rozsdaette eszmék tova plántálására legyen alkal-
mas, s jegyezze meg a t. képviselő ur, hogy az az idő, mely 
a legzsarnokibb rendszereknek nyakára hágott, össze tudta 
morzsolni az ily zsarnok előítéleteket, és a fővárosi sajtó lát-
hatja, hogy nekünk is van egy oly képviselőnk, mint a pes-
tieknek, ki a sötétben tetszik magának, és a haladó kor esz-
méivel rákmódjára haladott." 

E sorokból láthatják a győriek, hogy a „Győri köz-
löny" fölvigyázóul van kiküldve a fővárosi professorok-
tól,3) ki a clamantes-eket följegyzi s szigorúbb rendreutasi-
tás végett föladja ; s aztán : a győriek előre láthatják, hogy 
mi vár reájok, ha a „Közlöny"-nyel nem egyformán mernek 
érezni s beszélni, azért lia jó hírük s nevük kegyes elöttök, 
jobb lesz hallgatni. — Ily módon aztán lehet népvéleményt 
kovácsolni, mert a véleményt rettegtetéssel elfojtják. Elő-
ször ugyanis professori pathossal megadni az accordot : „El-
várjuk (csend !) : hogy városunk képviselő testülete le-
mondva az ódon és a mai kor, a mai viszonyoknak többé 
meg nem felelő intézményekhez való ragaszkodástól, a hala-
dás, az előretörekvés útját folytatni és ez által az összes kö-

') Tőlünk ? Tagadjuk . — S z e r k. 

zönség méltó elismerését (mindjárt meglátjuk mennyire) ki-
érdemelni fogja (a 88 sz.) s ha daczára ennek az összes kö-
zönség a maga érdekében más accordból kezdi a nótát, a 
professorok jogában áll ujjára koppantani. Pedig mind hiába ! 
Ha önök minden badarságot elhitetnek is a néppel : a zsidó-
ságot ráerőszakolni soha sem képesek. Nem emlékszik-e a 
„Közlöny", midőn a zsidók ellen kivonuló vagy 100 tagból 
álló gyermek-csoportot kar-hatalommal kellett szétoszlatni? 
Soha sem olvasta magtárainkon mily felírások voltak ottan ? 
Mink ugyan nem helyeseljük ezeket, de ki irta oda azokat ? 
Mi volt oka, hogy oct. 30-án az ifjúsági dalkör tánczesté-
lyébe a zsidók be nem bocsájtattak, mit a „Közlöny" dilet-
tanságnak, büszkeségnek, törpe kevélyeskedésnek, esetlen 
elkülönözésnek tetszett elnevezni ? Hogy mi volt oka ? én nem 
levén ott s nem beszélvén a rendezőkkel — nem tudom ; s 
ha a „Közlöny" szerkesztője ezt tudni akarja, messze nem 
kell neki menni, kérdezze az első polgár asszonyt, vagy sa-
ját nejét. — Midőn Bakody Lajos első hangversenyét adá 
Győrött, a redout-teremben azért nem tartotta azt, „mert a 
dámák a zsidóság miatt elmaradnának." 

Tehát kicsinye, nagyja, szegénye gazdagja egyaránt 
érez, s mégis ez a „Közlöny" szerint GZ jjtl 19 század vezéresz-
méinek nem megtagadása, de valóságos szembepökése ;" — 
s mégis : „Magyarország talaja még nem annyira megnyo-
morodott, hogy ily rozsdaette eszmék tova plántálására al-
kalmas legyen ;" — s mégis : „az idő össze tudta morzsolni 
az ily zsarnok előítéleteket ;" — ez aztán logica ! ! 

SZOMBATHELYI EGYHÁZI MEGYE. October vé-
gén. r) A Religio folyó évnek első felében, a 31-ik számban 
ezeket irta : „Van az Egyesült-államokban huszonöt millió 
ember, kik semmi vallást nem gyakorolnak, hanem csak 
névleg vannak csatolva egy vagy más felekezethez, melynek 
lelkészét csak a házasság alkalmával az összeadásra veszik 
igénybe, és ki eltemeti őket." Nem volna-e nálunk is kitűnő 
fontosságú, tudni, hányan vannak az oly névleges katholiku-
sok, kik néha talán dicsekesznek is kath. vallásukkal, de 
kik vallási kötelmeiknek negyedrészét sem teljesitik ? Ezek 
a gyónást, a böjtölést, a prédikaczió-hallgatást, mint nem lé-
nyeges dolgokat, elvetik. Súlyos betegjeikhez csak akkor 
férhet a lelkipásztor a végső szentségek kiszolgáltatása vé-
gett, midőn azok már eszméleten kivül vannak. Ennek da-
czára a fényes egyházi temetésnek még sem szabad elma-
radnia. Mig éltek, uton, útfélen dicsekedtek, hogy házasságuk 
kötése óta nem gyóntak. Ily névleges katholikusok, kik so-
ha sincsenek velünk, csak ha önérdekük kívánja, számosan 
találtatnak nemcsak a fensöbb iskolákat végzett uri, hanem 
más polgári osztályban is, többen a féríiak, mint a nők, sőt 
ha az eddigi mérvben történik e téreni haladásunk, ama 
szellemi cholera a hazabocsátott katonák által a köznépné' 
is nagy pusztítást fog véghez vinni. E nemű statistikai ada-
tok, melyek helyzetünket igen világos, mert csalhatatlan 
számokkal kimutatott színben fognák előtüntetni, könnyen 
összeállíthatók azon jelentésekből, melyeket a plébános urak, 
a húsvéti gyónási idő elteltével, a püspöki hivatalnak tenni 

' ) Az igen tisztelt és kedvelt tudósítók ki fognak menteni minket, 
hogy jeles tudósításaik az égető vita miatt néhány nappal későbben kö-
zöltetnek. Szerk. 
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kötelesek. Eme kötelmet az esztergomi tartományi zsinat 
ezen szavakkal rója a lelkészekre : „3. Finito tempore con-
fessionis et communionis pasehalis, testimonia super his col-
ligantur, et quoad eos, qui praecepto Ecclesiae non satisfecis 
sent, sententia Ordinariorum expetatur." (Concilium provin-
ciáé Strigoniensis anno Domini 1858. pag. 38.) Nálunk pedig 
a püspöki rendelet igy szól : „Sive autem in parochia sua, 
seu extra eam communionem paschalem sumserint, omnes 
parochi singulis sibi subjectis testimonium confessionis et 
communionis pasehalis quovisanno colligant,et si quos illám 
neglexisse deprehenderint, admoneant, ut intra duas septi-
manas huic obligationi satisfaciant, et si iterum renitentes 
fuerint, eorum nomina ad nos perferant, ut nos opportunis 
mediis illos ad officium suum praestandum compellamus." 
(Instructio ven. cleri dioec. Sabar. anno 1858.) De váljon 
ott, hol emez üdvös rendeletek foganatosíttatnak, van-e re-
mény csak némi sikerhez ? Meg kell ugyan vallani, hogy a 
testre ragadós coléra sokkal ^gyorsabban éri végét, mint a 
hitközömbösség ragályos nyavalyája. De az is igaz, hogy a 
lelkipásztornak a fönálló egyházi szabályok értelmébeni 
leik ismeretes föllépése többeket fölriaszt eddigi kényelmes 
álmukból, leginkább olyanokat, kiket eddig az álszégyen 
tartott fogva, vagy kik vallási dolgainkban is könnyelműen 
a divathoz szabják magukat. Lesz azonban oly csapat is, 
mely a lelkész fejére borzasztó vihart fog felkölteni, szóval 
és tettel üldözni fogják, uton útfélen utána kiabálnak ily-
formán : a mi papunk türelmetlen, jezsuitapap, lelkismeret-
kinzó, hatalombitorló, kiállhatlan egy ember. Ezek nehéz 
napok lesznek ; de aki másokat oly sokszor szokott megvi-
gasztalni, magának is találjon vigaszt. Szent Ágostonnal 
mondja : „Hic quid ? Labor, pressura, tribulatio, tentatio : 
nihil aliud speres. Ubi gaudium ? in spe futura." Krisztus 
urunk szavai is eszébe jutnak : „Beati, qui persecutionem 
patiuntur propter iustitiam : quoniam ipsorum est regnum 
coelorum." . . (Matth. 5, 10 ) A jámbor lelkek édes öröme 
és buzgó imája, mely a kötelességhü papot fáradozásaiban 
kisérni szokta, nem lesz-e gyógyitó balzsam lelki keservei-
ben ? Ily eljárás mellett legalább nem fogja azután a közem-
ber sem együgyüségből, sem furfangosságból kérdhetni : 
Miért kell csak a szegény embernek böjtölni, kinek élete 
amugyis csupa sanyaruság ? Miért nem jár az uri ember is 
gyónni és Isten igéjét hallgatni, ki sokkal jobban ráé r? Ak-
kor nem mondhatja többé : ,Ezek a tanult emberek mégis 
csak jól tudhatják, mi szükséges az üdvösségre ; nem adnak 
semmit a böjtre, gyónásra és predikáczióra : és az Isten még-
is megáldja őket.' — „Ecce in pace amaritudo mea amaris-
sima." (Is. 38, 17.) Zs. J. 

VEGYESEK. 
Düsseldorfból egy poroszországi kath. tábori pap igy 

ir Egerbe : „A háború itt is nem csekély sebeket ejtett, de 
mik ezek azon sebekhez képest, melyeket a háború Austri-
ában nem annyira ejtett, hanem inkább feltárt? Valódi bor-
zalommal hallottuk hazatérő katonáink s lelkes tábori pap-

jainktól szomorú rajzát az egyház-ügyek állásának Austri-
ában. Ah ! igen sok lehet ott rothadt állapotban ! Százankint 
voltak kórházainkban a megsebesült osztrákok, de mily ke-
vesen voltak közöttök, kiknél egy élénk vallásosság nyomai 
láthatók lettek volna. Az egész táborozási idő alatt igen so-
kan a legcsekélyebb isteni-szolgálatban sem vettek részt, 
egyszerűen azért, mert (minden ezrednél) isteni tisztelet nem 
tartaték. Hány tiszt utasította vissza kórházainkban az 
utolsó szentségek elfogadását ! Mily nagy csudálkozást ger-
jesztett az, midőn kath. katonáink Prágában s más helye-
ken oly szorgalmasan látogatták a templomokat, s hogy tá-
bori papjaink minden reggel sz. misét szolgáltak ? Es mit 
lehet, mit kell hallani az osztrák kolostorok állapotairól, s a 
papság nagy részéről ? Keserű fájdalommal, igazán meg kell 
vallani, nagy ámitás — illusio — Austriát, amint most van, 
egy igazi kath. államnak tartani. (Külföldön, de belföldön 
nem.) Ki akarná e viszonyokat, melyek egyházi tekintetben 
a mi protestáns kormányunk alatt képződtek, bármikép önö-
kéivel felcserélni! Adja Isten, hogy a borzasztó háború egy-
szersmind tanulságos is legyen, mely a jövőre egy gyökeres 
gyógyulást reményleni engedjen." — A pesti Lloyd nov. 
18-án b. Benedek fővezéri szabályait hozta az éjszaki hadse-
reg számára, de azokban a religioról egy legcsekélyebb sza-
bályt sem találtunk. 

Főt. Viktorin József, visegrádi plébános, a magyaror-
szági slav irodalomnak egyik illustratioja, „de imitatione 
Christi" könyvet tót nyelvre fordította és sajtó alá bocsá-
totta. Ürömmel hirdetjük ezen „O nasledovani Krista" czi-
mü munkának tót nyelven jövendő megjelenését. 1806-tól 
óta, mikor Habel Ferencz, dubriczki plébános által készített 
tót fordítás megjelent, e munka többször ki nem adatott, 
példányok pedig többé nem kaphatók. Az előfizetési ivek 
szétküldettek, a munka jövő év első hónapjaiban meg fog 
jelenni. Előfizetési ára fűzve 1 fr., vászonba kötve 1 f. 50 kr., 
arany szegélylyel 2 fr. o. é. Tiz példány után egy ingyen-
példány igértetik. A pénzek, vagy pedig az előfizetési ivek 
a fordítóhoz Visegrádra küldendők, utólsó posta Nagy-Ma-
ros. Ft . Viktoriu József úrtól kapkatók még következő, ál-
tala irt és kiadott munkák : Jána Hollého spisy Bosnické 
3 fr. 40 kr. — Lipa, 2 fr. — Jónása Záborského Básne dra-
matické 1 fr. 80 kr. — Jónása Záborského bájki slovenké 
48 kr. — Jónása Záborského lzedi mitrijady 2 fr. 40 kr. — 
Grammatik der Slovakischen Sprache 1 fr. 50 kr. o. é. 

A belley-i püspök a romai liturgiát megyéjébe mult 
octoberben bevezette; adventtől kezdve a romai missale, 
breviárium, rituálé lesz a cultusban. Alig van már 3 megye, 
melyben még a mult század kezdetén kovácsolt liturgiák 
egyike volna még szokásban, ezek egyike a párisi. 

Szerkesztői tudósítás. 

U—r. Sz. J . A könyvet, lia meg fog jelenni, meg fogjuk emlí-
teni. Az előfizetői ivek szétküldetése, a kiadói vagy is a nyomdának és a 
postának levén az ügye, azon pénzből, mely ezért fizettetnék, valamit el-
engedni nincsen hatalmunkban, miután nem mi veszszük fel. Küldjön 
előfizotési ivet, megemlitendjük. — Mignetől mi nem rendelünk könyve-
ket , a cursus seripturae, cursus theologiae, Lucii Fer rar i s , Suarez, aqui-
nói sz. Tamás munkái t a jánl juk; a megrendelésre nézve , latin levélben, a 
püspöki hivatal ajánló levelével, egyenesen Migno Lajos hittudor és ka-
nonok úrhoz fordulhatni Parisba, s megkapja, amit kiván, mivel ő nem 
akar másról biztossá tétetni, mint som arról, hogy aki könyvekot kér, az 
valóban pap, absque vinculo censurao, ezt pedig csak a püspöki hivatal 
bizonyíthatja. 

K—c. O. T . Csak ra j t a , és minél hamarább ! ! 
R—ó. M—cs. Közöltetni fog nem sokára. 
— — Bécs. Ungarische Hofkanzlei. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt . 90 kr. o. é. ! 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, december 5-én. 43. 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1866. 

TARTALOM : Egy vakmerő ultramontanus a kérdést 
tisztázó t. Ballagi urnák. — Egyházi tudósítások. 

Egy vakmerő ultrainontanns a kér-
dést tisztázó t. Ballagi urnák. 

„La liberté et le courage à soutenir la vé-
rité, sont des vertus chrétiennes qui font 
part ie de la piété." Fleury. 

A magyarországi főpásztori levélnek hire Fran-
cziaországba megvitetvén, nagyon megzavarta nem-
csak Bossuetnek, ki Defensio-jának előszavában 
igen kicsinylőleg és gúnyosan emlékszik meg róla, 
hanem magának XIV. Lajos királynak is lelki nyu-
galmát. Mert Petitdidier senonei, azon időbeli sz. be-
nedekrendü apát,— kinek müveit XIII. Benedek pápa 
olaszra fordíttatta, — Szelepchény főpásztori levelét 
érintve, egy igen nevezetes tényt jegyzett föl az utó-
kor számára, ezeket írva: neque denique id memoria 
excidit, quod sub finem praeteriti saeculi et a tem-
pore famosorum cleri Grallicani articulorum anni 
1682, cum archiepiscopus Strigoniensis in Hungaria 
asseruisset, quod ad solum papam pertineret articu-
los fidei definire, eius propositio ad facultatem theo-
logicam Parisiensem ad censuram delata est ; quam-
vis censurae factio regia auctoritate fulcita (fulta) 
esset, summás tamen passa sit contradictiones, plu-
resque huius facultatis doctores maluerunt exsilium 
pati, quam huius propositionis damnationi subscri-
bere. — Ime a gallican szabadságoknak egy igen 
gyönyörű gyümölcse ! De szerencsére most az egy-
szer a zsarnokoskodó királynak nem udvaronczok-
kal volt dolga ! És pedig a gallican Fleury vallo-
mása szerint is „la théologie a été enseignée plus 
purement dans l'Université de Paris." 1) 

De nem csak az összes világnak ultramontan 
papjai — mint t. B. ur nevezni szereti, — hanem 
még a francziaországi világiak is, mint következmé-

nyeikben igen veszélyeseket kárhoztatták a gallican 
declaratiokat, mit — habár egy kissé boszusan is, 
de még is bevall a már többször idézett Fleury, mond-
ván : q u e l q u e s p o l i t i q u e s o n t p r é t e n d u 
d é c r i e r c e t t e d o c t r i n e de la s u p é r i o r i t é 
du C o n c i l e , en le c o m p a r a n t a u x E t a t s 
G é n é r a u x , d o n t on s a i t q u e l e s p r é t e n t i -
o n s t e n d a i e n t à l e u r a r r o g e r d a n s le g o u -
v e r n e m e n t u n e a u t o r i t é , q u i ne l e u r ap-
p e r t e n a i t p o i n t ; et ce f û t p a r - la p r i n c i p a -
l e m e n t , qu 'on r e n d i t o d i e u x le d o c t e u r 
R i c h e r , q u i a v a i t é t é z é l é p o u r la L i g u e 
et q u i en e f f e t p o u s s a i t t r o p l o i n sa pré-
t e n d u e a r i s t o c r a t i e d a n s 1' e g 1 i s e. 2) Más 
helyütt pedig azt, mondja: de valljuk meg az igaz-
ságot; nemcsak a „külföld" és a romai curiának 
párthívei voltak azok, kik a régi egyházi fegyelem-
nek erejét meggyöngítették és szabadságainkat meg-
csonkították, hanem még azok is, kik a szabadság-
nak nevét legerősebben hangoztatták. — Es bevallja 
továbbá azt is, hogy a gallican libertés-k ellentétben 
vannak az összes egyháznak tiz századbeli gyakor-
latával, és Francziaországnak csak harmadik királyi 
családjával vették kezdetüket. — Es végre beismer-
ve a libertés-k Hibás és veszélyes voltát, értekezését 
a következő szavakkal rekeszti be : si l'o n p o u v a i t 
d e p a r t et d'à u t r e r é n o n c e r à t o u t e s préten-
tions c o n t r a i r e s à l ' a n c i e n n e d i s c i p l i n e , 
ce s e r a i t san s d o u t e le m o y e n l e p l u s s û r 
d e l à r é t a b l i r ! 

Mi nagy és dicső rejlik tehát a gallican decla-
ratiokban, melyeket t. B, ur ama történelemnek bölcs, 
mert tökéletes ignorálása mellett, Bossuettel azok 
állítólagos védőjével, olyannyira magasztalni szüksé-
gesnek talált? — De igenis, megértjük önök ebbeli 
eljárását is ! hogy önök, kik a pápaságot lelkük mé-
lyéből gyűlölik és utálják,az egyháznak itt-ott mutat-
kozó radical tagjaival, ki k a pápa és egyház jogait ha-
bár nem is tagadják, hanem azokat a lehetőségig meg-

' ) XH-ième Discour. 2) Ugyanott. 
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szorítani és csonkítani igyekeznek, titkos káröröm 
mellett kezet szorítanak, — ezt mi igen természetes-
nek találjuk. Minek tartották légyen hajdanta a gal-
lican declaratiok négy pontját, — és tartják való-
színűleg jelenleg is — a protestánsok, azt helyesen 
fejezte ki már Voltaire XIV. Lajos századáról irt 
munkájában mondván : „ils regardèrent les quatres 
propositions comme le faible effort d'une eglise née 
libre, qui ne rompait que quatre chaînons de ses 
fers." — Önök pártolják a gallican négy pontot, mert 
ez, mint már gr. Maistre is megjegyzé, lényegében 
— protestáns. 

Azonban az önámitásnak és csalódásnak két 
százada folyt le a declaratiok keletkeztétől, és nem-
csak a képzelt rabláncznak több gyűrűi nem hullot-
tak le a franczia egyházról, hanem ha lehetséges, még 
sokkal gyengédebb kötelék fűzi a mai Francziaor-
szággal az összes kath. világot a kereszténységnek 
mai mindenek által áhitatos bámulattal tisztelt közös 
atyjához. — És ne ámitsa magát t. Ballagi ui'am 
avval se, hogy az olasz nép gyűlöli a pápát és tőle 
szabadulni óhajt. — Igen megtanultuk a legújabb 
időben, hogy mit jelentsen ezen kifejezés: „a nép 
kivánja." — A pápát illetőleg, legfényesebben meg-
hazudtolja önnek állitását azon tagadhatatlan tény, 
hogy a világ egy kath. népe sem részesiti már évek 
hosszú során a szentséges atyát bővebben a szeretet 
adományában, az úgynevezett péterfillérekben, mint 
épen a pápagyülölő olasz nép ! — Tettekben nyil-
vánitja tehát e nép szeretetét, hogy szemök levén, 
önök ezeket nem látják, azt csak sajnálhatjuk, de se-
giteni önökön képesek nem vagyunk, sz. Ágostonnak 
mondata szerint: ad m o n e r e p o s s u m u s p e r 
s t r e p i t u m v o c i s n o s t r a e , s i n o n e s t i n t u s 
q u i d o c e a t , i n a n i s e s t s t r e p i t u s n o s t e r . — 
A hályogot csak az ur malasztja távolithatja el sze-
meikről. 

Végre még egy pár szó a lángeszű Bossuetről, 
kit t. B. ur a francziák utólsó egyházi atyjának ke-
resztelt és kit mint olyat, ki a gallican egyház jogai 
mellett az ultramontanok ellen bátor harczot vivott, 
nem képes eléggé magasztalni. Távol legyen tőlünk, 
mintha a halhatatlan férfiúnak az egyház körül szer-
zett és átalánosan elismert érdemeiből csak egy haj-
szálnyit is akarnánk levonni; sőt ugy vélekedünk, 
hogy önök szennyezik be a nagy kath. püspöknek 
dicső emlékezetét, midőn azt vitatják, hogy a láng-
eszű Bossuet saját belső meggyőződése szerint volt 
az egyházellenes és radical elvek megalapítója és 
megvédője. — Önök ezen hiedelme csak a táplált 

előitéletek egyike, és homlokegyenest ellenkezik 
Bossuet és a fatalis declaratiok történelmével. 

De erre azt fogják önök mondani : hisz Bossuet 
részt vett az 1682-ik párisi gyülekezetben, — a gyü-
lekezetnek határozatait aláirta — sőt a declaratiok 
érdekében védiratot is készitett. — Mire viszont mi. 
Bossuetet igazolandók, azt válaszoljuk, hogy Bossuet 
igen belépett az érintett gyülekezetbe, de nem mint 
az egyházellenes elvek szerkesztője, vagy megalapi-
tója, vagy plane azok megvédője, sőt inkább mint 
csititó lépett a bőszült elemek közé. - Állításunk 
igazságát bebizonyitandók, Fleury bizonyságára 
utaljuk elleneinket, ki azt mondja, hogy Bossuet se-
hogy sem akarta, hogy a párisi gyülekezetben a pá-
pai tekintély érintessék, sőt ezt részérói mindenkor 
ellenezte, és midőn daczára ellenkezésének, tárgyal-
tatni látná, Le Tellier reimsi érsekhez, ki apja, a 
cancellar Le Tellier által fanatisálva volt. ezeket 
mondá : v o u s a u r e z la g l o i r e d ' a v o i r t e r m i -
né I' a f f a i r e de la r e g a l e , m a i s c e t t e g l o i -
re s e r a o b s c u r c i e par c e s p r o p o s i t i o n s 
o d i e u s e s . 3) Ezen szavak magukban foglalják Bos-
suetnek tökéletes mentségét. 

Bossuet mentségére még továbbá azt mondjuk, 
hogy daczára bámulandó szellemi nagyságának, még 
sem birt elégséges apostoli elszántsággal, bátorság-
gal és erélylyel, amin csudálkozni épen nem lehet, 
mivelhogy et bonus quandoque dormitat Homerus, 
és hogy XIV. Lajos király udvari levegőjében él-
vén, nem birt elég lelki erővel, hogy ezen levegőnek 
igéző hatalmát keresztültörje, mi egyébiránt szinte 
rendkivüli dolog, mely csak igen ritka halandónak 
sikerül — rari nantes in gurgite vasto! — U g y hi-
szem, hogy t. B. ur meg fogja engedni azt, hogy 
Bossuet akkor fejezte ki őszintén saját meggyőződé-
sét, midőn XIV. Lajosnak varázskörén kivül állva, 
szabadon nyilatkozhatott. — Már pedig ilyenkor a 
pápaság iránti érzelmei teljesen correctek, sőt még 
azt is merem állitaui, hogy akkorában is, midőn két 
tüz közé helyezve, helyzeténél fogva inkább a ki-
rálynak, mintsem a pápának volt kénytelen kedvez-
ni — némelykor akaratlanul is bizonyságot tett az 
igazságról. 

Az első osztályba azokat sorozhatni például, 
melyeket az Exposition de la doctrine-féle munkájá-
ban olvashatni,—mely műben a kath. egyháznak két-
ségtelen dogmáit tárgyalja, ennek 21-dik §-ábanigy 
nyilatkozik : „Dei filium, cum suam Ecclesiam unam 

3) Opusc. de 1' abbé Fleury p. 118 et 141. 
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esse et supra unitatem firmiter aedificatam vellet, tuendae ac 
firmandae unitati s. Petri primatum instituisse, Sedemque 
apostolicam huius unitatis centrum ac radicem esse, (igy ér-
telmezi ezen francziául irt helyet latinul szerkesztett Defen-
siojában) ac propterea Petri successoribus deberi obedien-
tiam earn, quam concilia et patres semper agnoverunt." — 
Később aztán az eretnekeket korholja, mint a kath. egység 
felbontóit, mivelhogy meg akar ják semmisíteni „auctorita-
tem episcopatus, qui in ecclesiis particularibus unitatem cu-
stodit, et primatum Sedis s. Petri, quae est commune totius 
unitatis catholicae centrum." 

Az „Institutions pastorales" elsejében ezeket irja, „hogy 
a keresztény egyház egységének egy bizonyitékát kezdettől 
a sz. Péter székével közösségben birta, melybon az egység — 
amint mondja — egyedül őriztetik." (In qua sola unitas ab 
omnibus servaretur.) — Később pedig azt mondja : a sz. Pé-
ter székéhez való rendithetlen ragaszkodásban Jézus Krisz-
tus Ígéretei által vezettetünk. 

Az evangelium feletti elmélkedéseinek egyike ezen föl-
irattal bir : „sz. Péter hite a romai egyház hite, melyben a 
kath. egységnek központja rejlik." Ezen fölirat is, ugy hi-
szem, elég világosan szól, de ezen elmélkedésében a többi 
között azt is mondja : „Péternek az egyházban szüntelen lé-
teznie kellett, hogy testvéreit a hitben megerősítse ; ez volt 
legalkalmasb eszköz arra, hogy a hit egysége biztosittassék, 
melyet Üdvözítőnk mindenek fölött óhajtott." 

De Ferry Pál calvinista prédikátor kátéjának czáfola-
tában ügyünkre vonatkozólag ekként szól : „távol legyen 
tőlünk, hogy a protestáns prédikátorokkal Romát Babylon-
nak tartsuk, melytől távoznunk kellene ; a sz. atyákkal in-
kább központnak nevezendjük, melyben mindnyájunknak 
egyesülnünk kell." Ezt bizonyitandó Optatnak már emiitett 
helyére hivatkozik : in qua una cathedra unitas ab omnibus 
servaretur ; ne caeteri apostoli singulas sibi quisque defende-
rent : — u t i a m s c h i s m a t i c u s e t p e c c a t o r e s s e t , 
q u i c o n t r a s i n g u l a r e m c a t h e d r a m a l t e -
r a m c o l l o c a r e t . E r g o c a t h e d r a u n i c a e s t . " 
(Contra Parmen.) 

A 1' histoire des Variations-ban, midőn Melanchtonnak 
azon állítását, „hogy a pápaság a népek hite egységeért szük-
séges, amennyiben az az igaz tant el nem nyomja, czáfolná, 
ezeket mondja : ha szabad volna azt mondani, hogy a pápák 
elnyomják az igazságot, és ezen ürügy alatt nekik megta-
gadni az engedelmességet : azonnal azon veszélybe esünk, 
melyet ki akarunk kerülni, és az egyházi tekintély guny 
tárgyává válik mindazok előtt, kik annak ellenszegülni 
akarnak. 

Ugyanezen munkájában 4) ostorozza az anglicanuso-
kat is tanúsított következetlenségük miatt, mivelhogy haj-
landóbbak voltak a vallás dolgában is inkább a királyt fe-
jőknek elismerni, semmint sz. Péter székében egy, a keresz-
tény egység eszközlésére Istentől rendelt elemet elfogadni. 

Nem homályosabban fejezi ki egyéni meggyőződését 
Bossuet az általa szerkesztett és Francziaországban átaláno-
san elfogadott kátéban is, midőn azon kérdésre : miben áll 
a romai egyháznak elsőbbsége ? azt válaszoltatja : h o g y 

m i n d e n e g y h á z v e l e e g y s é g b e n l e n n i t a r t o-
z i k. (Garder 1' unité avec elle.) 

Továbbá, midőn 1681-ben meaux-i püspöknek nevez-
tetnék és XI. Incze pápa, ki Bossuet irányában kitűnő tisz-
telettel viseltetett, melyet már ismételve be is bizonyított, a 
megerősítési bullákért követelendő járandóságok felét ön-
szántából elengedte volna, — Bossuet sietett ezért a leggyen-
gédebb kifejezésekkel fogalmazott levélben 0 szentségének 
legmélyebb háláját leróni; igy irván : 

„Beatissime Pa te r ! En iterum ad me pulveremet cine-
rem ab alta Petri sede paterna vox omni reverentia, gratique 
animi significatione prosequenda . . . In partém ergo vocandus 
sollicitudinis, p l e n i t u d i n e m p o t e s t a t i s omni obsequio 
venerabor et Romanae matris affixus uberibus, lac certe hau-
riam parvulis propinandum. Parisiis 1. Novemb. 1681." 

Kényes helyzetét, melybe ura és királya által szorítta-
tott, egy, d' Estrées bibornokhoz intézett bizalmas levélben 
ekkép adja elő : „két dolgot tettem föl magamban : l -szörj 
is, hogy a gallican egyház szabadságairól szólva ugy szóljak, 
hogy a s z . s z é k n e k v a l ó d i f e n s é g é n c s o r b á t n e 
e j t s e k ; 2-szor) hogy ugy magyarázzam azokat, mint a 
püspökök értik, nem pedig ugy, mint a világi hatóságok ér-
telmezik. 5) 

Az emiitett első osztályú bizonyítékokból ennyi is elég-
séges leend Bossuet egyéni érzelmeinek kiderítésére. Tér-
jünk a második osztályra. 

De a gallican declaratiok mellett — az mondatik to-
vább — senki sem kardoskodott inkább, mint Bossuet, ezek 
érdekében a párisi gyülekezet előtt egy fényes beszédet tart-
ván. — Csudálom, hogy akik igy beszélnek, nem veszik ma-
gokat észre és az igazság fénykörében is vakoskodnak. — 
Vagy nem tünt-e fel még senkinek maga ezen fényes beszéd-
nek tárgya ? nem jellemző-e, hogy midőn egy eszközlendő 
szakadás terveztetik, maga az ügynek ajánlatára kirendelt 
nagy nevü szónok az e g y s é g r ő l beszél ? — De halljuk 
ezen mindenkitől magasztalt beszédnek egyes részeit. 

A gallican gyülekezetben tartott beszédjében, hivat-
kozva a chalcedoni zsinatra, Bossuet azt mondja : hogy P é-
t e r u t ó d j a i b a n m i n d i g é l n i f o g é s s z é k é b ő l 
m i n d i g t a n í t a n i f o g ; — P é t e r u t ó d j a i b a n f e -
n é k k ő s z á l a a h i v e k n e k . — Es a romai egyházat ek-
ként apostrophálja : S z e n t r o m a i e g y h á z , minden 
egyházak híveinek anyja! az Istentől arra választott egy-
ház ! hogy az ő fiait egy hitben és egy szeretetben egye-
sítsed ! m i m i n d e n k o r e g y s é g e d b e n m a r a d a n -
d u n k . A romai egyháznak hitét a kath. egyház hitének 
mondja, melylyel minden hiveknek propter potiorem princi-
palitatem egyesülniük kell, és melyben minden egyházak 
hagyományai őriztetnek ; mondott szavait ezzel rekesztvén 
be: S. Irène a prononcé cet oracle révéré en tous les siècles. 

Ugyanezen beszédjében igy inti püspöktársait : emlé-
kezzünk meg, hogy az egyház (tehát nem XIV. Lajos) szel-
lemében keilend müködnünk. Ne legyünk közönséges min-
dennapi emberek, kiket különcz nézetek eltéritenek a kath. 
egység valódi szellemétől, mi itt a püspöki kar és kath. egy-
ház testében müködünk, melyben minden, ami a szabályok-

») Liv. VII. n. 70. 5) Oeuvres de Bossuet, Let. 91. 
45* 
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kai meg nem egyezik, mindenkor kárhoztatik. — A franczia 
egyház érdemeit és szépségét érintve, azt mondja : qu'elle est 
belle, s a i n t e m e n t e t i n v i o l a b l e m e n t u n i e à 
s o n c h e f ! c'est-à-dire au successeur de Saint Pierre! Oh! 
que cette union ne soit point troublée ! que rien n'altère cette 
paix et cette unité où Dieu habite. Es tovább igy szól : mily 
nagy a romai egyház, mely az összes egyházakat gyámolitja, 
mindnyájoknak, kik szenvednek, terhét elviseli, fentartja az 
egyességet, megerösiti a hitet, megköti és föloldja a bűnösö-
ket, kinyitja és bezárja a mennyeknek országát. Mily nagy 
még egyszer abban minden ! sz. Péter és minden apostolok és 
minden zsinatok tekintélyével felruházva, üdvös határoza-
tait szintoly erélylyel mint kimélettel foganatosítja ! 

Midőn a többi között ezen beszédjében ezeket mon-
daná : „ q u ' i l f a l l a i t t o u t s u p p o r t e r p l u t ô t , q u e 
d e r o m p r e a v e c l'e g 1 i s e r o m a i n e, de Harlay párisi 
érsek, ki előtt öt más püspök társaságában a gyűlés előtt e 
beszéd fölolvastatott, azt ajánlotta, hogy „eglise romaine" he-
lyett mondassék egyszerűen „l'eglise" — de indítványa Bos-
suet és a többi öt püspöktől egyhangúlag egyszerűen vissza-
utasittatott, mint ezt Bossuet maga d'Estrèes bibornokhoz 
irt egy levelében bizonyítja. 

Hátra vagyon, hogy Bossuetnek egy igen kétes tekin-
télyű müvéről az úgynevezett „Defensio declarationis con-
ventus cleri gallicani"-ról szóljunk. Tájékozásul a következő 
hiteles adatokat tartottam a nyájas olvasóval közlendők-
nek. Tény hogy Bossuet Defensiot i r t , tény hogy ezt 
XIV. Lajos parancsára irta. Tény hogy e Defensiot Bossuet 
először 1684-ben készítette, 1696-ban javította és 1700— 
1702-ig módosította. Mire nézve maga Bossuetnek bíboros 
életirója őszintén bevallja, hogy ezen ismételt javítások és 
módosítások a változott politikai körülményekből magyará-
zandók. — 22 évet élt még Bossuet a párisi elhíresztelt gyü-
lekezet után, de a királyi parancsnak daczára még sem adta 
ki a Defensiot soha, sőt ünnepélyesen kinyilatkoztatá, hogy 
a declaratiokat védeni sem akarja. — Az 1696-ki módosí-
tott Defensionak megelőző értekezése X-ik fejezetében igy 
nyilatkozik : abeat ergo declaratio quo libuerit, non enim 
eam tutandam suscipimus. Sőt ezen módositott védiratnak 
még czimét is megváltoztatta, a Defensio declarationis he-
lyébe kéziratában sajátkezüleg ezen czimet alkalmazva: 
Gallia ortliodoxa, seu vindiciae scholae Paxüsiensis ; ugy 
hogy alig lehet Bossuet emlékére, az igazságra és az olvasó-
közönségre nézve nagyobb gúnyt gondolni, annál, hogy az 
első czim fentartatott és a „Gallia orthodoxa" czim elvette-
tett, melyet pedig maga a halhatatlan szerző sajátkezüleg 
tett az első helyébe. 

De Bossuet később még ezen második szerkezetet is 
széthányja és megsemmisíti ; mert Lequeux abbé számtalan 
irományok között ezen harmadik szerkesztésnek a dicső 
szerző saját kézirásával készült első fogalmazásait (brouil-
lons) mind feltalálta, és ugy találta, hogy az egész munka 
majdnem tökéletesen Bossuetnek ujabb terve szerint volt 
átdolgozva. De a szenvedély és gonoszságnak sikerült ezen 
brouillons-okat szerencsésen láb alul eltakaríthatni, és av-
val vigasztalják a kiváncsian feszült utókort, hogy ezen 
brouillons-ok eltűntével lehetetlen ezen javítások természe-
tét és horderejét meghatározni. Igen nyomorúságos ügy az, 

amelyet csak ily fegyverekkel lehet megmenteni. Minden-
esetre igen föltűnő az, hogy az úgynevezett Defensio, mely 
XIV. Lajos parancsára és avégből készült, hogy napvilágot 
lásson, 26 évvel Bossuet halála után Francziaországon ki-
vül t. i. 1730-ban Luxemburgban került ki a sajtó alól, a 
nagy püpöknek ügyetlen és indiscret unokaöcscse Bossuet 
abbé által kiadva ; kire igen is ráillenek az ismeretes fran-
czia szólamnak szavai, ,le petit neveu d'un grand oncle.' 

De mindezek daczára nincsen okunk, hogy a cselszö-
vők nemtelen fogása miatt aggódjunk. Azon Defensioban 
sem, mely az emiitett ármány folytán csak egyedül forog 
kezünkön, tagadta meg magát Bossuet, mi a következő idé-
zetekből kétségen kivül kiviláglik. — Például : Máté XVI. 
f. 18-ik versét érintve, ugy nyilatkozik a Defensioban : qui-
bus verbis Christus qui suam maxime U n a m volebat Ec-
clesiam, creavit magistratum amplissima prae caeteris pote-
state ac maiestate praeditum, qui omnes moveret a d u n i -
t a t e m m a x i m e i n f i d e ; és később ezeket teszi hozzá : 
quoties successores Petri communem ecclesiarum fidem ex 
communi traditione pro officio promerent, eorum decretum, 
praedicationem, fidem fore Ecclesiae fundamentum. — Más 
helyütt, midőn sz. Irénnek ismeretes helyét elismerné, azt te-
szi hozzá: merítő universali traditione proposita partem 
eius necessariam ecclesiae Komanae commendasse, c u m 
p r o f e c t o c e r t u m e s s e t , n o n p o t u i s s e f i e r i , ut a 
reliquis ecclesiis disereparet (romana traditio), in qua omnes 
unitatem servare debeant. 

Bossuetnek idéztem helyeiből világosan kitűnik, hogy 
fenséges szelleme előtt irányadó csillag gyanánt csak egyet-
len egy eszme lebegett, és ez a catholicismusnak hit és sze-
retetbeni egysége volt. — Ha áll tehát B. uramnak azon té-
tele „átalában az ultramontanismusnak egyik legnagyobb 
vakmerősége, hogy a romai catholicismust ugy tünteti fel, 
mintha ez mindelejétől fogva egy és ugyanaz lett volna" 
akkor kénytelen lesz megengedni, hogy B o s s u e t is, ki 
ezt mindenkor teljes lélekkel és a legkitűnőbb tudományos 
avatottsággal vitatá — i g e n v a k m e r ő u l t r á m o n -
t a n v o l t . 

A gallicanok, a mondottak szerint csak XIV. Lajos 
király uszályhordói voltak. Mit mondana B. uram, ha vala-
kinek közölünk eszébe jutna a magyar protestáns autono-
mistákat rágalmazni és gyalázni és dr. Kuzmányit és Hur-
bant, mint a patentalisták vezéreit magasztalni '? Nemde 
kígyót békát kiáltanának ránk '? — íme ezt teszik önök ! 
mert a patentalisták a gallicanusok, az autonomisták az 
ultramontanok. Tessék tehát, ha van elég bátorsága, az ul-
tramontanok fölött pálezát törni ! in quo alium judicas te 
ipsum condemnas ! 

Bossuet saját részéről mindent tett amit tehetett. Le-
győzhetetlen körülmények által kényszeríttetett a declara-
tiouak azon tételeit védelmezni, melyeket ő maga gyűlöle-
teseknek nevezett, azon tételeket, melyek az egyházat és 
közvetve az államot is néhány, püspöki álruhába öltözött 
udvaroncz indulatos szeszélyének tevé ki. E helyzetben va-
lójában el lehet róla mondaui, quod appreheusus fuerit inter 
angustias. Ö tehát csak az ügyes ügyvédnek szerepét visel-
te, kinek ügyessége leginkább desperát ügyekben szokott 
napfényre jutni. 
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Es most még egy kis megjegyzés B. czikke utolsó sza-
vaira, melyekben a tudatlan, erkölcstelen és önző olasz pap-
ságról szól. Ezekre egy ténynyel akarok válaszolni, tessék 
jól megjegyezni egy ténynyel, mert nem rágalom, nem ko-
kolmány az, mit mondandok. Legújabb időben történt : egy 
tudatlan, erkölcstelen és önző olasz pap legújabb időben egy, 
a vallásra vonatkozó igen nevezetes fölfedezést tett, és erről 
1840-ki jun. 11-én a romai archeológiai akadémiánál felol-
vasást tartott és ezen értekezését ugyan ez évben ki is nyo-
matta. Egy német protestáns tudós ezen értekezést saját ké-
relmére annak önző szerzőjétől szerencsés volt megkaphatni. 
De mi történt ? Hát holnap múlva a nagy német tudós ezen 
értekezést saját neve alatt nyomatta ki, és ebben hetven-
kedve önmagát mutatja be a nagy német publicum előtt, 
mint a műben foglalt felfedezésnek dicső hősét. — A buta, 
tudatlan, erkölcstelen és önző pap P. Secchi Péter jezsuita 
volt — kitől B. és társai iszonyattal fordulnak el, a tudós, 
erkölcsös és önzéstelen német protestáns tudós dr. Franz 
volt ! 6 ) — 

Tömöri. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
MISKÓLCZ, nov. 19-én. (Megjegyzések V. K-nak a 

„Hon" 212-ik számában megjelent tárczaczikkére.) 
Olvasván a „Hon," czimü lap 212-ik számát, szemembe 

ötlött azonnal abban a tárcza, melynek czime : a „jezsuiták-
ról." *) No, gondolom magamban, ezt már megolvassuk, mit 
mond rólok a „Hon" melynek iránya oly ismeretes előttünk, 
katholikusok előtt, — különösen midőn a czikk elején meg-
pillantottuk a V. K. névkezdü betűket, melyeknek tulajdo-
nosa folytonosan gúnyélczeket, csipős megjegyzéseket szo-
kot össze-vissza szórni a catholicismus s annak minden in-
tézvénye ellen ; természetesen — szerinte — mindig a józan 
haladás s művelődés érdekében és az obscurantismus ellen. 
Több éve már, hogy figyelemmel kisérjük gáncsoskodásait 
és finom szavak leple alá burkolt piszkolódásait. Élénken 
emlékezünk még egy szépirodalmi lapban leirt körútjára, 
melyet szülőföldén tett, hol minden rectória, minden prot. 
intézmény ugy tünt föl előtte, mint a nagyszerű s fönséges-
nek netovábbja; ellenben mindent, ami katholikus vagy 
kicsinyel, vagy hallgatással mellőz. Szeretjük mi, ha va-
laki vallása mellett—bárminő legyen az—őszinte meggyőző-
déssel buzog, mert ez által bevallja, hogy mégis hisz valamit ; 
de midőn egyébben nem talál örömet, mint a mások vallása 
gúnyolásában, attól megvetéssel fordulunk el. 

V. K. hiven magához, most is midőn Bécsben, Prágá-
ban s több helyeken az utczai csőcselék, sőt még a szabad 
kömivesi tanoktól áthatott községitanács is, tüntet a jezsu-
i ták ellen, nem tudja magát megtartóztatni, hogy a „Hon" 
olvasóinak a bécsi zsidó journalistica után valamit ne tálaljon. 
Es hogy az némi tudományos színezettel is birjon, a hires 

6) Ezen irói órzásról okként értesítette Secchit egyik bará t ja : 13 i-
bractensis tua inscriptio nunc per omnos Germaniao doctas ephemorides 
discurrit, sed non tuo nomine, ita sunt qiilauioi haeretici, verum Fran-
zii et aliorum. 

') A Prot, lap is ily academicus értekezéseket ir. Ha mi Luther 
Márton Tischredenjéböl kivonatokat adnánk ? — S z e r k . 

britt történész Macaulay-ra hivatkozik ; holott ez, némely 
megjegyzéseit leszámitva, inkább a jezsuiták buzgóságát, 
erélyét, tudományát s ritka tapintatát magasztalja, és eleven 
vonásokkal ecseteli; ugy hogy ha Macaulaynak a reájok 
vonatkozó sV. K. által a „Hon" tárczájába vonczolt jellem-
rajzát elemezzük, inkább dicsőségökre, mint hátrányukra 
szól. De különben mi nem tartjuk Macaulayt sem tévedhetlen-
nek, sem csalhatatlannak, mint V. K. hiszi, Macaulay is ember 
volt, tehát tévedhetett, prot. ember volt, protestáns nézpont-
ból mérlegelte a kath. intézvényeket. Híjába mondja V. K. 
hogy amit Macaulay e rendről ir „igaz pénz gyanánt fogad-
ható e l . . . hogy senki sem osztá kevésbé a felekezetesség 
tévedéseit, mint Westminster e nagy halottja, ki a történet-
irói bölcselem oly magas fokára birt emelkedni, hol nincs 
párt, nincs felekezet, nincs előitélet, csak egyedül igazság" ; 
mert ha az egész ugy állana mint V. K. mondja, ugy — erős 
meggyőződésem — Macaulay ipso facto megszűnt volna pro-
testáns lenni. 

Hogy e rend némely tagjainak lehettek hibái, tévedé-
sei, azt tagadni nem lehet, miután ők is emberek, miután 
minden földi intézvénynek vannak árnyoldalai ; de épen 
azért, hogy egy vagy kettő, vagy annyi ezer között, amen-
nyien voltak a jezsuiták, tegyük föl hogy száz volt a hibás, 
lehet-e azt az egész rendnek fölróni ? Váljon nem tévböl-
cselmi állitás-e ez? 

Azonban hagyjuk el Macaulayt, mi csak V. K. némely 
megjegyzéseire akarunk válaszolni. 

Mindjárt czikke elején mondja V. K , hogy e rend a 
XVI. századtól kezdve egész 1773-ig, midőn t. i. a ma-
gasabb bölcseség által vezetett XIV Kelemen pápa el-
törülte e veszélyessé vált rendet : a társadalom minden 
közügyére nagyobb befolyást gyakorolt ez, mint a legelső 
uralkodó házak. Bámulatos gyorsasággal emelkedtek tagjai 
mindenütt rendkivüli hatalomra, melylyel rendesen vissza-
éltek . . . A legmagasabb értelmiség minden eszközével ren-
delkeztek, hogy kizsákmányolják egyetlen egy czélra. Egy 
helyen a polgárisultság- magvait hintették el, másutt vi-
rágzó országokat (mint a spanyolok földjét) folyton égő 
máglyák füstével borították el." 

Tagadhatlan, hogy lia V. K. föllengzö és ragyogó irá-
lyát olvassuk, a szép szavak alatt rejlő szúró eszmék tetsze-
nek s önkénytelenül mintegy behizelgik magukat agyunk 
ba, kivált ha a jezsuitákról egyebet nem olvasunk, mint ami 
Sue „Le juif errant"-jában oly csábitólag van színezve, ki-
nek mint tudjuk, egyedüli czélja volt vele minden positivis-
must ledönteni s igy a catholicismus e hős harczosait is az 
együgyüeknél, — stultorum infinitus est numerus — meg-
semmisíteni. Ám ha nézzük a történelmet, de nem elfogult 
szemüvegen, nem felekezeti előítélettel, más megyzőződést 
szerzünk maguknak a jezsuitákról, mint amit V. K. a „Hon" 
tárczájában rólok irkált. 

XIV Kelemen eltörülte ugyan ezen érdemteljes rendet, 
de korántsem „magasabb bölcseség által vezettetve" mint 
V. K. követeli, hanem igen a Bourbon fejedelmek pressiója 
következtében. 

Tudjuk a történelemből, hogy először Portugalliában 
tört ki ellenök e reactio. Midőn ugyanis a most nevezett or-
szág Spanyolhonnal 1750-ben szerződést kötött, melynek ér-
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telmében Paraquayból hét kerület a San Sagramentóról ne-
vezett gyarmat fejében Portugálliának átengedtessék, a lako-
sok, akiknek a kormányváltozás visszatetszett, föllázadtak 
s fegyvert fogtak a portugállok ellen. E lázadást a jezsuiták-
nak tulajdoniták elleneik, kik között Pombal Emmánuel mi-
nister volt a fő. Azonkivül még egy összeesküvést is kohol-
tak a király élete ellen, hogy őket még súlyosabb vádakkal 
terhelhessék. De a legnagyobb szigorral vezetett nyomozás-
ból mi sem sült ki ellenök. — Fraucziaországban a janse-
nisták s encyclopaedisták esküdtek össze a rend ellen. Hogy 
őket megbuktathassák s romlásukon önmagukat fölemeljék, 
koholmányok s a rágalom fegyveréhez nyúltak, eszökbe 
tartván e hirhedt közmondatot : „calumniare audacter, sem-
per aliquid haeret." Ezen ellenségekhez csatlakoztak még a 
hires Pompadour, XV. .Lajos ágyasa boszúból, mivel a je-
zsuiták csak akkor Ígértek neki rendjökből gyónatyát, ha a 
kéjelgő udvart elhagyja ; továbbá Choiseul minister, a min-
denható ágyasnak meghitt barátja s a trónfölforgató böl-
csészeknek nagy pártfogója. Az utóbbiakhoz tartozott legin-
kább Voltaire és d' Alembert, kik egész más czélt tűztek 
ki magoknak a jezsuiták megbuktatásában. Ok magát a ke-
resztény religiót akarták megbuktatni. Először tehát a gyű-
lölt jezsuitákat, mint akik a religiónak oly nagy szolgálato-
kat tettek, kiknek kezében volt az ifjúság nevelése, kik a 
a fejedelmektől becsültettek, s kikről tudták, hogy az 
egyház feje iránt hódolatos tisztelettel viseltetnek, kellett 
láb alól eltenni. Kitűnik e tendentia Voltairenek Helvetius-
hoz irt leveléből, amelyben a többi közt ez áll : „ha egyszer a 
jezsuitákat megsemmisítettük, akkor aztán a gyalázatossal 
(a ker. religióval) kedvező és könnyű játékunk lesz." Vol-
taire ösztönzésére, Pombal, Pompadour és Choisseul insinua-
t i o n fogalmazá d' Alembert hirhedt röpiratát „La destruc-
tion des Jésuites" mely átalános jelszó lőn a jezsuitarend 
elleni harczra a többi európai országokban is. 

Ilyen tényezők befolyásának engedve, illetőleg általok 
elcsábitatva, sürgetek a Bourbon törzsű fejedelmek XIV. 
Kelemen pápát, hogy a rendet, mint az államokra veszélye-
set, pápai teljhatalmánál fogva megszüntesse. A pápa kérve 
kérte a fejedelmeket, miszerint időt engedjenek neki, hogy 
az ellenök emelt vádakat megvizsgálván, ítéletet hozhasson 
felettök ; de miután ők eltörültetésökct a szentszékkel meg-
nyitandó barátságos viszonyok előfeltételeid tűzték ki, XIV 
Kelemen, tartván a kath. egyházra nehezedő viszályoktól, 
végre a nyomásra meghajolva, a rendet, melynek annyit kö-
szön a catholicizmus, „Dominus ac Redemptor" bullájával 
1773-ki jun 21-én eltörülte. „Minden emberfajnak, valame-
nyi éghajlat alatt magát odaengedő ily férfiak szövetsége 
megdőlt az ármánynak, és széttépetett bebizonyitatlanul s 
kihallgatatlanul," mondja Alzog a jeles egyházi történész. 
Csak a teljes ártatlanság érzetében mondhatja Ricci Lőrincz 
utolsó rendkormányzó XIII . Kelemennek, midőn ez a rendet 
reformálni akará, hogy : „ Jesuitae aut sint ut sunt, aut plane 
non sint." Csudálatos, hogy midőn a kath. fejedelmek o rend 
eltörlését oly nagy jótét gyanánt vették, a prot. II. Frigyes 
porosz király és a szakadár Katalin czárnő tárt karokkal 
fogadták államaikba s az ifjúság neveltetését reájok bizták. 
E rövid történeti áttekintést csak azért tartottuk szükséges-
nek itt vázolni, hogy lássa V. K , miszerint a történelem 

egészen más rugókat ismer a szerinte „veszélyessé vált rend" 
eltörültetésében. Valljuk meg őszintén, hogy itt is az irigy-
ségnek legnagyobb szerepköre volt, nem pedig „magasabb 
bölcseségnek." 

í r j a tovább V. K. „hogy egy helyen a polgárisultság 
magvait hintették el, másutt virágzó országokat (mint a spa-
nyol földjét) folyton égő máglyák füstjével boritották el." 
Szólamnak igen szép, igen csengő e néhány sor — de igaz-
ságnak sehogy sem járja meg. Ugy látszik V. K. hallott ha-
rangozni, de nem tudja hol. A „folyton égő máglyák füstje" 
alatt, mint a zárjelből világos, az annyiszor hánytorgatott 
spanyol inquisitiót érti. Hogy a spanyol inquisitiónál a fő-
hitnyomozó mindig a dömés rendből s nem a jezsuitákból 
volt — s hogy nem annyira egyházi mint állami intézmény, 
aki a történelmet alaposabban tanulmányozta, tudja. De 
hijában, V. K. csak igy remélt; tapsokat czikkeiért, ha e 
rettenetes inquisitiót mindenütt szükségtelenül s alaptala-
nul közbe közbe szúrja. Igen vannak átalános stereotyp 
szólamok, melyek a journalisták s tárczászok tollaiban min-
dig hemzsegnek a hatásvadászat érdekében ; ilyen a „mág-
lyák füstje" is. 

„Nincs és nem is volt a világon név, melylyel annyit 
foglalkoztak volna az emberek, mint ezzel : jezsuita. Egyik 
dicskörrel övezte, másik átokkal" . . . „A független lelkek 
átalános véleménye minden esetre pálczát tör felettök, s a 
felvilágosodás emberei uj, meg uj harczot indítanak a „ma -
radék" ellen, mely ma már a réginek sem nagy hatalmát, 
sem nagy bűneit nem, csak nevét birja." Természetesen aki 
e jezsuiták érdemeit méltányolja, az V. K. szerint szolgai lé-
lek ; ellenben aki reájok mindenféle koholt rágalmakat, pisz-
kokat szór, az független lélek . . . A tudatlanság mindig füg-
gés, mindig szolgaság. Csakis az utóbbi értelemben vette 
„független emberek törnek pálczát fölöttük." Hanem most jő 
az őszinte vallomás, hogy a felvilágosodás emberei uj meg 
u j harczot indítanak a „maradék" — czikke végén a „buj-
dosó á rnyak" — ellen, mely ma a réginek sem hatalmát sem 
nagy bűneit nem, csak nevét birja. E néhány szóban tisztán 
fejezi ki magát V. K. 0 is, mint a többi felvilágosodott, csak 
a név, csak az árnyak ellen harczol, mint Sancho Pansa a 
szélmalmok ellen. Nincs — szerinte — semmi veszély, mégis 
fél; ártalmatlanoknak tudja a mostani jezsuitákat, mégis 
harczot indit a gyönge „maradék" ellen. Talán még sem 
oly gyöngék, árnyak ők, mert különben nem húzták volna 
meg a vészharangot ellenök a bécsi, prágai zsidó s kőmives 
szerkesztők. Es hogy a magyar közönség ne nélkülözze e mo-
dern lovagias harczi modort, V. K. föllép a „Hon" tárczájá-
ban. Az Istenért ! hogyan is maradhatnánk el mi magya-
rok erészben a müveit külföldtől ? Valóban nagy hálával 
tartozunk V. K.-nak, hogy mindnyájunkért kivágta a rezet. 

Pártat lannak akarván magát mutatni V. K., nem 
akar páter Nash ujabbi értesítéseinek hitelt adni, melyek 
szerint több protestáns az éjszakamerikai háború alkalmá-
val az emiitett páter „varázsára" elhagyá a protestantismust, 
sem azon a parázsvörös ultramontan buzgalomtól áradó ve-
zérczikknek, melyet ez „áldott eredményű társaságról" a 
P. H. közölt ; hanem igen föltétlenül hitelt ad Macaulay fel-
hozott jellemrajzának, gondolván, hogy a nagy britt törté-
nész köpenye alá bújva, ez által saját nézeteinek a jezsuiták 



ellenében csalhatlan bizonyítékot szerez. Pedig, amint fen-
nebb is emiitettük, e ra jznak nagyobbak a fény- mint árny-
oldalai a jezsuitákat illetőleg. Sőt az árnyoldalok is többnyire 
merő vélveken alapszanak. — Hogy számos protestáns halá-
lakor megtér, katholizál, ugy hiszem Y. K. előtt is tudva van, 
ellenkezőt soha sem lehet megmutatni. Ami pedig a „P. H ." 
ellen kifejezett giinyorát illeti : az érthetetlen előttünk. Hi-
szen a „P. H." ha kell, ha a kath. intézmény megtámadta-
tik, mint derék magyar , azt derekasan védi, ugy védte a 
jezsuita rendet is a méltatlan támadások ellen. Hogy a „Hon" 
ellenkezőt tesz, ér t jük, mert a protestáns érdekek közlönye. 
Bármit mondjanak is a különféle szinezetü lapok programm-
jaikban, hogy minden vallásfelekezetet tisztelnek, a feleke-
zetes villongásokra alkalmat adó okokat kerülik, mégis 
mindegyikének nem csak politikai, hanem a saját confessi-
onalis jellege van. Ez ellen ugyan mindig reclamálnak, de 
a szorgalmas olvasó egyszeri átolvasás után megmondja a 
tekintetben véleményét. És utoljára is, ne azt nézzük, hogy 
a , ,P. H ." a gyűlölt jezsuitákról vezérczikkez, hanem, mit ir 
rólok '? Ha igazat, hajoljunk meg az igazság előtt ; ha pedig 
nem, — czáfoljuk meg ; mert az igy odavetett egyes phrásis 
még nem czáfolat. 

Amit Macaulay idézete után Pázmány Péter , a nagy-
hirü esztergomi érsek s magyarországi prímásról ir, hogy 
t. i. ő róla sem bírunk oly élethű arczképet, melyben fény 
és árny helyesen volnának elosztva, kissé furcsa kifejezés. 
Történelmünk távolabbi korszakát ismerjük, Pázmányét 
nem, mintha e nagy főpap munkásságát az ős-kor behatol-
hat lan mondáiból kellene kiaknázni . De talán épen az a 
baj, hogy róla nagyon is hü arczképet bírunk, melyre az 
irodalmi epygonok gyönge nyilaikkal hasztalan lövöldöznek. 
Azon egy pár sor, melyet e nagy férfiúnak szentel V. K., 
mutat ja rendkívüli erélyét és géniejét az elterjedt hitújítás 
á r jának visszaszorításában. Ha ne talán emiatt nem lehet 
róla hü arczképet adni : ugy ér t jük a dolgot, egészen tisz-
tában vagyunk V. K.-val. Sapienti pauca.3) 

Végre, miután bujdosó á rnyaknak nevezte őket, me-
lyeknek mindenünnen menekülniök kell, hol a szabadság 
(értsd, a szabadosság) erősebb levegője fuvallni kezd ; miután 
elmondja, hogy ha már nincsenek sem Spanyol, sem Olasz-
országban — Romát kivéve — sőt legújabban Velenczét is 
kénytelenek voltak elhagyni, s hogy amerre csak mentek, 
egyszere felzúdult ellenök a sajtó és értelmesség, amer-
re csak ut jokat vették, át tér a magyarországi jezsui-
tákra , hogy a németesítés korszakában ide is besuhan-
tak. És pedig hogy Nagyszombatba a bold, primás, Ka-
locsára pedig az elhunyt kalocsai érsek vezeté be őket. 
Nem kellett nekik alattomban besuhanniok, hisz Magyaror-
szág alkotmányos uton soha sem proscribálta őket. Bezzeg 
nem szólt senki, midőn a forradalom lezajlása után Orosz-s 
Lengyel országból csapatonkint jö t tek a zsidók. Pedig ezek 
pénzt szedni, a jezsuiták pedig oktatást adni jöt tek. A kü-
lönbség mégis nagy. 

Minden ellenszenve daczára sem tudja egészen szemeit 
behunyni a kalocsai jezsuiták áldásdús tevékenysége- s ta-
nítási ügyességére, mert irja : „Nem lehet elhallgatnunk, 

A nagy érsok történelmi arczképe egy avatot t kéznek munkája 
alatt van. — Sz e rk. 

hogy a tanítási ügyességben csakhamar ki tűntek." Nem, — 
mert a közvélemény döntött már tanrendszerök felett. Nem,. 
— mert a szülők nem tudják eléggé magasztalni őket azon 
eredmény miatt, melyet gyermekeik az erkölcs- s tudomá-
nyokban tettek vezetésök alatt. 

Többet is írhattam volna még a tárczaczikkről, de már 
ugy is többre terjed czikkem, mint amennyire terveztem. 
Különben V. K. igéri hogy még kedveskedik olvasóinak né-
hány adattal, melyeket a bécsi lapok a jezsuiták történetéből 
idéztek ; meglehet, ha időm lesz, majd szemügyre veszem 
azokat is. — m — 

SZŰCS, nov. 14-én. (A B. szombathelyi kerület 1866 
évi őszi gyűlésének jegyzőkönyve.) Ez évi koronánk meg-
tartása végett Szűcsön jö t tünk össze nov. hó 14-én. — Test-
véri lelkünk úszott az öröm tiszta érzelmeiben, midőn lát-
tuk, hogy a kellemetlen idő, s a megromlott u tak daczára is 
teljes számmal üdvözölhetjük egymást ! — mert ebben azon 
nemes érdekeltségnek bizonyítékát ismerjük fel, melylyel a 
társulási szellem horderejét felfogva, örömmel gyülekezünk, 
hogy igy közösen eszmecsere ut ján is figyelemmel kisérjük 
azon sokféle érdekek és követelményeket, melyek egyházunk 
életében időszakonkint oly sűrűen felmerülnek. 

Mindenekelőtt, minthogy minden jó onnét felülről szár-
mazik a világosság atyjától, Isten házába siettünk, ahonnét 
sz.-miso hallgatása, és a Szent-lélek segitségül-hivása után a 
plébániai lakba vonultunk ; — hol tanácskozmányunk ke-
rületi esperesünk elnöklete alatt megkezdődvén, annak 
pontjait a következő tá rgyak képezték. 

Olvastatott sz. Pá l apostolnak a galataiakhoz irt leve-
léből a Vl- ik fejezet, amit a mult őszi gyűlés jegyzőköny-
vének felolvasása és hitelesítése követett. 

Ezután felkelt a kerület jegyzője, s azon nem csekély 
veszteség fölötti közös fájdalomnak, melylyel a magyar egy-
ház boldogult prímásunk nagykér i Scitovszky János halá-
lában sújtatott, a kerületi gyűlés részéről a következő sza-
vakban iparkodott kifejezést adni. 

Kedves paptársaim ! Meg fognak bocsátani, midőn ta-
nácskozmányunk rövid folyamában egy oly bekövetkezett 
szomorú eseményre hívom fel önök részvétteljes emlékét és 
becses figyelmét, — mely talán e tanácskozmány szűk kö-
rén kivül látszik ugyan esni, — de amely a magyar egyház 
életében a jelen válságos időket tekintve, nem kis mérvű 
történelmi epizodot képez, s amely tagadhatlanul a sajgó 
fájdalomnak érzékeny húrjai t érinté minden igaz keblű hü 
magyar katholikus embernek szivében ! . . Teszem pedig ezt 
közös anyánknak a ker. kath. egyháznak szellemében ! mert 
ime az egyház történelmének világító szövétnekénél tájé-
kozhat juk magunkat egyedül biztosan, oly biztosan, mint a 
merész hajós a tenger zajló hullámai közt a rezgő delejtü-
nél ; — már pedig az egyházi történelemben olvassuk, hogy 
az egyházi gyülekezetek, voltak azok bár nagyobb vagy 
kisebb terjedelműek, a gyülekezet szemei előtt mindig azon 
magas czél, azon magas törekvés lebegett, éber és szigorú 
figyelemmel kisérni a hitélet körül felmerült mindennemű 
érdekeket, kisebb vagy nagyobb horderejű momentumokat, 
voltak azok akár tárgyilag akár alanyilag objective vagy 
subjective az egyházra közérdekűek ! — És ime kedves pap-
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társaim: fekete zászló! a halál zászlója leng Sión ormain! 
némán de fennen hirdetve, hogy egy nagy, egy nemes, egy 
jótékony élet ismét ki van az élők sorából törülve ! — amely 
életnek hosszas tartósságához annyi szép, annyi dicső, annyi 
nagyszerű remények fűződtek ! — ravatalja fölött mély 
gyászba borul a magyar egyház ! s a költővel zokogva vissz-
hangozza „csak nincs menekvés tőled irigy halál !" — E 
nagy halott nem más, mint volt biboros atyánk, magyar or-
szág primása nagykéri Scitovszky János ! — E halál csak-
ugyan sújtó a magyar egyházra épen ugy mint a magyar 
hazára ! — mert a haza jelen átalakulási vajúdásainak, her-
kulesi küzdelmeinek közepette leginkább ő benne talált ez-
redéves jogainak rehabilitátiojában a trón s a nemzet közt 
egy oly őszinte közvetitőre, aki elég bátor lélekkel töreke-
dett érvényre juttatni a nemzet elévülhetlen és megmásit-
hatlan igényeit ! törvényes jog-alapon nyugvó érdekeit ! — 
de fájdalom a haza e szép reményeit, ami őt illeti, ő magá-
val vitte a rideg sirba ! — De sújtó e halál különösen a ma-
gyar kath. egyházra ! mert ő benne a jelen válságos idők-
ben egy oly munkás és harczos vezér dűlt ki a küzdők el-
sőrendű sorából, aki nélkül valóban nem tudhatjuk, hogyan 
fognak megoldást nyerni azon nagyjelentőségű problémák, 
melyek mozgalmas korunkban a sajtót, s az elméket egy-
iránt foglalkoztatják ! s amelyek megoldása fájdalom ugy 
látszik egyházunk érdekein, hogy ne mondjam, romjain czé-
loztatnak élet-erőt nyerni! — Ilyenek a cultusok tökéle-
tes egyenjogúsítása, a paritás elve, a polgári házasság, az 
egyházi javak sequestrálása, a nevelés ügye, stb., — igen 
ezek a jelenkornak azon égető kérdései, melyek a magyar, 
de hogy minden tartózkodás nélkül szóljak, mint közelebb-
ről látszik a státus-politikát is képezik ! . . . igen a josephi-
nismus vad hydráinak ezen ujabb nemű kinövései újra kez-
dik duló fejüket emelni ! melyek ellen sikeresen és diadal-
masan csak is egy rendületlen főpap, egy oly egyháznagy 
harczolhatna és törhetne lándzsát, akire a közvélemény-
nek, a tisztelet, bizalom s a kegyeletnek nymbusa fűződik 
a nemzet minden osztályában ! és akinek gazdag áldozatai 
dúsan fognak illatozni az egyház és a haza oltárán örökké ! 

Kettős tehát a veszteség, kedves paptársak, mely ben-
nünket e nagy halott halálában ér ! — de mi nem tehetünk 
egyebet, mintha itt gyülésileg is kifejezzük afölötti mély 
fájdalmunkat ! — és tudva azt, hogy az igazak lelkei Isten 
kezében vannak, szent áhítattal kivánjuk, hogy az örök 
béke, és az örök világosság fényeskedjék neki ! és fogadjuk, 
hogy az Ur oltáránál buzgón fogunk sz. misénk áldozatában 
érette imádkozni ! valamint azért is, hogy a gyászba borult 
Sión ormain mielőbb ragyogjon fel azon jótékony nap, mely 
egy méltó prímással ajándékozandván meg ismét az elárvult 
magyar egyházat, s a magyar hazát, képes legyen magas 
missioját betölthetni." 

Ezután kerületi esperesünk a társadalmi élet egyik rut 
fekélye, a káromkodás szörnyű bűne ellen emelé szavait, 
szem előtt tartván Jézus ama mondását, „spiritus autem blas-
phemiae non remittetur" (Matth. 12. 31.) — elérzékenyült 

sziv- és lélekkel ecsetelvén ezen utálatos bűnnek mindig na-
gyobb s nagyobb mérvbeni terjedését, kérvén egyúttal a ke-
rületi tagokat, hogy mint az Ur nyájának őrei, gondoskod-
nánk módokról,melyek által ezen bün terjedésének valamikép 
gát vettethessék. — Ez érdemben átalánosan leghathatósb 
óv- és gyógyszernek találtatván, ajánltatott a gyontatószék, 
szószék, s a nép közt a magyar irodalom azon üdvös termé-
keinek terjesztése, melyek által a nép erkölcsi javulása czé-
loztatik. 

Továbbá felemlittetett, hogy némely helyeken a szent-
ség-imádás napja vagy épen nem, vagy nem illő módon 
tartatik meg, ennél fogva határoztatott, hogy ott, hol a 
szentségimádás napja van, az a lehető legnagyobb ünnepé-
lyesség és ájtatossággal tartassék ; szem előtt tartván, hogy 
ez a legméltóságosabb szentség, Krisztusnak, ami Urunknak 
valóságos teste és vére a kenyér és bor szine alatt. — Szem 
előtt tartván, hogy ez a legimádandóbb titka, középpontja 
és koronája minden egyéb szertartásoknak. Ez érdemben 
tehát, a nép ájtatos buzgalma, valódi pietása, s a jámbor 
hitélet hogy fokozódjék, s mint a Libanon czedrusa előbb 
mély gyökeret vervén erősbüljön, határozatba ment, hogy 
ezentúl a kerületi tagok ott, hol a szentség-imádás napja le-
end, megjelenjenek, testületileg karingben a sz.-misén jelen 
legyenek, mely alkalommal, hogy minden üdvösebb legyen, a 
sz.-beszédet is az Oltári-szentségről kölcsönösen és fölváltva 
a kerületi tagok közöl egyik tartandja — hogy igy a hivek 
soha méltatlanul ne közeledjenek az Ur asztalához ! mint sz. 
Ágoston mondja : „nemo illám carnem manducet, nisi prius 
adoraverit." 

Ezután a lelki gyakorlatok szükségessége tárgyalta-
tott, azoknak évenkint bizonyos naponi megtartása elhatá-
roztatott, mely napon egyedül és kizárólagosan saját lel-
künk üdvével foglalkozva, megemlékeznénk az apostol szép 
szavai- és intelmeiről, melyekben bennünket igy figyelmez-
tet : „Renovamini spiritu mentis vestrae. Et induite novum 
hominem qui secundum Deum creatus est in justitia et san-
ctitate veritatis." (Ephes. 4, 23,24.) Es csakugyan, ha magas 
hivatásunk mellett szemügyre veszszük emberi gyengesége-
inket és folytonos gyarlóságunkat, az érvek hosszas felsoro-
lása nélkül és azonnal be kell látnunk a lelki gyakorlatok 
nagy előnyét és hasznát, melyek által hibáinkat, botlásain-
kat felismerve, azoktól megtisztulva, mint az Ur szolgái uj 
sziv- és lélekkel közeledhessünk a szentek szentjéhez, és tel-
jesíthessük legszentebb kötelmeinket! — azért is főpásztori 
áldásért esdünk e szent törekvésünkre ! 

Végül a Domonkos-intézetre az évi járulékot mindegyik 
tag pontosan lefizetvén, a gyűlés feloszlott. Ujlaky József. 

Szerkesztői tudósítás. 
Hogy azon eljárásról a plébániák betöltésében, melyet ön ne-

potismusnak nevez, én pedig inkább pajtásságnak vagy canonok és ter-
mészeti törvény álal tiltott gondatlanságnak, veszedelmes, mert az if jú, a 
jóra törekvő papságban erkölcsrontó eljárásnak neveznék, nyilván szól-
junk, liabár ezt, amint ön teszi, számos példákban bizonyítja, tanácsosnak, 
czélszerünek nem tartom. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (Érkövy, üalgóczy és Kocsí nyomdájábaa)"Halpiacz és"aldunasor sarkán. í T ^ T T 
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TARTALOM : Egyházi tudósítás. — Vegyesek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
PEST, dec. 5-én. Hosszadalmasak vagyunk már, unat-

kozhatnak némelyek fejtegetéseinken, gondolván, ut quid 
perditio haec ? Ha egyes vélemények czáfolgatásával kel-
lene törődnünk, régen bevégeztük volna. De paullo majora 
canimus, mintsem egy czáfolat : azért, habár nehezebb eze-
ket irni semmint olvasni,vagy észlelni, mi mégis irni akartunk, 
ugy is Isten tudja, fogjuk-e mi, fogja-e más valaki eze-
ket, vagy ezekhez hasonlókat megirhatni ? Redimimus tem-
pus et horam. Ebben pedig minél inkább siettünk az ügy 
elevenére elérkezni, annál távolabb esett ez mi tőlünk. 

Ha egész hazában olyanokhoz szólanánk, kik velünk 
e nagy világharezban egy elvet vallva, egy czélra küzdenek, 
talán a hosszú beszédünk határait, annak hasznaival együtt, 
hamarább érnők el; de mikor a czélt, és az eszközöket 
védve, a tévelyeket is kell czáfolni, az előítéleteket oszlatni, az 
elfogultságig diadalmaskodó szenvedélyek ellen,a haza boldog-
ságára, az emberi kebel nyugalmára, a sziv nemes érzelmeire 
hivatkozni, emellett pedig még a nagy kath. elveket tisztán, 
vegyités, simitás nélkül a legjobb olvasó előtt is in stromate 
kideríteni, hogy mintegy olvasóinknak lelkéből beszéljünk,— 
a hosszú beszéd is, kivált ily tövises, nálunk még nem eléggé 
müveit tárgyban, igen rövid lesz. Mámoros öröm üdvözölte 
1848-at, nem ismert, tisztán nem is sejtett, szavakba nem 
önthető jólét ködképei övedzték azt ; mily veszélyt rej-
tenek azonban annak vallási intézkedései, mily államférfiúi, 
mily politikai ballépések, mily gyászos végzetü törvényho-
zási tévedések rejlettek azokban, a nagy meglepetésben, a 
nagy készületlenségben, nyilt szivü gyermetegségüukben rög-
tön felismerni lehetetlen volt. Most szólni akarunk, do olva-
sóink nincsenek-e kedvezőtlenül hangolva? Valóban bátor-
ság kell hozzá, hogy ennek hallására a roszul hangolt olvasó 
az ö elfogultságában még inkább el ne foguljon. De béketű-
rés ! Az előbbi levelek C3ak előkészítésül szolgálhattak a 
jelenleginek. 

Nem a haza van az alkotmányért, hanem az alkotmány 
a hazáért, nem a haza levén az alkotmánynak, hanem az al-
kotmány a hazának a jólétre eszköze ; a kedvezőtlenül han-
golt olvasóhoz kendőzetlenül kell szólanunk. A hazafiság 
parancsolja ezt, hogy segitsen magán a haza, mig segíteni 
idő van, és ha segíteni akar. — Csak a vallásiakról szólunk. 

1.) Az 1848-i alkotmányozók a kath. egyháznak akar-
tak az egyháziakban törvényt szabni, az egyházba tisztán 

politikai ágenst behozni. Mi inkább egyházi, mint a püspökök 
kineveztetése, s e kineveztetésnek módja? Erről intézkedett 
az 1848-i törvényhozó. Politikai körén túl kapott tehát, oly 
tárgyról, oly érdekről hozván törvényt, mely az állami tör-
vényhozáshoz épen nem tartozik. És ezt épen akkor tette, 
mikor legtöbb szó van az egyház és az állam kölcsönös el-
válásáról,mikor az 1848-i törvényhozás ez elválást kimondta s 
tettleg megkezdte. Távozni látszott az egyháztól, s mégis az 
egyház terére lépett, mondva: egyház! én nem ismerlek, de 
püspökeidet én választom. Ily elválás csak korlátlan gazdál-
kodás az egyházban, amit az egyház soha el nem ismerhet. 
Mi elválást, szakadást a két hatalom között nem hirdetünk ; 
de hogy a politikai hatalom a tisztán egyháziakról törvényt 
nem hozhat, azt dogma hirdeti. 

Az egyház dogmája az : a megváltási rend önmagá-
ban független maradjon, Krisztusnak jegyese, az ő termé-
szetfölötti körében, királyi függetlenségben legyen és mű-
ködjék. E dogmát az egyház váltig védelmezte, nem adhat-
ván fel azt soha és soha, mert különben saját jegyesét, 
Krisztus Jézust tagadná meg. Non estis de hoc mundo, re-
gnum meum non est de hoc mundo, azaz : az én egyházamban 
világi joghatóság nem rendelkezhetik, amely hatalom ren-
delkezik, az tőlem van, s én azt nektek adom. Sicut misit 
me vivons pater et ego mitto vos, — - accipite Spiritum 
Sanctum, stb. 

Immaculata sponsa, nem csak azt jelenti, hogy bün-
szeny nincsen rajta, hanem azt is, hogy semmi állami hata-
lom nem uralkodhatik rajta, vagy benne, s ami becsúszik, 
betolakodik, az visszaélés, az nyomás, az üldözés. 

Élnek némelyek a világi rendből az egyház közigaz-
gatási körében némi jogokkal, például a kegyuraság : e jo-
gok egyháziak, az egyháztól adatnak, szereztetnek, az egy-
ház javára gyakoroltatnak, s azért mindig biztosíték mellett 
adatnak. Mint világi, azért, mert világi, az egyházban más jo-
gokkal nem élhet, semmint a hivek szoktak élni; a közigazga-
tásban, hatóságban magától semmi jogokkal nem bir. 

1848-nak törvényhozói nem kértek az egyháztól jo-
got, hogy neki törvényeket szabjanak, magok léptek, világi 
törvényhozók, világi jellegökben, az egyház természetfölötti 
körébe, világi joghatóságukkal határozván, megszabván, — 
mit ? talán a vallásközötti érintkezési módot ? nem, hanem 
miképen fognak választatni az egyház püspökei, méltósá-
gai, kik fognak ezen kinevezésekbe törvényesen befolyni, 
kik fogják azt okmányozni, kik fogják a püspököt az egy-
házba behozni, a hiveknek a föpásztort bemutatni. Ily egyházi, 
tisztán vallási térre léptek ama törvényhozók, épen azon cse-
lekedetben, melylyel a kath. egyháznak az elszakadást meg-
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izenték. Ne említse ezekre senki, hogy ezelőtt is igy történt. 
Igaz, de az ezelőtti és mai állami helyzetek között olyan kü-
lönbség van, mint az ,igen' és ,nem' a ,tisztelem' és megve-
tem' között; elválás ezelőtt nem volt. 

Magasztosabb, nagyobb horderejű, tisztábban egyházi 
ügy nincsen az egyházban, mint a püspökkinevezés, 
inde vita, inde mors, itt van az egyház királyi méltóságának 
a jele az ő természetfölötti körében, itt szolgaságának az 
első láncza is. 

A püspök a kormányzó atya, ő a szülő anya, ki körül 
kell gyülekeznünk, hogy általa a romai pápával hit és egy-
házi egységben élhessünk, a igy Krisztus Jézushoz ér-
hessünk. 

Jogot tulajdonított magának az 1848-i törvény-
hozás, amit jogosan nem tehetett, ezt is nem egyházi, 
hanem világi indokból, s váljon az egyház javára-e ? meg-
mutatta abban, hogy az egyház fejéről az ős alkotmányos 
koronát levette, megmutatta abban, hogy magának az egy-
házban minden előleges tanácskozás nélkül, teheti-e ezt ? jo-
got tulajdonított. Így az egyházban soha nem szereztetnek 
sem hatósági sem rendi jogok. 

Ha még vegyes tárgyat választott volna az 1848-i 
törvényhozás, melyben az egyházat érzékenyen sújtja, vala-
hogy rendbe jöhetnénk ; de ama törvényhozás nemcsak 
tisztán egyházi, hanem az egyházban a legmagasabb tárgyat 
szemelte ki, hogy róla intézkedjék, — tárgyat, melyben az 
egyház polgári szabadsága és nemessége gyökeredzik. 

Első, és legsúlyosabban végzetteljes lépés az 1848-i 
törvényhozásnál, mely egészen napfényre hozá, mily ellen-
séges, vagy mily tévúton járó indulattal viseltetett a kath. 
egyház iránt. Nagyobb ellentét azon 1848-i törvényhozás és 
a kath. egyház dogmája, fegyelme között sehol sem tűnik 
ki, mint mikor a polgári törvényhozás a szent zsinatok tár-
gyát saját zöld asztalára vonszolja, mint mikor politikai 
ágenst dob be az egyházba épen akkor, midőn az elszakadást 
decretálja. Ez liiba, ez törvényhozási túlkapás, ez államfér-
fiúi tévedés volt. A helyzetek tehát in radice kivánnak 
orvoslást, mert 1848-nak ezen intézkedése, a tárgynak oda 
nem tartozása miatt, canonice és politico semmis. 

2.) Igaz, Magyarországban az apostoli királynak joga 
van püspököket és egyházi főméltóságokat nevezni. E jog-
gal bir a magyar király nem amiatt, mert király, hanem mert 
a romai szentszék, mely minden egyházi jognak forrása, 
ezen előjoggal a magyar királyt felruházta. A királyi hata-
lomban nem foglaltatik bent, hogy ö kath. püspököket ne-
vezzen, mert a fejedelmi hatalom Istentől a természeti rendbe 
a teremtéskor letett, és földi czélokra hivatott hatalom — 
azon kinevezési jogot a pápa adja, — s e jog külső disze ma-
rad a koronának, a korona immanens jogává soha át nem 
változik, — követi a koronát, de a koronával ugyanazonossá 
soha nem lesz. E jogot mindig mindenütt a pápa adomá-
nyozta ; miután pedig a pápa politikai jogokat nem adomá-
nyoz, azon jog egyházi, — indoka, czélja szinte egyházi, gya-
korlata a király lelkismeretében az egyház javára levén 
utasitva, kiszabva, rendeltetve. Az 1848-i törvényhozás eze-
ket polgári tárgy gyanánt vette, s bennök a királylyal osz-
tozkodott, sőt ennél is többet tett j mert azon jogoknak gya-
korlatát a királytól elvette és a ministeriumba áttette. 

3) Az alkotmányok a király és a nemzet közötti kölcsö-
nös egyezmények, szövetségek. Valahányszor szó van az 
alkotmány változtatásáról, ebben csak kölcsönös egyetér-
téssel intézkedhetnek, másképen az államcsin és a forrada-
lom bűne jön elő. A király és nemzet pedig csak saját állami, 
társadalmi, vagy is világi ügyeikről intézkedhetnek, s meg-
osztathatik a király hatalma a nemzettel, mint minden al-
kotmányban megosztatik, vagy a királyi hatalom gyakor-
lata egészen a nemzet kezébe tétethetik le, mikint ez a fe-
lelős, parlementaris kormányu alkotmányokban van, — arról 
van, arról lehet az ily alkotmányozásoknál mindenkor szó, 
amit a királyi hatalom, mint királyi bir, vagyis ami az állam 
köréhez tartozik. Erről ők, és csak is ezekről törvényhozók. 
Amit a korona az egyháztól bir, ami egyházi, abban a király 
és a nemzet önmagoktól nem osztozkodhatnak, annál ke-
vésbbé, hogy az a nemzet kezébe egészen letétessék, mely al-
kotmányával az egyházra nézve már nem a régi, hacsak 
erre a pápa, aki azon jogokat adta, be nem egyez. Amely 
egyházi jogokat a pápa a királynak, vagy ha ugy tetszik, 
a királyi koronának adományoz, azt nem adományozza egy-
szersmind a nemzetnek. A nemzet királyának, a nemzet ki-
rályi koronájának adományoztatnak azok, nem pedig az ily 
királyt, ily koronát biró nemzetnek. A király és nemzet, a 
korona és ország egy erkölcsi személyiség, de két rész, 
amit az egyik bir, nem birja a másik, ami az egyiknek ada-
tik, nem adatik a másiknak. A szentszéktől adományozott 
egyházi jogok a korona ékei lesznek, de a korona immanens 
jogaivá soha nem válnak, tehát a király és nemzet között meg-
osztásnak tárgyai nem lehetnek ; a korona, bár mily egyházi 
jogokkal ruháztassák is fel a pápától, mindig csak saját kül-
detését tart ja meg : kormányozni a polgári társadalmat, gon-
doskodni a földi jólétről. Erről lehet a királynak és a nem-
zetnek egyezkedni az alkotmányozásban, nem pedig az egy-
házi jogokról, mely az alkotmányozásban a politikai hata-
lomra nézve idegen tárgy, kivált ha eme alkotmány a kath. 
egyházat, mint egyetlen igazat, tagadja. 

Itt az 1848-i törvényhozás, mikor az apostoli czim 
alatt ismeretes jogokat a nemzettel nemcsak megosztotta, 
hanem az apostoli jogok gyakorlatát, mint a többi korona 
jogainál történt,egészen a nemzet kezébe áttette, oly tárgyról 
intézkedett, mely az ö körén kivül állott, polgári törvény-
hozói hatóság levén, tisztán egyházi jogok átvételéről ren-
delkezett anélkül, hogy aki azokat a királynak adta, meg-
kérdeztetett volna, átadja-e a másiknak is? Mondjuk: ,át-
vételéről rendelkezett',anélkül,hogy az egyháznak az e jogok 
u j birtokosáról azon biztosítékot adná, melyet az 1848 
előtti kath. alkotmány nyújtott. ,Nyújtott, ' nem mint ezen 
alkotmány 1791 óta a kívülről benyomuló protestáns, a be-
lülről pusztítva rágó josephinus elvek nyomása alatt nyúj-
tott ; mert bizony a kath. alkotmányon ejtett seb régtől vér-
zett, s vérzését csak a király ajtatos lelke csillapította épen 
azon mértékben, amint ajtatos volt; biztosítékot nyújtott 
tehát az 1848 előtti alkotmány, amint az sz Istvántól adatott, 
föntartatott, amint a kath. fejedelmek által még a legmosto-
hább viszonyok között is, milyenek a hazai belvillongások 
voltak, mindig tiszteltetett, s amint lehetett, érvényesittetett. 

Nem lehet itt mondani, hogy amit bir a korona, bir a 
nemzet is, mert a korona és a nemzet, mint kormányzó és 
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kormányzott, hatalom és alattvaló, nem egy. Azé és annak 
kezében maradnak az egyházi előjogok, akinek adattak ; ha 
némi részletes, vagy épen egészbeni átruházás lenne azokra 
nézve kívánatos, kivált ha az, ama jogok gyakorlására 
lényegesen uj, eddig nem volt befolyással volna, az adományo-
zónak kell megkérdeztetni, beegyez-e eme átruházásba, 
eme lényeges uj befolyásba ? Lényeges változások, lé-
nyegesen, sőt egészen u j helyzetek beálltával első a 
kérdés, átmehet-e az egyházi jog ezekre is? Hátha a be-
állott helyzetele nemcsak ujak, hanem egészen ellenkezők, 
sőt bevallottan, már a tapasztalás által is bebizonyitottan 
ellenségesek ? 

Nem szükséges, hogy ezen u j helyzetek az előbbiekkel 
bizonyosan, kétségtelenül ellenkezők, ellenségesek legyenek, 
elég, ha valószinüen ilyenek, már megvolna a kötelesség a 
pápához kérdést tenni, állnak-e a régi jogok ezen valószi-
nüen uj, valószinüen ellenkező, vagy ellenséges helyzetekben 
is ? mert amennyire terjed eme valószinüség, annyira növek-
szik a kétség is azon jogokról az uj helyzetekbon. De az 
1848 által előteremtett helyzetek nemcsak valószinüen ujak, 
hanem bizonyosan azok, sőt az előbbi helyzetekkel, melyek-
ben azon jogok állottak és gyakoroltattak, ellenkezők, ellen-
ségesek ; mert az 1848 előtti helyzetek kath. állam voltak, 
melyben a kath. religio uralkodott, a canoni jog, az egyház-
nak minden jogai, szabadságai a kath. religiora fektetett al-
kotmány által egészen biztosítva valának: 1848 utáni helyze-
tek pedig a kath. religionak egyenlősítése a többi vallásfeleke-
zetekkel, sőt, miután már a zsidó emancipatiot is f. é. febr. 
23-án kimondták a magyar országgyűlésen, az 1848-i hely-
zetek bevallott religio nélküli állam, nem ker. állam, a 
kereszténységet tagadó, mert a kereszténység tagadását, a 
zsidóságot, az állam benső szervezetébe befogadó állam. A 
kereszténységet bevallani és tagadni, nemcsak uj, nemcsak 
ellenkező, hanem ellenséges is ; a kath. religio uralkodása és 
ezen uralkodásnak megszüntetése nemcsak u j , nemcsak 
ellenkező, hanem ellenséges is ; kath. állam, és minden 
religio nélküli állam nemcsak uj, nemcsak ellenkező, hanem 
ellenséges helyzetek. Hol a kath. egyház minden jogai, hol 
a canonok minden határozatai polgárilag is érvényesek, — és 
ismét, hol a kath. egyház jogai a zsidó vallás, vagyis a 
kereszténység kitagadásának kedveért kitagadtatnak, hol a 
canonok a polgári életben érvényteleneknek nyilváníttatnak, 
e két helyzet, egymással összeviszonyitva, nemcsak uj, hanem 
egymással oly ellenkező, oly ellenséges, mint az ,igen' 
és a ,nem,' 

Atmehet-e tehát az egyházi előjog ezen uj, ezen ellen-
kező, ezen ellenséges helyzetekre anélkül, hogy a pápa 
megkérdeztetnék ? a fogalmak, aki a canoni jogot csak a 
küszöbről is köszöntötte, mindenkinek mutatják. A kétke-
dés megszűnik, a bizonyosság beáll. Minden adományozott 
előjog addig áll, mig azon helyzetek és személyek állanak, 
akiknek és amelyekben adattak ; hol a személy megszűnik, 
vagy a helyzetek lényegesen mások, az adományozó meg-
kérdeztetése okvetlenül szükséges ; hát ha a helyzetek 
nemcsak lényegesen mások, hanem, mint az ,igen' és ,nem,' 
ellenkezők, ellenségesek ? A tárgyilag-személyes (realia 
personalia, personae ratione rei collata) előjogok soha nem 
ruházhatók át másra,sem meg nem oszthatók. Reale personale 

privilégium például az, hogy az esztergomi főmegyében ,a 
reservatis- feloldozhatok, mivel ez mint egyetemi tanárnak 
adatott, ratione rei, quae est munus professoris ; e jogokat 
én senkivel meg nem oszthatom, még utódomra sem ruház-
hatom át. Legyen példa Italia is, hol Viktor Emanuel nem 
birja a nápolyi, toscanai, modenai, parmai, lombardiai, velen-
czei volt fejedelmek által birt püspökkinevezési jogokat, 
melyeket birtak a volt fejedelmek ; ha ez átruházható volna, 
az ezidei bécsi békekötés intézkedik vala erről is, pedig Viktor 
kívánja, hogy ezen uj tartományokban is nevezzen püspö-
köket ; de Ferencz József felséges királyunk e jogot, épen 
mivel egyházi, Viktorra át nem ruházhatta. Elveszthette, 
lemondhatott rólok, de másnak nem adhatta, visszaestek 
azok arra, akitől adattak, a pápára. 

Kath. államban, kath. apostoli király kapta a püspök-
kinevezési jogokat : 1848-ban nem kath. állammal, nem 
kath. kormánynyal, ennek nem kath. ministeri személyze-
tével megosztattak, sőt a nem kath. kormányra, mely a nem 
kath. kamarának képviselője, kivonatja, a gyakorlatban 
átruháztattak. Ez az, amiről mi azt állítjuk, hogy a törvény-
hozásnak illetéktelen cselekedete volt, s igy magától semmis 
politico és canonice. Mondanák : a királynál vannak azon 
jogok most is : igaz, de a parlamentaris kormányu alkot-
mányban a király uralkodik, de nem kormányoz, birja a 
jogokat, de nem gyakorolja ; mi a jog gyakorlat nélkül ? 
mi a gyakorlat jog nélkül? az fictio, mint Deák Ferencz 
ez évben febr. 22-én in. Bartal György által védett jogfoly-
tonosságra, melynek a gyakorlat meg nem felel, válaszul 
adá, — a gyakorlat jog nélkül pedig merő jogtalanság. Ha 
tehát az apostoli jogok, ezeknek gyakorlata nélkül, a király-
nál maradnak, e jogok merő fictio lesznek; miután azon 
jogok gyakorlata a ministeriumban lesz, e gyakorlat, jog-
talanság lesz : mindkettőn in radice orvoslást kell tenni. A 
világi törvényhozás 1848-ban gondolta, hogy neki mindent 
szabad, ez volt a tévedés. Az állam nem egyház, az egyház 
nem állam. 

4) Ha a helyzetek, ha a körülmények ugyanazok, az 
ily jog-megosztásba, vagy épen átruházásba a romai pápa, 
vagy nyiltan vagy hallgatag, bele szokott egyezni, s nyílt 
szavával, vagy látván, mi történt, hallgatagságával, ami a 
megosztásnál, vagy a jogátruházásnál érvénytelen volt, 
érvényre szokta emelni. Ha tehát az 1848-i törvényhozás, 
kimondva, hogy a kath. religio oly uralkodó lesz, mint volt 
1848 előtt, a kath. egyház jogai az államban és a jus cano-
nicum oly sértetlen lesz, mint 860 évig volt; az apostoli 
jogok megosztását a nemzettol,vagy épen azok gyakorlatának 
átruházását a szentszék szó nélkül hagyva, a megosztást, az 
átruházást hallgatag megerősítette volna, s minden maradna, 
mint régen volt, nehézséget senki sem tenne. De az egyházi 
jogok megosztattak avval, aki az egyházat, mint egyedül 
igazat, szóval tettel tagadja ; a jogok gyakorlata annak 
kezébe tétetett át, aki nemcsak a kath. religioról, hanem, a 
zsidók emancipatiojában, vagy inkább, miután a zsidók 
eddig is nem szolgák, hanem urak voltak, a zsidó és ker. 
vallás foncsorolásában (amalgama) a ker. religio jellegéről is 
lemondott: erre ki kell mondanunk, hogy az 1848-i törvény-
hozás oly jogokat tulajdonított magának, melyeket ő maga 
magának nem adhatott, melyeket, ha a királytól is adattak 



volna neki, a pápa közbelépése nélkül érvényesen át nem 
vehetett ; intézkedett tisztán egyházi tárgyról, mely egészen 
az ö körén kivül esett. Minden törvény érvényének 
első feltétele, hogy a tárgy a törvényhozás illetőségéhez 
tartozzék. II. József császár is felmentette az egyetemi 
tanárokat a breviáriumtól, felmentése semmis volt, mert a 
császár e tárgyra illetéktelen törvényhozó volt. Igy van ez, 
csekély véleményünkkel, az apostoli jogok megosztásával, 
vagy átruházásával is : a király, ha akarta volna is, meg 
nem oszthatta, annál kevésbbé átadhatta, mivel e jogok a 
koronának nem immanens jogai ; a kamara pedig el nem 
fogadhatta érvényesen, akár politice, de leginkább, ha cano-
nice tekintjük. 

Emlékezzünk, mi czélra szoktak adatni a pápától az 
egyházi jogok, s jól vizsgáljuk, kivel osztattak meg azon 
jogok, kinek kezébe tétetett át azoknak gyakorlata ? s talán 
még tisztábbra jöhetünk. 

5) A szentszék szívesen ád világiaknak némely egy-
házi jogokat, különösen a fejdelmeknek. Ez az ő bizodal-
mának, jó szándékának tanúsága a világiak, különösen a 
fejedelmek iránt ; nem is bizonyíthatom be inkább bizalma-
mat senki iránt, mint mikor őt házamhoz felveszem, nyilt 
ajtót engedvén neki házamba. Mondják, hogy ezt az egyház 
uralkodási vágyból teszi. Ezt mondta Voltaire, D'Alembert 
után t. B. M. ur is. Különös uralkodási vágyam lehet nekem 
oly cselekvényben, mely által jogaimról részben lemondok, 
hatalmamat mással megosztom. Jogaim lemondásában, ha-
talmam átruházásában annyira különös uralkodási vágytól 
inditathatom, hogy eredménye hatalmam gyengülése, mert 
önkénytes kisebbítése. De legyen bármi , növeszsze az 
egyház az ő uralkodását, mikor magára másnak jogokat ád, 
mikor hatalmának átruházható részét másokra átruházza, 
hatalom növekedésének a világon mindig a jogfoglalás, a 
liatalommegkaparitás volt jele, záloga : az egyház mégis 
jogokat adományozott, de soha föltétel nélkül, soha a hely-
zetek biztositéka nélkül. 

Ez volt zsinórmérték az egyházi jogok adományozá-
sában, ez az átruházás helyeslésében is. XVI. Lajosnak 
elsőszülött jogai az egyházban megmaradtak 1789 után is, 
mert az emberi jogok elmélete eleinte gyakorlati alkalmazás 
nélkül maradván, az egyház trónfosztatása törvényhozásilag 
ki nem mondatott : nem mentek által pedig e jogok sem 
Robespierre, sem a directoriumra, sem a consulatusra, sem 
I. Napoléonra. Átmentek erre, de a concordatum után ; nem 
mentek pedig át Németalföldön, nem Belgiumban a királyra, 
— s miért ? mert a szükséges biztositék nem volt meg. 

E biztositék nem más, mint annak részéről, aki e 
jogokat felveszi, elvállalt kötelezettség magára és utódaira 
nézve, hogy az egyházi jogokkal soha az egyház kárára, 
mindig az egyház javára fog élni. Fog-e élhetni, bevált-
hatja-e adott szavát, azt az egyház a körülményekből itéli. 

Ily biztositék volt sz. István király, és az ős magyar 
alkotmány : változtak a királyok, kivált az idegen házak 
korszakában, de a helyzetek azok maradtak, a király jó 
akaratjáról a nemzet, a nemzet jó akaratjáról a király bizto-
sitott, mind a kettőről pedig a kath. alkotmány, a kath. 
nemzeti élet. Amikor a király eltért e szándéktól, a nemzet 
vi&szahivta őt kötelességére, például a törvény : bénéficia 

ecclesiastica tantum ecclesiasticis conferantur; mikor a nem-
zet hatalmas fiai megfelejtkeztek kötelességeikről, vissza-
hivni igyekezett őket az apostoli király, például, a reforma-
tio első korszakában, és mikor a katholikusoktól erőszakkal 
elfoglalt templomokat a kath. cultusnak visszaadatni ren-
delte, s ezt a linczi békekötésben és a Tökölyi, Rákóczy bel-
háboruk után tartott országgyűléseken is beokmányoztatta. 
Az apostoli király buzgósága nélkül egész Zemplén, Gömör, 
Zólyom, Szepes, Trencsén megyében talán máig is missiói 
állapotban, kápolnákra szorítva lennénk, mert a Tökölyi, 
Rákóczy hadjáratokban, amerre átvonult a felkelők hadse-
rege, legelőször a kath. templom foglaltatott le s prot. pástor-
ral láttatott el. A törökről mondják,hogy hova lábát teszi, ott 
hét évig nem terem semmi : hova Bethlen, Tökölyi, Rákóczy 
hadai hatottak, ott a kath. cultus megszűnt, a kath. egyház 
pusztult. 

Ha tehát 1848-ban az ős alkotmány maradt volna, 
benne a kath. egyházra nézve a biztositék is meglenne, hogy 
az apostoli jogok, bár hol legyen azoknak tettleges gyakor-
lata, mindig az egyház javára fognak gyakoroltatni. Saját 
függetlenségének elnyomására, saját isteni szabadságának 
elfojtására, szóval, saját kárára az egyház soha semmi jogo-
kat nem adott, és ahol jogokra hivatkoztak, azokat nem 
tűrte, el nem ismerte. 

6) Ad-e, adhat-e az 1848-i alkotmány a mai viszonyok 
között, melyeknél azonban még mostohábbak is jöhetnek, 
a kath. egyháznak biztosítékot, hogy az apostoli jogok min-
denkor az egyház javára fognak gyakoroltatni ? határozot-
tan ,nem'-mel kell felelni. Szeretnők, ha valaki az elég-
séges biztosítékot kimutatná, mert mi ilyent sehol, sem-
miben sem találunk. Ez alkotmány cultusokat ismer, de me-
lyiket vallja, ezt nem mondja ; hogy a kath. egyház függet-
lenségét tisztelné, szóval sem nyilatkoztatta ; hogy szabad-
ságát sértetlenül hagyná, erről sem biztosithat semmi. Ha 
mindezt is biztositaná, arra mégis, hogy a ministerium az 
apostoli jogokkal éljen, más biztositék is kivántatik, t. i. 
hogy ezen jogokkal nem fog az egyház kárára élni, s ha 
így visszaélne, módnak kellene lenni, hogy e visszaélés ká-
ros kinövéseit megakadályozhassuk. Oly ministerium, mely-
nél nincs szabály a kath. religiora nézve, e biztosítékot meg 
nem adhatja. Iskoláinkat elfoglalta, egy nagy érsek által 
alapított, egy nagy király által apátságok, prépostságok ja-
vaival gazdagított egyetemünket a protestánsokkal megosz-
tani akarta, sőt, elszakítva a kath. egyháztól és religiotól, 
protestánssá tenni akar ja , az iskolákból a kath. religionak 
uralkodását kizárva, ezeket vegyes felekezetüekké téve, 
ezeket is elrontani szándékozik. Mondják, békét keres ez 
uton a törvényhozás ; hol jogok sértetnek, hol a kath. szü-
lők lelkismerete elnyomatik, ott nem lehet békét lelni. Végre 
a concordatumot, mely 1855-ben köttetett, becodificálja-e ? 
nem tudjuk, de hogy semmi concordatumról nem akar tudni, 
az széltében beszéltetik. Mai időben pedig csak ez lehet jogi 
állásunk. Vagyunk tehát a törvényhozás és a ministeri sze-
mélyzet kényekedvének átadva. Jog nélkül állni, másnak 
kényére átadva lenni, annyi, mint az 1848-i állapotokban 
az egyház függetlenségéről, szabadságáról, kivált az apo-
stoli jogok üdvös gyakorlatáról semmi biztosítékkal nem 
birni. Igy menjünk a jövőnek ? Amit a kath. religio leron-



tására eddig tehetett, megtett ; mit tehet, mit teend tovább ? 
első tetteiben mutatta. Ez ellen biztosíték ma nincs. 

Miután tehát az 1848-i törvényhozás az apostoli jogo-
kat, a koronával tett megosztás alkalmával, átvette, — mi-
után azon jogok gyakorlatát felelős ministerének kezeibe 
letette, mire fog ő élni e jogokkal, az előzményekből Ítélve, 
nem nehéz megmondani. I t t tehát nemcsak az apostoli jogok 
megosztatásának, vagy épen a gyakorlatra nézve egészeni 
átvételének politice és canonice jogos vagy nem jogos, ér-
vényes vagy nem érvényes cselekvénye forog kérdésben a 
lelkismeretek megnyugtatására, a kath. lelkek függetlensé-
gének, szabadságának, és amire az egyház oly féltékenyül 
őrző szokott lenni, a természetfölötti, megváltási rendnek 
megvédésére, — hanem a kath. egyház minden jövője, min-
den jogosultsága e hazában. Hogyha ezt a törvényhozók 
közöl sokan át nem látják, átlátják, akiknek a törvényho-
zásnál tudni kell, ha ketten is, ha hárman is. Es talán itt 
van a rejtélynek nyitja, hogy mikor mi félelmeinket, aggo-
dalmainkat oly tárgyilagos érvekkel igazoljuk, akiknek kö-
telessége volna minket megnyugtatni, aggodalmainkat, nem 
hitegetéssel, hanem tárgyilagos érvekkel szétoszlatni, ők ezt 
szorgosan kerülve, a hazafiság, az alkotmányosság bájaival 
kecsegtetnek, vagy a hazafiatlanság, alkotmány-ellenesség 
rémeivel megfélemlíteni törekednek, csakhogy vakon men-
jünk a jövőbe, engedjük át az egyházat, melyről égre és po-
kolra szóló felelősség nyom minket, a vallásnélküli ministe-
riumnak, mely talán, hogy derekasságát bebizonyitsa, val-
lásnélküliségét fogja legelőször is velünk éreztetni. Elég ön-
tudatunk van a hazafiságról, s épen azért szólunk, mert a 
hazát szeretjük : a csábitások nem fognak rajtunk, a megfé-
lemlitési törekvések sikeretlenül fognak visszapattanni tő-
lünk. A „P. Napló" (275 sz. 30 nov.) egy czikket hozott az 
iskolákról, avval czáfolja t. Schwarz Gyula, Riedl Szende 
stb. tanterveit, hogy a protestánsoktól az iskolákat elvenni 
nem lehet, a kath. iskolákat pedig ugy is a kormány birja ; 
hogy pedig a püspökök befolyása ne ártson, mondja, hogy 
erről a parlementaris törvényhozás és a sajtó gondoskodni fog. 

7) Véghetetlen az, amiben a kath. egyház az állammal 
Magyarországban érintkezett. A kölcsönös befolyás szálait, 
pontjait elszámlálni, sulyját mérlegelni nem lehet. Egymást 
ápolták, az egyház a hazát, a haza az egyházat, a papság 
hazafias, a hazafi katholikus volt, az egyház és haza, öregebb 
és fiatalabb testvér egy házban. A király és magánosak fek-
vő birtokkal ellátták az egyházat, az egyház fekvő birto-
kainak jövedelmeiből gazdagította a nemzetet, iskolákat, 
egyetemet, kórodákat, minden közhasznú intézeteket emel-
ve, alapitványozva, vagy segélyezve, minden közszükség 
enyhítésére teli marokkal első sietve, sőt, amit a török és a 
belháboruk elpusztítottak, a felsőbb nemességet a birtokban 
újra megalapítva, a pór és alsó nemesi családokat a kihalt, 
vagy a hazáért és királyért elvérzett régi családok helyébe 
az egyházi javak jövedelmeiből felemelve, gazdagítva, szá-
zadokra ismét biztosítva, a hazát szellemileg nevelte, mű-
velte, anyagilag, ami hivatása sem volt volna, ujjá szülte, 
megerősítette. Katholikus volt az ország, hazafias a kath. 
egyház. Popule meus ! quid feci tibi ? aut in quo contristavi 
t e ? responde mihi, mondhatja a kath. egyház az 1848-i 
alkotmányozókhoz, midőn ezek az idegen, külföldi kormány-

formákat, melyek a kath. egyházat a tróntól megfosztották, 
minden vallásosságot letettek, majmolva, mit bírtak a ma-
gyar egyház-állami szövetségben, nem becsülve, kimondták : 
,a kath. egyház Magyarországban egyenlő a többiekkel' 
tehát az ország az egyházzali szövetséget elszakítja, s ez 
irányban xnenend. 

De mindezen stirüen érintkező pontokban 1848-ig a 
kath. egyház, az apostoli jogokra nézve, biztosítva volt 
mert az ős, a több százados jó akarat megvolt. A kormányzó, 
jó akarata a püspökre sokat bízott ; de ha rosz akarat jön 
ugyanazon jogok birtokába, nemcsak semmit sem fog a 
püspökre bizni, hanem a püspök joghatóságát zavarni, aka-
dályozni, zilálni fogja. A „P. Napló" jól mondta, hogy a 
püspökség befolyásának meggátolására gond lesz fordítva. 
A jó akarat, mivel bizodalommal van, ott sem avatkozik be, 
hol joga volna ; a rosz akarat ott is beavatkozik, hol a 
beavatkozásra semmi joga sincsen. II. József emberei nem 
voltak jó akarattal, mennyibe avatkoztak ? E század első 
három tizedében a bécsi kormánynál hagyományos josephi-
nus, vagyis a kath. egyház iránt rosz akarat volt, mily 
nagyra nőttek a királyi intézvények in publico-ecclesiasti-
cis ? Az egyház az államban majdnem elveszett, a jus cano-
nicum csak az iskolában volt ismeretes. Es ez az irány, 
melyben 1848-i törvényhozást a kath. egyházra nézve 
tovább folytatni akar ják. Az egyház és állam számtalan 
pontokon kölcsönös hatással érintkeztek, most mindezt fel-
oldani fog ják , hogy az elméletileg kimondott szakadás 
végrehajtassék, de amivel a kath. állam 1848-ig rendelke-
zett, avval 1848 után is rendelkezzék. 

A josephin név alatt ismeretes kormány-rendszer, mily 
csapást hozott az egyházra, kiki tudja ; pedig e rendszer az 
ö kitűnő kath. kegyúri jogaira hivatkozott, amit tett, az 
egyháznak adott kedvezmény alakjában tette : mily csapást 
hozhat az 1848-i vallásbeli kormány-rendszer, midőn kegyúr 
nem lévén, mégis mindazt akar ja tenni, amit a kegyúr tett, 
nem az egyháznak adott kedvezmény ürügye s szine alatt, 
hanem hogy, mint mondja, az egyház ellen biztosítsa magát, 
tehát az egyház iránti bizalmatlanság, ellenszenv rugójától 
löketve. Hova vezethet, mire ragadhat el ily bizalmatlanság, 
ily nem indokolt ellenszenv ? az okosak előtt nem titok. 

8) Hasztalan volna az ellenvetés is, mintha 1848-nak 
vallási intézkedéseiben csak az apostoli czim jogainak alkot-
mányos gyakorlata alapíttatnék meg, hogy valamint 1848 
előtt alkotmányosan gyakorolta a király az apostoli jogokat, 
ugy 1848 után is alkotmányosan gyakorolja. Ezt vetette 
ellenünk tek. B. M. ur . ]) 

Hasztalan ez ellenvetés, mert az 1848 előtti alkotmány 
katholikus volt, az 1848 utánit pedig alkotói sem fogják 
katholikusnak mondani. Ha tehát alkotmányos uton 
gyakorolhatta 1848 előtt a király az ő apostoli jogait, az 
egyházzal igen barátságos módon gyakorolta, egyházias 
volt a nemzeti élet, nemzeties, hazafias volt a kath. egyház 
Magyarországban; nem következik, hogy 1848-ban megál-
lapított mód szerint gyakorolhassa, mert e mód, ez alkot-
mány nem az, nem olyan, mint 1848 előtt volt. Az barátsá-
gos, ez barátságtalan a kath. egyházra nézve. Epen ez az 

') Prot , lap 39. sz. 1226. hasáb. 



1848-i törvényhozás ballépése, hogy az apostoli jogok gya-
korlatára az egyházzal ellenséges módot szabott, mikor barát-
ságos módról is gondolkozhatott volna. Az alkotmány szelle-
mében, mely az egyházzal rokon volt, lépett ö Fölsége elé az 
ö főkorlátnoka, nehézség esetlegesen lehetett, de jogos soha 
nem volt. Most, a minister nem egyházias alkotmánynak 
szolgája levén, ha nehézséget nem talál, épen ez lesz eset-
leges. Ezelőtt a nehézségek voltak esetlegesek, most azok-
nak hiánya lesz esetleges. Államférfiúi bölcseség volt-e ily 
egyházállami rendet behozni akarni, melyből a nehézségek 
csak esetleg maradhatnak el? A főkorlátnok mindig katho-
likus volt, b. Vay Miklós volt az első prot. korlátnok, aki 
hivatalos befolyását azonnal érvényesitette, prot. férfit ter-
jesztvén elő ő Fölségének a pesti egyetemhez, a concorda-
tum világos szövege ellen, mintha egész főkorlátnoki szol-
gálatja semmit sem érne, hacsak legelőször is a concorda-
tum betűjét és szövegét meg nem szegi ; a király alkotmá-
nyos tanácsosai az érsekek, püspökök voltak ; az apostoli 
jogok alkotmányos uton vitt gyakorlatán a kath. egyház 
fönn nem akadott, és ez még annál inkább, mert a főkorlát-
nokot ő Fölsége teljes függetlenséggel, minden korlátozás 
nélkül a haza fiainak soraiból szabadon választotta, felelős-
ségre csak a király vonhatta, élethossziglani hivatalra ne-
vezte ki. De a parlamentaris kormányzatnál azt nevezi ki ő 
Fölsége, akit reá tóinak, akit a kamarai többség akar, meg-
tűr, elfogad, kivel a többi ministerek együtt szolgálni akar-
nak ; a kamarának felelősök, a kamarai többség szándékai 
szerint tartoznak ő Fölségének tanácsokat adni, kormá-
nyozni ; függetleneknek neveztetnek, akik a kamarai több-
ség szokásos szeszélyeitől, cselszövényeitől függnek, fel-
emeltetve általa a porból, lesujtatva a sárba, jutalmul kö-
vekkel megdobáltatva, mikor lesujtattak. Amit tehát 1848 
előtt alkotmányosan lehetett kezelni, azt 1848 után nem le-
het, mivel az állapotok az előbbiekkel ellenkezők. Külön-
ben az 1848-i alkotmányozás csak oly jogoknak gyakorla-
tát követelhette alkotmányosnak, melyek az ö hatósága alá 
tartoznak : az apostoli jogok pedig, egyházi tárgy levén, a 
polgári törvényhozás illetőségéhez nem tartoznak, azok csak 
az apostoli király és a pápa közötti tanácskozásnak lehet-
nek tárgyai. 

Az uj alkotmányos ut, még ha ki nem mondta volna is 
a kath. religio trónvesztését, semmi biztosítékot nem nyújt 
a kath. egyháznak, azon apostoli jogoknak az egyházra 
nézve üdvös gyakorlatáról. — Azt sem lehet ellenvetni, 
hogy ezelőtt a magyar országgyűlés tisztán egyháziakról is 
intézkedett, mert az állam és az egyház között legszorosabb 
volt a kapocs, a magyar országgyűlés mintegy zsinat volt, 
melyet az egyház előre illetékesnek tartott, s amiről rendel-
kezett, az a canonban régen meg volt határozva: 1848 után 
pedig az állam hitközönyös lett, elszakadt az egyháztól. 
Még 1850—1866-ig ő Fölsége ministerei egyedül tőle függ-
tek, a fejedelem jó lelke mindig biztosíték volt ; a parlemen-
taris kormánynál eme biztositék sincsen meg. 

9) Par lementais kormányrendszerben minden a sze-
mélytől függ, fődolog, ki a király alkotmányos tanácsosa ? 
Mily hordereje van itten a személynek, bizonyítják magok 
a kamarai többségek, melyek nem nyugodnak meg mind-
addig, mig csak a kormányszékeken saját tagjaikat nem 

látják. E férfiak religioja, a kath. egyház iránti jó szándé-
ka, mikor a ministerek választatnak, soha kérdésbe nem jö-
het. Lehet jó, lehet hideg, hitetlen katholikus, lehet prote-
stáns, unitárius, görög nem-egyesült, lehet zsidó, lehet isten-
tagadó, azért mégis minister lesz, ha a többség őtet akar ja . 
Vau elég mód, melylyel a királyt kényszeríteni lehet ezen 
minister elfogadására. A király alkotmányosan tartozik or-
szágolni, tehát az alkotmányos tanácsadók tanácsai szerint 
cselekedni. Kérdezhet ő Fölsége némely ügyek iránt máso-
kat is, de mihelyt az ily nem alkotmányos tanácsosok befo-
lyása az életben érezhető lesz, camarilla név alatt azonnal 
gyűlöletessé válik, s nem lesz tartható. Emlékezhetünk, mily 
gyűlöletes izgatásokat tettek, tesznek a fejedelmek gyónta-
tói ellen. Az ily gyanúnak eloszlatására kitűnő csapást kö-
vetelnek saját óhajtásaik szerint. Sokszor, hogy ily kitűnő 
csapást a királyok jó lelkétől kierőszakoljanak, gyóntatóik, 
vagy más camarillai béfolyások gyanúit koholják, terjesz-
tik. Tudnunk kell pedig, hogy ki alkalmas a püspökségre, 
Ki érdemes ? stb. ebben az 1848-i alkotmány szerint egyet-
len pÜ3pök, egyetlen érsek, még az ország primása sem al-
kotmányos tanácsos ő Fölségénél : minister az egyedüli al-
kotmányos tanácsos, e minister hitéről, religiojáról pedig nem 
lehet vizsgálódás, lehet a legistentelenebb is, lehet a kath. 
egyháznak legnagyobb ellensége, az apostoli jogok gyakor-
latában 1848 szerint ő az egyedüli alkotmányos tanácsadó, 
s alkotmányosan kormányozni annyit tesz, mint az ő taná-
csai szerint intézkedni. 

/ 
Ert jük-e tehát, felfogjuk-e, hogy az 1848-i alkotmá-

nyozás, midőn magának oly egyházi jogokat tulajdonított a 
kath. egyházban, melyeket, mint polgári törvényhozás, ma-
gának nem adhatott, — midőn az apostoli királyi czim alatt 
ismert jogokat a kath. egyháztól elesett alkotmányos taná-
csosokkal megosztotta, melyeket önhatalmából meg nem 
oszthatott, — sőt, midőn azon apostoli jogok gyakorlatát 
oly férfiak kezeibe átadta, kiknél, mikor kormányra válasz-
tatnak, mily religiojok van, van-e, nincsen-e hitök, az al-
kotmány szerint soha kérdésbe nem vétetik, — midőn ezen 
férfiak az ide-oda hullámzó kamarai többségnek fiai, bizto-
sai, küldöttjei, biztosítékai, — értjük-e, hogy az apostoli 
egyházi jogok gyakorlata oly annyira u j helyzetbe jutott, 
amelyben a szentszék alig adta volna meg azokat, és 
mivel más, ellenkező alkotmányos helyzetekben, és a leg-
nagyobb biztositék mellett adta : következtethetjük, hogy 
azon jogok adományozását ily biztositék nélküli helyzetekre 
nézve, ily megosztással, a jogok gyakorlatának az előbbivel 
ellenséges helyzetekbe történendő áttételével nem adta. 
Kath. királynak, kath. alkotmány szerint tanácsoló tanács-
nokokkal körülvett királynak adattak az apostoli jogok: 1848 
vallási intézkedései által pedig nem-kath. kormányférfiak ke-
zelésére bizattak, a nem-kath kamarai többség rendelkezésére 
adattak.,Nemkath.'mert ha katholikus a minister,az csak eset-
legesség s ekkor is csak politialis értelemben katholikus, mi-
után, hogy katholikus legyen,arról az alkotmány nem szól, szól 
pedig, hogy nem-kath. hogy hitetlen is lehessen. Ami tehát 
1848 előtt minden nehézség nélkül alkotmányosan kezeltetett : 
annak 1848 utáni alkotmányos kezeltetése nem más, mint-
hogy a hitetlenek, a krisztustagadók által kezeltessék, vagy 
legalább kezeltethessék. 
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10) A kamarai többség által felemelt és hordozott 
minister a király előtt ellenállhatlan hatalommal b í r ; ne 
altassuk magunkat tehát, hogy mégis a király határoz, aki 
katholikus, aki apostoli király. Kérvény alakban adja elő a 
minister az ö felterjesztéseit, ez udvari szokás és semmi több, 
— de tárgyilag tanácsai a király előtt parancsok. Nem 
esküszik-e a király arra, hogy alkotmányosan fog uralkodni ? 
tohát alkotmányos tanácsosok tanácsai szerint ? Elvetheti a 
király alkotmányos tanácsosának tanácsait, — elveti, ha 
erős, nem veti el, ha gyenge lélek, elvetheti néha, nem vet-
heti el sokszor a külső körülmények miatt, mert a tanácsos 
tanácsai ellen tett királyi intézkedésnek, mégis az alkotmá-
nyos tanácsos által kell ellenjegyeztetni, amit a tanácsos 
megtagadhat, s erre a kamarai többség pártfogását könnyen 
kinyeri, miután könnyen pártbecsületté válik a kérdés. A 
király tehát az ő legjobb lelkismeretéből merített tanácsa 
szerint nem fog tehetni, ministerének követelésétől nem fog 
szabadulhatni. Az apostoli királyi jogoknak az egyház 
üdvére teendő gyakorlatáról még a király lelkismeretében 
sem lehet igy biztosíték. Es nem lesz-e gondoskodva, hogy 
a király már gyermekkorától azon eszmékben neveltessék 
fel, hogy az alkotmányos tanácsadók tanácsait zsinórmér-
tékül, lelkismeretének szabályaul tartsa ? Az alkotmányok 
e pontot nem szokták elfeledni, a nemzet jövő életére, a 
korona-örökös neveléséhez is hozzá szoktak szólni. Igy a 
király lelkismeretére épített biztosítékok is elenyészhetnek, 
vagy legalább igen gyengéknek bizonyulnak be. Jó akarat 
mellett a király tehetetlen lesz, s az egyház legfőbb, leg-
szentebb érdeke, mely a püspök-kinevezésben van, egy oly 
ministertöl fog függni, kinek jó szándéka az egyház iránt 
alkotmányosan soha nem kérdeztethetik, sőt a minister leg-
jobb szándéka sem segit semmit, mivel az egyik minister a 
többitől függ, ezek ellenkezhetnek vele, kidobhatják sora-
ikból, vagy pedig a kamarai többség által dobatik el ő és 
társai. Az egyház legszentebb ügye, oly kamarai többségnek 
kezében lesz, mely katholikus-e, zsidó-e, ismét kérdésbe nem 
jöhet. 

Eleresztheti ugyan a király a makacs ministert, de 
teheti-e ezt mindig ? Nem kötik-e le a többiek is tárczáikat 
annak megtartásához ? Választhat ujat, de honnan '? azon 
többségből, melyből az első került k i ; válaszszon máshonnan, 
elfogadják-e a többi ministerek ? megtüri-e a kamarai 
többség ? A kamarai többség által fedezett ministeroket nem 
tanácsos sokszor királyilag elereszteni, veszedelmesebb pedig 
az egész kamarát feloszlatni. Az ily kísérleteket egyszer 
vagy kétszer megtehetik, tovább folytatni tiltja az okosság. 
Marad tehát a régi. 

A királynak azon joga sem ád biztositékot, mely sze-
rint ministereit választja, vagy szolgálatból elereszti. Epen 
dec. 1-én mondá b. Eötvös József: „a parlamentaris kor-
mánynak nagy előnye nem azon hatásban keresendő, 
melyet a kormány a törvényhozásra gyakorol, hanem abban, 
melyet Parlamentarismus mellett a törvényhozás a kor-
mányra gyakorol;" azaz : legyen bár ő Felsége legszentebb 
akarattal, ministerei ellen mit sem tehet ; lenne bár a mini-
ster legjobb akarattal, társai ellenében tehetetlen ; lenne bár 
az egész kormányszemélyzet legkedvezőbb szándékkal a 
kath. egyház iránt, a kamarai többség ellen csak puszta 

szándék marad az mindig. A kath. minister mit sem segit-
het, az ő törvénye a kamarai többség akarat ja , melyet ha 
törvénynek el nem ismer, a kamarai többség a ministeri 
padról leveti őt. Már pedig tagadni kell, hogy az alkotmá-
nyos minister, miután protestáns is lehet, vagy a kamarai 
többség tudná, ki való püspöknek, ki nem, mely megyét 
kell elosztani, hol kell ujat alakítani ? stb., azaz, hogy tudja, 
mi üdvös a kath. egyházra ? Ezekben van pedig az apostoli 
jogok gyakorlata. 

11) Nem segit a dolgon a ministerialis tanácsos a 
papok közöl, ezt a minister kedve szerint választja, elereszti, 
másat vesz, s tanácsait követni nem tartozik. 1848 előtt a 
püspökök voltak a király tanácsosai, 1848 után a ministeri-
alis tanácsosok lesznek püspökök. Maga ellen pedig senki 
sem tesz választást. Ebben sincs tehát biztosság. 

12) Marad a püspökök erélye, ébersége. De mily gyűlö-
let támad ellenök, ha ellenkeznek ? A minister a lapokat 
fogja ellenök küldeni, a csőcselék nép, mint Prágában ez-
idén, 1860-ban Pesten láttuk, nem fog elmaradni. Mi történt 
Andrássy rosnyói, Lajcsák nagyváradi püspökökkel, friss 
emlékezetben van. Később gond lesz, hogy ne legyen ellen-
kező püspök. Az ellenkezőket a felbőszített közvélemény 
fogja ostromolni, az aggkor megtörni, a halál elvinni, s lesz, 
cum solitudinem faciunt, pacem apellant, ,Varsóban rend fog 
uralkodni.' Ha pedig az Isten Szentleikének fuvalma meg 
nem szűnik eleveníteni unokáinkat, mily zavar, mily izga-
tott állapot lesz a hazában ? 

Nincs tehát sehol, semmi biztositék, minden oldalról 
csak a nem ismert, csak az igazolt balsejtelmekkel körülvett 
jövőnek veszedelmei állnak előttünk. 

Mint ezekből mit értünk ? Azt : hogy az 1848-i tör-
vényhozás tisztán egyházi tárgyról intézkedett, önmagától, 
egyház nélkül, szentszék nélkül ; ha ezt egyszer megtette, 
l'appétit vient en mangeant, s hol lesz vége, nem tudhatjuk. 
Átvette az apostoli jogok gyakorlatát, amit a szentszék köz-
bejötte nélkül át nem vehetett, mert a király és a nemzet 
csak a korona immanens jogaival, világi tárgyakra nézve 
osztozkodhatnak. Átvette, anélkül hogy az egyháznak biz-
tositékot adott volna azon jogok üdvös gyakorlatáról. Nem 
ad ily biztositékot a régi alkotmány, mert megszűnt, nem ad 
a ministerium, nem a kamara, nem a király jó lelke, nem az 
ő alkotmányos joga, nem adnak magok a püspökök, mert 
nem alkotmányos tanácsadók. Mindezt egy szóba vehetjük 
. . . . pőrén vagyunk. Erről vagy gyenge szavaink győznek 
meg mindenkit, vagy az események, mert nincs is más szán-
dék, minthogy pőrén legyünk. — Julianust tűrhetem ha 
tűrnöm kell, de nem helyeselhetem. Mily jövője lesz ily vi-
szonyok között a kath. egyháznak, kiki előre látja, anélkül, 
hogy ecsetelni kellene. Egy u j hagyomány kezdődik 1848 
vallási intézkedéseiben a kath. egyház irányában a magyar 
nemzet életében, mely hagyomány a nemzet 800 éves éle-
tével ellenkezik. A nemzet nyolczszázados hagyománya volt, 
egyesülés az egyházzal, tisztelet függetlensége, szabadsága 
iránt ; az u j hagyomány : az egyházzali szövetség szakadá-
sának végigvitele a nemzeti élet minden pontjain, izein, — az 
egyház szabadságának, függetlenségének megtörése, törve 
tartása. A 800-dos hagyomány 800-dos élet volt : segítsünk, 
imádkozzunk, hogy az u j hagyomány gyászos halál ne le-
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gyen. Allunk egy korszaknak küszöbén, most még tehetünk 
valamit, orvosolhatjuk a fösebeket, . . . . sero medicina para-
tur, cum mala per longas invaluere moras. 

Ha tehát az apostoli kir. czim alatt érteni szokott 
jogok gyakorlatának a ministeriumba történt áttétele sem 
politico, sem canonice nem érvényes, azaz mint az isteni, mint 
emberi, és itt mint az egyházi, mint a világi jog szerint sem-
mis, amint fölebb kifejtettük, a polgári törvényhatóság iránt 
csak komolyan tiltakozhatunk, mint olyan ellen, mely 
egyházi ügyről, egyházi privilégiumról mint illetéktelen 
törvényhozás magától intézkedett : a szentatya és az apostoli 
király előtt az ügynek helyzetét fel kell tárnunk. A polgári 
hatóság gondolhatja, hogy illetékesen, érvényesen intézke-
dett, valamint a franczia convent, mikor az Istent detroni-
sálta, proscribálta ; lehet, hogy lia szólunk is neki, nem fog 
hallgatni reánk, a franczia convent sem hallgatott volna 
ellenmondásra; de a szentatya és az apostoli király, 
legyünk biztosak, meg fog hallgatni, és kötelesek vagyunk 
szólani. — (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
A P. Hírnökben : „örömmel s őszinte részvéttel érte-

sültünk, miszerint tegnap (dec. 5-én) biztos tudósitás érke-
zett Romából Pestre, hogy ő szentsége a pápa nm. Lonovics 
József ő exllja előléptetését a kalocsai érseki székre külön 
breve által már megerösitette, s hogy eziránt egyúttal a bé-
csi külügyi magas ministerium a romai cs. kir. követség ál-
tal már tudósittatott is. A pallium természetesen a közelebbi 
nyilvános consistoriumból fog kiadatni ; de semmi sem gá-
tolja azonban, hogy a koszorús egyházfejedelem haladéktala-
nul elfoglalhassa érseki székét." 

Tek. Török János ur, mikint dec. 4-én adott nyilatko-
zatában kijelenti, a ,Pesti Hirnök' szerkesztőségétől visz-
szalép. Érzékeny fájdalommal fogja minden nemes sziv fo-
gadni a szerkesztő urnák eme lépését, mert a magyar törté-
nelemben, jogban, az összes birodalmi viszonyok ismereté-
ben oly jártassággal, oly hirtelen és mindig talpraesett fel-
fogással, annyira könnyű és oly tökéletes kiejtéssel, szóval 
a napi irodalomban oly készültséggel, valamint a lelépő szer-
kesztő ur birt, kevés ember bir, s ki az? nem tudjuk. Nagy 
hiányt hagyand maga után, melyet csak most fogunk érezni. 
Indokait, melyek őt lelépésre birták, méltányolva, ki kell 
jelentenünk, hogy nemes, hős viselete az irodalmi téren, 
örömöt, szinte nemes visszalépése mély fájdalmat keltett 
bennünk. A conservativ elemnek föntartása, ápolása, tömö-
rítése most lesz leginkább szükséges. Szabad tehát remény-
lenünk, hogy u j helyzetében is, miután laptulajdoni jogát 
föntartotta, nem vonul el egészen^ezen pályáról, hol megszá-
mithatatlan érdemeket szerzett. O a napi ^irodalomnak Nes-
tora, szeretjük, szeretni fogjuk, ha in antiquis amoribus meg-
marad, ha fiatal, ha az általa nevelt, példáján fellángoló 
harczosai között találjuk, kire mindig nagy szükségünk lesz. 
Hálánk kiséri és örökös tisztelet, de egyszersmind vissza is 
tartja, vissza is hívja őt dicsőségeinek mezejére.,Legnagyobb 
örömmel fogjuk hirdetni, hogy ha, amire nagy szükség, s 
azért remény is van, a lap az uj viszonyok között uj mun-
kásokkal fog megindulni. 

„Emlékvirágok a hitélet mezejéről, koszorúba fűzve 
Horváth Károly által. Egerben. Ara 60 kr." Amint a czim 
mutatja, a szerző ur nem tudományos, nem komoly, hanem 

inkább kedélyes olvasmánynyal akart szolgálni azoknak, 
kik komoly tárgyakkal foglalkoznak. A könyvecske három 
részre oszlik : 1) vezérczikkek ; 2) tudósítások ; 3) pohárkö-
szöntések. Mindenütt azonban a hitélet mezején marad, vagy 
is saját, mélyen érező, hivő lelkéből szól. Tárgyilag, legna-
gyobbrészt a kassai egyházi megyének eseményeire vonat-
kozik; ha más hangon van irva, egyházi, öt évről szóló mo-
nographia lett volna. Az előadási hang érzékeny, mondhat-
nók katholice mysticus, érezteti, sejditteti, amit ki nem mond. 
Szavait idézetekkel, költői jelmondatokkal kiséri. A jó lelkű 
iró, kassai egyházi megyének papja, a neveidében példás 
viseletű növendék, munkás, lelkes, szolgálatkész káplán, 
szorgalmas, buzgó, s minden jó lélek előtt tisztelt lelkipász-
tor volt ; fiatal korában azonban egészségi indokok miatt 
könnyebb mnnkatérre, a kassai székesegyházi káptalan 
karkáplánsági állomására lépett, hol szabad idejét irodalmi 
foglalatossággal töltvén, a föntczimzett könyvet irta, s ki-
adta. Ezen könyvnek egészen önálló, független, második 
kötetét is hirdeti, amelyet akik kivánnak, arra május l - ig 
jövő 1867-ik évben, a szerző nevének czime alatt, Kassára, 
a papneveldébe 60 krral teendő előfizetéseiket küldjék be. 

György deák, a megszűnt ,Képes újság' búcsuzatójá-
ban ezeket irja felőle : 

A jó Képes Újság harmadévit jár ja , 
S három szerkesztőt nyűtt már agyon az árva. 
Legelőbb szerkesztők katholikusoknak, 
Hanem az nem tetszett protestánsnak, soknak. 
Néhány hónap múlva kálvinistává lett, 
Akkor meg pápisták mondtak neki válét. 
Felekezet nélkül próbát tettek véle, 
R. kath. szerkesztővel és ref. lapvezérrel. 
De hát sem igy, sem ugy nem találván jónak, 
Gazdája most meg tán megteszi zsidónak. 

A krakói egyházi megyének birtokai, melyeket a 
muszka kormány lezárolt, évenkint 186,741 ftot jövedel-
meznek, melyből 69,751 ft. a káptalanra, 92,746 ft. pedig 27 
kolostorra. Ennek tőkéje 5,584,616 ft., melyen kivül a püs-
pök még 800,000 ftot az egyetem, 707,900 ftot pedig a plé-
bánosok számára jogosan követel. A muszka kormány tehát 
vagy az évi jövedelmet, vagy a tőkét köteles fizetni, — 
vagy pedig rabolni fog, ami már fel sem tűnik Európában, 
annyira kimüveltettűnk már a liberális eszmék által. 

Megjelent a „Kath. lelkipásztor" jan.—februári füzete, 
melylyel a második évfolyam kezdetét veszi. Tartalmában 
hoz e füzet két értekezést, a) a szónoklat iskolája, b) a kor-
szellem, — újévtől egészen sexagesima vasárnapig folyó év-
szakra szolgáló beszédeket. A közbeeső ünnepekre, u. m. 
háromkirályok, Jézus sz. neve, gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepeire egy vagy két szentbeszédet adnak a szer-
kesztők, végre egy alkalmi beszédet szentségimádásról, s 
egy felszólalást esketéskor. Az e füzetben megjelent szent-
beszédek szerzői között Rosztóczky Imre plébános ur leg-
többször fordul elő, aki saját beszédeit külön is ki fogja ad-
ni, amint egyszer emiitettük. A füzet boritéklapján felszólí-
tás intéztetik a ft. papsághoz e beszédfolyamok pártolására, 
s miután eddig is a gondos megválasztás következtében ér-
demes elismerést nyertek e füzetek, a ft. szerkesztők, hisz-
szük, nemcsak nem fognak csalatkozni a ft. lelkipásztor-
kodó papságban, sőt, amit reményleni lehet, és amit aján-
lunk, tömeges pártfogásban is fognak részesülni. Előfize-
tési ár, egész évi folyamra 6 fr., félévire 3 fr. A pénzek 
Füssy Tamáshoz küldendők, Pest, Borz-utcza 3 szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galg-óczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

TARTALOM : Egyházi tudósítás. — Vegyesek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Cs. ap. kir. Fölsége a nagyszombati társaskáptalannál megürült 

kanonoki székre Yajgeth Mihály,ipolysági plébánost s alesperestet méltóz-
tatot t legkegyelmesebben kinevezni. 

P E S T , dee. 10-én. Szinte elfárasztjuk az olvasót, 
midőn oly éles lehozások olvasására kényszeritjük. Elfárad-
tunk magunk is az 1848-i törvényhozásnak vallási intézke-
dései fölött tartott elmélkedéseinkben, s innen fáradtan 
nyultunk már tollúnkhoz, hogy elmélkedéseink gyümölcseit 
olvasóinkkal lehetőleg röviden közöljük. Felismerni igyek-
szünk a nekünk készitett helyzeteket, a lehozások azután 
mind könnyen mentek. 

Valóban fárasztó, midőn látjuk, mint szakad el a nem-
zeti élet egyik főelemétől, a kath. egyháztól, melynek a 
nemzet, nyolczszázados életéből, semmiféle bünt nem vethet 
szemére, s az egyház áldásos befolyását a nemzeti életre 
kénytelen bevallani mindenki, aki a történelemben elfogult-
ság nélkül búvárkodik. Valóban fárasztó ily szakadást a 
nemzet múltjával látni a nemzetben, hogy ami éltette, azt 
elvesse magától, ami következetességet kölcsönzött a nem-
zetnek, attól elszakadjon, amin tájékozást, amitől vigaszta-
lást, kifogyhatatlan erőt nyert a béketűrésben, mikor a 
viszontagságok nemcsak betörtek a nemzetre, hanem szá-
zadot meghaladó évsorozaton át a nemzetre is nehezedtek ; 
méltóan fárasztó a hazafias szivre, hogy amiben a nemzet 
az ő maradandóságának alapjait kapta, amitől a halhatlan-
ságnak, törhetlenségnek elemeit kölcsönözte, a nemzet épen 
ezt, a kath. egyházat, nemzeti életéből, állami szervezetéből 
rögtön, oknélkül, készületlenül a jövőre, nélkülözni akarja, 
s eme nélkülözésen nemzeti életét meg is kezdje, és ez irány-
ban folytassa a szélső végletekig, mig csak az egyház üdvös 
befolyását a társadalmi élet legbensőbb köreiben is bénává 
nem tette. Borzadjanak el, kik e lehozást túlságnak kiált-
ják, ők jobbak a behozott elveknél, nem ismerik ezeknek 
horderejét, nem irányuknak végső ösvényeit ; de a kezdet 
megvan, a folytatás kisebb-nagyobb ügyességgel tovább 
vitetni fog. Valóban fárasztó ily elemet bevetve látni a 
magyar nemzetbe, mely a halálnak eleme a nemzetek tör-
ténelmében ; fárasztó, sőt szívszaggató végtére, hogy, miután 
az egyháznak szent tanát az államéletből kivetették, ők az 
egyházba tolakodva, azon tant az egyházból is kivetni 
törekednek, — s mivel a kath. lelkismeret az egyház által 
szokott vezéreltetni, ők, vezérelve az egyházat, vezérelni, 

vagyis elnyomni akarják a katholikusok lelkismeretét is. Val-
lásnélküli ministereket teremtve protestánsok, zsidók, atheu-
sokból, ezeket a kath. püspökség kinevezésével, szabályozá-
sával megbízni: ez a kath. egyház helyzete 1848 szerint. 
Tűrhetem ezt, ha tűrnöm kell, őseim is tűrtek sok roszat, de 
hogy ezt helyeseljem, hogy alkotmányosság és kath. nevem-
nek fitoktatása mellett paptársaimat e helyzetbe meghív-
jam, hogy a nemzet fiait erről felvilágosítani ne iparkodjam, 
ezt nem tehetem. 

Hogy a magyar nemzet az ő kath. vallásosságával 860 
évet megélt, ezt a nemzet mai élete mutatja : megélhet-e a 
hitközönyösségben 80 évet ? az még kérdés. Hogy a magyar 
nemzet a kath. egyházban oly támaszt, oly tanácsadót, oly 
biztos irányt, oly kiapadhatatlan forrást birt az erőre, mely 
őt a legnagyobb veszélyből, a legszélesebb gyűrűkben 
hullámzó viszályok közöl is biztos révpartra vezette ; erről 
800 év szónokol : fogja-e mindezt megtalálni a mindent el-
mosó szabadelvüségben ? melyre nemzeti életét fektette, arra 
felelettel az idők adósak maradnak. 

1) Annyi bizonyos, hogy a nemzet életében gyökérig 
menő átváltozás állott be, mely a nemzetet előbbi életével 
ellentétes irányba sodorta. Ha a vallásfelekezetek egyenlő-
sítése azt jelentené, hogy a protestáns vallás is élvezze 
az állam pártfogását és a polgári élet minden kedvezményeit ; 
akkor 1848-nak vallási intézkedései némi építésnek színét 
viselnék magokon, s mondhatná a fölületes észlelő, hogy a 
nemzet életének épülete szélesebb alapokra terjesztetett ki ; 
mert mig 1848-ig csak a kath. egyházon nyugodott, 1848 
után már a prot. vallásfelekezetre is, mint alapra kiterjesz-
tetett. Szélesebb alapra fektetett épület erösebb szokott 
lenni, s hosszabb jövőt ígér. Ily nézetekkel igyekeznek 
némelyek 1848-nak vallási intézkedéseit átalában igazolni. 

Ez irányban, ha a vallásos felekezetekre nézve a nem-
zet az ő állami életében felszedési, beolvasztási irányban 
kezdett volna indulni, hogy valamint a kath. egyház, ugy a 
prot. vallásfelekezet is a nemzet állami testébe beoltassék : 
ez még látszólag föntartó irány volt volna, s leendett, hogy 
amely állami jogokkal bir az egyik, birjon a másik is. Ez 
felöltöztetés lett volna az egyik vallásfelekezetre, anélkül, 
hogy a másik, mely felöltözve volt, kivetkeztetett volna. 

Ha ennyit jelentene a vallási egyenlőség és viszonyos-
ság, még csak mondhatnók sz. Leo szavaival, kis változás-
ban, élve : magnam se profitebatur habere roligionem, quae 
nullám respuebat christianam professionem. Egykor volt: 
non est regnum felix unius nationis, — most az áll : non est 
regnum felix unius religionis, s annál boldogabb lesz, mi-
nél több vallásfelekezet lesz. 

De az egyenlősítés a prot. vallást nem emeli, hanem 
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csak a kath. religiot magas polczáról lehúzza. A prot. vallás 
marad amint volt , egyedüli nyereségét csak abban ta-
lálva, hogy a kath. religio nem uralkodó többé, mely ural-
kodás a prot. vallásnak 1791-től óta az ő saját prot. életére 
nézve semmi akadálylyal nem volt, túlbuzgó hiveinek törek-
véseit gátolta, de prot. credoját a polgári életben sehol nem 
zavarta. 

Felvétetett a nemzet állami életébe a héber vallás is, 
e tény mutatja, hogy a nemzet élete a ker. religion, vagyis 
átalában vallásosságon, mint alapon, többé nem fekhetik, 
mert ,igen' és ,nem,' mert Krisztus Jézus istenségén és, bo-
csánat, hogy ki kell Írnunk a megérthetésre, amitől kiki 
borzad ! Krisztus Jézus példátlan csalásain egyszersmind, 
amint ezt a zsidó credo dobja oda keresztények arczába, 
nem alapulhat semmi. Az 1848-i törvényhozók még csak 
ker. hitvallásokról beszéltek, lehetett mondani, hogy a nem-
zet élete a széles kereszténységen, mint alapon nyugszik ; 
de az 1866-i törvényhozók a héber vallást is államilag 
egyenlőnek nyilatkoztatják : evvel az állami életnek min-
den vallásos alapja megszűnt. Áll a nemzetélet a szabadel-
vüség hig alapjain, melynek első követelése : semmi vallás, 
hanem puszta észállam.*) 

2) I t t kezdődik a vallási bontás és rombolás a nemzeti 
intézményekben, miután ezek mind vallásosak. Még ha csak 
ker. hitvallások oltatnak be az állam életébe, némi épités még 
lehetséges ; de mikor a ker. hitvallás legmakacsabb tagadása 
is felvétetik, az államnak szükségképen kell rombolni, le kell 
magáról szaggatni minden vallásos typust, hogy az u j elem-
mel lehessen megférni. A prot. hitvallás kedveért már mélyre 
kellett lehúzni a kath. egyházat az állami életben, de maradt 
volna mégis minden a keresztény jelleg alatt : héber vallás 
felvételével minden vallásos hitet ki kell tagadni az állami 
életből, vagy is semmiféle megváltási rendet nem lehet elis-
merni, vissza kell esni tehát 1860 évvel hátra, mikor még 
semmiféle ker. hit nem volt a világon, ami volt, az pogány 
volt a sok istenségbon, és semmi Istenben, vagy zsidó volt, 
egy élő Istenben megváltás nélkül. A zsidó vallás felvétele 
egészen a vallástalanság diplomatai beokmányozása, s igy-
mondhatjuk sz. Leo szavaival az ily államról : „magnam sibi 
videbatur assumpsisse religionem, qui nullám respuebat fal-
sitatem." A prot. t. irók mégis védik 1848-nak eme vallási 
intézkedéseit, pedig a prot. vallás a zsidó által ugy dobatott 
ki a magyar államéletböl, mint a kath. religio ; védik, nem 
már a kath. religionak, hanem a kereszténységnek trónvesz-
tését. Különös nyereség, melyben a vagus rationalismus örö-
mét találja, de nem az igaz hivő protestáns. Prot, szempont-
ból nagyobb nyereség volna a kath religiót főpolczon látni 
az államéletben, mert ez által a kereszténységet, melyhez a 
prot. vallás is tartozik, látná megtisztelve ; de mily nyere-
ség az a prot. honfinak, saját ker. vallását az állam életéből 
ugy száműzve látni, mint a katholikust s mindezt a héber 
vallás mia t t , mely mindakettőnek tagadása ? Közcsapás 
sujt mind kettőnket ; fárasztó, hogy az 1848-i törvényhozók 
sújtanak igy ; fárasztó, hogy t. prot. irók nem érzik e csa-

' ) „Die Juden f r age" czimü czikksorozat a ,P. Lloyd'-ban (287. 
300. stb. számok) egy zsidótól irva, teljes egyenlőséget követel a ke r . 
hitfelekezettel mindenben. 

pást , mely valóban nemzeti csapás. Majd mondatni fog: 
a protestáns kidobta a katholikust, a zsidó kidobta mind a 
kettőt az államéletből. 

Miért kellett épen néhány ezer pénzgazdag héber miatt 
a 12 millió keresztények hitvallását az állami életből kita-
gadni, nehezen értenők, hacsak a szabadelvüséget nem hív-
juk segítségül az értelmezésben, mely szabadelvüség külföld-
ről ültetetvén által hazánkba,benne a titkos secták szelleme is, 
irtani ami keresztény,kivált ami kitünöleg az, t. i. a katholikus, 
1848-i alkotmányba beoltatott. A héber vallás tanaiból lega-
lább semmi világosságot sem nyer az állami élet, semmiféle 
haladásra elemet nem sziv belőle, mert abban sem tudomány 
sem haladás nincsen. Kap, sziv belőle valamit, amit már a 
szabadelvüség tanaiból is eléggé szívott, lebontani az állam-
ban mindazt, ami keresztény elemet visel. Lehet, hogy ezt 
ma sokan még nem tudják, lehet, hogy felháborodnak ily 
gondolaton is, — az elv beszél, az események következetes 
lefolyása kényszeríteni fogja őket annak megtevésére, ami-
nek gondolatjától is ma még visszaborzadnak. Erősebb az 
elv minden jó szándéknál. 

3) De bár mi érdek vezethette az 1848-i alkotmányo-
zókat, mikor a vallási ügyekben szövegeztek, annak fejtege-
tése pusztán akadémiai felolvasás lenne, mink pedig gyakor-
lati tájékozásokkal akarunk foglalkodni. Ebben pedig első 
tekintetre feltűnik, hogy a nemzeti életbe a hideg közönyös-
ség oltatott be állami főszabályul, mely először ártalmatlan-
nak mutatkozhatik sokak előtt, nem sokára azonban rom-
boló, lefosztó müvét megkezdve a nemzet életén, gyűlöletnek 
fog bebizonyulni a kereszténység ellen. Legyen bár, hogy a 
mai jeles államárok némelyike ellenmondásra készül, midőn 
a hitközöny ősségből a hit gyűlöletét hallja jósoltatni ; de a 
történet mindig bizonyítja, hogy az elvek erösebbek az em-
bereknél, s hol a kereszténységet leoldani kezdették az ál-
laméletéről, ott a kereszténység gyűlöletével végezték. A ke-
reszténység nem akar lefejtetni az államéletről, nem akar 
számkivetésbe menni a politikai működésből ; lefejtetésének 
tehát ellent fog mondani, ezen ellenmondás erősebb ellenmon-
dást fog felhívni azok részéről, kik hivatvák az uj álaméle-
tet az ö alapjaival együtt megvédeni, s miután a keresztény-
ség az állam épületéből nem húzódott ki a lakás egyszerű 
felmondására, előálland az állam férfiaira a kényszerűség, 
azt erőszakkal kiűzni. Itt az üldözés, itt a gyűlölet. 

Mily bölcseség volt a magyar nemzeti életet a keresz-
ténység gyűlöletének folyójába bevezetni, ismét csak ugy 
érthetjük, ha a titkos társulatok terveit számításba veszszük, 
melyek ott is nyilatkoznak, hol nem is gondolnók. Magyar 
törzsökös államférfi önmagától, szivének sugallátából ilyenre 
nem határozná el magát. Külföldi titkos nyomásnak kellett 
nehezedni az 1848-í alkotmányozók lelkeire, mikor a kül-
földi szabadelvüség nek a magyar szabadelvüségben ily áldo-
zatot hoztak. Ily törvényhozási intézkedés a vallásiakban 
ellenkezett a nemzet történelmével, szellemével, óhajtásaival. 
Ez ár volt, melyen a külföldi politikai secták rokonszenvei 
vásároltattak hazánk iránt. Fogja-e pótolni e rokonszenv a 
nemzet elhagyott több százados életelemeit, csak rojongó 
állithatná. Ghiczy Kálmán képviselő is nem sokat ad ily ro-
konszenvekre. 

Ha a kereszténység az első felmondásra önkényt ki-



vonulna az állam nagy épületéből, hol „860 évig lakott, a 
hitközönyösség maradna mint van, csak megvetés járulna 
hozzá a kereszténység iránt, mely az első szóra oly gyáván 
tud jogaitól megválni. De a keresztény hitet, ide értve a 
protestáns honfiakat is, sokkal, sokkal erősebben meggyö-
kerezettnek hiszszük lenni a magyar nemzet polgári és ál-
lami életében, semmint hogy feltehetnők, mintha az első 
szóra fejet hajtana az állami uj elvnek a vallásokra nézve. 
Sok a kereszténységnek bútorzata az állam épületében, min-
den szobát elfoglalva tartott, minden állami intézményt ő 
ruházott be, ha akarna is kivonulni, azonnal ki nem vonul-
hat. Az államelv pedig a minélhamarábbi kivonulást sür-
getni fogja, s lesz erőszak. Akár a kereszténység, akár az ál-
lam részéről jöjjön tehát az ellenmondás, vagy is a buzgóság, a 
haza végnélküli házi czivódásoknak van prédára adva azon 
vallási intézkedések által, melyek a hitvallásokra átalán, kü-
lönösen a kath. egyházra tétettek. 

4) Mintha benső ösztönből érezték, vagy hideg törté-
nelmi tanulmányozásokból tudták volna, hogy a kath. egyház 
legszivósabban fog maradni az ellenmondásban, s legkeve-
sebbé kihúzódni akarni jogosan birt, mert öt isteni és em-
beri jog szerint megillető, lakából, gondoskodtak, hogy a 
hitvallásokat illetőleg u j elvre épitett állam vezetői legtöbb 
befolyással birjanak a kath. egyház ügyeibe. Ez a kath. 
egyházra hozott §§-oknak a logikai lehozása. Honnan leg-
erősebb ellenmondást tételeztek fel, az ellen legerősebben 
fel is fegyverkeztek. 

5) Államférfiúi bölcseség-e az államot, a nemzetet, 
mely egyénileg és összesen, magános és polgári életében 
mindig vallásos volt, a vallásközönyösség elvének meg-
állapítása miatt a leszomoruabb benső szakadásoknak 
átadni, az erőszakoskodásnak a hit, a valásosság ellen 
ajtót nyitni ? erre elég, hosszabb fejtegetés helyett, csak 
rámutatni. Panaszkodnak, hogy az állam egykoron karha-
talommal élt némely vallásos cselekmények sürgetésére, pél-
dául, hogy vasárnapokon a szolgai munkát megtiltja, s gon-
dolják, hogy ha az állam elvonatik a vallásos élet alapjairól, 
megszűnik minden karhatalom ilyenekben, s mindenki ülni 
fog patulae sub tegmine fagi. Sőt a karhatalom esetei sza-
porodni fognak, csakhogy — ellenkező irányban, ellenkező 
czélra. Akinek ki szolgája, annak javára dolgozik : mikor 
az állam ellöki a religio alapjait, a hitközönyösség szolgája 
lesz, ennek javára fog tehát dolgozni. Karhatalmat használt 
ezelőtt a vallásosság föntartására, azt fogja alkalmazni a 
vallásosság elfojtására : hol állam van, ott karhatalom is van, 
s milyen elveken nyugszik az állam, azon elvek szolgálatá-
ban működik a karhatalom is, de működnie kell, mivel az 
állam él. Hitközönyösség, inkább hitnélküliség lett 1848-i 
alkotmányozás következtében az állam elve ; a hitközönyös-
ség hitgyülöletté fog fajulni ; a gyűlölet tevékeny, mikint 
a szeretet, e gyűlölet szolgálatában fog működni az állami 
karhatalom. Ami vele ellenkezik, azt le fogja verni erőszak-
kal, s telhetetlen áldoz áttűz lesz a hitközönyösségi államelv, 
melynek ápolására a ker. hitnek mindig több és több intéz-
ményeit fogják oda dobni. 

6) Ellenmondanának. Ellent mondand nekik a tapaszta-
lás, ha az elv természetére figyelni nem akarnak. Nem 
fogja-e államilag az iskolákat a hittől, a felekezetektől el-

szakítani ? Nem kényszeriti-e ez által a szülőket, hogy ha 
fiaikat a köztanodákba küldik, vallás nélkül neveljék azo-
kat ? Ha vallásosan akarod nevelni fiaidat, neveltesd otthon, 
ha közintézetbe küldöd, kénytelen vagy vallástalan fiat fo-
gadni el onnan. Nem a vallás elfojtására, nem a hitközönyös-
ség terjesztésére, forditatik e igy a karhatalom?2) Igy lesz 
ez a házasságnál, igy a hivatalok osztásánál, igy a cultus ki-
fejlésének lehető megszorításában. Buzgó és vallásos nem 
fog kapni hivatalt, mert bigotténak fog elneveztetni ; a bú-
csúk, a nyilvános körmenetek, stb. a templomra záratnak, 
a karhatalom oda fog mőködni, hogy a vallásközönyösséget 
minden erővel terjeszsze, vagy is hogy a hitetlenség legyen 
az állami élet főeleme. A hitközönyösségi államelv mindezt 
másutt már megtette. 

Nem gondoljuk, hogy ez sikerüljön ; de kellett-e azon 
államférfiúi ballépést tenni, hogy az állam ilyenekre kény-
szeríttessék, hogy a gonosznak, milyennek a hitetlenség ;t 
tartjuk, szolgálatába tétessék át ? Nem sikerült ezt Európá-
ban sehol keresztül vinni, bölcseség volt-e tehát ezt nálunk 
és oly későn megkísérteni ? Ellenmondás van az európai 
államok életében, innen a nyugtalanság, az ellenkező irá-
nyokban menő törekvések. — Europa nem akar keresztény-
telen lenni, az állam vezetői pedig nem engedik, hogy az 
állam keresztény legyen ; folynak tehát egy részről a leg-
szentebb küzdelmek, folynak más részről a pokolnak orgiái 
a ker. társadalomban. Halott volt a pogányság, mikor a ke-
reszténység e világon megjelent, nem tarthatta meg magát 
a pogányság : él a kereszténység, él a kath. hit, annyira, 
hogy soha elevenebb nem volt a mult századokban, tehát 
nem fog az államok életébe beoltott ellenséges elem sem győze-
delmeskedni. A pogányságnak maradványai még 8-dik szá-
zadban is fönvoltak, ez a keresztény religio szelidségét 
bizonyítja : fönmaradtak a kereszténységnek elemei az 
államok életében daczára a konok, az egyetemes hárónak 
ellenében, ez a kereszténység törhetlen erejét mutatja. A go-
nosz hitetlenség, mikor diadalában az állam életét szervezi, 
akarat ja ellen is kényszerül némi ker. elemeket meghagyni 
az alkotmányokban. Ennek róható fel, hogy egyetlen al-
kotmány sincs Európában, melyet az egyház kereken kárhoz-
tatna, de sok van, amit azokban kénytelen roszalni. Bár-
mennyire törekvőnek a titkos kőmivesi társulatok, az 1793-i 
franczia alkotmányt mindeddig nem merték sehol megkísér-
teni, a kiolthatatlan ker. elemeknek kénytelenek voltak 
engedményeket adni. Egy alkotmány sem negatioja az 
Istennek, habár egy némely azon negatiónak elvére vagyon 
építve, s annak irányában fejlődik, hogy végre ide jusson. 
Időközi engedmény az, mit a kőmivesség a kereszténységnek 
tesz, mert még nyiltan nem tanácsos neki fellépni, várja 
azonban, és buzgóan készíti elő a müvet, hogy nyiltan lép-
hessen fel. 

Megy teliát az állami élet a két ellentét, a kétszeres 
ellenmondás hullámain. Igy nem maradhat, vagy jóra kell 

2) A „P. Napló" ismert czikko különös hangnyomással ismétli : 
„hiszen a ka th . iskolák a kormány (minister) kezeiben vannak," s hogy a 
püspökök igen nagy befolyást ne gyakorolhassanak, arról gondoskodva 
lesz. E czikk egy válasz volt egy akadémiai felolvasásra, melyben min-
den iskoláknak elfoglalása követeltetett. 

4 3 * 
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fordulni mindennek, ezen dolgozik a jó lélek, — vagy egészen 
roszra, ezen fáradnak a gonoszok, s oldalukon az öntudat-
lan nagy sokaság. 

7) S mi e jó ? A kereszténység diadala a keresztény-
ellenes tanok s rendszerek fölött. Mi e rosz ? A keresztény-
ség kiűzetése Európából. Mennyi küzdelembe fog kerülni 
ama diadal ? Mennyi erőszakoskodásba ezen kiűzetés ? 
Szükséges volt-e nemzetünket törvényhozásilag kényszerí-
teni , bogy szellemi és anyagi erejét ily küzdelmekben 
emészsze fel? Az örök nyughatatlanság furiáit okos tör-
vényhozó nem szokta a nemzetre küldeni ; e fúriák külföl-
dön eleget dúlnak, mások példáján okulhattunk volna, de e 
furiákat épen külföldről hozták be a nemzetre. 

8) Gondolnók, hogy az állam azonnal megvál az egy-
háztól, mihelyest az elvet kimondja : ,elváltam.' Gondolhat-
nák a jó lelkek is, hogy az egyház az elválás béke-napjait 
élvezhetni fogja. E remény sokakat tesz hajlandóvá az el-
válási elv pártolására. 

Csalódnak. Quod Deus conjunxit, homo non separet, 
quia separare non potest. Mikor az elválás kimondatik, csak 
akkor kezdődik ugyancsak a bonyolódás, zavarodás, felfor-
dult világ, melynek szülöttjei : szellemi és anyagi haldoklás 
és nyomor. Sok a beszéd az elválásról, s mikor volt több be-
széd egyházi ügyekről? mikor okoskodtak annyit a legille-
téktelenebbek az egyházról mint ma ? A tegnap sült ujság-
iró itélgetéseket ir, világba küld felőle; kik az egyház kor-
mányzatáról, természetéről semmit sem értenek, tanácsokat 
osztogatnak a plébánosnak, püspöknek, a pápának, az egész 
kath. papságnak, az egész kath. egyháznak. Soha a laicus 
világ oly rohammal, oly tömegben nem tódult be az egyhá-
ziakba, ezeket rendezni akarván, mint épen ma, mikor az 
egyház és az állam között az elválást leginkább pengetik. 
Ez azután szép elválás, szép kölcsönös béke, ügyes ki-
szabása a szellemi és anyagi hatalom határainak. Hal-
lunk elválást, látunk kavarodó zavarodást, bebonyolódást. 
Es nemcsak ott beszélnek legtöbbet a tisztán egyháziakról, 
ahol ezen elválást csak javasolják ; teszik ezt Francziaor-
szágban, Belgiumban, Italiában, ahol eme elválásnak már 
meg kellene lenni. A párisi Siècle, Débats az elválást vall-
ják, mikint t. B. M. ur,3) s alig van napi szám, melyben 
6—10 hasábokat is be ne töltenének egyházi tárgyalásokkal. 
Volt idő, mikor az egész világ dogmatisált, ma, kerülni 
akarván a dogmát, a félvilág stultizál. 

Az elválás ezeknél csak annyi, mint hogy az egyház 
dogmái s minden ügyei laicusok, simonisták, solidarisok ál-
tal döntessenek el, vagy is felfordult világ legyen, a tanoncz 
tanitson, a tanár tanittassék. 

9) Az állami hatalom részéről ugyanez történik. Az 
egyháztól elvált állami hatalom Belgiumban rabolja a kath. 
lőveni egyetemből a háromszáz év előtt alapitott ösztöndija-
kat, rendezi a temetőt, engedvényezése alá veti a szándé-
kolt templomi alapitványozásokat, letiltja a búcsujárdalato-
kat, elkobozza, világi tárgynak nyilatkoztatja magát a tem-
plomot, stb., melyben a plébános mint községi szolga végezi 
a községnek cultusteendőit. Italiában ugyanezen elválás 
tömlöczözi, számkivetésbe küldi a püspököket, fojtja a püs-

») Prot, lap 45. sz. 18C6. 

pökmegyéket, papneveldéket, szerzetesrendeket, nem en-
gedi, hogy székhelyeiket elfoglalhassák, a törvényesen kine-
vezett püspököket 

10) Az elválás nem béke, nem nyugalom, de az egy-
házi ügyeknek áttétele a politikai hatalom körébe ; tehát 
üldözés, elnyomás. Elvál az állam, nem az egyháztól, de meg-
vál az ő kötelezettségeitől az egyházi hatalom iránt, melyek 
között a köteles tisztelet is megvan az egyházi hatalom ha-
tárai iránt. Azért, amely lehellettel az elválást kimondja, 
avval az egyházi ügyekről rendelkezik is, s további rende-
zésekre a jogot föntartja. Az 1848-i törvényhozás kimondta 
az elválást, de nem vette-e el a királytól az apostoli jogok 
gyakorlatát ? Nem tulajdonitott-e magának önmagából egy-
házi jogot ? A többi jönni fog, az egyházi tárgyalások az or-
szággyüléseken csak most fognak jó magyarán szerepelni. El-
vál az állam az egyházzal birt szövetségtől, hogy megkezd-
hesse az egyházon az elnyomást. Ezt a szövetségesen meg 
nem tehette, mivel a szövetség kötelességeket is szabott, 
gondolja, megteheti, ha a megtört szövetséggel minden kö-
telességeit is elveti. Aki iránt semmivel sem tartozik, av-
val kíméletlen is lehet. Az elválás tehát nem mond mást, 
mint : nem létezik egyházi hatalom, nincs megváltás, az ál-
lam minden mindenben, — ami történik, az ő nevében, kell 
hogy történjék. Tek. B. M. ur az elválást eszmény gyanánt 
tart ja ; Európában csak nagyobb bonyolódás volt, és elnyo-
más. Ha ez az eszménye, szavain el sem komolyodunk. Ter-
mészetellenesnek mondja az egyház és az állam közötti szö-
vetséget; igen természet-ellenes, mert lehetetlen az állam és 
a prot. vallás közötti szövetség. Hol két hatalom nincs, ott 
szövetségről sem lehet szó; prot. egyházi hatalom pedig 
nincs, mert nincs papirend, mint szentség, ami van, az lai-
cusrend. Azért a történet sehol sem mutat szövetséget az 
államok és a prot. felekezetek között, hanem vagy egész-
beni odaadást, vagy félrevonuló daczot. De mikor a kath. 
egyházról szólunk, a szövetség nemcsak nem természetelle-
nes, sőt egyedül természetes, mert szükséges, különben vi-
szálkodás, elnyomás áll be, ami leginkább természetel-
lenes. 4) 

4) A „Pest i Hirnök" 277. sz. 4. dee. egy @ jegyű iró ezen elvi 
fej tegetéseinkkel ellenkező véleményben van, nem helyeselvén azt, hogy 
„némelyek a jövőnek már előre is ellenséges indulatot tulajdoní tanak." 
Mi elvből indulva, azt mondjuk, amit az elv szükségképen fog kívánni, 
követelni. Mi az pedig, ami a nemes irót reményekre bír ja ? „Az ország 
nincs azon helyzetben, hogy a kath. egyház társadalmi befolyását nélkü-
lözze." Nincs most,de nem lehet-e ? nem lesz-e, hogy az ország üdvét épen 
a ka th . egyház társadalmi befolyásának kirekesztésében keressék ? Nem 
ez-e az irány ?—Mit ád a nemes iró nekünk biztosítékul a jövőre? „A kor-
mány azt (a kath. egyház társadalmi befolyását) a nemzet érdekében 
szükségkép emelni és nem gyengíteni fogja." Hol az érv ezen állításra ? 
Ha maga a minister, ha az egész ministerium mondaná ezt, szava mitsem 
biztositana, — ma ez, holnap más lesz minister. Ha az egész országgyűlés 
nyugtatna igy, még sem nyugtathatna meg, követelnem kellene : hozzon 
az országgyűlés erre örök érvényű törvényt ? a jó szándék változó, s ha 
nem is változnék, az elv ellen tehetetlen lesz. A protestánsok nem nyu-
godtak meg biztatáson, hanem örök érvényű törvényt k ívántak ; mink 
nyugodjunk meg ? és pedig oly biztatáson, mely nem attól van, aki ellen 
panaszkodhatnánk, hanem saját sorainkból. Nehéz időben a minister fogja 
mondani : mily jók ezek a katholikusok ! — könnyű időben pedig : mily 
gyáva nép ez a katholikus ! Amit a nemes iró mond : „minél önzetlenebb 
lesz (a religio, az egyház jogaira nézve) hazafiságunk, annál több érvet 
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11) Az elválás tehát annyi, mint az egész megváltási 
rendnek tagadása. Az egyház fájlalva fogja tűrni, hogy a 
természeti isteni hatalom az államban elszakad Krisztus 
Jézustól, minden hatalom kutforrásától e földön, s azt teszi, 
mit a zsidók tettek az Isten fiával egykoron : nolumus hunc 
regnare super nos. Mikor a zsidóság'Európában oly nagy 
hatalommá nőtt, hogy a zsidóság födogmája, ,Krisztus nem 
megváltó' az államélet dogmájává kiáltatik ki, ez az álla-
potok természetes kifolyása. Mondhatnók, a ker. állam visz-
szatér az 1800 év előtti pogányságba, — lehet ezt is mon-
dani, de inkább, hogy átlép a zsidósági alapra: non est filius 
Dei. Haladásnak kiáltja e lépést, pedig 1800 évvel hátralép, 
— talán mégis a jelenben marad; mert a pogány államok 
lassan, fokonkint elismerték Krisztust, csak a zsidó állam 
nem, tehát a mai ker. állam inkább zsidóvá lesz semmint 
pogánynyá. A zsidósági tan, ugy látszik, győzelmet aratott, 
mert az európai ker. államok dogmatikailag zsidó államokká 
lesznek. Meddig lesz ez, nem tudjuk, de hogy a ker. nép, ha 
látni fogja, hogy Krisztus Jézust elrabolták tőle, fel fogja 
Jézust keresni, és az őt jogosan megillető .trónjára vissza-
helyezni. 

12) A szövetség felbontása egyszersmind az egyház 
tagadása. Hogy az egyházból mindent kéz alá keriteni 
akarjon az állam, ez csak szükséges következés a tanban. 
Ha az állam kivül nincsen más hatalom, szükségképen az 
államnak kell végezni mindent, tehát a püspököket is ne-
vezni. Tek . B. M. ur a püspökség javadalmaira fekteti a ki-
nevezési jogot, s ha az egyház erről lemondana, függetlensé-
get igér neki. 5) Épen mint IX. Piusnak, ha lemond a világi 
fejedelemségről. A tudósok között szokatlan szójáték mind 
ez, mert komolyan nem akarják. Ha jogot követelnek a püs-
pök kinevezésére, mert ez gazdagsági hatalom : jogot fog-
nak követelni azután, mert a püspök, mint püspök, mindig 
hatalom. Mikor félelem az indok, nehogy az egyházi hata-
lom túlnyomó legyen, e félelem oda vezet, hogy az egyház 
épen semmi hatalom ne legyen, az állam végezze, miket az 
egyháznak kell végezni. Mikor pedig azon szándék az ural-
kodó, hogy épen ne legyen más hatalom mint az állam, ak-
kor a püspökök kinevezését még inkább fogja követelni. 
Igy a természetelleni elvből igen természetesnek találjuk a 
lehozást, hogy a püspököt az állam nevezze, — nevezze sa-
já t kinevezési jogánál fogva. Ez t irja t . B. M. ur : „A tize-
dig századig a királyok minden ellenmondás nélkül rende-
lik, nevezik ki a püspököket," s hogy a wormsi concorda-
tumban a Hohenstaufoktól kicsikart jogokat az egyház soha 
nem eresztette ki kezeiből. 

13) Mit nem bizhatott az egyház sz. Nagy-Károlyra, 

szolgáltatunk neki (a ministeriuranak), hogy az egyház mellett sikerrel 
lépjen fel," az iró iránti tiszteletből nem taglal juk, mert ily hazafiság 
u t j án egyházárulásig ju tnánk ; amit mond : „Időelőtti, indokolatlan (?!) 
daczszerü követelések és izgatások, csak siettetik a baj t , melyet ezután 
elhárítani akarunk," magunk iránti tiszteletből taglalni érdemesnek nem 
tar t juk . Legyen ministerium, lehet cultusminister nélkül is ; vagy ha cul-
tusminister legyen, lehet ú j ra és körülvonalozott ressort mellett ; vagy ha 
ezen ressortot körülvonalozni nem akar j ák , lehet, és hogy legyen, kíván-
juk, kivánni meg nem szününk, hogy e ressort ellen legyen alkotmányos 
biztosíték. A nemes iró ilyeneket daczszerü követeléseknek nyilatkoztat . 
Tisztel jük öt, de e szerint is követelünk nyilatkozatot felőlünk. 

5) Prot . 1. 89. sz. 1225. hasáb. 

sz. István királyra, sz. Henrik császárra ?") Minden püspök-
nél buzgóbb apostolok voltak ezek. A királyok püspöksége-
ket alapitván, a pápa megengedte, hogy püspököt is nevez-
hessenek. A kinevezési jog mindig a pápától jött, hallgata-
gon vagy nyiltan, amint a jogok adományoztatni szoktak. 
Mily történet és a viszonyok bölcseimi felfogása elleni bün 
az, e szövetséget, eme egyetértést az egyház és a fejedelmek 
között, melyet szent szándék, istenes buzgalom szült, a né-
pek szabadságai ellen forralt összeesküvésnek nyilatkoztatni 
ki, hogy az egyház uralkodni, a fejedelem pedig a népet el-
nyomni akarta, azért kötöttek szövetséget ? Szövetségek kö-
tése későbbi, a baseli zsinat utáni dolog, a concordia sacer-
dotii et imperii a megtérés után magával az u j élettel jött 
meg. A kölcsönös áthatás oly széles, oly benső volt, hogy ezt 
mai államáraink felfogni sem tudják többé. A király első 
püspök, első apostol volt, a püspök szükségképen első mél-
tóság volt a király után. Akinek főeszménye a mai forradal-
mi törekvésekből van véve, az a concordiam sacerdotii et 
imperii gyűlölni, s a nép ellen forralt összeesküvésnek fogja 
tartani. Gondoltuk volna, hogy t. B. M. ur, a mult századi 
történetkovácsoláson már tova haladott, s ime ö 1866-ban is 
csak 1750-nek történelmi tanulmányaival bir. Nem gondol-
tuk volna, hogy tek. B. M. ur egy századdal hátrább sánti-
kál a haladó tudományos műveltség utjain. Minden válto-
zott, csak a rágalom a pápaság ellen maradott meg némely 
tudósoknál. Összeesküdt tehát a magyar nemzet ellen sz. 
István első magyar király, mert a püspökségi székeket dú-
san javadalmazta, a püspöki rendet első országos rendnek 
nyilatkoztat ta? Összeesküdt, ha szabad mondani, a nemzet 
müvelésére, mely asiai szokásaiból ki nem bontakozik vala, 
hacsak az Írástudó, a romai és canoni jogban müveit pap-
ság nem vezeti az irni nem tudó, a tudományos foglalkozást 
megvető magyar főnemesség gyűléseit. ') A király egy ma-
gyar püspöknek volt neveltje, ő rendelhetett sokat, s üdvö-
sen is rendeltek a buzgó királyok. Az első hatszázados 
magyar törvényhozás a canonicum legtöbb helyeit vette át. 

Az egyház üdvözölte a király buzgalmát, aki sokszor 
az egyházi, a papi fegyelem föntartója, visszaállitója volt. 
Kath. országnak, kath. alkotmányban, kath. király nem te-
hetett másképen. Sz. István, ugy szólva, visitálta a püspöki 
megyéket, az apátságokat. A missi regii, a frankoknál, ugy-
szinte a capitularia elég ismeretesek. Azon regensburgi zsi-

8) Sz. Is tván királyról mondta Sylvester pápa, Cartuit ius tanúsága 
szerint, amit Baronius is emlit, (ad an. 1000) „Ego sum apostolieus, a t 
ill© merito Christi apostolus dici potest, cujus opera tantum populum sibi 
Christus requisivit. Atque ea de causa, quemadmodum ilium divina grat ia 
docebit, ecclesias Dei ur,a cum populo nostra vice ei ordinandas relinqui-
mus." — Igy beszél Silvester a „Legati nobilitatis" bullában is, melyet 
sz. Istvánhoz küldött : „secundum quod divina grat ia te et illos (utódai) 
docuerit, ecclesias regni tui praesentes et futuras nostra ac successorum 
nostrorum vice disponere atque ordinäre, apostolica auctori tate similiter 
concessimus." 

*) Tek. B. M. ur szerint, a világi törvényhozás hozott az egyházi 
canonokba szelídebb szellemet. Igaz, a tudomány abban lesz, mikint 
szülte a leány saját anyját a világra ? A világi törvényhozás Nero volt, 
aki sz. Pé ter t szelídségre, emberségre tanította. A világi törvényhozás 
Theodoros abbysiniai, Tu-Duc annami király, kik a keresztény Európá-
nak szelídebb szellemet kölcsönöznek. 
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nat is 742-ből, melyre t. B. Mór ur hivatkozik, a legfénye-
sebb bizonyíték. 

Carolomannus, Martell Károly fia, a keleti Frankoniá-
nak (Austrasia, Alemannia, Thuringia) fejedelme, látván, 
mily nagy fegyelmetlenség emészti a papságot, kezdve az 
érsekektől, az apátoktól le az utolsó diaconusig, magához 
hivatja sz. Bonifácz érseket, kijelentvén, hogy e bajokon se-
gíteni kell, s e czélra zsinatot kiván tartatni. A kath. romai 
császárok voltak az egyetemi zsinatok előmozdítói, az ajta-
tos Carolomannus is ezt tette. Sz. Bonifácz ez ügyben Za-
charias pápához ir, petens consilium et praeceptum. A pápa 
leír, s az első német nemzeti zsinat 742 apr. 21-én Frank-
furtban összejön,8) a király ott van, sz. Bonifácz által ké-
szített előbeszédet elmondja, a püspököket a tanácskozásra 
serkenti, maga, mint Constantinus, a zsinatból kimegy. E 
beszédben áll : „ordinavimus per civitates episcopos et con-
stituimus super eos archiepiscopum." Nem „széltében", mint 
t. B. M. ur írja, nem önhatalmukból, hanem egyházi hata-
lommal, a pápától, nyíltan, vagy hallgatag helyesléssel adott 
joggal ordinavimus episcopos per civitates, amint ezt akkor 
mindenki tudta, értette.9) 

De kath. volt az ország, Krisztus hitében, kath. alkot-
mánynyal, mely elismerte, hogy van megváltási rend, van 
szellemi, egyházi hatalom, melyet a fejedelem, a törvényho-
zás, nemcsak szóval, hanem tettleg, a nemzeti élet minden 
intézményeiben, minden nyilatkozataiban elismert, tisztelt, 
sérthetetlennek tartott. Ez volt mindazon egyházi jogoknak 
az elkerülhetetlen föltétele, melyek a fejedelmeknek adomá-
nyoztattak az egyházban.10) 

Ma pedig a szabadelvű alkotmányokban ? ,Nincs egy-
házi hatalom, igy szól a mai alkotmány, van-e megváltási 
rend Krisztus Jézus helytartósága alatt e földön, én nem is-
merem, kutatni sem akarom, előttem mind ez mint ha nem 
léteznék bölcselmileg, juridice, tettleg nem is létezik ; én 
magamon kivül semmi rendet nem tartok sérthetetlennek, 
annál kevesbbé magam fölött; én nem látok Krisztustól ala-
pított egyházat, én csak embereket látok, kik közöl egyik 

8) Hefele, Conciliengeschichte 3 B, p. 46L — MAsok mondják, liogy 
Wormsban, Regensburgbnn, vagy Augsburgban tar ta tot t . 

9) Mennyire pápai adományozásból eredettnek hitték a királyok a 
püspökökkinevezési jogát; ki tűnik a gembloursi Sigebert által említett ok-
mánybol, mely szerint sz. Nagy-Károly a paviai csata után Romába ment, 
s i t t tartott laterani zsinaton Hadrian pápától jogot kapot t volna minden 
püspököt kinevezhetni. Az okmány koholt, de hogy az investiturák viszá-
lyai között erre hivatkoztak, s koholását szükségesnek tar to t ták , elég, 
hogy az investiturák védői is e jogot csak azért, és pápai adományból 
eredményezték, mert a fejedelem, az alkotmány katholikus volt. — Lásd 
Hofele Conc. Gesch. 3 B. p. 579. 

, 0) Az ország, az alkotmány kath. jellegét a magyar corpus juris 
muta t ja : „Praecipio, consulo, svadeo, fili carissime, si regalem cupis ho-
nestare coronam, ut fidem catholicam, et apostolicam, diligenti custodia 
conserves, qui enim false credunt, vel fidem bonis non implent operibus, 
nec hie honeste regnant , nec in aeterno regno part icipant. — Ad regalis 
dignitatis ordinem, non oportet, nisi fideles et catholica fide imbutos acce-
dere." (Lib. 1. deer. cap. 1.) „Salva semper divina et naturalis l exmanea t , " 
igy szól a triparti tum, (2 par te tit . 3.) „Humanae leges eatenus valent 
quatenus non discrepant a divinis. Lex ergo contra legem divinam nec 
populi assensu, nec consuetudine diuturna est valida." (Prologo trip. §. de 
defin. legis.) „Statutum contra jus canonicum, libertatem ecclesiarum 
diuturnam, vel privilégia eis concessa, non valent ." (§. Utrum veleat ?) 

magát katholikusnak, másik protestánsnak, harmadik zsi-
dónak, stb. mondja, ezek az én polgáraim ; hisznek-e ezek 
valamit, én nem kérdem, mi az amit hisznek, s igazán hi-
szik-e, amit hinni mondanak, én nem kutatom, én magam 
teszek mindent, delegatioról szót sem akarok hallani, stb. 
Nincs erő anyag nélkül, nincs hatalom állam nélkül, minden 
csak jól szervezett anyag, az államba jól beillesztett erő, — 
— éljen az abstractio, éljen a valódi anyagi erő !' 

Van-e itten az egyházi jogokra alap, föltétel ? Nincs, 
csak állami jogokra van. S mi eme állami jog, ami mégis 
létezik ? Nem más mint anyagi erő. 

Kettő áll tehát előttünk : ha az állam, mely ellentétes 
alapra tért át, ugyanazt teszi, amit a kath. állam tett, ezt 
mint világi princípium teszi, saját joghatóságából, minden 
biztositék nélkül teszi ; — s a természetfölötti rend ki van 
tagadva, az egyház, mint egyház nem létezik többé, és ak-
kor halál ; — vagy uj egyházállami egyesség szükséges, 
hogy rendre jöjjön minden ; ha ezt nem akarják, minden 
állításainknak bizonyítékot adnak. 

Sok volna még, mire tek. B. M. urnák felelni kellene, 
ha academicus értekezéseket akarnánk irni. Az idő, az égető 
szükség minket letilt ezektől. Elég, ha a fődolgot felvesz-
szük, amit akar : a prot. felekezet függetlenségei és szabad-
ságai mellett a kath. egyházat az államnak átadni, az álla-
mot pedig a protestánsoknak kezébe adni, úgyhogy jó, igazi, 
dogmatikus katholikus ember még irnok se lehessen. Ez uj 
ostracismus a kath. hitre. Mily haeresis, mily apostasia rej-
lik ebben, kimutattuk. Ugy tekint ő minket, mint az egy-
ház és az állam közötti viszony megszakadásának javaslóit. 
Valóban ezt ritka felfedezés gyanánt vehetjük. Ha in thesi 
vitatnók az elszakadást, tanunk a congregatio de inquirenda 
haeretica pravitate kárhoztató Ítéletét ki nem kerülné. Hála 
az égnek, elménk mindeddig ment maradott ilyenektől. 
Mink szolgasági összeköttetésben nem akar juk az egyházat 
az állammal, t. B. M. ur épen ezt akarja, s erre megy ki az 
1848-i törvényhozás is. Nem elválás, nem elszakadás az, amit 
mi akarunk, ami mellett felszólalunk, hanem az uj, az előb-
biekkel ellentétes állapotokban törvényesen rendezett egy-
házállami viszony. A feléledni törekvő josephinismus az, az 
egyházon uralkodni, ami ellen mi szót emelünk. Ha az egy-
ház jogait az állam nem akarja elismerni, ha neki a tisztán 
egyháziakban is, milyen a püspök kinevezése, vagy a közös 
tárgyakban önmagától törvényt akar szabni, akkor az egy-
ház magyar jogilag nem létezik, létezik a magyar jog ellen, 
mikint oly államokban létezett, hol nem akartak felőle tudni 
semmit. Ha eltaszítanak, ha lenyűgöznek, ha jog nélkül, 
biztositék nélkül hagynak, akkor mi megleszünk a megma-
radóit isteni oltalom alatt, mikint a szentatyánk a pápa. 
Hazai papságot, joggal, törvénynyel felruházott kath. pap-
ságot akarunk mi, — akik a jogból kitaszítanak, akik az egy-
ház jogait az egyház ellen elsajátítani akarják, azok kere-
sik a tényleges szakadást, miután elvben 1848-ban kimond-
ták. Sikerülend-e ? vagy megállnak-e a veszedelmes ösvé-
nyen ? mit nyernek egyházellenes törekvéseikkel '? az idő 
meg fogja hozni, de egyszersmind az Ítéletet is azokra, akik 
a nemzetre ily borús napokat hoztak, kik a nemzetet ú j ra 
ily veszedelmes vallásos viszálkodásokba dobták. Cultusmi-
nister reánk elnyomás, szolgaság, halál. 

\ 



Akik az 1848 előtti idők statisticájából merítik érvei-
ket, miket kormányzott akkor az állam, t. i. a cancellaria, 
a helytartótanács, hogy tehát azokban ma is bir rendelke-
zési joggal, a régi időkben becserepesedtek. Uj világ áll ve-
lünk szemközt. Mikor tagadtuk az apostoli királynak kine-
vezési jogát a püspökségekre? Volt, legyen is e jog. Be-
folytak a dicasteriumok, kath. alkotmánynak közegei, ezt 
tudjuk, csak az a kérdés, befolyhatnak-e a nem kath. alkot-
mánynak közegei? Akik ebben szót váltanak, a jogok dog-
maticai alapjait számból soha se feledjék ki. Mainap, nem-
csak befolyásról van szó az 1848-i alkotmányban, hanem a 
kinevezésről magáról, vagy is az apostoli jogok áttételéről 
a királytól a ministeriumba. 

Tisztünk egy időre e tárgyról be van fejezve. ,Mi van ?' 
,mikint van ?' ez esett körünkbe : ,mit kell tenni/ szerény 
körünkön kivül esik. Az első és a szerény szó, miénk lehet, 
második a püspökségé, a harmadik ? . . . . 

Húzzuk össze már most a hosszabb fejtegetésben kite-
rített egyház-állami és jogi kérdéseket : a) igaz-e vagy nem, 
hogy 1848 előtt magyar hazánkban az alkotmány, a nem-
zeti élet vallásos, katholikus volt ? b) igaz-e vagy nem, hogy 
az apostoli királyi czim alatt ismert jogok a magyar nemzet 
királyának adattak a pápától, nem pedig a királynak és 
nemzetnek, az uralkodónak és alattvalónak egyszersmind ? 
c) Igaz-e vagy nem, hogy a pápa csak egyházi jogokat ado-
mányozhat, tehát igaz-e vagy nem, hogy az apostoli királyi 
czim alatt ismert jogok egyházi jogok, egydiázi hatóság, 
nem pedig a korona immanens jogai? d) igaz-e vagy nem, 
hogy minden alkotmányozás csak a korona politikai, állami 
jogainak megosztása, a király és a nemzet képviselősége 
között, vagy átruházása a királytól a nemzetre, vagyis a 
király és a nemzet közötti u j szövetségnek csak a korona 
politikai jogai lehetnek tárgya, nem pedig az egyházi jogok ? 
e) igaz-e vagy nem, hogy az egyházi előjogokat, milyenek 
az apostoli czim alatt ismert jogok, a király mint felruhá-
zott, a pápa, mint felruházó nélkül, mással meg nem oszt-
hatja, azoknak gyakorlatát canonice érvényesen másra át 
nem ruházhatja, miután, amit a pápa ad az uralkodónak, 
nem adja azt akkor az alattvalónak ? f) igaz e vagy nem, 
hogy a felelős, parlementáris kormányra fektetett alkotmány 
szerint a király uralkodik, de nem kormányoz ? g) igaz-e 
vagy nem, hogy 1848-i alkotmány szerint az apostoli kirá-
lyi czim alatt ismert jogok gyakorlata a fejedelemtől a fele-
lős, parlementaris kormány kezébe áttétettek, mintha a 
korona politikai, állami immanens jogai volnának, a politi-
kai alkotmányozás körébe vonat tak? h) igaz-e vagy nem, 
hogy az egyház, mint szellemi hatalom, létezik, függetlenül 
az államtól, mint megváltási, természetfölötti rend, más 
czélra, más eszközökkel, más kormányzói személyzettel, más 
benső szervezettel mintsem az állam ? i) igaz-e vagy nem, 
hogy az állam, mint állam, magának az egyházban 
önmagától semmi jogokat nem adhat ? j) igaz-e vagy nem, 
hogy az 1848-i törvényhozás, az apostoli királyi czim 
alatt ismert jogokat, a pápa, mint adományozónak tudta 
és beegyezése nélkül, önhatalmilag, a királytól átvéve, ma-
gának, ministereinek tulajdonította, miután a király uralko-
dik, de nem kormányoz ? k) igaz-e vagy nem, hogy az 
1848-i alkotmány elvben hitközönyös, vagyis hitnélküli, 

tehát az előbbi alkotmánynyal szemben nemcsak egészen 
uj, hanem egészen, végkép, homlokegyenest, merőben, vagy 
is mint mondani szokták, e diametro ellenséges? 1) igaz-e 
vagy nem, hogy ily, a kath. egyház iránt ellenséges alkot-
mányos kormánynak a pápa semmi jogokat nem szokott 
adni az egyházban, tehát az egyházi jogok áttételében vagy 
megosztásában sem lehet beegyezéssel a régi, kedvező álla-
potból ezen uj, nem kedvező állapotra? m) igaz-e vagy 
nem, hogy a pápa egyházi jogokat csak az egyház javára 
adhat, vagy adni szokott, nem pedig az egyház nyilt vagy 
elfedett kárára ? n) igaz e vagy nem, hogy mikor ezen jogo-
kat az egyház javára adja a fejedelemnek, ezeket mindig 
tárgyilagos biztosíték mellett, vagyis az egyház többi jogai-
nak alkotmányos biztosítása mellett adja ? o) igaz-e vagy 
nem, hogy az 1848-i alkotmány szerinti kormányban semmi 
biztosíték nincsen, hogy azon jogok az egyház javára fog-
nak gyakoroltatni? p) igaz-e vagy nem, hogy sem az alkot-
mány, sem a király, sem a minister, ha akarna is, nem ad-
hat ily biztositékot? q) igaz-e vagy nem, hogy a biztosíték 
hiánya nem más, mint kegyelem-állapot, — ez nem más, 
mint szolgaság, ez nem más, mint halál, s mivel mégis a 
magyar catholicismus nem fog akarni meghalni, tehát igaz-e 
vagy nem, hogy az apostoli királyi jogoknak áttételével a 
ministeriumba végnélküli zavaroknak, belső viszályoknak 
vagyunk kitéve, sőt, miután a hitnélküli ministeriumtól, a 
lehetőleg protestáns, zsidó, atheus ministertől mi semmi jót 
nem várhatunk a kath. egyházra, igaz-e tehát vagy nem, 
hogy itt élethalálról forog a kérdés ? r) igaz-e vagy nem, 
hogy az 1848-i állapot az egyházra nézve uj állapot, miután 
előbb a kath. egyháznak minden jogai tiszteltettek, most 
pedig semmi jogai sem sértethetlenek ? sőt, hogy formaliter 
és positive épen semmi jogai nincsenek ? s) igaz-e vagy 
nem, hogy valahányszor uj egyházállami viszonyok beálla-
nak, uj egyházállami egyezkedésre van szükség ? t) igaz -e 
vagy nem, hogy ezen egyházi állami egyezkedés egyedül a 
szentszéknek van föntartva, tehát, ha a püspökök az apos-
toli jogok gyakorlatának áttételébe be is egyeznének, ille-
téktelenül, canonice semmisen egyeznének be, oly cselek-
vényt tevén, melyet a szentszék soha nem türt , s az uj-gra-
nadai püspökökben megrovott? u) igaz-e vagy nem, hogy 
mostan az egyház biztosításáról hallgatni, erre semmit sem 
tenni, annyi, mint a minister és törvényhozás kénye-kedvére 
bizakodni ? Non sapientis est post videre, sed sapientis est 
praevidere et providere. 

Aki ezen kérdésekre egyenkint ,igen'-nel felel, annak 
azt is kell állítani : 1) hogy az 1848-i törvényhozás az apo-
stoli jogok gyakorlatának áttételéről önmagától intézkedve, 
illetéktelenül,tehát politico és canonice semmisen intézkedett, 
politikai, állami tárgynak tekintvén és vévén azt, ami tisztán 
egyházi tárgy,egyházi jog, amiről mindig csak a fejedelmek és 
a pápák szoktak illetékesen, érvényesen intézkedni ; 2) hogy 
ezen állami, önmagától tett intézkedés a tisztán egyházi jo-
gokról, milyenek az apostoli királyi jogok, veszedelmes pél-
dául szolgáló eset nemzeti egyházra, polgári papi alkot-
mányra, vagyis egyházi szakadásra ; 3) hogy ezen veszedel-
mes példa gyanánt szolgálható eseten most segiteni, az apos-
toli királyi jogok áttételén orvoslást kell tenni in radice, mint 
a canon szokta mondani ; 4) hogy az apostoli király és a püs-
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pökség ezen caak ugy segithet, ha felfüggesztetvén a cul-
tusministerium kineveztetése, vagy körüliratván ennek ha-
tósága, az ügy a szentszék elé vitetik, s az uj, az előbbivel 
politico és canonice ellenkező helyzet a szentatyával megis-
mertetik ; 5) hogy, nem levén elégséges és tárgyilagos 
biztositék arra, miszerint az apostoli jogok a ministerium 
által az egyház javára fognak gyakoroltatni, sőt hogy az 
egyház javára gyakoroltassanak, képesség sincs, lehe-
tőség sincs a ministeriumban , miután ez a kamarai 
többségnek játéktárgya, — hogy tehát ezen politice és 
canonice semmis áttételt ugy hagyni, amint van, annyit tesz, 
mint az egyházat merőben védtelenül átadni kath. egyházzal 
alkotmányosan ellenséges ministernek és ministeriumnak ; 
6) hogy a törvény nélküli egyházállami állapoton rögtön 
segíteni, azt gyökerestől orvosolni kell, habár meghagyván 
a vallások közötti egyenlőséget. 

Ha valaki minket tévedésben marasztalna,—teheti, por-
tabit onus suum az Isten előtt. Az első szó a miénk lehetett, 
a többi nem a miénk. Ez a mi határunk, melyen tovább nem 
mehetünk, — azért az ügynek, a fejtegetésnek vállainknál 
súlyosabb terhét érezve, sz. Ágostonnal mondjuk : „qui me 
errare existimant, etiam atque etiam diligenter, quae dicta 
sunt, considèrent, ne ipsi errent ." 1 1 ) Es ismét: „Quisquis 
haec legit, ubi pariter certus est, pergat mecum ; ubi pariter 
haesitat, quaerat mecum ; ubi errorem suum cognoscit, re-
deat ad me; ubi meum, — revocet me."12) 

Isten bocsáss ! Isten segits ! ! Isten vezess ! ! ! 

Conturbatae sunt gentes, inclinata sunt régna, dédit 
vocem suam, mota est terra. Dominus autem virtutum nobi-
scum, susceptor noster Deus Jacob. 

VEGYESEK. 
Emiitettük, mikor a ,Magyar Sion' septemberi, octo-

beri füzeteinek tartalmát ismertettük, nt. Franki Vilmos ér-
tekezését a magyarországi prímás jogairól. Ezen értekezés 
alkalmat adott ngys. s főt. Kovács József, kalocsai kanonok, 
apát, s kir. táblai praelatus urnák, hogy ezen értekezletre, a 
kalocsai érseki szék canonicus függetlenségére nézve az esz-
tergomi érseki s primási széktől, itészeti megjegyzéseit meg-
tegye, s amit a t. értekező ur, Franki Vilmos, az általa elő-
ször közlött okmányok folytán a primási szék jogaira nézve 
lehozott, azt érvénytelenítse. Ezen észrevételeit a ft. prae-
latus ur külön füzetben kiadta, melynek czime : „A primási 
joghatóság, és a kalocsai érseki szék." A ft. iró megengedi : 
1) hogy az esztergomi érsek canonicus felsőbbségi jogokat 
gyakorolt minden magyar püspöki megyében, mig maga 
volt érsek, épen mikint a kalocsai érsek a zágrábi megyé-
ben; de erről a mai állapotokra következtetni semmit 
sem lehet. 2) Az értekező ur is megengedi , hogy a 
primási jogok szorosan körülvonalozva soha nem voltak, és 
mindig controversia alatt állottak ; 3) V-ik Miklós pápa ket-
tős baliájára nézve elég hogy kétesek ; lehettek az eszter-
gomi levéltárban, kiadhatta azokat Pray és Pázmány ; a fő-
kérdés mindig az : hitelesek-e ? 4) Ha hiteles is volna V-ik 

" ) S. Aug. 1.1. de Trin. e. 3. n. 5. T. 8. p. 752. A. C. 
" ) Aug. de dono persev. c. 14. n. 68. T. 10. p. 858. F . 

Miklós két bullája, az általa adott jogok „soha életbe nem 
léptettek," ami a jogok érvényére szükséges ; 5) II Pius, 
mikint bullájának szövege mondja, csak azon jogokat erő-
siti meg, in quorum pacifico usu a primási szék mindig volt ; 
de a kalocsai székre in pacifico usu nem volt ; I II Calixtus 
bullájából nem lehet következtetni, hogy V-ik Miklós által 
emiitett jogokba a primási széket helyezte volna, mert csak 
per tangens emliti ezeket; a pápák adtak ugyan hatóságot 
az esztergomi érseknek némely exemtus szerzetes rendekre, 
de e jog püspöki nem primási ; s épen abból következtet-
hetni, hogy e nélkül nem birtak volna ily joggal, mert szük-
séges volt, hogy részletesen megadassanak. A többi kisebb 
jelentőségű részletekre nézve e tárgyról a ngys s főt. praela-
tus mindenkit az általa 10 év előtt kiadott „Vindiciae" czimü 
könyvére utasit. 

Pompéry János úrtól, az első magyar általános bizto-
sitó-társaság pesti főügynökétől, a „Magyarország anyagi ér-
dekei" czimü hetilap a következő levelet közli : Ä „Magyar-
ország anyagi érdekei" 32 dik számában közölt s „A jezsui-
ták és a biztositási ügy" czimü czikkben azon állításra ta-
lálok, hogy „az austriai birodalomban alakult biztositó in-
tézetek a rom. kath. papság részéről távolról sem részesül-
tek kellő pártfogásban." Nem tudom, hogy a rom. kath. pap-
ság a lajtántúli országokban mily pártfogásban részesité a 
biztosítás ügyét ; azt azonban az igazság érdekében, saját 
tapasztalásom után meg kell említenem, hogy a magyaror-
szági rom. kath. papság a legbuzgóbban terjeszté a biztosí-
tás eszméjét s nevezetesen, midőn az első magyar általános 
biztositó társaság életbe lépett, meleg részvéttel fogta fel e 
hazai társaság ügyét, a hivek figyelmét általában a biztosí-
tás áldásaira s különösen a hazai társaságra a hitszószékből 
is felhiván ; több főpásztor pedig nyomtatott körlevélben is 
szívökre köté hiveinek a biztosítást s ajánlá nekik a ma-
gyar társaságot. Az első magyar általános biztositó-társaság 
hálával emlékezik most is a magyar rom. kath. papság azon 
pártfogó részvétére, melynek, valamint a többi hazai egyház 
lelkipásztorai hasonló ügyszeretetének és támogatásának is 
lehet egy részben tulajdonítani azon meglepő eredményt, 
melyre a hazai első biztositó-társaság már élete első évében 
jutott. Ha a tekintetes szerkesztőség e nyilatkozatomnak a 
„Magyarország anyagi érdekei" hasábjain helyt adni szíves-
kedik, azon bécsi lapnak, mely ez állítást első közié, alkalma 
lesz meggyőződni afelől, hogy vádja a magyar rom. kath. 
papságot nem sújthatja. Tisztelettel Pompéry János. 

Nt. Szepessy Imre, kegyesrendi tag, s egyetemi tanár 
a boldogult herczegprimás ünnepélyes exsequiáira latin ver-
sezetet adott ki. A kegyes iskolák rendjének eme fiúi tisz-
telete tiszteletet szül magának a munkás rendnek. A nt. 
egyetemi tanár urnaK latin nyelvezete, költői emelkedése, 
verselési ügyessége tanúságot tesz, hogy a latin nyelv a hata-
lomnak, a világuralkodásnak eme gyermeke,a nagyon tisztelt 
rendben igen műveltetik, ugyszinte, hogy a nt. tanár ur azon 
latin irodalmi tanszéket, melyet betölt, legméltóbban tölti be. 

A székesfehérvári ős régi basilika nov. 25-én nm. s ft. 
Simor János, győri püspök által beszenteltetett, miután 
ngys s főt. Pauer János felügyelete alatt megujitatva dísze-
sebb méltóságosabb fénybe tétetett. A basilikáról, az újítási 
munkát vezető kanonok s apátur „Emléklap" czim alatt röp-
iratot is kiadott, melyben a basilika történetét 1090—1526-ig, 
1526—1688-ig, a torony építésének (1702-1745, ) a tem-
plom újbóli felemelésének (1759—1668) a torony átalakítá-
sának történetét röviden vázolja, 1807-ben a torony gomb-
jába betett okmányt közli, a templom kápolnáit történeti, 
liturgicus magyarázatokkal leirja, végre a munkásoknak ne-
veit, kik eme megújításnál hűségesen dolgoztak, a dolognál 
kitűntek, közli. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. . 
Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és alduuasor sarkán. 9. az. a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, december 15-én. 48. II. Félév. 1866. 

TARTALOM: Registrum. — Egyházi tudósítás. — 
Vegyesek. 

Registrnui. 
Mindenkor „széles utja nyilt a nagy elbizako-

dásnak, és tévelynek, — mond t. prot. hazánkfia, 
Kállay Ferencz, magyar akadémikusunk, — vala-
hányszor az emberi ész pók módjára önmagából 
igyekezék a bölcseség templomát fölépíteni. . . . A 
keresztény vallás egész szelleme, melynek befolyása 
alatt nőtt nagygyá Europa, abban központosul: 
hogy az ember és világ, a bölcs Isten teremtése; az 
emberek ártatlanságban éltek, és csak azután rom-
lottak meg; tehát önokozta nyomorba estek, mely-
nek következtében, az erény és tudalom irányában 
alásülyedtek." J) Tek. Ballagi Móricz ur is bevallja, 
egy helyütt, a magára hagyatott emberi ész elégte-
lenségét. „A tudomány tévelygései — mond igen 
helyesen — nagyobbrészt annak tulajdonithatók, 
hogy a hitet mellőzte;" és „hogy az értelmi mű-
veltség hit nélkül olyan, mint a rosz világitás sötét 
éjjelben, (mely) csak arravaló, bogy a sötétséget 
még világosabbá tegye."2) 

Hogy az embernek csakugyan természetfölötti 
világosságra, hitre, malasztra, és csalhatatlan tani-
tóra van szüksége, miszerint magas rendeltetésének 
megfelelhessen, mélyen érezék a pogány hajdankor 
legnagyobb szellemei is. „Buzgóságra senki az em-
bereket .nem tanithatja — mond annakokáért Plató 
— hacsak vezér s tanitó gyanánt, maga az Isten 
nem megy elől." „Az isteni dolgok ismerete, igen 
csekély az emberekben — jegyzi meg Socrates is 
— s nagyon kivánatos, — hogy valahonnét nagyobb 
világosság löveljen felénk." Ennek szükségérzete 
szorongatá a haldokló Aristoteles mellét, midőn e 
szavak közt adá ki lelkét: „Sic moritur sapiens; nu-
dus venit ; dubius vixit ; incertus moritur ; quo vá-
dit ignorât; tu Domine ens entium miserere ei!" 

') Uj magyar muzeum 1850—1. II. fűz. 
a) Prot . e. i. 1. 1863. 18 és 23 sz. 

Ha tehát a történelem, és mindennapi tapasz-
talás egyiránt bizonyitja a magára hagyatott em-
beri ész elégtelenségét, és durva aberratióit a vallás 
terén : szükségkép következik, hogy kell lenni is-
teni kinyilatkoztatásnak, és ezt csalhatatlanul tanitó 
oly tekintélynek, mely rendeltetésünk ösvényén 
biztosan kalauzoljon, és melynek szükségszerű jo-
gosultságát tagadni annyi, mint tagadni abbeli kö-
telmünket, miszerint tartozunk a tévelyt kerülni. 
Hogy mi ker. katholikusok e hibázhatatlan tanitó te-
kintélyt a megtestesült Megváltó-Isten szent egy-
házában valósággal birjuk, ennek szemmel látható 
bizonyitéka, a sehol egyebütt, mint egyedül ő nála 
uralkodó azon hitegység és változhatatlan hit-igaz-
ság, melyről még prot. irók is tanúságot tesznek. 
Nevezetesen t. Molnár Aladár, pesti rei* hittani ta-
nár ur, határozottan elismeri, mikint „a kath. egy-
házban egyszer — mindenkorra megállapított (mert 
Istentől olyanokul átvett) tanok, változhatatlan örök 
igazságok vannak. Ott — úgymond — az egyház 
csak következetes önmagával, midőn, mit változha-
tatlannak nyilvánított, (mivel a hitletéteménynek 
mint olyannak őre) a tudományban sem engedi vál-
toztattatni ; mert aki valamely kath. tantól eltérő 
nézetet bizonyít, (csak nyilvánít) igy azon tan vál-
toztatásának szükségét bizonyitja, (állítja), már ez 
által tagadja az egyháznak az igazság megismeré-
sében való csalhatatlanságát, s igy épen azt, mi őt 
a többi egyházaktól megkülönböztetve rom. kath. 
egyházzá teszi." 3) 

Valójában „anyaszentegyházunk egysége is-
teni !" Igy nyilatkozik benső magasztosultsággal 
rögtönzött beszédében (az érsek hirtelen beállott 
roszulléte alkalmából) az amiensi püspök, a reimsi 
1853-i tartományi gyűlésen Francziaországban. „Ez 
iránt —• mondá — naponkint meggyőződhetünk 
kedves testvéreim ! . . . Nincs hely a nap alatt, me-
lyet az egyház el nem foglalt volna, mindenütt le-
ttízvén a keresztet. Keljetek hajóra, szegdeljétek ke-

3) Prot. e. i. 1. 1863, 42 sz. 
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resztül a tengereket, és találni fogtok embereket, 
kik alig birnak emberi alakkal, kik nem értik nyel-
veteket; ámde vessetek magatokra keresztet, és 
azonnal látjátok, hogy ők hitsorsosaitok, testvérei-
tek, mert az egyház azon egy családot képez a vi-
lág minden népeiből. . . . Az idő, a mult is az egy-
házé: ha apáitok pora — kik lábaitok alatt nyu-
gosznak — fölelevenednék, ők ugyanazon credót 
zengenék el, melyet ti ma énekeltetek. Nézzétek el-
lenben a keresztény felekezeteket, a tőlünk elsza-
kadtakat, ime ! ők két lépést sem tesznek anélkül, 
hogy egymástól el nem válnának." 

Hogy ez a valódi tényállás t. prot. atyánkfiai-
nál, saját iróik sem tagadják. „Fájdalom ! nagyon is 
való — igy ir Pressel — mit a protestantismus el-
lenei egyházunknak szemére vetnek, hogy benne 
csak is szakadozottság, és egyéni önkény uralko-
dik, és hogy semmi egyéb kötelék össze nem tartja 
az elégületlenek tömegét, mint a protestálás, a ne-
gatió."4) Nevezetes nyilvánulata ezen sok értelmü-
ségnek az is, hogy a roeskildi (Dániában) 1865-i 
lelkészi értekezleten, dr. Kalkar az indítványba ho-
zott dán, svéd, és angol, evang. egyházak közötti 
egyesülést ellenezvén, a többség helyeslésével egye-
nesen kimondá, hogy „a különváltság szükséges az 
evang. egyházban." 5) 

Már most, ha a negatió, és sok értelmüség po-
sitiv eredményt nem szülhet, csudálhatni-e, hogy 
dr. Rothe, a német prot. egyletnek eisenachi gyűlé-
sén 1865-ben őszintén bevallá, „hogy az egyházi té-
ren már századok óta, és észrevehetőleg hiányzik a 
tovább fejlődés és haladás;" tehát épen az, mi állí-
tólag- a protestantismus lételeme és életelve ? Azon-
ban t. Dobos János czeglédi helv. hitv. lelkész ur 
abban talál vigaszt, miszerint ugyan tavaly Eise-
nachban „egy uj reformatio tüze" lángolt föl, és 
hogy az ottani gyűlésnél „a reformatio óta neveze-
tesebb tünemény nem volt a prot. egyházban." T. 
Ballagi Móricz szintén osztozik e reményben, kije-
lentvén, hogy ugyanazon gyűlésen „a kezdeménye-
zést nagy tekintélyű egyházi és világi férfiak meg-
tevék, miszerint a műveltség kereszténynyé, a ke-
resztényelem pedig tudományossá váljék." 

És váljon honnan származtatja dr. Rothe a föl-
panaszlott ziláltságot és negativ irányt? Onnan, 
úgymond, hogy „a prot. egyház oly theologiát 

nevelt keblében nagykorúvá, mely idő folytával — 
és pedig (hangsulyoztatja) nem talán esetleg, hanem 
benső szükségességnél fogva — vele teljesen meg-
hasonlott, oly irányt véve, melynek természetszerű-
leg nem lehet más következése, mint az egyháznak 
végfölbomlása." Innen van, hogy t. Moczkovcsák 
Károly, ágost. hitv. lelkész ur is a magyarhoni 
protestantismus negativ jelleméről szóltában, ezen 
őszinte vallomásra fakad : „Már annyira jutottunk 
— úgymond — mikint Lutherre és Calvinra lenne 
szűkségünk, ki protestantismusunkat a positiv alap-
hoz visszavezetné, és minket a nihilismustól , 
melyhez oly közel állunk, megmentene."6) T. Sze-
remley Samu ur, — ki Strausz „Jézus élete" leg-
újabb munkáját bőséges kivonatban, és pedig dicsé-
rőleg ismerteié — szintén azonképen bizonyságra 
emeli a protestáns vallási állapotokat. „A dogmai 
ó-conservatismus — igy ir — csupán holt emlékei-
ben él még, mint egy hajdan tiszteletreméltó épület 
romja, melynek nyilt résein a megujult kor szellője 
ki- s be jár.. . Az elavult hitczikkeknek — mond — 
már hivatalos fizetett őrei is jóformán hátat fordi-
tottak, a müveit közvélemény pedig tökéletesen oda-
hagyott. Hisz — mint ugyan Szeremleyur állitja — 
a hitczikkeket épen azon módon szavazták meg, 
mint országgyűlésen a törvények paragraphusait, 
vagy az évi költségvetést egyidőre, mig „jobbat 
nem találnak, de korántsem megmásithatatlanul." 
A magyar reform, egyetemes „tanügy-bizottmány" 
észrevévén azt, hogy ezen rationalisticus irány még 
a népiskolákban is lábra kap, multévi értekezleté-
ben kinyilatkoztatá, miszerint „érettség és megfon-
tolás nélküli szóvivők a szabad theologiai gondol-
kodás, mely a tudomány legfölső regióiban igyek-
szik magának utat törni, szeretnék nyakra-főre 
bevinni a népiskolákba is, ami egyátalában nem 
odavaló (hát a gymnásiális és fölsőbb tanintézetek-
ben helyt foglalhat?) s a nép vallásos gondolkozá-
sát zavarba hozza, tönkre teszi. Ezek akár mily ma-
gas elmék legyenek is, sötétségben járnak, kik hogy 
világos legyen a szobában, fölgyújtják a házat. 
Egyáltalában nincs helyén, hogy népiskoláink sok 
helyen oly vallástani könyvekkel vannak eláraszt-
va, melyek nyiltan tagadják azt, amit symbolikus 
könyveink tanitanak. Egy superintendentiában tu-
dunk rá esetet, hogy egy prot. egyház szerkeze-

4) Die Zustände des Protestantismus, Tübingen 1848. 6) Prot. e. és i. 1. 1865. 43., 38., 40., 37. sz. Rothe, 
S. 66. Ethik IK, 1015., Prot. 1. 1865, 15. sz. 

s) Prot. e. i. 1. 1865, 48 sz. ' ) Prot, e.és i. 1, 1865, 11. sz. 
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tünkben kitűnő állású egyházi hivatalnok, egy az ó-és u j szö-
vetségi szentiratokból csaknem szószerint összeállitott, ható-
ságilag megvizsgált és jóváhagyott olvasó-könyvet kitiltott 
a fölügyelete alatt álló iskolákból, mert abban, szerinte, 
mesék vannak."8) Szabad legyen itt közbevetőleg még meg-
jegyeznem azt, mikint t. Ballagi Móricz ur mindennek elle-
nére is vallásháboritásról vádolá nem rég nt. Munkay urat, 
mivel ki meré mondani : „hogy a prot. ifjú katholikus isko-
lában hitet, mig viszont a kath. i f jú prot. iskolában hitetlen-
séget tanul."3) 

A protestantismus fönjelzett visszásságai e sorok Író-
jának eszébe jut ta t ják legnagyobb magyarunk im ezen 
bölcs tanácsolását : „Elejét valamely abnormis létnek csak 
ugy vehetni, gyógyszerét valamely nyavalyás állapotnak 
csak ugy találhatni föl : ha azon kútfő, melyből az ilyes 
keletkezik, tökéletesen el van ismerve, és ennek megsemmi-
sítésére nyujtatik segédkéz, kellő erö."10) És ha most azt 
kérdeznék tőlem : hol lappang hát azon vallási kórállapotok 
forrása ? Válaszom imez volna : legelsőbben is ott, hogy a 
protestantismus a kath. egyház hibázhatlan tanitó tekinté-
lyét tagadva, azt tartja, hogy „a hit-élet egyedüli zsinór-
mértéke a szentírás, hogy ennek olvasása, magyarázata és 
alkalmazása minden kereszténynek joga és kötelme is, és 
hogy (mi az előbbinek ellentéte) a szentírás alapján a 
Szentlélek vezérlete mellett hitvallását zsinatilag az apák 
nyomán maga az egyház határozza meg."11) Valóban, ha 
minden kereszténynek joga is, kötelme is a sz.-irást magya-
rázni és alkalmazni, ugy mikép határozhatják meg maguk 
a prot. egyházak a hitvallást, anélkül, hogy az egyéni sza-
badvizsgálat jogának elébe ne vágjanak ? Nem lehetet-
len-e, hogy valami egyszerre létezzék és ne létezzék? De 
bármennyire igaz is az imént fölhozott alaptétel, mégis t. 
Kiss János, pápai ref. tanár ur, ,Keresztény Hittan'-ában ezt 
i r ja : „Egyházunk hittana supernaturalista, orthodox irá-
nyú. Supernaturalista : mert a vallásban legfőbb tekintély-
nek a szentírást ismeri. Hetherhodox : mert az észt följogo-
sítja, belőle hitvallást bírálni, változtatni, vagy egészen is 
á ta lakí tani ." u ) És mi aztán az ész ezen állitólagos jogosult-
ságának a következménye ? Az, hogy kikeresi magának az 
ember a szentírásból azt, amit fölfoghat, ami előnyére van, 
ami pedig subjectiv okosságát meghaladja, és önérdekének 
nem kedvez, elveti. Innen van, hogy „midőn napjainkban az 
éjszakamerikai Egyesült-államok az ó-világ egyik leggya-
lázatosabb intézménye, — a rabszolgaság eltörlése ügyében 
a déli tartománybeliekkel harczra keltek, ezek közt — 
mond t. Ballagi ur — széltire prédikálták és mutogatták a 
bibliából, hogy a rabszolgaság Istentől rendelt institutio, s 
igy ennek eltörlése Isten-elleni bün." A názárenusok (is) 
hazánkban , kikről kath. szent egyházunk szenvedélyes 
ellensége t. Kovács Albert ur azt irja, „hogy a (prot.) pap 
ellenök a polgári törvények szigorát is igénybe veheti, 
(váljon az absolut lelkismeret-szabadság nevében ?) szelid-

8) Prot. e. és i. 1. 1865. 29. sz. 
9) Prot . e. és i. 1. 1866. 32. sz. 
, u) Gróf Széchenyi István, Poli t ikai programmtöredék. 1847. 
" ) Prot . e. és i. 1. 1866. 36. sz. 
•Î) Prot . e. és i. 1. 1866. I . sz. 

séggel semmire sem mehetvén velők" — igen a názárenusok 
(is) hazánkban, t. Ballagi ur szerint, egész socialis, műveltsé-
gűnkből tabula rasát szeretnének csinálni. Irányi Dániel 
magyar menekült mégis petitiót küldött ezidén országunk 
közgyűléséhez, hogy ez őket pártfogolja, hogy annak 
helyébe a bibliából kiolvasott agykoholmányaikat tegyék. 
Mert rég megmondotta Verenfels, hangsúlyozza maga a 
Prot lap. szerkesztője : 

„Hic liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque, 
Invenit et pariter dogmata quisque sua." 

„Alig van — erösiti ugyan t. Ballagi ur — egy~egy 
bolond és veszedelmes előítélet, mely leghatalmasabb fegy-
vereit nem a biblia istenitett (értsd : Istentől ihletett) betűi-
ből merítette volna."13) Ebből persze t. ellenfelünk további 
okoskodásában azon lehozást teszi, miszerint azon inconve-
nientiák kikerülése végett, a szentírást nem betű szerint, 
hanem a belső szellemét szem előtt tartva, kell magyarázni. 
Azonban hol azon tekintély, mely kimondja, hogy Péter 
vagy Pál fogta-e fel kellőleg annak szellemét ? Igaz ugyan, 
hogy ,Tájékozás' czimü röpiratában egyfelől azt állitá t. 
Ballagi ur, hogy „scriptura sui ipsius interpres" (86 old.) de 
másrészt meg azt is vitatta ám, hogy a „biblia szellemét csak 
azok foghatják föl, kik a héber és görög szöveget olvassák ; 
a tömegekkel szemben (pedig) a biblia — ugymondá — 
még ma is írott malaszt." (43. old.) Hogyan lehet tehát az 
mégis a protestantismus egyedüli hitszabálya ? 

Mi katholikusok mindezen nyilvánulatokban annak a 
bizonyítékát szemléljük, miszerint : anyaszentegyházunk 
hibázhatatlan isteni tekintélye nélkül nincs hit-egység, 
nincs változatlan hitigazság, hanem van örökös habozás, 
ellenmondás, szünteleni kutatás, bizonytalanság, ujitgatás 
és változtatgatás. Nem is tagadja ezt a t. Dobos János ur 
által „aranyszáju"-nak dicsért Schvarz Károly góthai prot. 
udvari főlelkész, hanem inkább nyíltan proclamálá az 1865-i 
eisenachi gyűlésen, hogy „az igazságot keresni, az igazságot 
hirdetni,14) ez a legfőbb." „Tehát keresni, hirdetni még azt 
az igazságot is, mely túlmenve a keresztényelmen, ennek 
romjain akar egy ujabb vallást építeni, vagy minden val-
lásnak véget vetni?" kérdi ugyan az aranyszájunak vallott 
Schvarz. És minden megdöbbenés nélkül azt feleli : „Igen 
is mihelyt tiszta meggyőződés, és komoly törekvés után 
tettünk rá szert, kötelességünk lesz hirdetni."16) Kell-e 
ehez commentár ? Kell-e ahoz commentár, hogy t. Tanárky 
Gedeon ur is (1861-i országgyűlési követ, és Pest vmegye 
akkori főjegyzője) minden habozás nélkül k imondja: „Nem 
lehet (?) kételkednünk — igy ir — hogy ha a keresztény 
polgárosodás túléli magát, annak romjain itt vagy ott, vagy 
általában még fejlődőttebb s talán (hát csak mégis talán?) 
boldogabb civilisatió foglaland tér t?" 1 6 ) És itt önkénytele-
nül is Pázmány Péterünk e nagyfontosságú szavai ötlenek 
föl elmémben : „Nisi — úgymond — in ipsa veritate ancho-

, s ) Prot . e. és i. 1. 1866. 20. sz. és 14. sz. 
I4) Hogyan hirdessék, ha csak keresik ? Hogyan keresik, ha már 

hirdetik 1 keresik 300 év óta, még sem talál ják ; hirdetik, nem az Is-
ten szavát, hanem mindenki a maga véleményét. — Szcrk. 

, s) Prot . e. és i. 1. 1865, 3 8 - 4 0 . sz. 
•«) Pest i Napló 1866, 139. sz. 
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ram fixerit homo, jactetur et fluctuet necesse est. Veritatis 
autem tutum, ac imperturbatum est praesidium." 

Es valójában mi a háromszázados sok kutatásnak az 
eredménye ? Az, hogy nincsen állandóan megállapított hit-
igazság,az, hogy Schvarz Károly szerint : „a látható (prot.) 
egyház, minden törekvése és haladása mellett, be nem fejez-
hető ; tévelyei és bűnei miatt, mindig a föld tulajdona marad. 
Nincs tan, — hangsúlyozza — nincs intézmény, melyben 
az csalhatatlan, szent és teljesen kész lehetne; osztályrésze 
e földön a végnélküli törekvés és küzdelem." Sőt a hitújí-
tás praesumtiv világosságát is eltagadva, azt állítja, hogy 
„nincs egy élő embere a jelenkornak, ki képes lehetne a 16. 
század avas tanrendszerét ismét elsajátitani és megemészteni. 
Becsületes ember — hangsúlyozza ugyan Schvarz az ünne-
pelt eisenachi szónok — csak egy jelentékeny czikket sem 
képes azon időkből a maga épségében, minden változtatás 
nélkül elfogadni." Azért sürgöli a másik notabilitás dr. 
Rothe, hogy „az egyház, a modern civilisatiohoz való hamis 
állásából, helyes irányba térjen át. Az egyháznak — mond 
— mindenek előtt becsületesen és tiszta öntudattal kell 
barátságot és békét kötni a modern műveltséggel és művelt-
jeinkkel, mindenekfölött pedig népünkkel, mely soha sem 
fog lemondani drágán szerzett vívmányairól ; soha sem lehet 
őt arról meggyőzni, hogy nézetei és törekvései keresztény-
telenek és az Ur Jézushoz méltat lanok. . . Az egyház — 
— mond — mely a müveit osztálynál hitelét elvesztette, 
nagy veszélyben van, hogy lassankint minden befolyásától 
megfosztva legyen. . . Az a kilátás fenyegeti a (prot.) ke-
reszténységet, mikint Rothe véli, hogy az emberek sze-
mében paraszt vallássá lesz — egészen ugy mint a hajdani 
pogányság, hanyatlása végnapjaiban." Megjegyzésre méltó 
e helyütt, hogy t. Ballagi ur szerint „Schvarz Károly és 
Rothe (1865-i eisenachi) beszédeiben, az összes protestantis-
musnak lüktető ereje nyert tudományos kifejezést, és oly 
nyilvánulást, mely semmi nemzetbeli prot. emberre nézve 
nem mondható idegennek." Különösen Rothe beszédének 
egész lényegét mindenki (mond az eisenachi gyűlés magyar 
tudósítója) saját jának ismeré, mert valamint Péter szájából, 
a pünköstnek első ünnepén, ama Szentlélek szava hangzék, 
melyet az idegen nyelvűek is megértettek : ugy Rothe érte-
kezésénél is ama Szentléleknek (?!) kellett (?) magát meg-
bizonyítania"17) 

Már most, ha ez a tényállás : ugy váljon t. Csengery 
Imre ur egy ref. lelkész beigtatása alkalmával, mikép mond-
hatá, hogy „a protestantismus elvei, a jelenkori társadalom 
és civilisatio elveivel azonosak ?" „Hol állanánk ma — 
kérdi ugyanő — a társas élet és ismeretek világában, a sza-
bad vizsgálat elvének alkalmazásba vétele nélkül ?"'8) Sze-
rény véleményem szerint ott állanánk, hol a Schvarz-Rothe-
féle panaszok nemigen hallattatnának, és a hitegység áldá> 
sos kincsének annyira örvendhetnénk, miszerint t. Ballagi 
urnák nem kell vala ezt irnia : „A subjectiv vallásnak azon-
kívül, hogy annak birtokába az emberiségnek csak kevés 
választottjai (eltévelyedettjei) jöhetnének, még az is a 
nagy baja, hogy semmije sincs, ami azt a társadalom moz-

" ) Prot . e. és isk. 1. 1865, 43, 42, 45 és 26 sz. 
>8) Prot . e. és isk. lap 1864, 33 sz. 

gató erejévé tegye." „A vallásnak (pedig) főföladata, — mond 
— hogy az embereket egymáshoz és Istenhez kapcsolja, hogy 
szent közösséget teremtsen az életérdekek által meghason-
lott társaságban ; de ezt a pusztán subjectiv vallás nem esz-
közölheti, mert — úgymond — nincs fogóvége."19) Bizo-
nyára épen ugy nincs, amikép annak sincs fogóvége, hogy 
a szentírás Schvarz-ként „egy sok jelentésű, sokféle alak-
zatú egész" és hogy „a reformatio alapgondolata, nem az 
irás isteni tekintélye minden részleteiben, hanem az 
irásbani szabad vizsgálat, annak legbensőbb evangeliumi 
magva felé." Csak is hüvelye marad meg biz igy az evangé-
liumnak, nem pedig magva is, hiszen maga Schvarz is nyíl-
tan értésünkre adja ezt, mondván : „Mi — igy szól — Krisz-
tus eredeti (?) megnem hamisított (?) kereszténysége után 
törekszünk ; mi ismerni akar juk teljes egész emberi életének 
képét, (hát nem isten-emberi képét?) elakarjuk oszlatni azt a 
ködöt, (?) mely e kép körül megsűrűsödött, és szabadulni aka-
runk mindazon természetellenességektől (a természetfölötti-
ektől), melyeket a dogmába szorított Krisztus bevitt a keresz-
ténységbe." 20) A természet fölöttiektől minden áron szabadulni 
akaró eme törekvés adá már rég néhai Fáy András ur tollába, 
e több mint naiv nyilatkozatot: „A theologia—mond—hasonló 
a szobrászathoz, mely nem annyira hozzátéve, mint elfaragva 
készíti müveit." Ennek utána pedig megjegyzi : „Minél ke-
vesebb hinni valója van a protestánsnak, lelke annál szaba-
dabb, és néhány fontos bilincs szintén ugy nyűgöz, mint 
a mázsás"21) Szeremley Samu ur hasonlóképen devál-
válni igyekszik a „credo"-t. „Ami minket magyarokat (már 
t. i. protestáns magyarokat) illet, mi is szükségesnek tar t juk 
a reformatio müvét hittanunk mezején folytatni, mert az 
nincs bevégezve, mert azon positivumok, mikkel némelyek 
oly igen dicsekesznek, positiv ámításoknál nem egyebek."32) 
„Minden arra mutat—mond t. Ballagi ur is — hogy a reforma-
tio,három százados fönállása után, a fejlődésnek u j stádiumába 
lépendő ; magnus ab integro saeclorum nascitur ordo," hang-
súlyozza. T. Szabó Samu prot. lelkész ur talán azon u j kor-
szak előkészítése végett fordítja magyarra, Strausz Jézus 
életét a világosult egyetemes értelmiség számára ? 23) Hát 
az nem a curiosumok cathegoriájába tartozik-e, hogy az is-
kola-tanitó csak a földmivelés és gazdálkodás által nevelheti 
azt a namzedéket, mely egyedül földmivelésből akar élni, 
értelmes okos gazdává, jó erkölcsű honpolgárrá, nem pedig 
a káté, és zsoltárok betanul tatásával ?24) íme a korlátlan 
vizsgálódás logicája meg nem áll a consequentiák kapujá-
nál, hanem szüntelen beljebb hatol, elannyira, mikint t. Bal-
lagi ur egyenesen kijelenti, hogy miután az Isten mindenütt 
jelen van, ennélfogva semmi sem lehet az Istenen kivül. A 
természetet — mond a csudák ellen szóltában — mint va-
lami Istenen kivül levőt nem tekinthetni." 25) Nem-e ? Vál-
jon a természet létrehozását nem oly föltétlen lényről kell-e 
szükségkép föltételezni, 'ki önmagát saját tevékenységétől, 

">) Pro t , 1. 1865. 37. sz. 
20) Prot . 1. 1865, 39 sz. 
? l) Óramutató 31 34. T. 
« ) Prot . 1. 1865. 25 sz. 
«') Prot . 1. 1865, 37. sz. 

Prot . 1. 1866, 5. sz. 
M ) Prot. 1. 1866, 4 sz. 1865, 46. sz. 



és e tevékenység eredményétől megkülönbözteti ; ki követ-
kezőleg öntudattal bir ? Valóban, a föltétlen lény, a fölté-
tes világgal nincs ugy bensökép egyesülve, (mert nem im-
manens, bennlétező) hogy ebben foglaltatnék, és viszont a 
világ a föltétlen lényben (ki transcendens, túllétező) létez-
nék. Olyatén fölfogás mellett aztán épen nem csudálhatni, 
hogy ugyan t. Ballagi ur, a prot. lelkésznek hivatalos eljá-
rására nézve, ezt szabá zsinórmértékül : „Akit a gondviselés 
a nép lelki vezéreül jelölt ki, teljesitse magasztos kötelessé-
gét lelkismeretesen ; ez — mond a fő, — hogy supernatura-
lista, vagy rationalista-e ? ez egészen mellékes."26) Mellé-
kes ? Tudomásom szerint, ha maiglan is hit-esküvel kötele-
zik magukat a prot. lelkész urak arra, hogy hitvallásuk 
szerint, tehát supernaturalis irányban fogják az ige-hirdetés 
tisztét teljesíteni, ugy igen is lélekbe járó dolog, hogy ratio-
nalisták ne legyenek. — (Folyt.) Devics József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, nov. 30-án. Az exsequiák napja lejárt, 

a gyász-szertartás elvégződött. Akik eljövének, hogy az el-
hunyt bibornok-primásnak Scitovszkynak sírjára leborulja-
nak és imádkozzanak, már elmentek. A bazilika fénylik, 
ragyog ismét, a gyászmenet, a fekete szőnyegek, a cataphalk 
eltűntek ; a megnyugvás, a vallás vigasza vett lakot a szi-
vekben ; könyeink önveszteségünk felett omlottak ; a hal-
hatatlant, az üdvözültet hitünk kiséri. Engedje meg, hogy 
becses lapjában tért kérjek utólagos leírására a magyar Sión 
gyászának és kegyeletének. Amint előre is hirdetve volt, 
nov. hó 27 és 28-án mentek végbe az exsequiák az üdvö-
zült bibornok-primásért Scitovszkyért. A megállapított ün-
nepélyi programm legkisebb részletében végrehajtatott. A 
fény egyesült az áhítattal, a nagyság az alázattal, a szeretet 
a hálával. A ft. káptalan múltjához és nevéhez méltó ese-
ménynyel gazdagitá történelmét. 0 rendezte az ünnepélyt, 
ö vezette azt áldozattal és fáradsággal, Isten áldja meg 
érette. Romát Fallcinelli Marián nuntius ő nagyméltósága 
képviselte, jelenvoltak az egri érsek, a váczi, a szombat-
helyi, a pécsi, a csanádi püspök ő nméltóságaik, az újonnan 
kinevezett szathmári püspök, a posonyi nagy prépost, a 
sz. mártoni apát, a schottok, a cisterciták, premontreiek 
apátja, a káptalanok küldöttei, Sembratovics gör. kath. ér-
sek Romából, tömérdek esperes és lelkész, a m. k. egyetem, 
az országgyűlés képviselői, a m. t. akadémia, a polgári tes-
tületek küldöttei, a tárnok és alkanczellár ő excellentiáik, 
több főnemes és a katonai hatóság tagjai sat. A már télre 
hajló idő kedvezett, a nap fényesen, melegen veté sugarait 
a templomra és népre ; minden pontosan, gyönyörűen sikerült. 

Az első requiemet a pápai nuntius ő nagyméltósága 
t a r t á ; a choruson Aiblinger requieme az egyházi zenestyl 
correct, megható müve adatott. A bazilika diszitménye meg-
ragadá lelkünket. A chorus szobor párkányzatán fekete füg-
gönyök hullámzata terült, a sanctuarium talaja sötét fekete 
szőnyeggel, a stallumok arany prémzetü bársony teritökkel 
valának födve. A nagy „Assumpta" képen fekete velum 
függött, a primási stallum baldachinja arany nyal dúsan fod-

2 e) Trot. 1.1860, 10 sz. 

rozott bársony foglalványban tündöklött. A primási |szék 
üresen állt, Scitovszky czimere volt arra helyezve. Az oltá-
ron hat roppant gyertya égett, különös díszítést itt nem lát-
tunk ; az Ur oltára csak Urnák halálán borul gyászba 
Igen jól vette ki magát a ritka flór, mely a tabernaculumot 
födte. A kúp alatt emelkedett a cataphalk. Műizléssel és 
gonddal kiállított monumentuma volt ez a gyászünnepély-
nek, alapzata 40 láb polygon, magassága 24 láb. Nyolcz vi-
rág-pyramis jelelte a szegleteket, közöttök minden oldalon, 
a főpapi és világi méltóság jelvényei elhelyezve : a rendsza-
lagok, a herczegi korona, a palást, az infula és pastorale, a 
kehely és misekönyv. Százötven gyertya lobogott fekete 
szövettel borított roppant emelvényen, melynek párkányza-
tát lila és feketével vegyitett bojtok és szalagok fodrozák. 
A bibor koporsó, mely aranynyal gazdagon paszomántozva 
és csipkézve volt, kettős lépcsőzetü állványon pompázott. 
Itt volt a gazdagság és fény összpontosítva. Az egymásra 
hajlott bársony szőnyegek fejedelmi pompát mutattak a bod-
rok, rojtozatok és csipkék hullámaiban. Alul, a négy szeg-
leten, pergament táblákon gyönyörű sírverseket olvastunk. 
Halvány vörös góth betűkkel, egészen antik formát mutat-
tak azok, mindazáltal igen jól illettek az egész kiállítás mo-
dern részeihez. 

A sírvers igy hangzik : Alul a baloldalon : „Amore in 
Deum et homines, zelo pastorali fide in pontificem et regem, 
studio boni publici concordiae sátor, Ecclesiae et patriae co-
lumna ignea omnibus praeluxit." Ugyanez oldalon felül : 
„Pietatem zelum, disciplinam cleri et populi synodis sacris, 
missionibus, exercitiis, peregrinationibus,visitatione canonica, 
suo denique exemplo excitavit, inflammavit, vigori restituit." 
A jobb oldalon felül : „Deo templa, sanctis arae honores, ae-
tate fractis sacerdotibus honorificum asylum, sacris curioni-
bus aedes, religiosis amiliis asceteria, juventuti seminarium, 
convictum, gymnasium posuit vindicavit aperuit." A lui : „Vi-
xit ann. L X X X . men. XI. dies. XIX. finem vitae non gló-
riáé accepit MDCCCLXVI. XIV. kai. nov. plenus dierum 
plenior meritorum pie Jesu Domine dona ei requiem." 

A rövid lapidarstyl tömött tartalma Scitovszky életét 
tár ja fel előttünk nagyobb részletekben. Bepillantanunk en-
ged a nyolczvan éves élet tettdús, áldott müveibe, a nagy 
szivü főpap emelkedett érzelmeibe, ihletett gondolataiba. S 
ha elgondoljuk, hogy az üdvözült főpap az emberiség szük-
ségeinek és érdekeinek, a közművelődés, a tudományosság, 
a nevelés, az irodalom előmozdításának,emelésének czéljaira, 
csak az általánosan ismert adatok szerint is, majd harmad-
fél millió forintot adományozott ; ha elgondoljuk, hogy élete 
az egyházé, a vallásé volt, mely napjait vezette ; hogy egész 
önodaadással fáradozott éjjel-nappal, feláldozván nyugalmát, 
egészségét, elgyengült erejét még oly dolgokban is, melye-
ket másra is könnyen bizhatott volna : keblünk bámulattal 
telik az erkölcsi és papi nagyság ily teljes alakja iránt, s a 
cataphalk előtt elborult lelkünk oly édes sejtelmekben jó-
solgatja az irgalom jutalmát. Finem vitae non gloriae ac-
cepit ! 

Ilyen volt a cataphalk, az egyházi gyásznak e bána-
tos kifejezése, mely Lippert nevéhez és művészetéhez egé-
szen méltó vala. 

A nép nagy számmal jelent meg, a bazilika megtelt. 
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Az ötös absolutiokat és libérât megható buzgalommal végez-
tük. A szivekben ima, az arczokon köny ! lelkünk az áhítat 
és malaszt egy sugarával lön gazdagabb ! A zenét ez alka-
lomra Seyler Károly bazilikai karmester szerzette. Lehet-
ne-e találóbb hangot adni a fájdalomnak, több emelkedettsé-
get és kenetet az imának, mint azt Seyler ur jelen darabjai-
ban találtuk, nem tudom ; de azt igen élénken éreztük, hogy 
a hangokban az elegia a legmagasbb fokozatra emeltetett, s 
hogy a hünös lélek félelme és megtört gyötrelme az Isten 
előtt hü kifejezést talált. Éreztük Seyler teremtő geniusát. 

A magyar gyászbeszédet nsgos Virágh János pécsi 
kanonok ur tartá. Megható rajzokkal ecsetelte Scitovszky 
életét, nagyságát. A terjedelmes beszéd különben kinyo-
matva, szét fog osztatni. 

Az ünnepélyes sz.-mise után tisztelgések történtek 
nuntius ő excellentiájánál. Az alsó papságot Sujánszky An-
tal prépost ur mutatta be, rögtönözött, lelkes és velős beszéd-
del. Szép latinsága, tiszta, meleg előadása, zajos „éljen"-ekre 
ragadta a jelenvoltakat. 

Délután 5 órakor a bazilika nagy harangja megkon-
dult, fenséges hangja mint mély ima vonult át a városon, 
a Dunán és vidéken. A sírbolt fényesen kivilágitva, ezrek 
által látogattatott. A halottak országa a világ sugarai mel-
lett levetközé a pusztulás, az enyészet jellemét. Hitre éb-
resztett a halhatatlanság symbolumai, s az oltár egyszerű 
feszülete által. Scitovszky sírján nem volt czimeres sírkő. A 
virágfüzér, mely azt ékesité, ezen verssort koszorúzta : 

,Jézusom mindenem 
Hitem szeretetem 
Lelkemet ajánlom 
Szent kezeidbe!' 

Ilyen volt Scitovszky hite, ilyen volt lelkülete. E né-
hány szóban ő szól felénk intve, buzdítva, példát adva még 
a sírból is, hol hite a halhatatlan boldogság babérait aratja. 

Más nap a nagymisét Bonnaz Sándor csanádi püspök 
ő méltósága tartá. A zenét Seyler Károly szerzé. Gyönyörű 
mü, tele a művészet bájaival, szépségeivel. De az egyházi 
zene az ő culminatioját érte el a gloriosum-ra előadott mise-
szerzeményben. Ezt Seyler az üdvözült primás aranymisé-
jére irta, s mint tudjuk, az elismerés és művészet borostyá-
nait nyerte el még a hideg critica részéről is. E mise egy ál-
talános gondolattól indul ki, mely gondolat a „credo"-ban 
lel legplastikusabb kifejezést. Az író szelleme az „íncarna-
tus" festésében, s a színek aetheri tisztaságában a megtes-
tülés titkát merész vonásokban beszéli, s midőn a tömött 
megrendítő „forték"-ben átmenne a megváltás és szenvedés 
történelmének rajzolásába, zenéjo egész az intuitio-ig hü le-
szen. Érezzük a szenvedés fájdalmát a „crucifixus"-bau, a 
kínok gyötrelmét a ,,passus"-ban, melyre az ég, föld meg-
rendül, s az ámulat, a meglepetés, az irgalom a nagyság 
meghatottsága az izgatottságig feszül, félünk a roppant szó-
tól, szivünk szorul, lelkünk remeg a hosszú pausa alatt — 
melyre halk négyes reszketve énekli : et sepultus est. Liszt 
büszke lehetne e részletre. Ha többet nem irt volna Seyler, 
csak e „credo" is halhatlanitotta volna nevét. 

A latin beszédet Krajcsik János nyitrai kanonok ő 
nagysága mondá; ékesen, szépen beszélt. 

Isten áldja meg nyugalmát a kegyes főpapnak s mon-
dott imáink legyenek kedvesek az Ur színe előtt ! 

SZÉKES-FEHÉRVÁR, nov. 25-én. Ma reggel a zúgó 
harangok hangja, mely összeolvadt a körmenetekben rész-
vett áhítatos nép buzgó énekével, mindenkit, kinek keble a 
vallásért dobog, édes érzelmekkel tölte el. Hogy is ne ? E 
harangok ércznyelve hangosan hirdeté, hogy ma rendkívüli 
örömteljes szent ünnepélyünk van. Ma szenteltetett be me-
gyénknek s városunknak főtemploma, mely buzgó férfiak 
kegyes hagyományából és a főtiszt, s nagys. káptalan áldo-
zatkészségéből bensöleg egészen megujittatott. 

Az ünnepélyes szent-misét s a többi sz. szertartásokat 
nagymélt. s főt. Simor János, győri püspök ur, tartotta, di-
szes segédlettel, rendkivüli néptömeg jelenlétében. 0 nagy-
méltóságát e templomban keresztelték egykor meg s első 
sz.-miséjét is itt mutatta be az Urnák. A szent beszédet 
Pauer János apát s kanonok ő nagysága tartotta. Számtalan 
kebel hőn óhajtva reméli e jeles szent-beszéd kinyomtatását. 
Különben ft. Pauer ő nagysága a beszentelési ünnepély em-
lékére 73 lapra terjedő diszes „Emléklap"-ot irt s adott ki, 
mely jeles műnek ismertetését csekélységem tudata tiltja. 
A jelesek jeles müveiről csak jelesek mondhatnak kellő 
ítéletet. 

Azok miatt azonban, kiket e fehérvári főtemplom kö-
zelebről érdekel, nem lesz talán fölösleges röviden leirni, 
mily újítást tettek e templomon ? A templom vakolata egész 
a téglákig leveretvén, márványzattal vonatott be. Teljesen 
megujittatott a festészet és aranyozás. Az egyház hajója kü-
lönféle szinvegyülékü koczkás alakú, márványnyal kiraka-
tott. Az egy lépcsővel fölemelt szentély fehér, vörös és fekete 
fényesített márványnyal ugy rakatott ki, hogy ékes szőnyeg 
gyanánt tűnik fel. A templom ablakai szebb alakot nyertek, 
mint amilyennel ezelőtt birtak, részben színes üvegekkel 
láttattak el, melyek különféle alakokat képeznek. Ezek a 
legfőbb változások. 

Midőn a templom megújításáról s a felszentelési ünne-
pélyről írok, nem hallgatom el azt sem, hogy az egyházi 
zene ma is oly jeles volt, hogy megerösitette azok állítását, 
kik szerint az itteni egyházi zene az országban a legjeles-
bek egyike. Adná a jó Isten, hogy mindenütt oly kitűnő 
buzgalmat fordítanának az egyházi zenére, mely által oly na-
gyon hathatni a hivők buzgalmára. *) 

Azokat, kik e templom megújításához s feldíszítéséhez 
bárminő áldozattal járultak, áldja meg a jó Isten, kinek di-
csősége előmozdítására iparkodtak, valamint azokat is, kik 
e szent ünnepély emelésén bármiként részvettek a hivőkkel 
együtt, kiknek számára ezen templom áll. Végül azt emlí-
tem meg, mint örömhírt, hogy többen egy jótékony egylet 
alapításán fáradoznak. Bővebben csak akkor fogok róla irni, 
ha a fáradság a most még csak remélt, de alaposan remélt 
gyümölcsöt meg fogja teremni. S . . . 

FÜLEK, oct. 30-án. A ,Religio' 32-ik számában a ve-
gyesek közt második helyen olvastam, hogy Markovics Már-
ton rozsnyói székesegyházi kanonok, sz. Mihály arkangyal-
ról nevezet cz. apát oct. 8-án életének 66-ik évében, hosszú 
tüdősorvadásban, a haldoklók szentségeinek felvétele által 

*) Győrött, a nm. s ft . püspök gondossága folytán egyike a legjele-
sebbeknek. — Szerk. 



— 3 8 3 «-

az isteni malasztban megerősíttetvén Isten szeretetében el-
hunyt. Nekem, megvallom, elég volt e lapok hasábjain eny-
nyit olvasnom, hogy elmondhassam : miszerint egy szép 
szellemű, példás papja, egy szép jellemű, tudományos férfia, 
e £y nagy lelkű jótevője, s nemes iskola barátjával keve-
sebbje van megyénknek.*) Azonban tapasztalván azt, mikép 
gondolkozik a világ a papi egyénekről: mintha csak valameny-
nyien egész halmazát bírnák a kincseknek, mintha ezen ja-
vakból semmit nem jut tatnának senkinek, mintha csak egye-
dül hasuknak élnének mindnyájan ; amiről aztán valamint 
társas körökben nem átallanak felhivatlanul is szót emelni, 
ugy nem pirulnak a lapok hasábjain is anélkül, hogy állítá-
saik igazolására tényekkel szolgálnának, szorgosan irkafir 
kálni csak egyedül azért, hogy a papságot a hirlapolvasó 
világgal, s ezáltal másokkal is meggyülöltessék ; továbbá 
tudván azt, hogy az elhunyt rozsnyói kanonok bármely ol-
dalról tekintve, egyike volt azon papoknak, kik gyöngyét 
és ékességét képezik a megyei papságnak, kénytelen vagyok 
megvallani, hogy a nagy papnak haláláról az illető hely-
ről adott tudósítás valamint másokat nem elégített ki, ugy 
engemet sem. — Én több éveket töltöttem az elhunyt kano-
noknak, ki akkor városi plébános is volt, oldala mellett mint 
segédlelkész, mint ilyen sok szép elveit ismerem a boldo-
gultnak : ismertem többek közt s ismerem azon általa gya-
korta ismételt és tettleg is bebizonyitott elvet : „magad iránt 
légy szigorú, mások iránt kegyes ;" ismerem nagyrészét 
azon áldozatoknak, melyekkel ő majd a székesegyház ékes-
ségét buzgólkodott emelni, majd a parochiai javadalmat gya-
rapította , még a kegyuraságon is szándékozván ezáltal segí-
teni, majd az iskolai ügyet városokon, ugy mint faluhelye-
ken, különösen a tanítási állomásoknak tőle kitelhető anyagi 
javitása által, törekedett előmozdítani ; tudom róla, hogy még 
az egyházi méltóságnak elfogadásától is vonakodott, csak 
azért mivel annak elfogadása tetemes költségbe kerülendett, 
mely költséget ő inkább óhajtotta fordítani a közügyre — 
amint valóban is oda fordította, mint a kereszttel tündöklő 
méltóság megszerzésére ; mert az apátságot a nevelés ügyé-
ben szerzett érdemeinek elismeréseül nyerte a legmagasabb 
helyről dijelengedés mellett; jelesül tudom, mily szép ál-
dozatot tett, és mily eszélyes eljárással a rozsnyói elemi is-
kola javára, valamint a losoncziéra is, ezenkívül a Rozsnyó-
hoz tartozó valamennyi községekben, u. m. Berzétén, Csú-
csomban, Nadabulán, Rekenyén ; ismertem papi buzgalmát 
a fiatal papok iránti rokonszenvét, a közügyekbeni áldozat-
készségét minden legkisebb ügy iránti élénk érdekeltségét, 
és részvétteljes kérdezősködését mindenről, mi az élet szel-
lemi vagy anyagi részét illette, tehát sokat tudnék feljegyezni 
s közzétenni az elhunytról, de mégis inkább óhajtóm annak 
egy, bár rövid, hanem tökéletes életrajzát egy rozsnyóvárosi 
paptársam ékes tollából olvasni a nyilvánosság terén, mint-
sem hogy magam kisértsem meg azt, s már csak amiatt is 
hogy majdnem tiz év, mióta távol vagyok a boldogult műkö-
dési körétől hiányosan adjam át az olvasó közönségnek. Ha 
reménylem is, hogy ez nem marad el Rozsnyóról — a tudo-
mányos munkásság székhelyéről, annál kevésbbé pedig, 

') Van még más tudósításunk a boldogultról, melyet szinte közölni 
fogunk bizonyságul, mily tisztelt személyiség volt a boldogult. — Szerk. 

minthogy nem volna szép, ha, s azért nem is szabad megtör-
ténnie, hogy a nagyratörö fiatal papok által kellő elismerés 
és kitüntetésre ne méltóztassék a továbbra szövődni ugyan 
már meg nem szűnt jó tettek érdeme, már csak azért is, hogy 
a papok ellen szórt tömérdek méltatlan kifakadások mellett 
helyet foglaljon olykor-olykor egyik vagy másik jelesnek 
legalább holta utáni érdemleges felemlítése is. 

A megyés püspök szomorodott szivvel közli f. hó 
12-dikéről 1167 sz. a. kelt körlevelében, a többi szép tulaj-
donai közt jótékonyságáról leginkább nevezetes egyházi fér-
fiú halálát. „Maestus annuncio, irja ő nmélt., Martinum Mar-
kovics. cath. Ecclesiae meae lectorem et canonicum die 
8-a curr. post diuturnam Christiana cum patientia et in volun-
tatem divinam resignatione toleratam morbositatem, susce-
ptis praevie moribundorum sacramentis pie in Domino obiisse. 
Luget in illo capitulum laboriosissimum, quoad vires admise-
rant, collegiisui membrum ; gubernatio dioecesana prudentia, 
dexteritate, et profunditate iudicii praestantem consiliarium ; 
dioecesis demum exemplarem, in modo vivendi austerum, in 
abnegatione suimet ipsius rigidum, in omnibus, quibus fun-
gebatur officiis exactissimum, ac insuper e prosperata per 
frugalem vitae rationem substantia, vita comité cum primis 
in promovenda institutionis elementáris causa beneficum sa-
cerdotem, dignum proinde, cujus memoria in benedictione 
maneat, et aliis quoque exemplo ad imitandum deserviat. — 
Valóban mint a méltatót mint a méltót, mind a méltatottat 
jellemző szavak ; de mégsem töltik be az ürt,melyet Markovics 
Márton rozsnyói kanonok rövid életrajzának hiánya okozna 
sok tekintetben; azért ne vétessék túlzásnak, ha ez Rozs-
nyóról lapjaink valamelyikében olvasni kívánja és várja, s 
ezen óhajtását és reményét a Religio hasábjain — quasi négy 
szemközt — kifejezni jónak, sőt szükségesnek találta. 

— n — 

VEGYESEK. 
Amint tek. Török János ur nyilatkozata, hogy a, P. 

Hirnök szerkesztőségétől visszalép, köztudomásu lett Pes-
ten, s mikint értesültünk, a vidéken is számtalan nemes sziv 
elszomorodott, s kérdést te t t : mit csináljunk? melyik lapra 
fizessünk elő ? A lelépő szerkesztő urnák érdemeit s általa 
felhozott indokokat méltányolva, Pesten egyházi s világi 
méltóságok, az uj viszonyok között is, a conservativ elve-
ken működő lapot, mely ahol és amikor kell, a kath. érde-
keke t , jogokat és igazakat ugy védte, miszerint érte-
kezéseit okos; ember is elolvashatta, minden esetre föntar 
tandónak, s az u j viszonyokhoz átalakítandónak vélték. Az 
idevágó intézkedések most folynak. Nehogy azonban azon ne-
hézségek miatt,melyeket a tisztelt nagy közönség nem is gya-
nít,az újév lap nélkül betörjön, azalatt pedig az olvasó-közön-
ség,mely mégis lap nélkül nem akar maradni, kénytelenségből 
más lapokra elöfizessen;a P. Hírnök szerkesztősége ideiglenes, 
objectiv programm mellett, a lapot újévre is folytatja, s kö-
vetkező nyilatkozatot tesz közzé : „S e kitűzött üdvös czél-
lal fog kegyes pártfogóink támogatása mellett a „Pesti Hír-
nök" mostani alakjában mindaddig működni, mig az ujab-
ban szőnyegre hozott tekintélyesh egyetemes egyházi lap 
terve iránt az illető körökben megállapodás jövend létre, 
mely vállalatnak azután, mihelyt az biztosítva leend, lapunk 
magát a legnagyobb készséggel alárendelendi. E nyilatko-
zat sok kebelről nagy követ fog levenni, s a t . szerkesztősé-
get egész nemességében felmutatja. A lapnak tulajdonosa t . 
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i. felajánlotta lapját a szent, a magas éedekeknek, anélkül 
hogy ezért,nem mondjuk 100,000 ftot. kért, de anélkül,hogy 
laptulajdoni jogáért csak valamit is szándékozott volna kérni 
vagy elfogadni ; késznek mutatta magát a mások által be-
rendezett, mások által készített programm mellett megindí-
tott lapnál oly hivatásban dolgozni, melyet neki ki fognak 
tűzni; késznek nyilatkozott oly férfi vezénylete alatt a köz-
ügynek mint közember szolgálni, akit az egyházi és világi 
tekintélyek oda meghivnak ; egyedül a szerkesztői személy-
zetet, ön személyének kizárásával, ajánlotta a rendezők ke-
gyes figyelmébe. A jeles lapnak pártfogoló mélyen tisztelt ol-
vasó-közönsége tehát annál inkább újíthatja meg a P. Hírnök-
re a jövő évi előfizetéseit, minél nemesebben, nem szóval, nem 
világba kiáltozva, s ügyetlenül hadonázva,hanem tettleg bebi-
zonyítva,viselte magát a tek. laptulajdonos, aki nem kénysze-
ríti zászlója alá a kath. közönséget, hanem azon zászlóhoz áll, 
melyet előtte az egyházi és hazaitekintély kigöngyölit; aki ke-
resi a jogbarátokat, hogy hozzájok szegődjék, nem pedig ma-
kacskodik,hogy a jogbarátok,akarják bár vagy nem,hozzá sze-
gődjenek; aki szolgálni akar az igazságos ügynek, nem pe-
dig szolgálatába fogadja a szent ügyet ; aki jeles tehetségei-
vel használni akar az ügynek, nem pedig az ügynek hasz-
nait kizsákmányolni. Ha „az egyetemesb lap" terve nem lé-
tesülne, az igen tisztelt laptulajdonos maga a körülmények-
hez képest fog határozni. 

Ugy látszik a viz forr, — forrjon is, mink majd ra-
kunk fát a tűzre, nem hogy megégjünk, hanem hogy a tét-
lenségi hidegtől meg ne dermedjünk. A P. Naplónak „Vezér-
eszméit" értjük, ellenorvosság akartak lenni az ultramontán 
,Religio' mirigyes hatása ellen. A csalképekkel szembeszálm, 
phraseologiák írójának csalékony eszmék gyanánt kürtölt 
képeiről az álarczot lerántani nem nehéz. A pesti beavatot-
tak ismert . . . . papra mutatnak azon czikkekben; mink 
nem sokat törődünk a személylyel, a névvel, irt több roszat, 
irt gonoszul és veszedelmest. Hogy tudós, azt elismerjük, hogy 
a ,Religiót' tartotta szem előtt, azt az idézet nélküli folhozá-
saiból kitűnik, hogy az elfogultság békóiból ki nem vergő-
dött, hogy 60 évvel hátul sántikál, tehát a kath. haladást nem 
is ismeri, minden sorában mutatja. A jansenistákat, a josefi-
nistákat, a 89-i nemzeti papi alkotmányozókat túléltük már, 
a vezérczikkek irója 80 évnek utána sántikál, ugy, hogy még 
ódonságait ujdonuj alakba öltöztetni sem volt képes. — Leg-
újabban a P. Naplóban 1848 X X tr. cz. 3. 4. §§-airól is van 
szó, melyben vallásfelekezetes iskolákat akar, mert ezt a ma-
gyar ministeriumra a helyi szükség kényszerít i de marad, 
mint eszmény, a felekezet-nélküli államiskola. Ér t jük, értse 
is mindenki. Tek. Schwarz Gyula urnák minden révedezései 
a rideg valóság kőszikláján összezúzatnak. Az iró, kiben 
mink egy 1848 i volt, de ismét lehető, mert élő ministert 
sejtünk, felekezetes iskolát akar, mert a protestánsok, és a 
görög nem egyesültek iskoláit elkobozni nem lehet, a zsidó-
két pedig elkobozni nem érdemes, megelékszik azért a csá-
ky-szalmával, a katholikus iskolákkal, melyekben a minister 
mindenható lehet. Ez által érintkezésbe jön a kath. egy-
házzal, de ezen érintkezésből foganható apprehensiók ellen 

előre sikra száll, hogy a minister tartozik ugyan a püspökö-
ket megkérdezni, de nem köteles véleményöket követni ; 
másodszor pedig azért, mert a papság ellen őrt fog állani a 
törvényhozás, a sajtó, hogy az ne történjék, amit a püspök-
ség akar. Különös suly fektetik erre „a romai latin és gö-
rög szertartású katholikusok iskolái ugy is a kormány igaz-
gatása alatt állanak," ez a czikkben háromszor ismételtetik. 
Ne gyötörd magadat tehát jó Henszlman, Riedl Szende, 
Schwarz Gyula, amit te akarsz, azt úgyis megteszszük mi, — 
ezt is ért jük. A kath. kormány vezette az iskolákat, most 
a vallásnélküli fogja vezetni, de csak a katholikus iskolákat. 

Bartakovics Béla egri érsek ő excellentiája a pesti ol-
táregylet sz. czéljainak előmozdítására 100 o. é. forintot ke-
gyeskedett szentelni, melyért a kegyelmes főpásztornak 
ezennel a legforróbb hálaköszönet nyilvánittatik. 

Emiitettük, hogy a porosz király keresett figyelemmel 
hangoztatta, mintha az Isten adta volna a győzelmet, s imá-
ra, hálaadásra serkentett mindenkit. Mi is hiszszük, hogy a 
csaták győzelmeit az Isten adja, ex-misericordia vagy pedig 
ex iracundia; de a kőmivesség nagymesterének szájából 
ilyeket hallani, valóban meglepő. Az angol ,Punch' erre egy 
régi adomát hoz felvilágosításul a fűszerárusról. Ez reggel a 
pinczébe küldött boltos-inashoz lekiált : beáztattad már a 
dohányt ? Igen, uram. — Vegyitettél-e port a törött bors 
közé? Igen, uram. —- Tettél-e homokot a törött czukor kö-
zé ? Igen, uram. — Jöjj fel tehát imádkozni. — A porosz 
király is az első emeletről a földszinti szobákba lefutó szó-
csövön lekiált Bismarkhoz: annectáltad-e már az elbei her-
czegségeket ? Igen, fölség. — Országomhoz csatoltad-e már 
a hesseni fejedelemséget ? Igen, fölség. — Megfosztottad-e 
már a hannoverai királyt koronájától az ő és népe akarat ja 
ellen ? Igen, fölség. — Jól van, tehát jöjj fel imádkozni. 

A caöni prot. consistorium Francziaországban határo-
zatot hozott, mely szerint a protestánsok közöl senki sem 
fog bocsáttatni szavazatra, mikor pastorválasztás lesz, ha-
csak coram consistorio nem mondja el az ,apostoli hitvallást,' 
kijelentve, hogy ő ugy hisz, amint azon hitvallásban val-
lotta. A szavazati jog tehát az apostoli hitvallástól fog függ-
ni, aki ezt nem vallja, megfosztatott a szavazati jogtól. A 
hit jogot ad, à hitetlenség jogoktól foszt. — Ez jól van ; de 
hova lett a szabad vizsgálati jog, melyet a consistorium is 
vall ? Az egyházat a consistorium nem vallja csalhatatlan-
nak ; hogyan követelheti, hogy a caeni protestánsok közöl 
mindenki a consistoriumot csalhatatlannak higyje és tartsa ? 

Hétfőn, dec. 10-én az egész esztergomi főmegyében 
ünnepélyes requiem tartatott a boldogult bibornok s her-
czeg-primás Scitovszkyért. Pesten a belvárosi templomban, 
mely ez alkalomra fekete posztóval volt bevonva, az ünne-
pélyes requiemet mélt. s főt. Lévay Sándor cz. püspök s hét-
személynök tartotta. Jelen voltak a kir. curia, a hétszemé-
lyes tábla, az akadémia, a kir. egyetem, a városi hatóság 
több tagjai ; a templom közepén nagy cataphalk emelkedett, 
fényes kivilágítás mellett, s mennyezet alatt. 

Előfizetési fölhívás. 
Lapunkat, Istenbe vetett reménynyel, jövő évben, a legnehezebb viszonyok között is, kiadni 

szándékozván, bizodalommal hivunk meg minden testvért, minden ügybarátot annak megrendelésére. Az 
előfizetési árak maradnak, mint ezelőtt, egész évre 10 ft. 50 kr., félévre 5 fr. 25 kr. o. é. ; mely előfizetési 
pénzt nevünkre czimezve, a nevek, a lakhely, az utólsó postának, melyről a lap vétetik, helyes kiirásával 
együtt, beküldetni kérjük. Paláslhy Pál, 

Pest, Lipótutcza 19 szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Erkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 

N 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden os. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, december 19-én. 411. II. Félév. 1866. 

TARTALOM: Registrum. — Egyházi tudósítás. — 
Vegyesek. 

Registrant. 
Mikint látók, az álláspont, melyet a fönnevezett 

t. protestáns irók elfoglalnak, részben a pantheismus, 
általában pedig azon deismus álláspontja, mely mi-
után tagadja Istennek minden természetfölötti kinyi-
latkoztatását, ennélfogva Istennek csakis amaz isme-
retét engedi meg, melyre természetes uton, a magára 
hagyott emberi észszel juthatni. Ámde ha az ember 
másnak, mint csupán a természetesnek létezését el 
nem ismeri, ugy elbizakodottságában elvégre is, mint 
ön-lény, egyedül saját értelmét és akaratát kell, hogy 
a legfőbb erőnek, legmagasabb indoknak tekintse. 
Lehetne-e aztán igy valami magában (tárgyilag) 
igaz, magában jó, magában jog- és igazságszerü? 
Nem tudvalevő-e, hogy Kant, Kruge, Vacherot és 
hasonelvti társaik épen annak folytán mondák ki a 
nagy absurclumot, miszerint : „csak a gondolat, csak 
az eszme létezik, hogy az egyedüli realitás a gon-
dolat, hogy a világ, az erkölcsi törvény, az emberi-
nem és társadalom, csupán annyiban és ugy létezik, 
amint az ember azt fölfogja? Ha ezen elmélet áll, 
akkor az Istent is ugy alkotja az ember gondolko-
dásával, és lerontja, amint elfelejti. Igaz ugyan, hogy 
a természetfölötti felől nincs oly közvetlen intuitionk, 
mint a mennyiségtani, vagy természettudományi 
igazságokról; mindazáltal a tudomány terén is 
mennyi sok tárgy van, mit közvetlenül nem szem-
lélhetünk, hanem mindenütt az okozat föltételezi az 
okot, habár nem lehet is az okot, a lényeget, az 
erőt sem kézzel érinteni, sem szemmel látni! Igy 
például, valamint az Istent, ugy a lelkeket sem 
vehetjük észre érzékeinkkel, de azért józan észszel 
tagadhatni-e lételét ? . . . 

„Az ige testté lőn és bennünk lakozék !" Ez 
azon rövid meghatározása a természetfölöttin alapuló 
keresztény elemnek, melynek uralmát, ha bármily 
hirneves tudósok is el nem ismerik, „lelépnek azon 

királyi trónról — mond dr. Schopper, pesti egyete-
münk tavalyi tudós nagyságos rectora — melyre 
őket a teremtő helyezé, és széttépik azon koronát, 
mely őket mint a teremtés királyait megilleti, mert 
anélkül magukat a bűzhödt csatornák lakóival, s a 
sárbogarakkal azonositják." Ime ők majd Blüchner-
rel (Kraft und Stoff. 234.) és Vogttal (Bilder aus 
dem Thierleben. 419.) ezt állitják: „mindennel, ami 
él és virágzik egy az ember kezdete és vége; majd 
Virchovval (e sorok irója szerint ugyanez azon ber-
lini hires orvostudor és országgyűlési követ, kit 
Bismark nemrég, de hiába párbajra hitt)1) tagadják 
az emberi lélek anyagtalanságát „az anyagtalan 
lélek elfogadása — mond Virchov — nem birhat 
tudományos értékkel."2) Mire nézve Vogt is fölkiált: 
„Ám — igy szól — mutassa meg nekem valaki a 
lelket,győzze meg érzékeinket annak létezéséről."3) 
„Istennek lételét elfogadni — mond ugyan Vogt — 
képtelenség, az ember beszámolási képességét elfo-
gadni képtelenség, az emberi lélek fönmaradását 
elfogadni képtelenség." *) De erkölcstanukat legvilá-
gosabban jellemzé Heine, midőn ezt mondá: „nem 
önmegtagadást, hanem élvezetet, nymphák tánczait, 
nectárt, ambrosiát akarunk. Oh ha a világ soha sem 
hitt volna az Istenben, sokkal boldogabb volna."5) 
Kár volna a materialismus e tanférfiai közöl kihagy-
nom a tavalyi gráczi egyetemi rectort, Schmidt 
Oszkárt, ki fölolvasott értekezésében nem átallá 
kimondani, hogy „állandóvá vált esetlegességek 
folytán, fejlődött a majom (egy magyar műegyetemi 
tanár e dicsőségben néhány évvel ezelőtt már őt 
megelőzé) emberré."e) „Mily gyalázat, ha az eszes 
lény a barmoknál mélyebbre sülyed ; mily gyalázat 
— kiált föl e lapok szerkesztője a ,Vegyesek' rova-

0 Ugyanaz. — Szerk. 2) Gesammt-Abhandlung zur wissenschaftlichen Medi-
cin. 1856. 

3) Köhler Glaube und Wissen. 
4) Bilder aus dem Thierleben. 
a) P. Hirnök 1865, 146. sz. 
«) Religio 1865, II. 44. sz 
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tában — ha még azzal dicsekszik. A kath. hit az 
embert — mond — az Isten képének tartja; a ma-
terialismus pedig pusztán „saccus stercorum"-nak 
nyilatkoztatja. Haladás-e ez ? . . . Ha az ember csak 
anyag, nincs szellemi hatalom, nincs jog, mely fölöt-
tünk uralkodjék ; és ekkor üdvözlet a fejedelmeknek, 
hisz az emberek barmok, vadak, tigrisek, ha prédára 
mennek, feleletre nem vonattathatnak."7) Ime: kik 
a természetfölötti világ-rend köréből kilépnek, legye-
nek bár a legtudósabb férfiak sorából valók, az 
emberiségnek nem aristocratiáját, hanem bizony 
csak porcocratiáját képezik! 

Hogy mily szánandóan tévednek mindazok, 
kik az emberiség üdvét máshol keresik, mint a ke-
resztényelemben , csak az imént idézett példák is 
mutatják. Azt hiszik ők, hogy előre haladtak, mig 
épen ott kezdik, hol a pogányok végezték ; t. i. az 
Isten és emberiség felől kétségbe ejtő, vigasz nél-
küli anyagi bölcsészetnél, mely semmi mást nem 
ismer, mint az érzékit, mely a jelen életre semmi 
emelkedettséget, a jövőre pedig semmi reményt nem 
nyújt. Ugyan miért nem tekintenek úgynevezett 
fölvilágosodottaink a térképre, hogy szemükbe tűn-
jék: mikint csakis ott a műveltség és szabadság, 
IloI váltságunk szent jele a kereszt tündöklik: mig el-
lenben ott csak barbárság és rabszolgaság sötétlik, hol 
nincs azon kereszt, melynek életadó fáját mindenütt 
a kath. egyház tűzte le ? Mivé is lett a civilisatio 
ősanyja, a kelet?! Minő haladás mutatkozik éjszak 
Afrikában, vagy Asia pusztáin jelenben, ha össze-
hasonlítjuk azzal, melyről egy Tertullián, sz. 
Cyprián, sz. Ágoston, Philó József, Origenes, Kele-
men s mások iratai tanúbizonyságot tesznek ? Azon 
tapasztalati nagy igazság mellett szólalt föl fiatal 
hazai tudósunk is t. Schvarz Gyula ur 1864-ben 
mártius 21-én a magyar akadémia gyűlésén, (csak 
hogy ,Uj Korszak' czimü folyóiratában vajmi sok-
szor szem elől téveszté azt,) „Én abban látom — 
mondá való hiven — egyik legmegdöbbentőbb jelét 
a keresztény elem isteni küldetésének, hogy meg-
nyitotta a nemzetek előtt a tudomány kilátásait, és 
minden embernek egyiránt megadta a tulajdonságot 
arra, ami azelőtt csak az önző, rideg kasztok kivált-
sága volt. Látjuk, — igy szóla — hogy Babyloniá-
ban és Sinában, Egyptomban és Indiában, Iránban 
és Mexicóban meglehetős fokon állott már az embe-
rek tudomása a világ-egyetemről: de mit hasz-
nált mindaz az emberiségnek, midőn a csillagok 
forgását, a nap, a hold és bolygók távolát, az egy-

' ) Religio 1864. II. 40. sz. 

ségét, kerekded voltát, maga az állam mint my-
steriumokat őrizte, melyeket a papi kaszton kivül 
más alattvalónak, vagy külföldinek csak a halál, 
vagy mint Pythagorásról irják, férfiassága árán 
volt szabad megközelítenie ?"8) 

De ha csakugyan a kereszt tövénél fakadt föl a 
valódi műveltség, és polgárosodás forrása: „meg 
fog-e tisztulni, — mikép Rothe véli — a modern mű-
veltség, a kereszténytelenség sok szennyétől, (épen ez 
ellen emelte föl IX. Pius főpásztori szavát) ha a jelen-
kor keresztényeink saját nyelvükön (Renan-Strausz) 
hirdettetik Krisztus, de dogmatisáló modorban?"9) 
„Voltidő—mond t.Szeremley Samu ur—midőn arany 
mondatnak tartották egy hirneves (ugyan melyik?) 
latin egyház atyának e kifejezését: „Credo quia 
absurdum est." Ez volt — mond az absurditások 
korszaka." T. Felméry Lajos ur pedig Tertullián-
nak adja szájába: „Credo quia impossibile est." E k é t 
ráfogást illetőleg is szintén oly bizvást ki lehetne 
tűzni jutalomdijul a tizezer porosz tallért annak, ki 
ama két tételt fölfödözi azon egyház-atya és Tertul-
lián munkáiban,mint amikép tiz évvel Rho jezsuitatar-
tományi főnök által ugyanazon összeg igértetett azon 
irónak, ki kimutatandja, hogy a „finis sanctificat"-
féle mondat valamely jezsuitának könyvében foglal-
tatik. Hanem az már csakugyan igaz, hogy az 
absurditások akkor culmináltak, midőn Calvin a 
józan okossággal ellenkező elővégzeti tant, Luther 
pedig az akaratszabadság hiányát megállapították 
és elfogadtatták, és midőn Luther a német liitujitó, 
Erasmus ellen intézett irataiban, eképen valójában 
nyilatkozék: „Az ördög az, ki a romai papokat 
elcsábitja, hogy Isten akaratát az észhez méreges-
sék; mert, hogy kettő és öt hét, megfoghatom az 
eszemmel, de ha onnan fölül hangzik: „Nem hét, 
hanem nyolcz, kell, hogy higyjem eszem ellenére is." 
Ez aztán már csakugyan ennyit tesz : „Credo quia 
absurdum est" és „Credo quia impossibile est." 
„Azon időben — mond folytatólag t. Szeremley 
ur — más képe volt az emberek előtt Jézusnak 
is, mint most." Mintha bizony a világüdvözitő 
mindig azon egy képe és változhatlan egyénisége 
metamorphisálható volna, és mimicai, meg phy-
siognomiai mesterkedéseknek tárgyául szolgál-
hatna. „A mai kor — igy szól — saját bélyegét 
nyomja Jézus arczára." Mivé lenne egyátalában 
minden történelmi igazság és személyiség, ha crite-
riona a jelenkor bélyege volna! „Természetfölötti, 

8) P. Hirnök 1864, 68. sz. 
9) Prot. 1. 1865. 44. sz. 
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vagyis mai fogalmak szerint — mond — természetelleni 
Istenembernek, nem tart juk többé Jézust." De azért — 
jegyzi meg — „az Istenemberről szóló tan meghagyható az 
esetben, midőn még a kegyeletes hivő lelkekben él." Különben 
— mond — „e tan üres és légből kapott természetének tel-
jes kimutatásában Strausznak mindenesetre érdemei van-
nak" Szeremley ur és rokonelvü társai előtt.10) Ime, ilyen 
consequentiákat von maga után azon elmélet, miszerint „az 
emberi gondolkodó észben látja — t. Ballagi ur — az isteni 
kijelentés orgánumát, és igy a supernaturalét a gondolkodó 
észben találván, ez uton származtatja le a vallás históriai 
positivitásait" is.11) Ugyan mikép lehet a história positivitá-
sait a priori construálni ? . . . Különben tény, hogy „a prot. 
egyháznak — erősiti t. Lója Károly ur — nincs örökre 
megállapított tanfogalma, nincs megmásithatlan zsinórmér-
téke, szabályai, nincs változhatatlan tanrendszere, ilyesmit a 
symbolikus könyvekben keresni nem (is) lehet."12) Ugy van! 
Már Melanchton Lutherhez irt levelében mondja, hogy 
„subinde mutandi sunt articuli, atque ad occasiones acco-
modandi." Az ágostai hitvallás pedig a concordiák formulái-
ban „időszerinti hitvallásnak" neveztetik. „A protestantis-
mus tehát — Szilágyi Ferencz ur észrevételeként is — nem 
valami bevégzett intézet. A reformátorok vallástételeikben, 
nem határkövet tettek, csak kezdőpontot jegyeztek, kik ha 
ma élnének, tisztább föltételeket tennének közönségesekké, 
és szeliclebb, épületesebb beszédeket tartanának."1 3) Ú g y d e 
nem válik-e a protestantismus hittanának folytonossága 
lehetetlenné azáltal, hogy mit jelenben vall, azt mindenkorra 
meg nem állapítja, hanem hitét, törvényeit, szokásait az 
utó-nemzedék beleegyezésétől föltételezi ? Hol van igy meg-
állapodás? Sehol : sehol egyébben, mint abban, hogy minden 
bizonytalan. Schleiermacher a német prot. theologiai iroda-
lom egyik celebritása is tanúskodik ama föltevésem mellett, 
mondván: „Bizonyos idő szerint valamely egyház-községben 
mindenesetre valamely symbolikus tan az érvényes tan ; 
azonban magukban véve a symbolumok még sem birnak 
kötelező erővel ; söt — hangsúlyozza — megtörténhetik,hogy 
bizonyos időben valamely symbolikus tan egy más, kezdet-
leg eretnek tan által kiszorittatik, elavitatik (antiquirt) és 
ez utóbbi emelkedik érvényre ; mivelhogy ez, habár betű 
szerint a symbolummal ellenkezik is, mindazáltal az evang. 
egyház tovább fejlett szellemével megegyez."14) Ámde an-
nálfogva, hogyan lehet — t. Koós Ferencz és Kovács Miklós 
urak szerint — „a prot. vallás, megtisztított tudomány, meg-
tisztított vallás."15) És ily megtisztított tudomány verő-
fénye alatt, mikép enunciálhatá a tavalyi svájczi lelkész-
egylet, hogy „az egyháznak ki kell békülnie a jelenkor tuda-
tával, mert csak ezáltal léphet teljes és hatályos nevelői 
tevékenységébe?"1 6) És mikép panaszkodhaték Rothe az 
1865-i eisenachi gyűlésen, hogy „az egyház szemmel látható 

">) Prot . 1. 1865, 22, 34, 25 és 24. sz. 
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,5) Prot . 1. 1866, 14. és 23. sz. 
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hanyatlásban van ; hogy a politikai mozgalmak alatt az 
egyház nyiltan a reactio részére állott, — mintha csak t. 
Kovács Albert és Ballagi urak az ultramontan czég alatt, a 
katholikns egyházat a maguk módja szerint dicsérnék — 
s a nép szabadsági törekvéseit mint keresztényellenes dol-
gokat átok alá vetette, és hogy az egyház állami, névszerint 
a szabadságot illető, és ezekkel szoros összeköttetésben lévő 
industriális törekvésekkel szemben, az államhatalom politi-
kai és sociális czimborájává szegődik."1 7) T. Farkas József 
ur is ugyané vádakat hangoztatja : „Minden előforduló kö-
vetválasztásnál — mond — a vallás korbácsával tereli a 
(prot.) főpapság a választókat a kormánypárti urak felé ; 
minden országgyűlés kezdetén a berlini vagy a potsdami 
főpap oly (szellemű) prédikátiokat csap."18) T. Szeremley 
Samu ur a németországi protestantismus ama föntjelzett 
bajainak okát ebben találja : „A vallási józan hitet, és a 
politikai pártfegyelmet nem kevésbbé ásta alá — mond — 
az ottani tökélyetlen egyházszerkezet, mert az egyházi 
hatalom, a kormány kezében lévén,, (bizonyosan a reforma-
tio eme alapelve következtében : cujus regio, illius est 
religio) és sokszor politikai czélokra is fölhasználtatván, a 
nép előtt merőben gyanússá vált, s ennek folytán a vallás is 
nem egyszer ugy tünt föl, mint amelynek legfőbb törekvése 
az absolut urolkodói hatalmat támogatni, s a szabadság 
érzetét a népnél csirájában megvesztegetni, s elrontani." 
„Előttünk fekszik — igy ir ugyan t. Szeremley Samu ur — 
e czimü röpirat: „Mejer, ,Das Leben Jesu' von Strausz, und 
,Die Stellung der Gegenwart zum Christenthum.' Leipzig, 
1865. Ez ügyes tollal — mond — és élénk (Strausz-féle) 
szellemben irt könyvből a német (prot.) egyházi viszonyok 
jellemzésére kiemeljük a következőket. Midőn az egyház a 
kereszténységet a symbolumok kalodájába zárta, a német 
nép egy kis részét magához fűzte. De a nagyobb rész mind az 
egyháztól, mind a kereszténységtől elidegenedett, melyért az 
egyház nem csekély mértékben bűnös. Az egyház és keresz-
ténység élesen és határozottan megkülönböztetendő fogal-
mak. Az egyház öntudatunk szerint talált forma, (Renan 
és Strausz szerint is) melybe a kereszténység semmi esetre 
sem fér bele többé. A prot. egyház a maga agendáival, gyón-
tató székeivel (hogy-hogy ?) és térdepelő padaival szigorúbb 
fegyelem alá akar t minket vetni, s vallási öntudatunkat a 
dogmába és hitvallásba akarta befoj tani . . . Az állam az or-
thodox (prot.) egyházra támaszkodék, ez a korlátlan ural-
kodói hatalmat istenité, (t. Kovács Albert ur ezt a magyar 
kath. egyházra fogja,) hogy e kettős iga alatt a nép 
motszanni se birjon. De ki csak félig is fölnyitja szemét, 
látja a rothadást, (t. Ballagi ur ilyesmivel a catholicismust 
vádolja,) mely az egyháznak minden izét és alapját szét-
rágta. Miután az egyházszerkezet a lakja legjobb esetben is 
csak hiányos kifejezése a község belső szükségletének, rend-
szerint pedig holt formula, mely a szellem mozgását meg-
bénítja, s miután fölülről, az egyházkormánytól a vallási 
állapotok javitását soha nem lehet várni : nincs más mit 
tenni, mint magunknak látni a munkához, s mi megvárjuk 
a német néptől, hogy ne féljen nyiltan és határozottan sza-
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kitani a hittel, és egyházzal."19) Bizony bizony: medicina 
pejor ipso morbo. Vajmi különös, hogy t. Ballagi ur, ki a 
catholicismust a haladni akaró emberiség esküdt elleneül 
szokta oly sokszor fölmutatni, különös mondám, hogy ö 
mindazok ellenére, melyek a protestantismus hátramaradott-
ságáról mondattak, mégis azt állitja, mintha t. i. „amely 
prot. országban az alkotmány a vallási intézményekben 
elvszerü hü szövetségest bir, (Németországban épen ez az 
eset) ott minden a maga rendjén volna."20) Pedig hát Rothe 
kimondá a tavalyi eisenachi gyűlésen, hogy a „modern mü-
veiteknek kötelességök az egyházat jobb irányba kénysze-
ríteni", és illetőleg kényszeritendik is, mert „az egyháznak 
nem szabad theologus, sem papi egyháznak lenni," mivel-
hogy ugyan szerinte, „a (prot.) papok az egyház szempont-
jából, de épen azáltal visszásán ítélik meg a keresztény dol-
gokat a kereszténység jelen korszakában." Hátha Strausz 
szempontjából tekintendik a keresztény dolgokat, váljon 
akkor helyesen itélendnek-e ? Ugyan azért Rothe „a német 
prot. egylet teendőjének vallja, a modern keresztényekhez 
az egyházat közelebb vinni, és azt velők kibékíteni, miután 
csak úgyis azáltal lett a mai (prot.) egyházban a reactio 
hatalommá, hogy ők, — a modern keresztények — távol 
t a r t j ák az egyháztól magukat."2 1) T. Ballagi u r i s sokat, sőt 
mindent azon egylettől vár. „Ujabb időben — mond — Né-
metország legtudósabb és legvallásosabb (?) férflai oly egye-
sületet alkottak, melynek föladata, egy u j vallási reformatio 
előidézése, mely a vallásos lélek és az előhaladt tudomány 
igényeinek (Luther és Calviné nemde már túlélte magát ?) 
egyiránt megfeleljen. Ez az úgynevezett „Protestanten 
Verein," mely körébe öleli már mindazt, ami egészséges 
elem van a német egyetemeken."2 2) Azon u j vallási refor-
matio utáni vágyakodást fejezik ki e sorok is ; „Az ortho-
dox egyháziasság fügefája veszésnek indult, csak a levelek 
vannak rajta, de gyümölcsöt már nem hoz. Itt az idő, — 
hangsulyoztatik — hogy u j fa ültettessék ; de ehez hivebb, 
szorgalmasabb kezek szükségesek. Ez alkalommal is a né-
met nép van mindenekfölött arra hivatva, hogy Europa 
vallási, szellemi s erkölcsi szabadságát az enyészet ellen 
oltalmazza." 23) Micsoda ? a német nép ? Annyi igaz, hogy a 
prot. Németország a vallástalanság fészke. Sehol a családi 
szokások s ünnepek annyira el nem hanyagoltatnak, melyek 
sok ideig a hazafiuságnak és házi erényeknek voltak ápolói, 
mint épen ott. Annyi hontalan, mert hitüres szivet sehol 
sem találhatni, mint épen ott, és sehol oly kevés honszerete-
tet, sehol oly könnyűséget a hazának oda-hagyására, mint 
épen ott. 

„A reformatió végczélja — t. Révész Imre ur szerint 
az volt, hogy az egyház, az Isten igéjének tiszta alapjára 
visszaállittassék, s az egyes tagok az ö egyetlen köz bejáró-
jukba (Jézusba) vetett hit által közvetlen egybeköttetésbe 
lépjenek az Istennel, mint fiak az atyával.2 4) És ime a pro-
testáns theologiai irodalom bajnokai még is azon egyetlen 
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közbejárót, mint Szeremley Samu ur és mások is, puszta em-
berré alacsonyítják, Isten-emberi méltóságát határozottan 
tagadván. Innen van, hogy t. Kovács Albert ur is, ajánlva 
ajánlja az elemi tanítóknak és lelkészeknek, hogy ugy tün-
tessék föl Jézust, mint aki „az Isten képére teremtett em-
berek közt az Istenhez leghasonlóbb volt." 2 ä) T. Szilágyi 
Ferencz ur előtt pedig még „Renan is a szó teljes értelmé-
ben vallásos ember." Faragott munkája „a ker. hitet szilár-
dítja, a Jézus iránti tiszteletet táplálja, neveli, szilárdítja."26) 
Bizony elmondhatjuk Salustiussal : ,Rerum vocabula perdi-
dimus.' És : „hogy a zavarok rosz nyelvtanárok", mikint 
egykor Montaigne mondá. Méltán följajdul tehát t. Mocz-
kovcsák Károly prot. lelkész ur „Hitéletünk hiányai" czi-
mü értekezésében, melyet a bányai ág. h. v. egyházkerü-
let lelkészi conferentiáján tartott : „Népünknél — mond — 
Krisztus többé nem az atyának egyszülött fia, nem valósá-
gos Isten és valóságos ember (egyszersmind.) O nem fo-
gantatott a Szentlélektől, nem született Szűz Máriától, nem 
támadott föl test szerint. 0 nem ment föl mennyekbe, 
(t. Laukó Károly ur szerint számtalanok lelkében kétely 
ébredt ama bibliai tan ellen is, mely szerint Isten az égben 
lakik.) 0 nem jövend el itélni az eleveneket és holtakat. 
Krisztusban nem látják többé a testben megjelent istenembert, 
hanem csak a legjelesebb embert, ki megfosztatott Istenségé-
től. Es hol találja e kórjelenség okát? Ott—mond, — hogy a lel-
készek nagy része Németországban képezte s képezi magát, 
és onnan hozták a rationalismust honi egyházunkba, hol 
most az evangelium rationalisticus szellemben hirdettetik. 
És addig, mig iskolánkban, és a theologiai cathedrákon a posi-
tiv kereszténység érvényre nem jut, mig leendő lelkészeink 
hivő lelkészekké nem neveltetnek : nem várhat juk hanyatló 
hitéletünk radicalis orvoslását. 2 7) Ezen rationalistico-nihi-
listicus irány uralkodik Hollandiában, és Amerikában is. 
Az előbb emiitett állam nép-iskoláiban, és gymnasiumai-
ban — mond Kovács Albert ur — meg van tiltva bármely val-
lás-tanitás is, a közoktatás tisztán polgári intézmény, egyik 
felekezet dogmái sem gyakorolhatnak rá befolyást. A közös 
iskolákban imádkozni lehet, de nem Jézus nevében.28) 
Nem csuda aztán, hogy a „Heraut" prot. hollandi lap 
szerint, a hitetlenség mindenütt terjed, városokon és falukon, 
a kath. egyház pedig annyira gyarapszik. Evangelisálni kell 
tehát — mond — a népet mint a pogányokat.29) „Ameriká-
ban szintén közösek a népiskolák, a tanítóknak hasonlólag 
szigorúan meg van tiltva csak mégis említeni valamely feleke-
zet tanait, hogy igy minden hitű szüle nyugodt lélekkel ( ? !) 
küldhesse gyermekeit a tanodába." Egyedül a kath.papság ro-
szalja ezen minden vallási jelleget nélkülöző iskolákat, mi-
ért a Budapesti Szemle czimü folyóirat a clerust gáncsolja is. 
Az egyesült amerikai államokban csak az egy,Mi Atyánk'azon 
imádság, melyet a tanitó elmondhat tanitványaival. És „az 
iskola ezen teljesen világivátétele nemcsak nem árt — az ezt 
Írónak képzelete szerint— semmit a vallásnak, sőt egy aka-
dálytól szabaditja meg, melytől ha egyszer menekült, szaba-
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don csatlakozik az egyéni lélekismeret önkénytes fejlődé-
séhez, kebelén e föltétlen szabadságnak."30) Ezen keresztény-
telen irány folytán történik, hogy Dániában az 1865. aar-
bausi lelkészértekezleten azon kérdés jött szóba, „hogy az 
1857-i mártius 4-i törvény óta (mely elismeri ugyan, hogy a 
szülők gyermekeik kereszteltetésére egyházilag köteleztet-
hetnek, de az elmulasztókra régebben fönálló polgári bünte-
tést megszünteti) mit kelljen tenni a keresztelés átalános el-
fogadtatására nézve ? Ugyanis azoknak szaporulata, akik 
azóta gyermekeiket nem kereszteltetik, különösen a nagyobb 
városokban észrevehető, és gyakran viszálkodások keletkez-
nek a szülők és gyermekek közt, amennyiben a fölnőtt gyer-
mekek meg akarnak keresztelkedni, a szülők pedig nem en-
gedik, (13 éve, hogy Gorham anglikán exteri püspök a ke-
resztség szükségességét szintén tagadta, és az angol királyné 
tanácsa neki igazat adott,) vagy a szülők akar ják felnőtt 
gyermekeiket megkereszteltetni, ezek pedig ellenszegülnek. 
Az értekezlet abban állapodott meg, hogy a lelkész köteles-
sége : barátságos intés által ily viszálkodást megszüntetni 
s hogy a normális állapot csak akkor állhat be, lia a dán nép 
egyház szabad kifejlődése meg leszen állapitva, s megszűnik 
államegyház lenni. 

Hogy a protestáns vallási állapotok épen nem örven-
deztetők, a fönnebbiekben látók. Többire nem mától fogva 
olyanok azok. Már Fichte 1806-ban kimondotta : kell, hogy 
Péter egyházát (a katholikust) és Pálét (a protestánst), egy 
harmadik, mint mindkettőt egyesítő, váltsa föl — Jánosé. 
Schelling ugyan ezen gondolatot bővebben formulázá, vala-
mint Piper tanár 1857-ben a stuttgarti egyházgyülésen, 
szintén a János-féle jövő egyházzal biztatá csüggeteg hall-
gatóit. Ezen u j egyház utáni sóvárgással rokoneszme, az 
egész Európában messze elterjedt várakozás, a Szentlélek 
második eljövetele után. Angolországban evégre külön ima-
egyletek is alakultak. A berlini 1853-i egyházgyülésen pe-
dig szerte hangzék a szózat : nincs segély másban mint az 
újból eljövendő Szentlélekben. Maga Hase, a prot. polemi-
kus iró is, csak a kétségbeesés nyilvánulatát látja ezen vá-
rakozásban, melylyel szorosan összefügg, a Krisztus Urunk 
ezeréves országlásáról ábrándozó hiedelem is a németor-
szági lutheránusok között. Maga Bethmann Hollveg burkus 
közoktatási minister is ugyanazon chiliasmust vallva, kije-
lenté, hogy „állam és egyház (prot.) bomladozásnak indul. 
Mindkettő múlékony alakjának végkép el kell pusztulnia, 
hogy Krisztus Jézus országa minden népek fölé emelked-
jék, és mennyekből az u j Jeruzsálem alászálljon." Mindaz-
által nem sokkal előbb Bunsen szintén burkus államférfi 
>,Gott in der Geschichte" cz. müvében (I. 133) prot. olvasóit 
óva inté, hogy „forduljanak el a hamis prófétáktól, kik a 
világ végét hirdetik, mert saját bölcseségök véget ért." 32) 
A ,derék' minőnynyel megtisztelt Bengel is egész bizonyos-
sággal következteté az apocalypsisből, mikép Krisztusnak 
ezer évig tartandó dicső országlása 1836-ban jun. 18-án ok-
vetetlen kezdetét veendi.33) 

30) Budapesti szemle u tán L. Prot . 1. 1866, 12. sz. 
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Ime a hitújítás eredményei ! Innen van, hogy maga t. 
Ballagi ur is bevallja, miszerint „Németországon mondhatni, 
a reformatio által, minden inkább el lett érve, mint ami 
czéloztatott, t. i. az egyház önkormányzata : Svajczban ha-
sonlókép a köztársasági theocratiából nem lett semmi ; és 
épen Genf, a calvinismus fészke, mindent elvesztett. — A 
hitújítás mindkét iránya — erősiti — tagadhatatlan, hogy 
egyoldalúságban sinlik, és végeredményben oly individua-
lismusra vezet, mely, amennyiben a romai propagandának 
rést nyit, a prot. egyház gyarapodására nézve véghetetle-
n ü l ) veszedelmes." A magyar ev. két testvér-egyházról szól-
tában pedig azt mondja t. Ballagi ur, hogy „szerkezetében 
sem a papi uralomnak (akár hány ellenkező adatot idézhet-
nék lapjából), sem a caesaro-papismusnak semmi helye. Ha-
nem ha van hiba — igy szól végre -— egyház szervezetünk-
ben, leginkább ott keresendő, hogy „scopae dissolutae" va-
gyunk, hogy ahány egyházkerület van, annyi a külön tör-
vényhozó testület, külön-külön szervezettel egyházban és is-
kolában. Ez eldaraboltságban rejlik a nagyobbszerü haladás 
egyik legfőbb akadálya." 34) T. Körmendy Sándor ref. lel-
kész ur is „tespedésről vádolja a magyarhoni protestantis-
must, melyből még most sem akar fölócsudni ;" t. Kovács Al-
bert ur pedig még most sem szűnő, sőt növekedő közönyös-
ségről, kérdezvén : „hány prot. pap szokta vasárnaponkint 
katechizálni az i f jakat ?" 3ä) 

Hol tehát a haladás ? a katholikusoknál, vagy prote-
stánsoknál ? Ha széttekintünk, egyfelől látjuk a három szá-
zad alatt elavult protestantismust, — mikép Schvarcz és 
társai az eisenachi prot. gyűlésen leplezetlenül kimondák — 
és látjuk azt, lényegére és alakjára nézve annyira fölforgat-
va, miszerint ha a hitujitók föltámadnának, rá nem ismer-
hetnének saját alkotásukra ; másfelől pedig ama ősi világ-
egyházat szemléljük, mely a Szentlélek oltalma alatt, a ke-
resztényelem kezdete óta homlokán viseli eltörülhetetlen jel-
legét, — a katholikus nevezetet; s mely daczára a földha-
talmasságainak, daczára a depopularizálására conspirált 
sajtó áskálódásainak, és daczára saját hűtlen fiai — Isten-
nek hála ! csak szórványosan nyilvánuló — pártütésének, 
fönséges léptekkel haladott annyi század hosszú során át. 
Meglepetve látjuk, mikép a katholikus egyház Isten-ren-
delte hierarchiájának, — melynek élén a pápa áll — és ta-
nitmányának változatlanul egységes szilárdsága által, túl-
élte mindazon szakadárokat, kiknek még nyoma is elenyé-
szett, és szüntelen anyai kebléhez szoritotta mindazokat út-
jában, kik jó lélekkel keresik az igazságot. Itt, igen itt van 
az igazság, mert az igazság természeténél fogva szükségkép 
egy és változhatatlan lévén, egyedül nála található föl a hit-
egység és változatlan hit-igazság ; itt a valódi haladás, mert 
az igazság haladása nem állhat az ellenmondásban és a hit-
tanitmány változtatgatásában ; nem állhat ama forradalmak-
ban, melyeket az emberi önhittség, és egyedül saját magára 
támaszkodó ész elbizakodottsága az igazság országában 
sürü egymásutánban végbe vinni erőlködnek ; e haladásnak 
szükségkép az igazság országának állandóságában, növeke-
désében, terjedésében, és a szerinte igazodó öntökélyetesbü-

34) Prot . e. isk. 1. 1866, 1-sö sz. , 
35) Prot . e. isk. 1. 1865, 45, és 1866, 29. sz. 
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lésben kell állania ; a haladásnak az igazság ama folytonos 
diadal meneteleiben kell végre állania, mely a vég-vacsorá-
tól kezdve, a világ végezeteig nem ismer sem időt, sem he-
lyet, sem földi, sem pokolbeli hatalmasságot, mely azt útjá-
ban gátolni képes volna, s mely minden emberi eseménye-
ken keresztül, a tökéletes egységnek örök napja — az Is-
ten felé törekszik, és az tanitja, hogy oly dolgokban, mikre 
nézve lehetetlen tovább haladni, épen az előre törekvés ve-
zet — mikép prot. atyánkfiainál látjuk is — tévedésekre ; 
és hogy a k. hittudomány hagyományon, közvetlenül fölül-
ről adatott igazságokon alapszik, melyekre nézve tehát soha 
semmiféle, magát a dolog lényegét illető előmenetel nem le-
hetséges, a hittanban a ,van'-nak, az állapodásnak lévén 
helye. — Ki e csudálatos tüneményben, — a katholikus egy-
ház állandó fönmaradásában — nem látja az Isten ujját? 
és bámulatos, mert isteni szervezetét merőben emberi böl-
csességnek tulajdonítja, az önmaga mondja ki az Ítéletet a 
nem-kath. egyházak gyarlósága fölött, kétségtelenül bizo-
nyítván, hogy egy állítólag pusztán emberi institution sem 
tudnának mindekkorig erőt venni. Eszmetársulatnál fogva 
legyen itt fölemlitve, hogy t. Ballagi ur szerint is : ,,csuda 
bölcseséggel alkotott szervezet" a neki különben épen nem 
tetsző „papismus." T. Kovács Albert ur pedig előre bocsát-
ván, hogy „a romai egyház csak kénytelenségből mond le 
az üldözésről (a képzelet világában létezőről) és ámbár 
(persze szerinte) a legmélyebb gyökéréig meg van rázkód-
tatva, (szeretné ha meg volna rázkódtatva) s ugy látszik 
(neki) a pápai encyclikákból, hogy egy önmagában megha-
sonlott országgá kezd válni," (Eisenacliban e meghasonlott 
országot, nem a kath . egyházban, hanem a protestantismus-
ban ismerték föl. Super vos et super filios vestros flete,) igen, 
mind ennek ellenére sem tagadja, hogy „még is, még mindig 
oly compact egészet képez, (ha egy önmagában meghason-
lott ország volna, ugyan mikép lehetne compact egész ?) 
hogy nem árt ébren lennünk vele szemben, mert egyházunk 
bizonyos tekintetben mindig veszélyeztetve van általa ; a 
kath. egyház legfőbb papja, mond, minden évben hivatalo-
san Isten átkát kéri fejünkre." Mily légből kapott valótlan-
ság!3 8) Mintha bizony a tévely kárhoztatása, és a tévelygő 
megátkozása azon egy cselekvény volna. (Folyt.) 

Bevies József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SZAMOSUJYÁR, nov. 27-én. A hála, és engesztelő 

áldozatot mai nap nyujtá be a jótevő Istennek a szamosuj-
vári gk. püspök tudós Vantsa János ő méltósága annak lel-
kéért, ki életében forrón működött a román nemzet boldog-
sága és jóléteért amazok számára, kik a szent egység üdv-
teljes hatása nyomán a gk. egyház keblében vannak. Igen 
boldog emlékű nagykéri Scitovszky János főmagasságu pri-
más s érsek-bibornok volt az, kinek áldást-árasztó jó lelkű-
sége adott irányt annak, miszerint a gk. román hivek Er-
dély, s Bánátban egyházilag igen jól el vannak helyezve. 

Méltóságos s főtiszt. Vantsa János püspökünk a ro-
mán gk. hivek nevében, káptalanánakjsegédkedése és közre-
munkálata mellett e megyei kormány részéről mutatta mai 

36) Prot . e. isk. 1. 1866, 28. és 15. sz. 

nap be az engesztelő áldozatot azon főmagaságu férfiért, ki-
nek neve mindenhol, és igy nálunk Í3 élni fog örökre, azért 
is mert erényteljes tetteit ismeri a világ, ő volt az, ki ke-
gyelmesen oda hatott, miszerint apostoli királyunk ő Felsége 
a károlyfehérvári érsekséget ismét felállítva, egyszersmind a 
szamosujvári és lugosi püspökségeket is legkegyelmesebben 
alapítaná meg káptalanaival egyetemben. 

E főmagasságu primás és herczeg, ki végső leheletéig 
a jó Istentől főleg önállósággal volt megáldva és működési 
pályáját legdicsőbben töltötte be, hogy nincsen többé, könye-
ket fakasztott szemeinkből ; több gyászos isteni tiszteleteken 
voltam jelen és működtem, de meghatóbbat nem láttam a 
mainál, már maga is az ég eső-csepjeit hullatá le onnét felöl-
rül, az itteni növendékpapság, mely a karzatot vezette, hal-
kan és legnagyobb meghatottsággal zengé, szivet ébresztö-
leg, miszerint ma nagy férfi van kérdésben és igy az áldozat-
nak is méltókép kell hatni oda fel, azonban nem csuda, hi-
szen a katholika egyház nagy apostola méltóságos Vantsa 
János ur ő nagysága a példa s élőkép erészben, ki épen, mint 
hegy tövében levő kereszten függő mesterünk,mutatja az utat 
e nemes megyében, hogy igy és erre lépdegéljünk, itten te-
hát katholikus és hálaadó modorban megy minden ; nálunk 
mint éltében, ugy elhunyta után is, élni fog a primás főrna-
gassága, mert püspökünk ő méltóságának minden tette, lépése 
oda hat, hogy porai iránt háladatosak legyünk. 

Igaz is, a latin mondat szerint : „Beneficii immemorem 
omnes oderunt" valóban nincs rútabb dolog, mint a jótevő 
ellen törni, azt megtámadni, sőt jótéteményével visszaélni, 
azt ellene fegyverül is tán felhasználni, csak azért, mert 
apáink a savanyu almába beharapván, fogaik elváslottak. Ez 
egy kevés eltérés, de igen a maga helyén vagyon, mert épen 
itten van szó a háladatosságról, ez pedig a religio lobogója 
alá tartozik. 

A szamosujvári, és nagyváradi gk. káptalan igen sok 
szegény, elesett beteg és nyomorteljes if jakat nevelt, kik 
már akkor is, amidőn tán a segedelmezés másoknak adandó 
volt, nehogy czéljaiktól elessenek, arra számítva utóbb is a 
kellő hála helyett kifakadások és sértésekre vetemedtek, 
itten a hála és jótétemény felismerésére hivoin fel, — igen 
minden rokont. 

Csak rokon a rokonok keblébe ne mártana gyilkot. 
Hej csak véréhez soha senki se legyen kegyetlen. 

De tovább, Krisztus ami Üdvözítőnk is hálára tanít 
minket, mondván : Nonne decern mundati estis, ergo novem 
ubi sunt ? ezt itten felérinteni a catholicismus érdekében igen 
helyén látom, csak azért is ; mert olyan könyörteljes keblű 
katholikus testületeket bántani és sérteni, minő a nagy-váradi 
és szamosujvári gk. káptalan, se nem illő, se nem szabad, to-
vább : rependerunt mihi malum pro bono, erről maga Jézus is 
panaszt emel ; ha tehát az érintett nemes káptalanok jót 
tesznek a nyomortól lesújtott ifjakkal, betegségeik alatt 
ápoltatják őkek, ez hálára és nem megrovásra, melynek ugy 
sincs alapja, kötelez. Akinek fülei vannak hallja, és 
értse meg. 

A szamosujvári megyében az iskolák ügyében, a leg-
jobb intézkedés tétetik naponta, a most legkegyelmesebben 
kinevezett tanodák fő felügyelője, nagyságos Grorbán Mihály 
ur valóban lelkén viseli az ifjúság javát, most már a férfi, 
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szép sikerrel halad dicső pályáján. Adjon az Isten oly jó ta-
nodai felügyelőt és a kis papoknak oly igazgatót, a minő 
nagyságos Bilcz István kanonok ur,ki mellett az ifjúság ugy a 
nemzetiség mint a latin nyelv tárgyában igen szépen halad 
elő : de nem is csuda, mert jó püspökünk ő méltósága, kar-
öltve vezet mindenkit, és igy : 

Regis ad exemplum totus componitur orbis. 
Jelenleg a megyei névtár kinyomatása iránt tétetnek a 

méltóságos püspökség által kellő intézkedések és amint volt 
szerencsém érinteni, a névtár latin nyelven fog kinyomat-
tatni. Azonban nehogy panasza lehessen bárkinek, ki tán a 
latin nyelvben nem jártas, és mégis haszonnal birni kivánná 
e névtárt — méltóságos Vantsa János püspökünk ő nagysá-
gának atyai gondoskodása kegyesen oda hatott ; miszerint 
e névtár román nyelven is nyomattassék ki, és pedig teljes 
mennyiségű példányokban, hogy igy mint a catholicismus, 
ugy a nemzetiség lobogója alatt e részben is, szivet ébresztő 
elégedés áradjon, és lássa a világ, hogy e megyében ugy a 
nemzetiség, mint a latin nyelvre, igen a tudomány emel-
tyűjére van kellő figyelem és tekintet : „verbo hic suum 
cuique datur." 

Azonban, ezt nálunk teljesiteni igen könnyű, mert ri tka 
finom tapintatu méltóságos püspökünk nemcsak kieszközlötte, 
de már ünnepélyesen be is szenteltette f. év, és hó 18-kán e 
nemes megyének itten Szamosujvárt nyomdáját — bámulja 
ezen erényteljes cselekedetét jó püspökünk ő méltóságának 
mindenki, hogy ő, ugy szólván semmiből, létre hozni kegyes 
volt e nagy jótéteményt — igaz, utólagosan a megyei pap-
ság támogatja lelkesen ezen intezkedést, amiért is nagy di-
cséretet érdemel. 

Kevés idö fog múlni, ugy hiszem, ezen nyomda a ka-
tholika egyház érdekében tenni fog tőle tellőleg, és látni 
fogja a világ, miszerint a boldog emlékű főmagasságu primás 
a catholicismus szavát kegyeskedett felemelni akkor, ami-
dőn szamosujvári gk. megye felállítását volt kegyes elő-
mozdítani. 

Megáldotta a jó Isten ezen megyét leginkább akkor, 
amidőn méltóságos Vantsa János tudor ő nagyságát ide adta 
püspökül; igaz, hogy ő tőkét csekély jövedelméből gyűjteni 
alig fog, mert mindenét a lelki szegények javára osztja ki 
nagylelküleg, ámde neve örökre élni fog, mert a nemzet igaz 
atya a katholika egyház rendületlen apostola, ritka jó tapin-
tattal kormányoz, és adjon az Isten oly nemes keblű, és 
nagy lelkű püspököt minden megyének, aminő a miénk, hála 
jótéteményeiért ! éltesse az Isten. 

G J. ö. k. 

GYŐR, nov. 17-én. Hasztalan kisértenők meg a papi-
javak életrevalóságát bizonyítgatni ; tették ezt már számta-
lanok levelekben, kötetekben : a haza nagy szóvivői előtt 
elhangzanak, mint a fáról leesett gyümölcs koppanása, me-
lyet ugyan fölveszünk s jóizüen meg is eszünk — anélkül, 
hogy egy hálás pillanatot vetnénk annak adójára, a fára. 
Obcoecatum est cor eorum. Átkozott faj, mely nemes tettekre 
gyáva; az igazság meghallgatására siket; mely a körét 
messze túlhaladókat nem látja, mert a nemtelen iszap sze-
meinek világát elfogja ; mely a méltányosak megvallására 
néma ; az igazán nemes tettek megbirálására kevés észszel 
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bír ; melynek minden tudománya rágalom s a tények elfer-
dítése ; czége a hazudság s mely minden szépnek s jónak el-
fogadására érzéketlen. — Ily embereknek beszélni annyi, 
mint falra borsót hányni. S midőn a kath. egyház szolgái-
nak bőkezűségét, alkalom adtával, registráljuk : nem azért 
teszszük, hogy őket irányunkban jobb véleményre tereljük, 
mert erre nem szorulunk ; hanem azért, hogy az igazság-
nak eleget tegyünk, hogy jobbjainkat lelkesedésre buzdit-
suk egy oly ügy mellett, melynek fontosságát sokan nem 
ismerik, számtalanok semmibe sem veszik, a legtöbben ta-
gadják. — A tények igazságára a közönyösség fátyolát rá-
vetni lehet, de nem-létezőnek kiáltani, nem lehet. 

Csak nem régiben volt alkalmam e lapok hasábjain 
közölni egy plébános szerény végrendeletét, melyben a jó-
akaratot a kisösszegü tételek nem hogy leszállítanák, ha-
nem magasztalják — a csekély évijövedelem miatt. Álljon 
azonban itt egy másik, megyénk nestorának végrendelete. 

Sok helyet kérünk ; az emlékszobor, melyet magának 
a megboldogult készített, ritkitja párját ; minden kincsét rá-
rakta ; a legszebb hely megilleti ; álljon itt egész fényében, 
hogy világa ne csak oda hasson, hol fényének örülnek ; ha-
nem hasson el oda is, hol a kath. pap nyújtotta fényt kicsiny-
lik, kerülik — hogy ha nem akarnak előtte meghajolni : va-
kuljanak meg tőle, hogy igy, ha a gonosz akarat nem — 
vakságuk tegyen bizonyságot róla. 

E férfiú, kinek nemes tetteit elsorolni akarjuk, melyek 
az aggkort a vetély bizonyos nemére, az i f jakat törekvésre 
jövőben hasonlólag cselekedhetni, a szegényeket s az egész 
emberiséget háladatosságra, kell hogy indítsák : ft. F rank 
Károly czim. kanonok, kiérdemelt esperes, plébános, me-
gyénk nestora, élt 87 évet, az Ur szőllőjében működött 64 
évig, meghalt november 5-én. 

Azonban kezdjük el a szoborvetést, nem kételkedünk, 
mindenki föl fogja ismerhetni ra j ta Jézus igaz papját. Hí-
ven lesz raj ta kinyomva a szeretet lelke, mely a kath. papot 
a sátán papjaitól, kell hogy megkülönböztesse : 

A halálozás után azonnal mondandó sz.-misékre 100 
frt; szegények közt azonnal kiosztandó 60 fr. ; kéthelyi, al-
só-lászlói s rétfalvi szegényeknek alapitványképen 360 fr., 
kis-martoni és sopronyi szegényeknek alapítványul 700 fr., 
sz.-misékre alapítvány 200 fr. ; nagyobb és kisebb papne-
veldének s megyei alapra összesen 300 fr. ; a győr-megyei 
elaggott papok tőkéjének nevelésére 1000 fr. ; váczi süket-
néma intézetnek 100 fr. ; sopronyi apáczáknak 200 fr. ; a 
sopronyi „Megváltó"-ról nevezett apáczáknak 100 fr. ; árva-
háznak 100 fr. ; a sopronyi kath. társulatnak 100 fr. ; kór-
háznak 200 fr. ; a kéthelyi házi szegényeknek 4200 fr. ; al-
só-lászlóiaknak 4200 fr. ; kis-martoniaknak 4200 frt. ; so-
pronyiaknak 3150 f r . ; Kethelyen s Alsó-Lászlón a szombat 
délesti isteniszolgálat megtartására 1050 f r . ; csávái plébá-
niának, melyet éltében 2520 frttal gazdagított, ujolag 2520 
fr. ; csávái templomnak 300 fr. ; alsó-lászlói templomnak 400 
fr., kéthelyi s alsó-lászlói gyermekek közt kiosztandó köny-
vekre s ajándékokra 735 fr . ; a rétfalvi szegényeknek s a 
gyermekeknek könyvekre 1575 fr. ; a kéthelyi s alsó-lászlói 
processionál Maria-Czellbe, előimádkozónak 210 fr. ; alsó-
lászlói hat, úgynevezett ispotás asszonynak 2350 fr. ; a két-
helyi s alsó-lászlói testileg nyomorultaknak 1000 fr. 
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Az egész összeg tesz : 29,410 fr. s kivéve a két első 
tételt, mind alapítvány. — Ebből fönmaradandó részeit ha-
gyatékának két egyenlő részre kívánja osztatni, melynek 
egyikét átalános örökösképen nyeri az egyház-megyei alap, 
a másikát a Kis-Martonban beteg cselédek s iparos legények 
számára fölállítandó intézet, melyet ha a kis-martoni hatóság 
fölállítani vonakodnék, az őt megillető rész a sopronyi kór-
házat fogja illetni. 

Magyar ember, ki nem tudja méltányolni a magyar 
clerus bőkezűségét, megtagadja nemzetiségét ; magyar ne-
mes, ki tagadja a papi javak jogos birtoklását, magát is csak 
zsellérnek vallja ; magyar kézmives, ki tagadja az egyházi 
javak hasznos voltát, megtagadja miivészetét, arczoncsapja 
táplálóját. 

A „Győri Közlöny" 91 sz. közzétett „győrvidéki gaz-
dasági egylet" számadásában a többi között ezen pont is ta-
láltatik : „Simor János ő excellentiája 1000 fr. adott az egy-
let rendelkezésére" — „köszönjük," mondják rá. 

ky-

VEGYESEK. 
Tek. Ballagi M. ur lapjának 50-ik számában uj érvet 

vall be annak bebizonyítására, hogy a prot. vallás nem Is-
tentől van,^s igy nem isteni, vagyis nem igazi religio az üd-
vösségre. O a prot. vallást uri vallásnak, a müveitek vallá-
sának nyilatkoztatja, melyből tehát az emberiség legnagyobb 
része, mint alkalmatlan, ki vagyon zárva, vagy ha benne 
van, ellenmondásképen van benne. Igy világosítja ö fel a 
prot. missiok eredménytelenségét a pogányok között, me-
lyet szinte nem tagad, mert kézzelfogható dolog. „A keresz-
ténységnek prot. alakulása, valamint történelmileg előhaladt 
műveltségű társadalomban jött létre (melyet ugyan is a kath. 
egyház kiművelt) ugy terjedésének alapföltétele a társas 
életnek bizonyos fokig való fejlettsége." A prot. vallás tehát 
műveltséget nem hoz, hanem föltételez, hogy megszülethes-
sék, —• társadalmat nem fejleszt, nem teremt, hanem keres, 
nem nemesit, hanem a már nemesitetthez csatlakozik. Csak 
a kath. egyház müvei, nevel, átalakit. Renan Krisztus Jé-
zust democratának, t. Ballagi M. ur pedig nagy aristocratá-
nak, sőt már academicusnak tartja ; Jézus pauperes evange-
lizavit, nem mondta qui non legerit, hanem qui non credide-
rit, jam damnatus est. — Szép vallomás, hogy a prot. val-
lás csak ott születhetik, ahol a kath. egyház a népeket 
már kiművelte : de talán ott születik, ahol a kath. papság és 
nép oly romlott volt, amint azt t. B. M. ur ugyanazon szám 
1- ső czikkében festi. Műveltség és erkölcsi romlottság a felté-
telek. Ez t. B. M. szava, lapjának 50-ik számában. 

Az esztergomi székesegyház fökáptalannak nagypré-
postja galanthai báró Fekete Mihály novii vál. püspök, hol-
lótói prépost, sz. István király rendjének kiskerestes lovagja, 
a zsinati vizsga-testület elnöke dec. 13-án élte 83-ik, pap-

ságának 60-dik évében végelgyengülés következtében, a hal-
doklók szentségeinek ajtatos felvétele után, az Urban meg-
halt. Temetése december 15-én délután ünepélyesen ment 
véghez. 

Föt. Veszely Károly baróthi plébános Erdélyben, elő-
fizetést nyit ,Az erdélyi kath. hitszónok' második kötetére, 
mely Szabó János, ünnepi homiliáit s néhány alkalmi beszé-
deit fogja hozni. Ara 1 fr. o. é. 

Sanseverino Cajetán, nápolyi kanonok munkája „Phi-
losophia Christiana cum antiqua et nova comparata" ezidén 
Nápolyban ismét kiadatott. Sanseverinonak több bölcseimi 
müvei vannak, melyek igen nagyra becsültetnek. Ezen mü-
vének 1-sö kötete : Introductio ad philosophiam, logica, dy-
namilogia, ideologia, criteriologia ; 2-dik kötet : prolego-
mena, ontologia, cosmologia, anthropologia, theologia natu-
ralisé tartalmazza. Sanseverino már az urban nyugodván, 
kiadója a müvet igy mutatja be : „Elementa quidem ampla 
et erudita forma, qua gaudent, haud íIli brevitati consulunt, 
ut uuius anni curriculo adolescentibus tradantur. At juvenes 
in sortem Domini vocati, nisi e fontibus sanctorum patrum, 
et scholasticorum doctorum príma philosophiae rudimenta 
hauriant, impares prorsus sunt, qui naviter studeant dogma-
ticae theologiae, ceterisque sacris disciplinis, tali foedere 
amico philosophicis consociatis, ut philosophia theologiae an-
cilla jure merito appelletur et sit. Accedit, quod fis, qui ec-
clesiasticae militiae nomen dederunt, opus est philosophandi 
norma latine exarata, praeambulo ad sacras scientias ; hac 
praesertim tempestate, qua protestantium placita, per stu-
diorum universitates, lycea, scholas pervadentia, latinum ser-
monem ab omni, etiam sacrae disciplinae institutione co-
gunt exsulare. Quidquid igitur scitu necessarium et utile est, 
ad scrupulum tradidit, ita tamen ut omnia procédant mira-
bili ordine ac perspicuitate pari. Selecta patrum ac docto-
rum testimonia operi intexuit, quae sive errores aperiant re-
centium philosophorum, sive sanam scholae doctrinam obfir-
ment, opportunissime reeitantur. Liber, qui inchoatus et ab-
solutus est, in unum adolescentium commodum, atque reli-
gionis et scientiae augmentum." 

Az angol népműveltségnek egyik bizonyítéka a kato-
nai büntetések nemeiben és gyakoriasságában található fel. 
1863-ban 518 katona csak 24,154 korbácscsapást kapott, 136 
legény tüzes vassal ,D' (desertor) bélyeget lapoczkájára, 115 
pedig ,BD' (badcaracter, aljas jellem) tüzes jegyet. 1864-ben 
csak 26,100 korbácscsapás és 1,438 ,D' bélyeg osztatott k i ; 
1865-ben pedig már 1,692 katona kapta ,D' bélyeget. 

Pavy, algeri püspök, meghalt. Született 1808-ban, lyoni 
káplán, később hittanár, végre 1846-ban algeri püspök lett. 
Fáradhatatlan főpásztor volt, mint iró, a papi nötelenségröl 
irott munkája által nevezetes lett, mely munka teljes fordí-
tásban Roskoványi, nyitrai püspök ,De coelibatu" munkájá-
ban olvasható. A szentatya áldását küldte a haldoklónak. 
Az algeri püspökség érseki méltóságra fog emeltetni. 

Kegyes adakozás. 
B B-ből S. B-től a szorongatott IX. Pius pápának 1 cs. ar. 

Előfizetési fölhívás. 
Lapunkat, Istenbe vetett reménynyel, jövő évben, a legnehezebb viszonyok között is, kiadni 

szándékozván, bizodalommal hivunk meg minden testvért, minden ügybarátot annak megrendelésére. Az 
előfizetési árak maradnak, mint ezelőtt, egész évre 10 ft. 50 kr., félévre 5 fr. 25 kr. o. é. ; mely előfizetési 
pénzt nevünkre czimezve, a nevek, a lakhely, az utólsó postának, melyről a lap vétetik, helyes kiirásával 
együtt, b é r m e n t v e beküldetni kérjük. Palásthy Pál, 

Pest, Lipótutcza 19 szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. K o c s i Sándor által (Érkovy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

kiildéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, december 22-én. o O . II. Félév. 1866. 

TARTALOM: Registrum. — Egyházi tudósitás. — 
Vegyesek. 

Registruin. 
Nevezetes vivmánya a protestantismusnak — 

mond Csengery Imre ur Bihar vármegyei ország-
gyűlési követ — „a vallásbeli türelmetlenség meg-
szüntetése."1) Lássuk tehát, hogy némely prot. iró 
mily érteményt tulajdonit a türelemnek, és mikép 
gyakoroltatik ez a katholikusok irányában itt-ott? 

„Bámulnunk kell — igy ir t. Kovács Albert 
ur — hogy oly államok is tűrik keblökben a jezsu-
ita-szerzetet, melyekben minden létező' vallás egyen-
jogú, a lélekismeret szabad, s tehát a térités nem 
lehet szabad."2) A belülről kivülre ható oktatás 
utján meggyőződést keltő térités: a logika, mely 
szabályánál fogva lehet tilos ott, hol a lélekismeret 
szabad, és minden létező vallás egyenjogú? „Locke 
(egykori prot. angol iró) a türelemről irt leveleiben, 
— t. Felméry Lajos ur szerint — lángol a krisztusi 
szeretet és türelem mellett, csupán (?) az istentaga-
dókat és katholikusokat (ugy-e, ezek azokkal egy 
szinvonalon állanak ?) kivánta-e a türelemből kire-
keszteni." 3) „Voltaire — szintén t. Felméry Lajos 
ur mondja — a franczia fölvilágosultság (azaz: a 
kigyuladás) patriárchája nem kis mértékben zavarta 
meg a közel 90 ezer barát és apácza s a kétszáz-
ötvenezer (már miért nem ugyanannyi millió ?) világi 
pap paradicsomi nyugalmát."4) Hadd jegyezzem itt 
meg, mikor b. Eötvös József ur, nem paradicsomi 
nyugalmáért gúnyolja ki az akkor ugy mint most 
is lelkes papságot, hanem inkább ellenkezőleg haza-
fiúi roppant tevékenységét emeli ki eme magasztaló 
szavaiban : „Szorosan véve a clerus — mond — 
határozottan a nemzet törvényhozási jogai, a tör-
vényhozás rendes időszakokban tartása, s olyatén 

i) Prot. 1. 1864, 33. sz. 
'•*) Prot. 1. 1866, 15. sz. 
3) Prot. 1. 1866, 12. sz. 
") Prot. 1. 1866, 22. sz. 

hatásköre mellett nyilatkozott, milyennel a legsza-
badabb törvényhozás bir. Nevezetesen pedig az 
ország belkormányát illetőleg, az egyház az egyéni 
szabadság biztositása végett az angol,habeas corpus'-
hoz hasonló intézményeket követelt; fölszólalt az 
állam-tömlöczök és kivételes törvényszékek ellen; a 
rendes törvényszékeknél, nyilvánosság mellett a 
a birák teljes függetlenségét kivánta ; amellett nyi-
latkozott, hogy születésre való tekintet nélkül min-
den hivatalra csak az érdemes alkalmaztassák ; hogy 
a katonai kötelezettség alól senki se legyen kivéve, 
hogy az uri szolgálatok illő kárpótlás mellett szüntet-
tessenek meg; hogy minden faluban ingyen-iskolák 
és más jótékony intézetek állíttassanak." 5) Ez aztán 
leverő czáfolat azokra nézve, kiknek belviláguk, 
valóságos camera obscura, melyben a történeti té-
nyek is megfordítva jelennek meg. Továbbá : „Rei-
marus (1694 Ï 768) a modern deismus leghívebb kép-
viselője, — igy ir ugyan t. Felméry Lajos ur — a 
Lessing által kiadott wolffenbütteli frangementák-
ban, a bibliát kegyeletteljes komolysággal birálja 
ugyan, de Jézust önző népizgatónak tartja."6) 
Ugyan miként bírálhatja az kegyeletteljes komoly-
sággal a bibliát, ki az Ur Jézust olyképen káromolja? 
Az ilyféle kegyeletes komolyságu férfiúnak türel-
metlenségétől aztán, ments meg Uram minket ! Pedig 
épen ennek szakasztott mása Ivánka, sáros-pataki ref. 
ének-tanitó urnák azon famosus meséje is, miszerint 
„Ének-tár"-ában a zsoltárok énekléséről szólván, azt 
regéli, hogy midőn a párisi vérnász hírét vevé, a 
pápa kárörömmel fölkiáltott : „Dicsértessék a Jézus 
Krisztus !" És ezóta lett — ugy mond — a katho-
likusoknál ama dicsőítés köszöntés-móddá, melynek 
hallatára a protestánsnak, — hangsúlyozza — vissza 
kell emlékeznie azon 30,000 vértanura, kiket a vallási 
gyűlölet (a politikai irányú lázongás és visszatorlás) 
megsemmisitett." Mege-e? Leikökre nézve is?7) T. 

Budapesti Szemle 1858, I. köt. 339—340. 
6) Prot. 1. 1866, 22. sz. 
7) Religio 1864, I. 44. sz. 
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Szász Károly ur is, ki egy pár évvel ezelőtt oly 
hangosan szót emelt a minket katholikusokat incri-
mináló czikkezések ellen, most már maga is az 
általa kárhoztatott hibába esik, midőn a valódi 
tényállással teljességgel ellenkezőleg azt irja, „ hogy 
a kath. papot vagy szerzetest, ha kivetkezik s áttér, 
üldözik, befogják, börtönözik, kínozzák."8) Epen 
oly légből kapott állitás az is, hogy — t. Zombory 
Gredő ur szerint — a hitbuzgó tyroliak igy kiálta-
nak a hagyományos insbrucki kabáthoz: „Sz. ka-
bát ! könyörögj érettünk !" és hogy ahol nem böj-
tölnek, annak ott a fogát is kiveszik." 9) Ily igazol-
hatlan ráfogások, csak az előtt birnak pattogó ha-
tással, kik t. Kovács Albert ur puszta szavára 
elhiszik, hogy „a kath. egyházban a népet még min-
dig kiskorúság és lelki tutorság alatt tartják."10) 
Ezen ellenséges indulat hevültében reproducálhatá 
csak az imént nevezett iró ur Hoffer Endre ur 
által idézett Luther Márton ama nyilatkozatát is, 
miszerint ennek „szándéka vala a kath. iskolákat, 
e szamár-istállókat (Tischreden — asztali beszédek 
— cz. munkájában még vastagabb, mert az erkölcsi 
érzületet mélyen sértő kifejezésekkel is él) és ördög 
tanodákat (ki vesződött többet az ördöggel, mint 
épen ő ?) keresztény iskolákká változtatni."1 ') Annak 
alkalmából pedig, hogy a szentatya, IX. Pius pápa 
ezidén bizonyos külföldi küldöttség előtt állítólag 
ezt mondá : én vagyok az ut, az igazság, és az élet 
(állítólag mondám, mert ő szentsége önszemélyére 
viszonyitva ez igéket föl nem hozta) az ,Observatorel 

után a Prot, lap e kérdést teszi : Volt-e az egyház 
kezdete óta eretnek, ki ily káromlást mert volna 
szólani? Ennek utána pedig kiemeli a szentatya 
állítólagos szavait: „ezen ember vakmerőségét, ki 
magát Jézus Krisztusnak adja ki, mondván: „én 
vagyok az ut, az igazság és élet." Mi csak ehez ezt 
a megjegyzést tesszük: — mondatik •— látta-e 
valaha a lefolyt 18-ik század történelme, meglepőb-
ben teljesedni be sz. Pálnak azon emberről mondott 
jövendölését, ki ugy ül, mint Isten az Isten temp-
lomában, Isten gyanánt tartván magát."12) Kétszáz 
millió katholikus lélek főpásztorát az antikrisztus-
hoz hasonlítani, mily flagrans bizonyítéka a türe-
lemnek! Ha mi katholikusok, kik mindig türelmet-

8) Prot. 1. 1866, 3. sz. 
®) Prot. 1. 1865, 8. és 7. sz. 
10) Prot. 1 1866, 14. sz. 
»») Prot. 1. 1866, 28. sz. 
»*) II. Thess. 2. 4., Prot. 1. 1866, 20. sz. 

lenségről vádoltatunk, a protestáns ige-hirdetőket, 
vagy plane a superintendenseket az antikrisztussal 
tennők párhuzamba: némely lapok legalább is egy 
vallási háború előrevetett árnyékát vélnék látni 
abban. Különben annyi igaz, hogy mi katholikusok 
nagyrabecsüljük anyaszentegyházunk látható fejét, 
a romai pápát, és mint „az ut, az igazság és élet" 
földi helytartója iránt mély tisztelettel, de csakis 
ezzel viseltetünk, azonban őt imádott főpapnak még 
sem mondjuk soha, mint amikép az idén elhunyt 
erdélyi superintendens ur csakugyan imádott fő-
papnak czimezteték.13) Abbeli kegyeletes tiszteletün-
ket a pápaság iránt, — mely mint pyramis a siva-
tag szélvészei közt, rendületlenül élé tul az idők 
viszontagságait, és az ellene támasztott zajgásokat, 
— még inkább növeli bennünk a hálaérzete, mely-
lyel neki mint honfiak is tartozunk azon sokszoros 
bőkezű segélyezésért pénzben és katonában, (a mo-
hácsi vész alkalmával is több ezer fegyverest kül-
dött) melyben hazánkat részesité. Gondosan elő-
számlálja e jótéteményeket azon fölirat is, melyet 
Magyarország rendei 1596-ban VIII. Kelemen pá-
pához a törvényhozás tereméből fölterjesztének, 
eme forró óhajtást fejezvén ki : „vajha hazánknak 
egykoron módja lenne azokat viszonozni !" 1J) 

Valamint a vizbe mártott tárgyat a megtört 
sugarak miatt másutt látjuk, mintsem ahol van ; ugy 
sokan a kath. vallást és egyházat is, mivel elfogult-
ságuk prismáján át nézik, nem a maga valódiságá-
ban látják. Ennélfogva mondhatja csak t. Kovács 
Albert ur, hogy „nagy Konstantin alatt uralomra 
jutván az egyház, zsidó és pogány principiumok 
csúsztak be abba (nem abba, hanem más valamibe) 
a századok folytán, mig azon alakot nyerte, melyet 
most romai catholicismusnak nevezünk."15) Épüle-
tes előadásul szolgálhat az ily szörnyű vád az ár-
tatlan gyermekek előtt, mint akikre vonatkozólag a 
t. iró ezen czikkét; „Nézetek a vallástanitás fontos-
ságáról" sajtó alá bocsátá. Ily módon kell-e nyilvá-
nulnia a ragaszkodásnak azon protestáns vallás 
iránt, „melyet — t. Ballagi M. ur szerint — midőn 
bibliai egyszerűségében utat mutat a népnek jó 
Istenéhez, nem idegeníti el szivét más hiten lévő 
embertársaitól, polgári feleitől ; és mely erősiti hitét 
anélkül hogy táplálná a fanatismust."16) Nem épen 

, 3) Prot. 1. 1865, 31. sz. 1009. old. 
'*) Pesti Hirnök 1865, 187. sz. 
1&) Prot. 1. 1866, 31. sz. 
1S) Prot. I. 1866, 18. sz. 
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ezen fanatismust táplálják-e azon „Többen"-félék is, kik an-
nak alkalmából,hogy t.Schilling Károly,cservenkai ref. német 
lelkész ur, néhai édes atyját állitólag mások rövidségére föl-
dicséré, nem átallák kimondani, hogy „neki a dicsőitőnek 
kár volt nem követni e részben azon utat és módot, melyet 
— persze szerintök — a romai egyház szokott követni 
azokra nézve, kiket a szentek közé akar számitani, s kikre 
nézve haláluk idejétől fogva igen bölcsen százéves novitia-
tust szokott megalapítani, mert ezalatt netaláni hibájuk és 
gyöngeségök emléke elpárolog, — azon bizonyságok, kik 
őket személyesen ismerték, kik ellenök személyesen föllép-
hetnének, többé nem léteznek, s igy senki sem czáfolhatja 
meg azon érveket, melyeknél fogva a szentek közé soroz-
tattak."1 7) Mily dehonestáló rágalom ilyesmit állítani azon 
kath. egyházról, melyről Thiers is ugy nyilatkozik, hogy 
„minden értelmes ember ezt ugy tiszteli, mint erkölcsileg 
jó, és történelmileg bámulatra méltó tényt, mely az egész 
világra nézve föltétlenül szükséges."'8) Avagy nem tudva-
lévő tény-e, hogy néhány czáfoló példát is fölhozzak, misze-
rint sz. István I-ső apost. királyunk 45, — Erzsébet Il-ik 
András dicső leánya 4, — Alphons pedig 1816-ban 29 év 
múlva canonisáltattak holtuk u tán? 1 9 ) Nem szintén oly 
kétségtelenül igaz-e az is, hogy oly szigorú vizsgálat előzi 
meg a szenttéavattatást, hogy miután aziránt 14-ik Bene-
dek pápa, még mint Lambertini bibornok, a nála tisztelgett 
két angol utazót fölvilágositá, ezek egyenesen kinyilatkoz-
taták, hogy ők épen nem kívánnák becsületességüket olya-
tén próba alá vetni ?2 0) Ama fönnebbi méltatlankodással 
szemben, szives készséggel registrálom t. Molnár Aladár 
urnák eme lélektani észrevételét : „Én részemről — ugy 
mond — ha a romai egyházban nem ismernék is nagy igaz-
ságokat, tiszteletreméltó intézményeket, csak azért sem 
merném, saját vallomásom ellenében absolut igaztalannak 
mondani, (már pedig mi katholikusok absolute igaznak 
tart juk, mivelhogy a magában véve egész, és igy tized vagy 
századrészekkel nem kisebbíthető hitigazságnak hü őre) 
mert nem tudom — hangsúlyozza — az emberiség nagy 
részét oly nyomorultnak képzelni, hogy az hitét, meggyő-
ződését századokon keresztül engedje egy egészben igazta-
lan rendszer, (egészben igaz a Szentlélek oltalma alatt ; 
bonum ex intégra causa ; malum ex quolibet defectu) egy 
hamis intézmény által kielégíttetni."31) 

T. Benkő Ferencz ref. lelkész ur, Magyarország czi-
merét magyarázván, „a keresztet, melyen Jézus szenvedett, 
a keresztény vallás jelképének" mondja.22) Es mégis épen 
nem ritkán fordulnak elő oly, minden keresztény szivre 
szomorúan ható esetek, melyek váltságunk szent jele iránti 
égrekiáltó türelmetlenségről tanúskodnak. Lássuk ezt. 

(Yégo köv . ) Devics József. 

»') Prot. 1. 1865, 30. sz. 
'») P. Hirnök 1862, sept. 5. sz. 
" ) Hát a még most is ifjukoru I I . Ferencz nápolyi király anyjá-

nak beatificatioja, mikor mindnyájan élnek, akik között azon sz. ki-
rályné él t? — Szerk. 

2U) L. Schuszter Ignácz, Katechetisches Handbuch II . Bd. 423, 424. 
Prot . 1. 1862, 50 sz. 

" ) Prot. 1. 1865, 49. sz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, dec. 21-én. Öt éve már, 1861-ben történt, hogy 

tek. Ballagi Mór, akkorában honatya, az országos tárgyalá-
sok nyugalmát s üdvös sikerét avval gondolta biztosítani, 
ha a kath. papság ellen 1790-ben írott gúnyiratot lapjában 
újra kinyomatja, s mint égő üszköt a haza sorsáról gondol-
kodó hazafiak közé dobja. Ez volt ő nála első hazafiúi sze 
retet. Némelyeknél a kigyujtás a legnagyobb hazafiság. A 
hazán könyezö szivek sebeibe még emez eczetet kellett ön-
teni.A gúnyirat valamintl791-benkülön,ugy 70 év után,1861-
ben is ö lapban „Egy kis üröm" czim alatt megczáfoltatott, a 
szenvedélytől izgatott gazdálkodás már kezdetében meg-
akasztatott. Nem akarjuk azonban t. B. M. urat emiatt ismét 
mosni, mert superintendensnek, s vagy épen curatornak ten-
nők őt. A katholikus papnál az a hazafiúi érdem, ha pulya-
ságig türelmes, a protestánsoknál pedig, ha valaki közölök 
borzadalomig merész, m i n t . . . . 

Hála Is tennek, a veszélyes kísérlet a katholikusok 
erénye következtében balkövetkezés nélkül maradt, mi nyu-
godtak maradtunk, tudván, hogy amivel minket 1861-ben 
vádoltak, avval vádolták őseinket 1791-ben, sőt Pázmány 
Péter korában is ugyanazon vád volt, amint az akkori iro-
dalom mutatja ; sőt több, egykoron a Megváltót is ugyan-
azokról vádolták. Tehát nihil sub sole novum, hamis vád 
egy uton jár, lupus mutat pilum sed non pellem. 

Ezidén, juliusban t. Kovács Albert urnák ismét tetszett 
ily mesterséghez nyúlni, a magyar püspökség ellen hazánk 
utolsó háromszázados történetéből, tanári mutatványul, 
egy requisitoriumot irni, melynek értelme az volt, hogy bi-
zony a püspökség a hazai viszályok korszakaiban mindig a 
fölségesen uralkodó austriai házhoz ragaszkodott, s nem tar-
tott azokkal, kik a törvényes és koronázott király hadainak 
homlokára véres betűkkel Nikolsburgban békepontokat ír-
tak. Persze e békepontokat vérrel iró hadak egész felső Ma-
gyarországot elpusztították, kizsarolták, a templomokat a 
szent edényektől is megmentették. Beszterczebányán a haza 
legnemesebb fiait száműzték, ezek között az egész magyar 
püspöki kart, nem tartván fel mást mint az egri, a nyitrai, a 
győri püspökség puszta czimeit. A hazaboldogitás akkor is 
conscriptio és proscriptio volt.2) 

Ezen requisitorium fulánkját f. é. juliusban felismer-
tük, s megtörni igyekeztünk, irván aug. 5-én : „Ezerszeres 
mértékkel viszonozhatnék t. K. A. urnák, történeti alap 
nélkül szerkesztett tanodai előadási példányát ; de ha neki 
tetszik criminatiókkal izgatni, nekünk, a hazai béke kedve-
ért, nem tetszik recriminatiokat, történelmi kútfők után, irni. 
Ezekben épen az vészit,aki igazat mond, mivel legmélyebbre 
hat, — az nyer aki hallgat. K. A. urnák előadási mutatvá-
nyát ártalmatlannak találjuk, azért magára hagyjuk."3) 

') Religio, 1861, 2 9 - 3 1 . 34. számok. 
Lásd Pázmány Péter „Vindiciae ecclesiasticae, quibus édita a 

principe Bethlen in clerum Hungáriáé décréta, divinis liumanisque legi-
bus contraria ipso jure nulla esse demonstrantur." 

s) Religio, 1866. 11 sz. 85 oldal 2-ik hasáb alul. — Ivánka, pataki 
énektanitó, tovább ment, s mikor a helytartótanács a hazai béke, az orszá-
gosan jogos kath. egyház csufságos megsértése tekintetéből Ivánka köny-
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K. A. ur több ily tanári előadási mutatványokat ígért, 
de, valószínűleg nem levén hely a Prot, lapban, azok a szer-
kesztői irodában nyugosznak. 

Mikor tek. B. M. ur t. K. A. védelmére kelt, azon irány-
ban tovább, habár vigyázóbb lépéssel, ment,®) ismét irtuk : 
„Mi tények ellen tényekre, és pedig Rákóczy diplomaticus 
leveleiből hivatkoztunk, megelégedvén az átalánosságban 
kitett puszta állitások ellen csak néhányra, a nubes testium -
ból, emlékeztetni. Vithnyédit a nevezetes levéllel visszatartva, 
tudván, hogy criminatiókra recriminatiókkal felelve, az ve-
szít aki legigazabb, s legtöbb tényeket hord fel."5) Hazafias 
szavaink, kérleléseink süket fülekre találtak, kéyszerülünk 
tehát a történelmi constatált igazsághoz folyamodni ; talán 
ezúton megnyerjük, amit kérelmeink által meg nem nyer-
hettünk. 

Még egy tényt emlitünk. 1864-ben, t. B. M. ur mutatvá-
nyokat közlött azon törvényszéki vizsgálatokból, melyek 
folytán némely templom protestánsoktól elvétetve, katholi-
kusoknak, mint igaz birtokosoknak visszaadatott. Tud-
nunk kell, hogy a bellázongásokban mindig első volt a kath. 
templomot elfoglalni, a plébánost apostasiára kényszeríteni 
vagy pedig elűzni, ha mégis meg nem öletett. Fele sem jött 
vissza azon templomokból a katholikusok birtokába.6) Látva 
mindazonáltal, hogy ily dolgok felelevenittetnek, s a ka-
tholikusok mint erőszakos templomszedök bemutattatnak, 
nem említve, hogy a templomok visszaadása országos tör-
vény volt, kijelentettük, hogy ha t. B. M. ur tovább is ily 
mutatványokkal fog fellépni, a kath. név és a történeti igaz-
ság becsületének érdekéből, mi egy éven át minden szám-

véről a superintendentiától felvilágosítást kórt, akkor superintendontialis 
beszédben elnyomásról panaszkodtak. Tehát elnyomás, mihelyt a katho-
l ika egyházat széltében sértegetni nem szabad. 

*) Prot . lap. 1866, 32—33 sz. 
s) Religio 1866, 19 sz. 108 oldal. 

6) Bársony György, I Lipót király biztosa, nagyváradi pöspök „Ve-
ri tas toti mundo declarata" Kassán 1671-ben kiadott könyvében ir ja : 
„Ostendant enim, quas ecclesias nobis resti tuerunt ? quae bona ecclesia-
stica et religiosorum aut monialium in liberis cavitatibus occupata reddi-
derint?Nonne actu tenet civitas Soproniensis plurimaecclosiastica bénéficia 
una cum ecclesiis nostris ? Proh dolor ! fundationes illae piae,ad laudandum 
et glorificandum Deum a catholicis institutae,in usus profanos et abomina-
es — — •— convertuntur." A bécsi békekötés I. czikkelye rendelte : „ut 

occupata disturbiorum illorum tempore (templa) rursum rest i tuantur ." — 
,,Apologia pro clero" 1620-ban Bécsben kiadott munkának irója 61-ik la-
pon igy szól a magyar pretestansokhoz : „Hoc urgemus, hic rationem et 
calamum figimus ; ostendatur vel a clero, vel ab aliis catholicis magnati-

bus aut nobilibus templa vel lutlieranorum, vel calvinistarum contra 
Viennensis pacificationis articulos fuisse occupata. Nos vero plurima et alias 
contra publicas et postea contra Viennenses sanctiones occupatarum per 
vim ac violentiam catholicarum ecclesiarum exempla proferimus. Templum 
Deo et s.Micliaeli Archangelo sacrum,una cum scholis Sopronii,templa Se-
lienseet Deákiense in cottu Nitriensi,Modrense et Zavarionse in cottu Poso-
niensi, templum sanctae Trinitatis ir< possessione Petreöcz in cottu Oastri-
ferrei, templum Pastovionse in cottu Hevesiensi, templum pagi Deres in 
cottu Gömöriensi, xenodochium et templum in montana civitate Néozoli-
ensi, claustrum et templum f ra t rum s. Francisci oppidi Galgócz in cottu 
Nitriensi, templum Barkaszo in cottu Bereghionsi, templum BÛ in cottu 

Soproni ensi, templa Beszter, Garbócz, Ochvár, Apati in cottu Abaujvári-

ensi, templum Arlo et alia permulta, quorum, si opus sit, absoluto numero 

nomenclaturam ordinabimus. Taceo enim ilia, quae in annum 1619 ejus-

demque anni calamitosas patriae tempestates Posonii, Tirnaviae, Zakol-

czae et alibi acciderunt ." 

ban hasonló történeti okmányokat, végzéseket fogunk 
közölni. 

Mindezt nem panaszképen emiitjük, sem azért, mintha 
t. B. M. urat szerkesztői szabadságában korlátolni akarnók, 
hanem a két iránynak, a két törekvésnek kijelelésére, mely-
ben a két lap halad, ugyszinte a kölcsönös viszonosságnak, 
mint viseltük magunkat az ő fellépései irányában. 

Kétségkívül tőlünk követelni nem lehet, hogy lapunk-
ban protestáns, valamint tőle sem, hogy lapjában kath. tant 
tanítson. De azt a kölcsönös személytisztelet, és a hazai bé-
ke érdekében követelni lehet, hogy oly állításokat, vagy re-
quisitoriumokat, melyeknek sem confessionalis, sem gyakor-
lati haszonra szolgáló czélja nincs, mely azonban sért, fel-
gerjeszt,gyaláz,—mindezeket kerüljük. Oly czikkek,melyek-
nek első és utolsó bökkenője, egész veleje az, mintha a kath. 
papság a haza békéjének ellensége volna, gyülöletességen 
fölül semmit sem szülnek. 

Különös pedig, hogy ilyes fellépések épen oly korsza-
kokban történnek, mikor országos tárgyalások kezdődnek, 
mintha ezek t. B. M. ur véleménye szerint jól sem végeztet-
hetnének, hacsak valaki prot. honfiaink közül a tárgyalá-
sokba ingerlő elemet be nem dob. A szenvedély mindig leg-
szerencsétlenebb tanácsadó ; mintha a Prot, lapban félnének, 
hogy az országos ügyek nyugodt kedélyek mellett igazsá-
gosan, méltányosan fognak elintéztetni. Csak egy két példa a 
sokból. Midőn a 17-ig század elején a bécsi békekötés Mátyás 
főherczeg teljhatalmú biztos és a magyarok fegyveres része 
között tárgyaltatott, Alvinczi Péter kassai igehirdető „Que-
relae Hungáriáé" izgató röpiratát irta. Mikor 1790-ben az 
országos tárgyalások folytak, azon gúnyirat jelent meg, me-
lyet tek. B. M. ur az 1861-diki országgyűlés kezdetén, jónak 
látott a keblek felmelegítésére egész szövegben újra piaczra 
hozni. Mi czélja volt f. é. julius második felében t. K. Albert 
urnák requisitoriumot írni, hogy a magyar papság, kire ultra-
montán köpenyt vetett, mindig hazaáruló volt, mert Bocs-
kayval, Bethlennel, Rákóczyval a koronázott, törvényes ki-
rály ellenében soha nem tartott, — mi czélja volt tollával épen 
akkor Nikolsburg körül sétálni, mikor a porosz főhadiszálás 
Nikolsburgban volt, nem tudjuk, de nyugodt napok nem 
valának, mikor ilyeseket irt. 

Ma sem lehet hiány ilyenekben. A Prot. lap. f. é. 47-ik 
számában egy névtelen iró egy kath. hitletételi szöveget közöl 
(formula professionis fidei), mely szerint, mikint állíttatik, a 
protestáns, ha megtért, kath hitét először vallotta. Az átok-
szerű kifejezésekről, melyek benne előfordulnak, mely átok 
azonban csak az ismert ,anathema' ,anathematizo', ,damno' 
nem pedig ,maledico',mala apprecor',— és miután Magyaror-
szágnak rovatik fel, „das ungarische Fluchformular" czimet 
kapott. Erre nézve felszólít minket a névtelen, hogy „szol-
gálatunkra álló ismeretek s talán történeti okmányok fé-
nyével" derítsük fel a „Fluchformular"-t ! 

Érzi azonban, ki is mondja, hogy ezen „Fluchformular" 
reánk nézve megalázó, azért, mikor azon, minket katholiku-
sokat megalázó, Fluchf'ormular szövegét végig közli, szere-
tetteljesen fordul hozzánk, hogy épen ezt, ami minket, sze-
rinte, megaláz, történeti okmányok fényével világosabbra 
derítsük fel. 

Ha a névtelen írónak nem volt szándéka minket meg-
alázni, hanem csak, mikint mondja, a tiszta igazságot fel-



keresni, elég lett volna minket e czélra magánlevélben fel-
keresni, vagy pedig, ha a nyilvános közeg neki annyira tet-
szik, elég lett volna a ,Fluchformulart' néven megemliteni, 
féltételezve, amint irja, hogy ismerjük, s azon müveket czi-
men megnevezni, melyekben arról szó van : a ,Fluchformu-
lar ' szövegét németből magyarra fordítani, és igy azt, ami, 
szerinte a katholikusokra megalázó, nem volt szükség pi-
aczra kitenni. Minden okos ember, ha őszinte, fölvett czél-
jára olyan és annyi eszközöket használ, melyek és amennyi 
a czélra elégségesek. Miután tehát a névtelen azon ,Fluch-
formulárt' bevallott czélján fölülileg a sötétből közöttünk elő-
hozza, törvényes a lehozás, hogy a tiszta igazságon kivül 
mást is akart, úgyhogy womit das Herz voll ist, geht der 
Mund über, tehát csak a Fuchformular szövegét közzé tenni, 
sőt, mikint sejtette maga, s non accusatus előre védi magát 
„minden félreértés és más szándék rátukmálása" ellen, in-
dokolttá kezd válni a lehozás, hogy nem mást akart, mint pi-
aczra hozni, ami a katholikusokra lealázó, és az előre tóit 
,tiszta igazság' csak szinészpadról kölcsön vett papirpaizs 
lehetett. De legyen a tiszta szándék, nem gyanusitjuk a név-
telent, nagyobb jogunk lesz reá majd nekünk is, hogy a 
tiszta igazságon kivül ő se tukmáljon reánk más szándékot. 
Egyelőre csak azt jelentjük ki, hogy eme csaltámadás épen 
nem zavar meg minket a szellemi táborozás megalapított fő-
vonalaiban. Mivel azonban sok nyugvó ütegeink vannak, 
nem árt ezekből egy kettőt az áltámodó ellen küldeni s az-
alatt a táborozást tovább folytatni. Legkevésbé sincs kedvünk 
hurokra menni, miután a névtelen iró som akarta komolyan, 
hogy föladványát komoly szóra méltassuk : ő csak a szöve-
get közölni akarta, s ezt tudományossági köpeny alatt meg-
tette ; mink is igy bánunk vele, tamquam aliud agendo. 

A megalázó a többi között, ez volna: „Esküszünk 
arra is, hogy mig csak egy csepp vér van ereinkben, ezt az 
eretnek evangelicus tant minden módon, titkon és nyiltan, 
erővel, csellel, szóval és tettel, magát a fegyvert sem véve ki, 
üldözni fogjuk." Hála Istennek, hogy a szövegben ,evange-
licus tan' áll, nem pedig ,evangelicus ember', mert akkor ,a 
fegyvert sem véve ki, üldözni fogjuk' feketébb szint öltene. 
De mégis a névtelen iró a Prot, lapban elég megalázónak 
találta, ha közli, miszerint a katholikusok „csellel" vagy is 
titkos, alattomos, erkölcstelen eszközökkel, hozzá még nyilt 
fegyverrel is akarják üldözni az evangelicus tant. Tiene 
minte ! mit szól a történet, mit fog mutatni a gyengédség-
ből csak egy felhozott történeti okmány. Ezen hitvallási szö-
veg valami protestánstól koholt okmány,—mink más,kétség-
telen okmányt hozunk elő, mely nemcsak cselről,hanem fegy-
verről szól, és pedig nem a kath. tan, hanem kath. emberek 
ellen. Mult időkről szólunk, a mult idők történeti igazságá-
nak felderítésére, távol levén attól, hogy a jelenre csak czé-
loznánk is ; söt meg vagyunk győződve, hogy prot. jó hon-
fiaink itt velünk együtt egyet éreznek, de a névtelen irók 
megzabolázására ily constatált történeti okmányokhoz for-
dulni kénytelenek vagyunk. 

Ezen hitvallási szöveg, magyar jezsuitáknak, mint 
szerzőknek, tulajdoníttatik, s mivel Pázmány Péter korában 
és utána kezdődtek a megtérések, csuda, hogy Pázmány 
neve be nem kevertetik. A „Fluchformular" tehát Magyar-
országban volt volna gyakorlatban, de „legelőször Német-

országban latin és német nyelven több ízben kinyomatott," 
„tágasb körben jutott tudomásra, midőn Schiller regényének 
,Der Geisterseher' czimü folytatásába (1798-ban) felvéte-
tet t ." Azóta Wald, Lányi György korponai (prot.) lelkész 
„1674-ben száműzött magyar evangelicus vértanú," kitől 
Monike átvette, Hirscher Károly említette,—Winer Wald és 
Mohnike után indul, Masthe pedig emliti, de „neki symboli-
cus érvényt" nem tulajdonit. 

Ezen magyar „Fluchformular"-t az ágostai püspök 
1818-ban, és Ketteler mainzi püspök ünnepélyesen hamisnak, 
nem valónak, koholtnak, a katholikusok között ismeretlen-
nek nyilatkoztatta. Németország bajlódott tehát vele, mikor 
a magyarok nem is ismerték. Valódi Johanna papissa hason-
mása, egészen Schiller „Geisterseherei ?" 

Accusantis est officium probare. Minden okmány, mint 
történeti jelenség, külső, történelmi adatokkal bizonyítandó 
be. Ily adatok hiányzanak. Hol született, kitől született, 
mikor született ez okmány ? Magyarországból Németor-
szágba megy, a magyarok előtt ismeretlen volt, a németek 
tépelődnek vele, a magyarok között senki sem szól felöle. 
1674 után, tehát 102 év után, egy névtelen iró hozakodik 
elő vele. Ilyenek a külső történelmi adatok. 

A külső bizonyító adatok hiányában ellenmondanak a 
benső adatok, mert nekünk kalholikusoknak van IV Piustól 
törvényesen előirt Jhitvallási hitletételi szövegünk, mely a 
kath. püspököt, a kath. plébánost kötelezi, hogy szerinte fo-
gadja a megtértnek hitvallását, letilt pedig minden más hit-
vallási formák használatától. A protestánsoknak kellene te-
hát bebizonyítani, hogy valaki, valahol, valaha az egy-
ház átalános, és szigorúan kötelező törvényétől eltért, 
s akkor, ha haeresist sem tartalmazna az ily enge-
detlen által a hitletételben használt hitszöveg, mi vol-
nánk elsők, kik őt kárhoztatnék. A hitszöveg tehát, ha va-
laha, valaki által használtatott volna, csak ezt alázná meg, 
nem pedig, mint a névtelen iró mondja, a katholikusokat, 
mert az egyház nem lehet oly cselekedetért felelős, melyet 
az ő törvénye ellen tesz valamely engedetlen tagja. 

E ,Fluchformular' 17, 18, 20, 22 czikke nyilt eretnek-
ség, más pontokban a dogmára igen kétes kifejezésü. Me-
lyik kath. püspök, vagy plébános hinné, vallaná, s hogy más 
vallja, követelné, például a 17-dik pontot : „Mária nagyobb 
tiszteletre méltó mint maga Krisztus, az Isten fia ?" Talán 
ez is elég, hogy az egész ung. Fluchformulart prot. igehir-
dető koholmányának tartsuk, aki, bár mikint igyekezett is 
a kath. hittanhoz alkalmazkodni, saját vádját mégis, mintha 
a katholikusok Szűz Máriát Krisztus Jézusnál is nagyobb-
nak tartanák, a Fluchformularból ki nem hagyhatta ? 7) A 
jezsuiták rendesen jeles dogmaticusok, sok könyveink van-
nak tőlök Szűz Máriáról, szeretnénk látni egyet, melyben 
Szűz Mária Krisztus Jézusnál nagyobbnak lenni állíttatnék. 
Ha Lányi, prot. lelkész, és Schiller, prot. regényíró,— az fel-
gerjedt boszuból, ez pedig féktelen képzelődésből— a Fluch-

7) Ki ne ismerne ezen tételben Luthor Márton szavaira, melyeket 
in festő annunciationis mondott : „pápistáé virginem Mariam Deum con-
st i tuant , omnipotentiam ei in coelo et in terra tribuunt. I n papatu omnos 
se ad Mariam contulerunt, et plus favoris et grat iae ab ipsa exspectant, 
quam a Christo ipso." Damianinél, Apodixis pag. 159. nro. 3. — A tétel 
eredete tehát igon világos, igy az egész Fluchformuláré is. 



formulart magyar jezsuitáknak tulajdonítja, kötelesek len-
nének a jezsuiták könyveiből bebizonyítani, hogy a jezsui-
ták, mint rend, valóban ezen eretnekséget vallották, mintha 
Szűz Mária Krisztus Jézusnál nagyobb, méltóságosabb sze-
mélyiség volna, s igy őt Krisztus Jézusnál nagyobb tisztelet 
illetné. Nem tekintve arra, hogy Krisztus Jézus mint Isten 
imádtatik, imádásnál pedig nagyobb tisztelet a világon nin-
csen. Ha tehát a jezsuiták helyesen, szigorúan dogmatizál-
tak, ha másokat a tévelyből kiszabadítani iparkodtak, nem 
lehet okosan föltenni, hogy, ha hitvallási szöveget készítet-
tek volna is, ezt antidogmatiee készitik, vagy mikor valakit 
a tévelyből kiszabadítani akarnának, épen akkor tévelybe 
dobjanak. Probabilismusról vádoltattak a jezsuiták, de a 
dogmára nézve ekkoráig nem vádoltattak. Azon ,Fluchfor-
mular' szerzője a congregatio de inquirenda haeretica pra-
vitate elé Romába küldetnék ma, küldetett volna kétszáz év 
előtt inkább. 

Különben a hitvallás elfogadása ünnepélyes tény, in 
facie Ecclesiae történik, arról annyi történelmi kétely lehe-
tetlen volna. A hitletétel elfogadása a plébános köréhez tar-
tozik : a jezsuiták rendje pedig hazánkban tanitott ugyan, 
de kivéve egy-két missioi házat, például Patakon, lelki-
pásztorságot nem gyakorolt, neki a hitvallással alig lehetett 
dolga, és ha volt, mindig a plébános tudtával tette azt, az 
u j hiv úgyis a plébános jurisdictioja alá állott, nem pedig a 
jezsuitáké alá, kik nem voltak lelkipásztorok. 

Legyen azonban bármint, e helyütt nem akarunk 
másra figyelmeztetni, mint arra, hogy a „Fluchformular" 
csak koholmány lehet, miután a kétségtelen külső adatok 
hiányában, a benső adatok egészen ellenmondanak. Minden 
okmány pedig, az itészet szabályai szerint, benső adatokból 
bizonyittatik be, hogy lehetséges, külső adatokkal, hogy 
valóságos. Benső adatokból (uotae internae) a Fluchformu-
lar a jezsuitáktól lehetetlen ; ha lehetetlen, a külső adatok 
azonnal mind elesnek, hacsak uj és más adatokkal be nem 
bizonyittatik, hogy a jezsuiták a kath. egyházban valóságos 
haereticusok voltak, kiktől ily haereticus hitvallási szöveg 
valósággal kitelhetett. 

Mind ez nem az, mit tőlünk a Prot, lap névtelen irója 
kíván. Ezt tudjuk, de tovább menni, a Fluchformulart ille-
tőleg, ez alkalommal nem szándékozunk, mert a Prot, lap 
névtelen Írójának szándéka ellen cselekednénk, aki inger-
kedésen kivül nem akarhatott mást, mikint egész viselete 
tanúsítja : mink pedig, hála Istennek, elég vigyázók va-
gyunk, hogy kelepczébe ne menjünk, a névtelen iró örö-
mére, oda mennénk pedig, mihelyt föladványát komolyan 
vennők. Az idő, a kath. egyház jogainak, érdekeinek szüksé-
gei elég föladványokat szabnak előnkbe, melyek minden időn-
ket, lapunk minden helyecskéjét egészen igénybe veszik, 
hogy még mások csintalan ötleteinek is szolgáljunk, arra 
sem kedvünk, sem időnk, sem helyünk nincsen, s a névtelen 
irót, midőn a „tiszta igazság" békejele alatt, a nyilvánosság 
terén előnkbe ily feladványt tesz, szerénységre utasitjuk 
vissza, kisértsen meg ily feladványt tanonczaival, nem pedig 
velünk. Ahol kell, felelünk neki, eddig adósok nem marad-
tunk. Az ő ötleteinek szolgái nem vagyunk, mind hivata-
lunkban, mind szerkesztői munkálkodásainkban gyakorlati 
téren mozgunk, történeti talányokkal bajlódni, akademicus 

értekezésekbe ereszkedni, jelenleg időnk nincsen, kivált ha, 
ezen ötletek a prot. kéz által véghezvitt koholmánynak, rá-
galomnak, amire Lányi György, „evangelicus vértanú" bo-
szuvágyból is indíttathatott, annyi jeleit hordja magán. 

Evvel azonban nem akarjuk azt mondani, mintha a 
névtelen irónak kívánságát soha sem teljesitenők, hanem 
csak azt, hogy ez alkalommal nem teljesítjük. Lehet, ha 
időnk lesz, hogy magunk fogunk utána nézni, lehet, hogy 
evvel más szakavatott bajtársat fogunk megbízni. De ezt 
is egy feltétel alatt. Miután a névtelen irónak tetszett előnk-
be feladványul egy okmányt terjeszteni, és pedig piaczra 
vitt szöveggel együtt : mi is egy okmányt terjesztünk elébe, 
és pedig szinte közzétett szöveggel, azon különbséggel, hogy 
mi az okmányt magyarra le nem forditjuk, hogy, tudósok 
között maradván a vita, a köznép, melyet ő a maga ügyébe 
bele vont, a miénkből kizárva legyen, és igy hogy, amire ő 
esküszik, miszerint csak az igazságot keresi, részünkről, ha 
neki tetszik, s'il vous plait monsieur, annál kétségtelenebb-
nek bebizonyittassék. Tehetnők mi is, hogy csak az okmány 
czimére hivatkozzunk, mikor feladványunkat hozzá intéz-
zük ; de miután ő is közli az általa felkeresett okmány 
szövegét magyar fordításban, mi is közöljük, változatlan 
latin szövegben. Ha hozzánk forduló névtelen iró a Prot, 
lapban szives lesz a,szolgálatára álló ismeretek, és talán tör-
téneti okmányok fényével felderíteni' az általunk föladott 
okmányt, mi is készek leszünk a Fluchformular felderítésé-
ről gondoskodni. 

Föladványt tehát föladványért bebizonyításra, hogy a 
névtelen iró nem negédeskedve bánik velünk, hanem komo-
lyan keresi a történeti igazságot ; mert bizony, amint indo-
koltuk, okunk van az igazság kereső szándékai iránt gya-
núperrel élni. O Palaemon, igy szól hozzánk : 

Die quibus in terris, (et eris mihi magnus Apollo,) 
Très pateat coeli spatium non amplius ulnas ? 

Mi pedig Menalicas mondjuk : 
Die quibus in terris inseripti nomina regum 
Nascantur flores, et Phyllida solus habeto ? 

Epen Lányi György evangelicus vértanú korából, és 
az ő ügyéből hozunk egy okmányt. A névtelen iró adta ke-
zünkbe a történelmi fonalat. Okmányilag járunk el, magunk-
éból nem tevén hozzá semmit. Nem is olvasóinknak írunk 
ezen sor után, hanem kizárólag csak az elénkbe tolakodott 
névtelen irónak a Prot, lapban. 

Felnyitjuk Szirmay „Notitia éomitatus Zempléniensis," 
ebben pag. "206. §. 554 olvassuk : „A. 1666 Franciscus Rá-
kóczy electus Transylvaniae princeps Helenam filiam co-
mitis Petri Zriny Bani in uxorem duxit." „§. 556. pag. 208. 
Jam tunc (a beszterczebányai tanácskozáskor) revolutio 
gliscens in apertum erupisset incendium." „§. 569 pag. 216. 
Gliscens diu conjuratio tamdem erupit. Apud Zemplénienses 
male materiatae revolutioni initium factum. Comes Rudige-
rus Stharembergius Tokaini praefectus, cum comité Koloni-
chio et praecipuis officialibus ipsa secunda die pascatis, spe-
cie humanitatis Patakinum ad epulas per Rákóczyum invi-
tati, violato hospitii jure capti, et ad arcem Regéczianam de-
portati, Francisci Bónis de Tolcsva custodiae traditi sunt. 
Bocskaius Onodiensem arcem nonnullis praesidiariis in par-
tes suas jam antea traductis, eadem die pascatis ex condicto 
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assultu capit, cassamque aerarii regii, ex postarum proventi-
bus conflatam, ac securitatis causa in arce repositam, occu-
pavit." „§. 571. pag. 221. Recte tunc in arce Szerencs de 
urgendo nefario hello cum sociis consultabat Rákoczyus, dum 
comitatus nomine expeditus nuncius Petrus Kazinczy advo-
lat, significans prostratam esse conjurationem, socerum Zri-
nyum cum Frangepano captos, jamque Viennam abductos 
esse. Miser (Rákóczy) haesit anceps aliquamdiu, crederet.ne 
factum, quod nollet ? at re ad liquidum explorata, Stharem-
bergium primum et Kollonichium, quos captos detinebat, in-
tima humilitate deprecatus, immediate dimisit." „§. 572. Zem-
plénienses vero cum donariis ad ministros caesareos Lobko-
vicz, Rottal, et Hocher, generales Montecucoli, Heister ar-
chiepiscopum Szelepchény, Augustinum Benkovich Pauli-
norum vice-generalem et priorem Terebessiensem stb. Vien-
nam expedivere fidelitatem comitatus testaturos." 

Legyen ez csak elökészitésül a történeti okmányra, 
melyet felhozandók vagyunk. Nyissuk fel Labsanszky Já-
nosnak ily czimü könyvét : „Extractus brevis et verus, quo 
candide demonstratur acatholicorum praedicantium e regno 
Hungáriáé proscriptio et degradatio facta esse respectu re-
bellionis, 8) non autem religionis, eosdemque praedicantes non 
in genere, sed in specie convictos, judicatos., ac legitime con-
demnatos esse ; dedicatus regio delegato judicio Posoniensi, 
ab ejusdem incliti judicii secretario, actorum singulorum 
conscio et ex officio omnibus praesenti. Tyrnaviae recusus 
anno 1721." 

Szirmay „Notitia" czimü munkáját Zemplén megye le-
véltárában fekvő iratokból készítette; honnan merítette 
Labsanszky János az ő kis könyvének anyagát, a czimben 
mutatja. Igy ir Labsanszky : „Anno 1664 totam superiorem 
Hungáriám gravissime perturbatum ibant acatholici praedi-
cantes, ob negatam ipsis solutionem annuam, pendi solitam 
a principibus Rákoczyanis, dum hi fuissent acatholici;9) sed 
postquam fidem catholicam sunt amplexi, pensiones illas 
transtulerunt ad parochos catholicos, vigore art. XI. anni 
1647. Quod indigne ferentes acatholici praedicantes, adeo 
status omnes Hungáriáé superioris indignissimis querelis per-
turbarunt, ut ipsi pacatioris mentis acatholici nonnulli dixe-
rint : ecce! ecce ! propter praedicantium uxores splendidius 
ac sumtuosius vestiendas, quanti in regno fiunt tumultus !" 
A király és Zriny Péter közbevetésére azonban Rákóczy 
Ferencz rá állott, hogy amit megtagadott, azt ismét fizesse, 
s 1000 darab aranyat le is fizetett nekik, s a tolcsvai mal-
mát reájok örökségképen átirta. Igy ir Labsanszky : „quod 
cum princeps annuisset in solvendam pensionem, exclama-
vit calvinistarum praecipuus, rerumque bene conscius : ,hó-
dié viginti millia framearum accinxit suo lateri princeps Rá-
koczyus." A fegyver éle tehát, melyről a Fluchformular a 
tanra nézve szól, itt már csillámlani kezd. 

Ezekre még jelenleg mit sem adunk, hanem az egész 
összeesküvés felől itélő törvényszék előtt az összeesküvésre 

8) Ez ok között volt Lányi, korponai prot. lelkész is, kit a névtelen 
iró a Prot , lapban „evangelicus vér tanu"-nak nevez. 

B) Báthory Zsófia, fiával Rákóczy Ferenczczel 1662-ben tért meg 
a ka th . hitre. Oktatója Sámbár Mátyás jezsuita a tya volt. — Lásd Szir-
may pag. 195. §. 527. 

vonatkozólag Wittnyédi Istvánnak kézrekeritett két levele, 
mint mindent felfedező bűntény feküdött, s mely két levél, 
ha hiteles, ha valóságos, az 1669-i összeesküvésnek sajátla-
gos felekezeti jelleget kölcsönöz. A csel ellenében tehát, 
melyről a prot. igehirdető a Fluchformularban emlitést tesz, 
másféle csellel találkozunk. Miután a névtelen irónak 
tetszett egy állítólagos okmányt előnkbe terjeszteni, felszó-
litván, mily történeti okmányokkal volnánk képesek azt 
felderíteni : mi is adunk a névtelen irónak egy okmányt, 
igazság utáni vizsgálódásainak bebizonyítására, mondja meg 
nekünk, mit itél felöle, s mily összekötetésben van az ha-
zánk 300-dos történetével ? Nem ismervén, ki a névtelen, 
szabad az ismeretlennek tiszta szándékairól bizonyitékot 
követelni, olyankor, mikor megalázónak találja a katholi-
kusokra, hogy némelyek, hol ? hol nem ? mikor ? mikor 
nem ? nem tudni, oly hitvallást követeltek a megtértektől, 
melyben a kath. tan védelmére cselről, fegyverről is van szó. 

A kérdéses levél Withnyédytöl ez, Labsanszky Já-
nos u tán : 

„Copia primarum literarum Stephani Wittnyédyi ad 
Ambrosium Keczer datarum Posonii 30 dec. anno 1669. Ge-
neröse domine ! Nonnihil valetudinarius sum. Medio tarnen al-
terius mihi fidi amanuensis dominationi vestrae significo.Quod 
ego redux X. 3) convenerim cum Solnensi, Rayczensi, Thuró-
czensi primariis pastoribus, ubivis separatim contulimus nego-
tium.Domini etiamsuperintendentessub maximo secreto dispo-
suerunt ecclesias. In montanis civitatibus sapientes, beneque 
doctos seniores F . Z. admonuimus, ubi primum homo Dom. 
Vestrae vel S. advenerit, in promtu sint omnes. Ex Silesia, 
Moravia, et Bohemia veri cognati nostri, cum praedicante 
Solnensi, et sibi conterminis, — ex Austria vero et Moravia 
cum Transalbomontanis, Szenicziensibus, et Szobotistyensi-
bus correspondent. Superior quoque Austria serio excubat. 
Thurolukiensem districtum, ubi optimus erit peditatus, ejus-
dem loci praedicans ad insurrectionem disponet. Posonienses 
cum liberis istis civitatibus jam sunt dispositi. Trencsinio 
vestra dominatio attendat una cum districtu meo Arvensi ; 
et ut coram contulimus, necessarium est, ut in concionibus, 
sed valde prudenter, insinuetur negotium, respectu saltern 
boni publici, et libertatis sit sermo. Sopronienses et Kőszegi-
enses nimium dependent a spiritualibus directoribus, et diri-
guntur ad eorum placitum, hi jam sunt dispositi. Ultroda-
nubialis districtus sit meae curae. Papae, Jaurini, Komáro-
mii, Veszprimii, horum locorum superintendentes officio suo 
satisfacient, uti M. N. fusius scribit, perceptaeque sunt lite-
rae a partium superiorum ecclesiis Helveticis undique. Quia 
vero populus a spiritualibus pastoribus dependet, et arca 

Dei praecedebat Illi sint optimis modis et formis motores. 
Illi verbo, nos opere et gladio. Deus nos juvabit. Wratisla-
viam et Danskam in magna summa transmissum esse cam-
bium D. vestra omnibus perscribero potest. Gallus tarde mo-
vet, dummodo pennas suas mittat. Nos interim non more-
mur. Cassoviam, Eperjesinum, Leuchoviam cum districtu 
Lubloviensi D. V. est moveat. Ego hic non dormiam. Datum 
Posonii 30. dec. anno 1669." 

„Copia secundarum literarum Stephani Wittnyédy per 
cifras scriptarum ad Nicolaum Bethlen ex Hungarico in la-
tinum versarum, ac uti ex contextu apparet, mense Majo 
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anno 1669 Eperjesini datarum. — Hodie decima maji domi-
nationis vestrae literas Eperjesini accepi. Sancte conclusum 
est, ut libertates nostras proprio sanguine defendamus, tur-
carum imperátori tributum demus ; cum regno Transylva-
niae unius cordis erimus. Rex Franciae praestabit tributum, 
per legatum gallicum obtulit. Quod si non praestaret, ipái-
mét dabimus, modo sit in parato. Omnes Lobkoviczii insani 
sermones non sunt curandi, nec falsus Montecucoli. Sed 
valde bonum esset, si Transylvaniae corona occulte literas 
scriberet praedicantibus ad omnes partes, bene ut dispone-
rent plebem, et ad tributum, ac etiam ut arma capiat, quando 
Signum dabitur. Evangelicus status bene disposuit : Trans-
danubianam terrain Soproniensibus et Köszegiensibus prae-
c ipes praedicantibus commisimus. Montanas civitates, Po-
sonium, Cassoviam, Eperjesinum, Leucsoviam, Trenchinium, 
Arvam, Liptoviam, Turóczium et reliqua, eorumdem locorum 
superintendentes et seniores parata tenent. Nos omnes pro 
Deo, ecclesia, et libertate pugnaturi et morituri, et papistas 
canes docebimus. Tantum dominationes vestrae non moren-
tur cum Haidonicalibus oppidis et dedititiis. Franciscum Rá-
kóczy terrere oportet, sed etiam animare. Deus nobiscum, 
quis contra nos '? GL D. véstrae benevolus et sincerus servi-
tor Stepbanus Wittnyédy de Musay." 

Ezen két levélről, melyeknek eredeti példányai 1674-
ben a királyi posonyi törvényszék előtt valának, tessék a 
Prot, lap névtelen Írójának oly nyugodt, oly csendes, acade-
micus, tisztán a történeti igazság érdekére, felvilágosítást 
adni, valamint mi nyugodt itészeti és előleges észrevételeket 
irtunk a Fluchformular felől, — ugyszinte mily összekötetés-
ben van eme két levél hazánk 300-dos történetével ? talál-e 
ezen történetben végig futó némely átalános, de mindig elő-
forduló irányt ezen két levél tartalmával, vagy nem ? az-
után, hova jutunk, ha épen akkor, midőn egy század bei-
nyugalmára tanácskozni összeülünk, ilyesekkel egymást köl-
csönösen megtiszteljük ? Kérelmünk hasztalan volt, talán e 
felhozott példa megnyeri azt, ami kérelmünkre megtagad-
tatott. 

Hitelességökröl irja Labsanszky : „hasce binas literas 
prima fronte coeperunt explodere tamquam supposititias aca-
tholici praedicantes ; sed jussi penitius inspicere manum pro-
priam et sigillum Wittnyédii, negare nequiverunt." 

Az akkori posonyi törvényszék Ítéletét nem közöljük, 
mivel csak puszta történelmi feladványt akartunk tenni. Ha 
szükséges lesz, és ha kivántatni fog, közölhetjük. Most is 
még mérsékeltebbek akarunk lenni a Prot, lap névtelen író-

jánál. De a kölcsönös béke és a nyugodt vitatkozás érdeké-
ből ismét kinyilatkoztatjuk, hogy mink minden okmányra a 
mult időkből, melyet a Prot, lap felhozand, két okmányt 
fogunk közölni. Vicém pro vice. Ha két okmány közlése 
sem lesz elégséges, hogy a Prot, lapot ilyesektől visszatart-
suk, közleni fogunk négyet, —ha ez sem elégséges, közleni fo-
gunk nyolczat. Nubes testium áll előttünk hazánk múltjá-
ból. Kérelmeink, és a hazai országos tanácskozások nyugal-
mának szava nem tiszteltetik a Prot, lap által, talán ilyen, 
kényszerültségből választott utólsó mód fog nyugalmat 
hozni azoknál, kik nyugodni nem tudnak. 

VEGYESEK. 
Boldogult herczegprimás és bibornok ünnepélyes ex-

sequiáin nagys. főt. és tudós Krajcsik János, nyitrai kano-
nok által mondott jeles latin beszéd nyomtatásban is meg-
jelent. Kétségkívül, mit a fiúi hála és a gyenge emberi 
szó megtehet, e beszéd a boldogult tetteinek emléke fog 
maradni. Latinsága jeles , fölfogása magas , összitő, 
amint ily széles tevékenységű életnél kell, főtetteit a bol-
dogultnak örökíti az utódok előtt, pietatem, caritatem 
patriae. A magyar beszédet a tudós pécsi kanonoktól még 
nem voltunk szerencsések olvashatni ; a latinról mondhat-
juk : dignus viro sermo, non äuget sed magna refert, paucis 
multa dicit, imaginem exhibet, quin fuco liniat ; történethü 
e latin beszéd, komoly, méltóságos, vonásaiban gyönyörköd-
tető, méltó főpap, ki ily szónokot nyert, — méltó szónok, ki 
ily főpap fölött szónokolt. 

Az egri növendékpapság magyar egyház-irodalmi tár-
sulata szokás szerint ez évben is megtartá dec. 9-én „Mária-
ünnepélyét," melyen a méltóságos főkáptalan több tagján ki-
vül, cs. k. katonatisztek, egyháziak és világiakból álló igen 
diszes vendégkoszoru volt jelen, mely a gyönyörűen elzen-
gett karéneket, s szabatosan előadott beszédeket és költemé-
nyeket élvezettel hallgatta végig. A magyar, latin, franczia, 
görög, olasz és német szavalatokban résztvettek : Tersz-
tyánszky Dezső, Répásy János, Góth Lajos 4-ed évi, Kisze-
lák Sándor, Okváth Ferencz 3 ad évi, Sebestyén József, 
Györgyi László, Kandra Jakab 2-od évi, s Zsigray János és 
Hausner Károly l-ső évi hittanhallgatók. (E—r.) 

Az Esztergomban a gyászünnepélyen tartott s nyom-
tatásban megjelent gyászbeszéd „Függeléke" elősorolja mind-
azon jótékonyczélu adományok s alapítványokat, melyeket 
a bold, áldornagy 39 évi főpásztorkodása alatt az egyház a 
haza, a nevelésügy stb. javára szentelt. Ez összegek 2,106,201 
ftr. rúgnak. (E—r.) 

Előfizetési fölhívás. 
Lapunkat, Istenbe vetett reménynyel, jövő évben, a legnehezebb viszonyok között is, kiadni 

szándékozván, bizodalommal hivunk meg minden testvért, minden ügybarátot annak megrendelésére. Az 
előfizetési árak maradnak, mint ezelőtt, egész évre 10 ft. 50 kr., félévre 5 fr. 25 kr. o. é. ; mely előfizetési 
pénzt nevünkre czimezve, a nevek, a lakhely, az utólsó postának, melyről a lap vétetik, helyes kiirásával 
együtt, b é r m e n t v e beküldetni kérjük. Palásthy Pál, 

Pest, Lipótutcza 19 szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1866. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

kiildéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 fr t . 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, december 29-én. S I . 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pos-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

II. Félév. 1866. 

TARTALOM : A trienti zsinatról nevezett bibornoki 
egyesület meghívó levele. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

A trienti zsinatról nevezett bibornoki 
egyesületnek a világ püspökeihez intézett meghívó le-

vele a jövő jnnins 20-én Romában tartandó ünnepélyre. 

Perillustris ac Reverendissime Domine ! 
Inter praecipuas gravioresque curas, quibus 

apostolicum sumrni pontificis ministerium afficitur, 
ea jucundissima est, ut illustribus christianae reli-
gionis beroibus, quorum mors pretiosa fuerit in con-
spectu Domini, sanctorum honorem, et publicum in 
Ecclesia cultum rite decernat. Porro, cunctis a sacra 
Congregatione, ritibus tuendis praeposita, expletis 
actis juxta diseiplinam ab apostolicis constitutioni-
bus praescriptam, singulisque rationum enomentis 
mature perpensis, Sanctissimus D, N. PIUS PAPA 
IX. in id cousilii devenit, ut (quatenus tamen omni-
potentis dextera, prout sperare licet, impendentem 
arceat disperdatque tempestatem) mense junio futuri 
anni 1867 duo semipublica habeat consistoria. His 
vero peractis, Deo ac Deipara bene juvantibus, die 
29 ejusdem mensis, qua festum quotannis agitur be-
atorum apostolorum Petri ac Pauli, ac insuper eo-
dem tempore illud singulare eveniet, quod maxima 
laetitiae recoletur centenaria memoria illius diei, 
qua Roma sanctorum prineipum glorioso est purpu-
rata sanguine, in sanctorum album solemni decreto 
referet beatos martyres, confessores, ac virgines, vi-
delicet : 

1. B. Josaphat archiepiscopum Polcien. Ruthe-
norum in Alba Russia, martyrem. 

2. B. Petrum d'Arbues ex ordine canonicorum 
regularium s. Augustini, Hispaniarum inquisitorem, 
et canonicum ecclesiae metropolitanae Caesaraugu-
stanae, martyrem. 

3. BB. novemdeeim martyres Gorcomienses ad 
varios ordines reguläres, ac etiam ad clerum secula-
rem pertinentes. 

4. B Paulum a cruce, confessorem, fundatorem 
congregationis clericorum excalceatorum s. crucis 
et passionis D. N. J. C. 

5. B. Leonardum aPortu Mauritio confessorem, 
missionarium apostolicum, ex ordine Minorum s. 
Francisci strictioris observantiae. 

6. B. Mariam Franciscam a quinque vulneribus, 
virginem professam tertii ordinis s. Petri ab Alcan-
tera in ditione Neapolitana. 

7. B. Germanam Cousin, virginem secularem 
in dioecesi Tolosana. 

Itaque mihi, qui s. consilio Tridentini concilii 
interpreti ac vindici praefectus sum, a Sanctitate 
Sua ex majorum instituto mandatum est, ut sacris 
catliolici orbis autistitibus has darem literas, quibus 
laetissimum hujusmodi nuncium afferrem, unaque 
significarem, gratissimam eidem Sanctitati Suae rem 
facturos illos episcopos, qui, dummodo ovibus sibi 
concreditis grave damnum non obveniat, nulloque 
alio peculiari ipsi distineantur impedimento, tempe-
stive ad almam hanc urbem se se ferant, memoratis 
semipublicis consistoriis, tantaeque celebritati inter-
futuri. Enimvero Beatissimo Patri perjucundum erit 
videre fratres convenientes in unum, simulque san-
ctis hisce caelitibus in superna jam gloria receptis 
preces fundere, quibus iidem moti in tanto rerum 
civilium et maxime sacrarum discrimine et exitio 
victoriam de hoste maligno, et peremiem tranquilli-
tatem Ecclesiae militanti a Deo deprecentur et im-
petrent. 

Ceterum animadvertere oportet, hanc esse men-
tem summi pontificis, ut quicumque hue proficisci 
putaverint, perinde habeatur, ac si Romanum iter 
suscipiant, ut officio visitandi, sacra apostolorum li-
mina ex praescripto sa. me. Sixti V. incip. „Roma-
nus Pontifex" defungantur: idque eo magis, quod si 
ullum um quam tempus idoneum est, quo patrum 
magistrorumque veritatis Petri ac Pauli sepulcra. 
fidelium animas illuminantia (uti ajebat Theodore-
tus) adiré ac venerari deceat, atque delectet, hoc 
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profecto est, quo festivitas celebrari debet, quae jux-
ta verba s. Leonis Magni „praeter illam reverentiam, 
quam toto terrarum orbe promeruit, speciali et pro-
pria nostrae urbis exsultatione veneranda est, ut ubi 
praecipuorum apostolorum glorifie atus est exitus. ibi 
in die martyrii eorum sit laetitiae principatus." 

Haec de meo munere erant tibi, amplissime Do-
mine significanda ; post liaec nihil aliud mihi su-
perest, nisi peculiares animi mei sensus ex corde te-
statos facere ampl. tuae, cui fausta omnia ac saluta-
ria a Domino precor. Ampi. tuae. Datum Romae ex 
s. Congregatione concilii die 8. decembris Immacu-
latae Deiparae conceptioni sacra 1866. 

UH Fráter. 

Ue g i s t r n m 
(Vége.) 

„A loudoui prot. püspök a schoreditchi templom föl-
avatásakor a fal fülkéjében lévő feszületet eltávolíttatni 
parancsolta. Ugy szintén azt is kijelentette, hogy mindaddig 
nem fog a fölavatáshoz, mig a közönség meg nem igéri, 
hogy a keresztrefeszittetést ábrázoló rajzolatot az oltárról 
el nem távolítja."1) Debreczen vidékén bizonyos helység-
ben azon keresztet, melyet egy elhunyt görög nem-egyesült 
kereskedő sírja fölé az ő családja állított, mint botrányt, a 
prot. uri rendbeliek el akarták távolittatni, „de a megholttal 
sógorsági viszonyban lévő protestánsok azon fenyegetésére : 
miszerint az újságban megnevezendik őket, elállottak szán-
dékuktól ; valaki azonban mégis rálőtt a keresztre."2) 
„Bizonyos helyen (meg) az ágostai és helv. hitvallású fiók-
egyházbeliek egyesültek, közösen temetőért folyamodtak, 
hogy haláluk után is uniáltak legyenek. Történt azonban, 
hogy egy lutheránus meghalván, hátramaradt rokonai sir-
halmához keresztet állítottak. Es ki hinné ? ez az ártatlan 
kereszt, a keresztfára feszíttetett Jézus vallásának symbo-
luma, okozta a szakadást, megkötvén magát a másik fél, 
hogy ők bizony oda nem temetkeznek, ahol a kereszt van. 
El is váltak egymástól."3) De lia ily elbánásban részesiti az 
egyik oly érzületü prot. felekezet a kereszt jelvényével élő 
másikat, még kevésbbé kíméli a katholikusokat ott, hol 
ezek kisebbségben vannak. Csak néhány éve. hogy e becses 
lapokban fölemlitém, mikint az előbbi plébániámhoz, (a 
Veszprém vármegyébe kebelezett marczaltheőihez) tartozó 
Grörzsöny helységben, mivel a nagy többségben lévő helvét-
hitvallásuak a kereszteket a közös temetőben egyátalában 

.meg nem szenvedték, 30 évig fejfát kénytelenitettek ottani 
egykori hiveim elhunyt édes övéik sírhalma fölé tűzni.4) 
(Utóbb azonban sikerült ezen visszásságnak véget vetnem.) 
Nemkülönben bizonyos somogyvármegyei helv. hitv. lelkész 
ur a katholikusok azon öseredeti jogát, miszerint az országo-
san nagynevű kath. uraság által adományozott közös teme-

') Prot . 1. 1865, 52. sz. 
?) Religio 1866, I. 14. sz. 
•!) Prot . 1. 1866, 15. ÍZ. 
*) Religio 1864, I. 13. sz. 

tőben a kereszt árnya alá temetkezzenek, szintén el akará 
pörölni. Ugyanis az illető érdemdús aggastyán plebánushoz 
e tárgyban, mikép a tiszteletes urnák nálam lévő tulajdon 
kezével irott hivatalos levele bizonyítja, imigy irt : „Mi — 
ugy mond — mai napon (1863. mártius 24-én) tartott pres-
byteriális gyűlésünk keresztényi elvek ('?!) által vezérelt 
határozatánál fogva, ha önöknek kedvök van, fönsőbbségi 
érzetökben külön temetkezni,—(aközös temetőben,külön sor-
rendben) bár a temető teljesen (?) mienk lévén, jogunk (?) 
volna a temetkezési rendet, nekünk meghatározni — nem 
szólunk ellene. De lehetetlen — mond — sajnálkozásunkat 
nem fejezni ki, hogy a Krisztus keresztje melletti buzgólko-
dásban, az ő legfőbb törvénye, a testvériség és szeretet 
feszíttetnek keresztre. (Már t. i. azáltal, hogy a szent korona 
disze, és a honszerző magyar nemzet nagy többségének 
hit-jelvénye — a kereszt oltalma alá akarják elhunytjai-
kat helyezni az ottani katholikusok.) S midőn a külön 
temetkezésnek ellene nem mondunk, (ah*! mily gratia, mily 
nagyszerű concessio !) ugyanakkor tiltakozunk (váljon az 
oly annyiszor hangoztatott absolut lélekismeret-szabadság 
nevében-e ?) minden oly magyarázat s eljárás ellen, mi a 
. . . . i k ö z ö s (ha közös, aminthogy az is, ugy mikép 
lehet előjogot az egyik résznek másik fölött követelni és 
dictátori szerepet játszani ? !) keresztény temetőt mostoha 
testvérek szomorú örökségévé változtatná, (hát a katholi-
kusok szent István örökségében mostoha testvérek és utó-
szülöttek ?!) s a közös temetőre privát uri bélyeget ütni 
akarna (a kereszt p r i v á t uri bélyeg ? nem-e a váltság 
nyilváuságos szent jele és kath. vallás szabadságunk fönnen 
lobogó zászlója ?) s kereszt alkalmazása által avagy csak 
részben is tulajdonunkból (közös temető, és mégis exclusiv 
tulajdon ?) kivetkeztetni akarna." Ezen ukáz-szerü levelet, 
mely valóságos „signatura temporis," már három év óta 
tartom asztal-íiókomban, és most sem hoztam volna a magunk 
védelmére a napvilágra, lia a Prot, lap katholikus szent 
hitünket és anyaszentegyházunkat oly epéskedő szenvedé-
lyességgel, minden tekintetet szem elől tévesztve, méltatla-
nul meg nem támadja, és ha már előbb t. Závory Elek 
mádi ref. lelkész ur az al-báári plébános nt. Horváth László 
urnák hozzá intézett válasz-levelét (az ünnepek megtartása 
tárgyában) az olvasó közönséggel nem közli vala.4) Ily 
előzetes esetek tehát önvédelemre késztetnek, és egyszers-
mind saját értékére leszállítják t. Ballagi urnák azon állí-
tását is, hogy „a kath. egyház természetes kifolyása a türel-
metlenség ' , ü) 

,,A kath. egyház — mond t. Molnár Aladár pesti ref. 
hittanár ur — ahol, amikor és amennyire hatalmában 
áll, és befolyása lehetővé teszi, még az egyetemeken is azon 
van, legyenek bár azok országosak — jegyzi meg, — hogy 
még a botanica és vegytan tanáraiul is csak katholikusok 
alkalmaztassanak." ') T. Halász Boldizsár ur pedig nyiltan 
a Prot. 1. 1866, 29. számában azt vitatja, hogy a pesti ma-
gyar királyi egyetem nem kath. tanintézet, hanem országos, 
tehát vegyes és közös. Azonban e becses lapokban megezá-

5) Prot . 1. 1866, 37. sz. 
") Prot . 1. 1862, 2 sz. 
i) Prot . 1. 1865, 24. sz. 



folhatatlanul be lön bizonyitva, annak katholikus jellege, 
minélfogva az egyetemet föntartó alapítvány nem az ország 
vagyona, (ezt mondhatjuk egyéb kath. tanintézeteinkről is) 
lianem a nemzet katholikus részének kizárólagos tulajdona, 
melyet az országgyűlés épen ugy, mint a sárospataki, debre-
ezeni, pápai, vagy nagyenyedi ref. iskolákat, s mint minden 
jogot védeni tartozik ugyan, de amelyről nem rendelkezhe-
tik, közössé nem decretálhatja. Ez lévén a valódi tényállás 
a pesti magyar kir. egyetemet illetőleg, csodálhatni-e, hogy 
a hazai kath. egyház azon van, hogy ott tanárokul csakis 
katholikusok alkalmaztassanak ? Mikép eshetik ez zokon 
azon uraknak, kiknek felekezete részéről a ,Magyar Sajtó'-
ban ezelőtt néhány évvel ezt olvasók : „Tiszta ref. vallású 
K(un) Szabadszállás részéről közhirré tétetik, hogy az or-
vosi állomás csőd utján lesz betöltendő?"") Ugyan mely 
tisztán kath. város tett közzé oly fölhívást ? . . Azután hol 
azon prot. tanintézet, melynél tanárokul katholikusok is 
alkalmaztatnának ? Ime a debreczeni collegiumnál, a katho-
likus rajzmester ekép utasíttatott el : „mit gondol ön kath. 
létére prot. intézetnél keresni alkalmazást?" Kecskeméthen 
pedig 1864-ben egy liatal kath. vallású iró D. Gry (e sorok 
Írója Dalmady Győzőnek véli) választatott prot. jogtanárrá, 
de mihelyt megtudták, hogy katholikus, helyébe azonnal 
Madarassy László urat választák. Egy lap az O(rszág) 
T(ükre) után közié ezen kettős választási esetet, a Prot. 1. 
(1864, 32. száma) azonban csakis t. Madarassy L. ur meg-
választásáról hoz tudósítást. 

Azon szemrehányással, miszerint a katholikusok saját 
egyetemüket teljességgel nem akarják, nem akarhat ják 
vallásfelekezetileg közössé tenni, méltóképen annál kevésbbé 
illethetni egyházunkat, minél bizonyosabb az, hogy a leg-
közelebbi időben létesült pesti közös, mindkét protestáns 
felekezet ifjait néhány évig egyesitett theologiai tanintézet 
sem maradhatott fönn továbbra is mint olyan, az ágostai hit-
vallásuak megszüntetvén a helvét hitvallásuakkal ugyan-
azon főiskolára nézve a közösséget.9) És miért? nézetem 
szerint bizonyosan azért, mert belátták, hogy két külön-
böző hitvallású felekezet közös iskolája nem egyéb chemi-
cum laboratóriumnál, a vallási közönyösség tanodájánál. Es 
ime e vészterhes közönyösség meggátlására irányulnak azon 
kormányrendeletek, melyek a kath. if jaknak a prot. isko-
lákba való járhatást, előleges engedély nélkül, tilalmazzák. 
Hogyan kárhoztathatnak tehát prot. atyánkfiai minket, hogy 
különösen az 1848-i 20. t. czikknek arra teljes szabadsá-
got adó 4-ik §-sa mellett lelkesedni nem birunk ? Nem ugy 
nézték-e nem-katholikus atyánkfiai valamint 2-ik József 
császár korában, úgyszintén ezelőtt 18 évvel is a közös 
iskolákat, mint a protestantismus életének egyenes megtá-
madását, és nem azon érzülettel fogadák e a magyar cultus-
ministernek minden a vallás és a nevelés ügyét szabályozó 
rendeleteit és fölhívásait is ?'") Nem protestáltak-e annak-
idején ugyan ők az 1848-ik 20. t. cz. azon 3 §-sa ellen is, 
mely minden bevett vallásfelekezeteknek egyházi és iskolai 
szükségeit közálladalmi költségek által rendeli fedeztetni ? 

") Religio 1861, I. 29. sz. 
») Prot . 1. 1866, 35 és 25 sz. 
'«) Közlöny 1818, 68 sz. 3 0 0 - 3 0 1 . 

Nem tartották-e azon §-ust az 1790-i sarkalatos törvény 
26-ik törvényczikk 5-ik és l2-k§-sába ütközőnek, amennyi-
ben t. i. ez utóbbiak ugy rendelkeznek, hogy „a vallási 
tárgyaknak minden vallásra nézve sajátuknak kell marad-
niok," és hogy „a katholikusok alapitványai a katholikusok, 
az evangélikusok alapitványai pedig az evangélikusok szá-
mára fordíttassanak."11) Vajmi nagy ellenmondásba bonyo-
lodnak tehát t. prot. atyánkfiai közöl azok, kik ez idő 
szerint a törvényesen bevett vallásfelekezetek közt a valódi 
viszonyosságot örökre megállapító azon 1790-iki 26. t. czikk-
nek megrontására törnek, midőn, mint t. Blázy Lajos ev. 
lelkész ur „a vallás-alapi és más (melyek azok ?) közjavak-
bani aránylagos részesittetését minden bevett vallásbeli 
felekezeteknek" sürgetik ; midőn, mint t. Körmendy Sándor 
ref. lelkész ur, „a pesti kath. magyar egyetemet a hazai pro-
testánsok számára átidomittatni, ,fundus religionis'-féle java-
inkat pedig a testvériség és egyenlőség mértékével fölosz-
tatni, a válaszfalakon túl növekedett valódi (?) keresztény-
ség (?) közös szent czéljára" követelik! Az ,Abauji Közlöny' 
azon óhajtásában, hogy „vajha a szegény ref. lelkészeknek 
is megadatnék már az állam javaiból (a katholikus alapít-
ványok és egyházi javak nem az álla m tulajdonai) az őket 
illető rész," t. Batta József ur szintén osztozik, és ő is „az 
országosan vallási alapból" kivánja kiadatni részét a ref. 
papságnak, melynél azt szinte „bármelyik osztály sem szol-
gálná vissza méltóbban Istennek és a hazának." T. Tresz-
tyenszky Gyula ev. lelkész ur pedig ugyan e tárgyban jós-
lólag igy nyilatkozik : „El kell jönni — mond — nem sza-
bad késni az időnek, midőn a prot. egyház s a hazának e 
mostoha gyermeke (a nádori méltóságtól kezdve a várme-
gyei eskiidtségig ekkorig minden hivatalra emeltettek pro-
testáns uemzetfeleink) édes gyermeknek ismertetik el, s az 
eddig tőle megtagadott apai örökségben (?) osztozik. Három-
száz éven át — hangsúlyozza — nem találta meg a prot. 
nép hazáját, saját (de nem kizárólag saját) hazájában. Itt az 
idő, hogy azt föltaláljuk, (ami megvan, azt nem kell keresni) 
hogy megadassanak elnyomott, de elévülhetetlen jogai."1S) 
Hát Debreczen a magyar hazának, közanyánknak édes gyer-
mekeiül tekinté-e a katholikusokat, midőn őseredeti elévül-
hetetlen jogaik ellenére, 1710-ig nem türé őket városa köré-
ben? És már az 1608-i magyar országgyűlésen nem ismer-
tetett-e el tényleg is viszonyosság elveire fektetett állam-
polgári és vallás-szabadságuk a hazában édes hazára talált 
protestáns véreinknek, amidőn t. i. az akkori magyar prí-
más, a polgári türelem fényes példáját adva, első szavazott a 
protestáns Illyésházyra mint nádorra, a többi főpásztorok is 
azonképen cselekedvén?1 3) Nem minden alapnélküliek-e 
fönnebbi invectivák, ha általunk is sérelmesnek tartott 
Thun Leó-féle pátenstől eltekintünk, mely azonban tudva-
levőleg visszavonatott14) —szemben azon tényigazsággal : 
miszerint a magyar alkotmány a prot. felekezetek vallási 

" ) Magyarország sarkalatos törvényei 1848-i, gróf Széchenyi Ist-
ván hagyományaiból, 1864. 

Prot . 1. 1865, 49., 45 , 39., 43 sz. és 1866, 9, sz. 
" ) A protestantismus köztörténeti fejleménye. I r ta Udvardy Ig -

nácz, 228, 177. 
I4) És melyet protestáns bizalmi férfiak készítettek a ministeri 

szobában. — Szerk. 
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autonómiáját oly széles alapra, fekteté, mint az sehol az 
európai continensen nem létezik ; a prot. államokban pedig, 
hol a fejedelmek a „cujus regio illius est religio"-féle elvet 
érvényesítve, mint „legfőbb püspök" a vallástani dolgokban 
is teljhatalommal intézkednek, épenséggel hiányzik ? Es e 
széles alapra fektetett autonomiát prot. nemzetfeleink azon 
1790-i katholikus törvényhozóknak köszönhetik, kiknek az 
akkori országgyűlésen Teleky József irántuk tanúsított 
testvéri indulatáért oly melegen mondott hálát.15) 

Ama communisticus törekvések ellenében szívesen regi-
strálom t. Ballagi urnák abbeli nyilatkozatát, miszerint ő „a 
vallás-alapi és más közjavakbani (melyek az ily közjavak ?) 
aránylagos részesittetését minden vallásbeli felekezeteknek, 
a tulajdon szentsége, és a magyaE-protestantismus autonó-
miája iránti tekintetből, nem pártol ja;" és hogy „a kath. 
clerus által birt vagyonból, egy talpalattuyit se fogadjon el 
a prot. egyház " Azonban t. ellenfelünk e loyalis enunciatio-
ját lényegesen alterálja önmaga azáltal, hogy nemsokára rá 
imigy ir : „Valamint kétségtelenül visszás dolog, hogy az 
állam közegei válaszszák a vallás-ügy dignitáriusait, (épen 
ezért küzdünk az ellen, hogy csak az országgyűlés volubilis 
majoritásából alakuló parlementáris cultus-minister ellen-
jegyzése mellett neveztethessenek ki főpapjaink, az apostoli 
király személyes egyházi jogának rövidségével az 1848-i 
III. t. cz. 7. §-a szerint) ugy tagadhatatlanul igazuk volt a 
fejedelmeknek — mond - - midőn az állam javait (az egy-
házi javadalmak nem államjavak) és érdekeit idegen hata-
lom (a pápai hatalom nem idegen hatalom bárhol is lakó 
katholikus hivőre nézve) embereire bizni nem akar ták ." 
Még világosabban kifejti e részbeni nézeteit t . Ballagi ur, 
midőn összefoglalva okoskodása fonalait, ezt mondja : „Ha 
rom. kath. testvéreink az egyházi hatalomnak a világitól 
tökéletes elkülönitését komolyan akar ják (mi nem akarjuk, 
nem akarhat juk azt, hogy a két hatalom egymástól elsza-
kadjon, hanem mindegyik a maga körében független legyen, 
a vegyes természetű dolgokban pedig, mint önálló hatalmak, 
egymással barátságosan érintkezzenek) igen jól cselekesz-
nek és mi bizonyosan utóisók leszünk, — igy kecsegtet — 
kik oly szent törekvésnek útját állani akarnánk. De ne 
feledjék — már t. i., mi katholikusok — hogy erre csak (?) 
egy ut vezet (ezen útra öngyilkosság nélkül nem léphetünk) 
és ez nagy lemondással (és az egyházi j avaka t a maguk 
sajátjából adományozók szándékának meghiúsításával) já r : 
Éjszak-Amerika példáját kell követniök, hol a két hatalom-
nak egymástóli elkülönítése befejezett tény, de nincs ám ott 
— hangsúlyozza — a kath. clerusnak terjedelmes fekvő 
birtoka, sem külön statust nem képez, mely a szövetség 
congressusában vagy az egyes államok gyűléseiben befolyást 
gyakorolna."1 6) Ime, mily nagy áron akar t. Ballagi ur 
minket támogatni abbeli törekvésünkben, miszerint szaba-
dulni óhajtunk az 1848-i parlementáris kormány gyámko-
dása alól, miután ugyan azon évi törvényeknél fogva a 
,concordia sacerdotii et imperii' fölbontatván, a többi önügyei-
ket szabadon kezelő vallásfelekezetekkel egyenlősittettünk ! 
Pedig a katholikus egyház Istentől nyert lelki hatalmát, 
és autonómiáját magával hozta az üldöző kereszténytelen 

,5) L. a Pesti Hírnök 1866, sopteinbor 25-i sz. 
'•) Prot . I. 1865, 50 sz. 1866, 32. és 39. sz. 

államokba is ; épen ezáltal tanusitá, valamint minden emberi 
institutióknál magasabbrendü természetét, ugy azon elidege-
níthetetlen alapjoghozi föltétlen igényét is, miszerint a 
maga körében, a lelkek üdvére, az egész emberi nem boldo-
gitására czélozó hatalmát, az ugyané czélhoz más eszközök 
által eljutni törekvő államokkal egyetértőleg, de azért mégis 
függetlenül gyakorolja. Es ezen történeti nagy igazságot, 
valamint azt, hogy a katholikus egyház befolyásánál fogva 
vezeté szent István első apostoli királyunk már akkor alkot-
mányos nemzetünket az európai müveit népek sorába, soha 
sem kellene egynémely prot. atyatiának szem elől tévesz-
tenie. De azon igazságosságról sem kellene megfeledkezniük, 
miről néhai Szász Károly, — egykor nagyenyedi collegiumi 
tanár, utóbb 1848-ban cultusministeri államtitkár — a t . 
Ballagi ur által szerkesztett 1859-i Prot, naptárban (31) 
dicséret-magasztalások közt kiemeltetik, mivelhogy ő t. i. 
„állása koczkáztatásával is megvédte a kath. egyház jogait 
s vagyonát, midőn 1849-ben a honvédelmi bizottmány a 
rom. kath. egyházi és iskolai alapítványokra is ráakar ta 
kezét tenni, s e több millióra rugó vagyont hadi czélokra 
szándékozott fölhasználni . . . . " E szép példa nem eléggé 
ajánltathatik azon tisztelt ellenfeleinknek, kik egyházunk 
sajátjában is osztozkodni erőlködnek. 

Noha anyaszentegyházunk mindenkor és mindenütt 
szóval-tettel egyiránt azt tanitá, miszerint jó tettekben nyil-
vánuló felebaráti szeretettel, valláskülönbség nélkül, min-
denkinek tartozunk : mégis t. Biró Mózes bukovinai andrás-
falvi ref. lelkész ur a „Politikai Ujdonságok"-ban s vele egy 
,biró,' egy ,kurátor' s egy ,presbyter' kifakadnak a katholi-
kusok és különösen a gazdag magyar katholikus papság 
ellen, hogy a bukovinai katholikus magyarokat éhen veszni 
hagyják, holott az ottani protestáns magyarok bő segélyt 
kaptak ugy, hogy abból azokat is részesítették. És habár a 
Szent-István és Szent-László-társulatok alapszabályaikon túl 
nem mehetvén, az előbbi könyveket küld a bukovinai magyar 
iskoláknak, s minden községnek külön egy magyar lapot 
járat, az utóbbi pedig Magyarországban neveltet magyar 
tanítókat a bukovinaiaknak ; mindezáltal t. Biró Mózes ur 
ezen társulatoktól is azt kívánja, hogy az ínségeseknek 
pénzt küldjön, mi több ! a „Politikai Újdonságok" és „Fővá-
rosi Lapok" t. szerkesztői, t. Biró Mózes ur sorait még he-
lyeslő észrevételek mellett közlik, szemére lobbantván „a 
gazdag kath. főpapságnak" és „azon számos hírlapnak, 
melyek szerkesztői ki szokták czégérezni katholikus irá-
nyukat, midőn önérdekeikről van szó," hogy miért nem 
segítik jobban a bukovinai magyarokat ? Pedig hát a „Kath. 
Néplap" t. szerkesztője a befolyt adományokat, — legköze-
lebb 50 forintot a kalocsai káptalantól az adományozók 
szándéka szerint oly kijelentéssel küldötte el, hogy azok 
közt osztassanak ki, kiket az inség leginkább suj t ; 1 7 ) biz-
tos tudomása szerint a legnagyobb részt kath. papok által 
beküldött adományokból az ottani prot. atyafiaknak is 
jutot t ." ) S) T. Biró Mózes urnák a kath. clerus elleni kikelése 

,7) Magunk is küldtünk e czélra kegyes adományokat, amint a ke-
zünknél levő nyugta bizonyitja, s egyik adományozó f t . L . F . kanonok ur 
volt Kalocsáról. — Szerk. 

,8) Kath. Néplap 1866, 19. sz. május 10-röl. 
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annál indokolatlanabb, hogy ő maga ez évi január 25-én kelt 
eme fölhivásában: „Magyarhon lelkes fiaihoz és leányai-
hoz!" (de mégis Jézus kicsinyei, a bukovinai árva reform, 
éhező, éheuhaló magyarokért esedezik, kiknek lélekszáma : 
765, a katholikusok-é ellenben: 7300;) igen eme fölhivásá-
ban önmaga bevallja, „hogy az istensegitsi érdemes plébános 
urnák a „Katholikus Néplap"-ban a romai kath. vallású 
magyarok segélyezésére magyarhoni nm. főpapsághoz inté-
zett kérelme nem^maradt némi (teljes eredményt, hazánk is 
Ínséges helyzetben lévén, nem is lehete méltányosan várni 
attól e sorok irója szerint) eredmény nélkül." T. Bal-
lagi M. ur pedig, hogy azon fölhívásnak annál ohajtottabb 
sikere legyen, igy ir : „Nekünk — úgymond — erkölcsi 
kötelességünk bukovinai magyar véreinken segiteni, kivált 
— hangsúlyozza — miután a segélyért folyamodók hitünk 
sorsosai19) igy bennünket hazafiúi és vallásos kettős érdek 
csatol hozzájok." Es e kettős érdek szemmel-tartásával tör-
téntek is mindegyre a gyűjtések azon lapok részéről, melyek 
minduntalan azt emlegetik, hogy minden felekezetességen 
fölülemelkedvék ; holott ha azon kettős érdek czége alatt 
fognak az úgynevezett ,ultramontan' lapok a könyöradomá-
nyok gyűjtéséhez, nem lett volna vége-hossza a türelmetlen-
ségről szóló jeremiádoknak. Igy a sok, ezen kettős érdeket 
szemmel tartó példa közöl csak azt hozom föl, hogy „ezévi 
május 1-én a nagy-körösi fürdőtársulat szokásos félévi köz-
gyűlését tartván, a társas ebéd alkalmával megemlékezék (a 
katholikusokhoz képest sokkal kisebb részről) a szenvedp 
bukovinai protestáns testvérekről, és pedig oly sikerrel, hogy 
t. Gubódy Gedeon ur (véleményem szerint országgyűlési 
követ) rögtön 42 ftot gyűjtött azok javára.2 0) Számai is csak 
a bukovinai protestáns magyar ínségesek részére tett gyűj-
téseket registrálja, és egyedül annak 25-ik és 27-ik számai 
tanúskodnak oly adakozásokról is, melyek mint valláskü-
lönbség nélkül kiosztandók küldettek be. Hát t. Biró Mózes 
ur miről tőn aztán bizonyságot ? Arról, kogy a „Hazánk és 
Külföld" czimü folyóiratában megköszöni ínséges szenvedő 
hívei nevében a kezéhez vett 21 ftot, másutt pedig „a hitro-
konok segélyezésére küldött 150 ftot ."2 1) Es mégis mi katho-
likusok volnánk-e azok, akik előbb az éhenhalótól megkér-
dezik : ha váljon katholikus-e vagy protestáns ? ! . . . 

,In quo alium judicas, te ipsum condemnas.' Váljon nem 
méltán illethetjük-e szemrehányással azokat, kik szüntelen 
türelmetlenségről vádolják az ultramontánokká keresztelt 
katholikusokat ! Ugyan mily minőnynyel jelölnék meg őket, 
ha közülök valamely uraság kinyilatkoztatná, hogy tisztán 
katholikusokat akar birtokain letelepíteni ? Pedig hát az 
legkisebb ellenmondásra sem talált, hogy, mint t. Veres Be-
nő ref. lelkész ur irja, „a schaumburg-lippei herczeg (ki 
tudvalévőleg nem katholikus) veröczei és slatinai uradal-
mainak kormányzója, Höcker Adolf a miklósi pusztán csu-
pán protestánsoknak ad telepet, mint szintén a pakráczi 
uraság (hasonlókép Slavoniában) directora, csupán prote-
stáns gazdákból alakit egy Restovác nevű uj telepet." 2a) 

'») Prot . 1. 1866, 7. sz. 
2°) P . Napló 1866, 170. sz. (11, 12., 45.. 23. ós 26.) 
21) Kath. Néplap 1866, 29. sz. Prot . 1. 1866, 16. sz. 

Prot . 1. 1866, 29. sz. 

De most vegyük szemügyre, hogy a katholikusok vál-
jon mily vallásszabadságban, miféle alkotmányos jogokban, 
és a türelem miféle áldásaiban részesittetnek ott, hol a pro-
testantismus az uralkodó vallást képezi ? 

Mindenek előtt is lássuk, hogy a hitújítás hazájában, 
Németországban minő a tényállás V . . Ime 1856-ban az ,Augs-
burger Post-Zeitung' földerité, hogy noha Burkusországban 
a katholikusok száma a protestánsokéhoz ugy áll mini 5 : 
9, még sincs az udvari tisztek közt, kivéve az egy szertartó 
mestert, csak egy katholikus is ; a ministerium 84 hivatalno-
kai közt csak hat katholikus; a ministerek pedig kizárólag 
protestánsok. 882 kormánytanácsos közt 48 katholikus ; 392 
tartományi tanácsos közt 50 katholikus foglal helyt. Gróf 
íátollberg — a nagy emlékezetű convertita iró — kiszámitá, 
hogy korában 1227 hivatalnok közt, csak 108 katholikus 
volt. A Rajna mellékén, hol kétmillió katholikus és hatszáz-
ezer protestáns lakik, a burkus kormány a katholikusoknak 
9, a protestánsoknak pedig 8 gymnásiumot tart fönn.23) Még 
szembeszökőbb, az osztó igazságot arczul ütő azon eset, mi-
szerint Hermeskeil városkában van 90, Otzenheimban pedig 
30 protestáns ; amott a katholikusok létszáma kétezeret 
emitt meg kilenczszázat tesz. De a burkus minister azon 
községek terheltetésével iskolát, paplakot, és protestáns tem-
plomot parancsolt építtetni.2 '1) Schlesvigben a flensburgi 
katholikus község által nagy költséggel épített templomot, 
ugyan a burkus kormány azon ürügy alatt, hogy a katholi-
kusok vallásszabadságának gyakorlata még törvényhozási-
lag nem szabályoztatott, (bismárkiroztatott) fölszenteltetni 
nem engedé.25) Említésre méltó azon mostoha bánásmód is, 
melyben Burkusország a katholikus tábori lelkészeket ré-
szesiti, amennyiben csak is ők nem kapnak nyugdijt. 2U) A 
türelmetlenség botrányos példája, és a személyes szabadság 
praegnans sérelme az is, miszerint mivel Plitt bonni prot. 
egyetemi tanár a szentatyának Romában tisztelkedni bátor-
kodik, kényszeritteték hivataláról lemondani, és a burkus 
király el is fogadá leköszönését.2 ') 

„A mecklenburginál - - mint t. Moczkovcsák Károly 
ág. hitv. lelkész ur irja — köztudomás szerint nincs Euró-
pában roszabb kormány, — talán csak a muszka veteked-
hetik vele ; nincs ország, — úgymond — melyben a földes-
uraságához még mindig jobbágyi viszonyban álló nép, any-
nyira sanyargattatnék, mint a mecklenburgi. A földesúr, pa-
raszt alattvalója ellenében peres ügyekben gyakran a vádló, 
tanú és biró egy személyben. A politikai újságok — erősíti 
— telvék a mecklenburgi igazságszolgáltatás iszonyaival." 
Es ime ez országocskában a katholikusok még mindig zsar-
noki önkény alatt nyögnek. Mecklenburgban a földesúr sa-
ját lakában sem tarthat ministeri engedély nélkül katholi-
kus isteni-tiszteletet. 28) 

Nassauban még ez sem engedtetett meg a katholiku-
soknak, hogy mesterképezdét állítsanak. 29) 

2») Religio 1866, I I . 14 sz. 
2») Religio 1866, I . 33 sz. 
" ) P . Hirnök 1866, 71 sz. 
26) Religio 1865, I I . 27 sz. 
" ) Religio 1866, I . 47 sz. 
28) Prot . 1. 1866, 15 sz. Religio 1865, I . 26 sz. 1866, I I . 14 sz, 
M ) Religio 1866, I I . 14 sz. 
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A badeni nagyherczegségben, a tulajdon szentségének, 
és a katholikusok alkotmány- és szerződés-szerű jogaiknak 
durva megsértésével, iskolai alapitványaik elkoboztattak.au) 

A braunschweigi herczegség katholikusai egytől egyig 
a lutheránus egyházba kebelezvék ; anya-könyveiket úgy-
nevezett general-superintendens revideálja; s a katholikus 
lelkész kötelessége, minden keresztelés és esketés előtt, Írás-
beli okmánynyal arról magát biztosítania, hogy a bejelentés 
az illető prot. egyháznál megtörtént. Csak is 1864 óta nem 
tartoznak a katholikusok stólát fizetni a lutheránus prédi-
kátoroknak. Minden házassági peres ügy, még a nem ve-
gyesé is, protestáns törvényszékhez utasittatik. Braun-
schweig és Volfenbüttel városokon kivül egyebütt a herczeg-
ségben, a betegeket a katholikus lelkész csak akkor láthat-
ja el, ha a protestáns prédikátornak előbb eziráut jelentést 
tett. 3 I ) De mindezek ellenére t. Szilágyi Ferencz ur mégis 
azt erösiti, hogy „a vallás gyakorlata többé nem kiváltság, 
hanem jog lévén, a türelmetlenség helyett nemesebb szel-
lem uralkodik, s a keresztény szeretet mindinkább kezd ér-
vényre emelkedni." 32) 

Svajczban a berni hatóságok elfoglalták a katholi-
kus berni iskolát, és vegyes tanodává tették, melyben a hi-
tetlenség nyilvánságosan taníttatik. A baseli megyéhez tar-
tozó cantoni hatóságok a püspök minden rendeleteit, „pia-
cet" alá vetik. A papjelölteknek a cantoni hatóság által ala-
kított bizottmány előtt kell vizsgát tenni. 186ö-ben a canto-
nok még azt is követelték, — de a püspök tagadólag vála-
szolt — hogy a káték türelmesebb szerkezetet nyerjenek.3 3) 
Mi több 1 Találkozának kálvinisták — mond egy protestáns 
— kik szolgáikat elbocsáták, mivel a készülőiéiben levő 
genfi uj katholikus székesegyházhoz adományaikkal ők is 
járultak. 3 i ) 

Hollandban 1843-ban az amsterdami prédikátorok kül-
döttség által kérték a királyt, hogy az ottani katholikus 
templomban a püspökszentelés cselekvéuyét ne engedje 
véghez vitetni. A király elvégre teljesítő is kérelmüket, noha 
az ország alaptörvényeiben a vallások szabadsága biztosí-
tottnak állíttatik. 3 à) 

Svédországban 1864 april 24-én Schütze János hitvese 
Anna, a stokholmi consistorium által, mivel katholikus hitre 
tért, száműzetett, férjének pedig uj házasságra kelni meg-
engedtetett. Nem különben hat asszonynak javai ugyanott, 
mert a katholikus egyházba tért, elkoboztattak, ők pedig 
számkivettettek. Örök emlékezetre méltó azon égrekiáltó 
türelmetlenség is, miszerint a svéd uj alkotmányterv szerint 
is a katholikusok a zsidókkal együtt ki vannak zárva a két 
országgyűlési kamarából. A testvér Norvégországban pedig 
az 1844-i alaptörvény mindazokat maiglan is kirekeszti a 
nyilvános hivatalokból, kik nem lutheránus vallásuak.Ugyan 
Norvégiában 1845-ig a katholikus hitre áttért nem örököl-
hetett. Ha azonban megtérése előtt öröklött valamely va-
gyont, megtarthatta azt, lia az országból kivándorolt. Szer-

M ) Religio 1865, I I . 38 sz. 
»') Religio 1866, I. 30 sz. 
" ) Prot . I. 1864, 11 sz. 
a») Religio 1866, I . 24. sz. 
'•>*) Religio 1866, I I . 17 sz. 
M ) Religio 1865, I. 42 sz. 18G5, I I 8 sz 1'. Napló 1865, 299 sz. 

36 Religio 186G, 1. l-.-ö sz. 1865, I I . 45 sz, 

zeteseknek és más papoknak halálbüntetés alatt nem volt 
szabad az országban tartózkodni. Aki nekik, tudva kilóto-
két, lakást adott, ugy büntettetett, mint aki a törvényen 
kívülieket fogadá házába. Csak is a katholikus udvarok kö-
veteinek volt joguk áldozárt tartani, de az isteni-tiszteletre 
a követség személyzetén kivül senkit sem bocsáthatott. 3(i) 

Mi Angolországot illeti : ott most is némely főállami 
hivatalok törvényileg a protestáns államvallás követőinek 
részére vannak föntartva ; sőt a katholikus hitviselők állam-
hivatali öltözetben katholikus templomba nem is mehetnek. 
London utczáiu a katholikus egyháziaknak papi ruhában 
nem szabad niegjelenniök. Az alkotmány szerint katholikus 
püspök jogilag nem létezik Angolországban. Innen van, hogy 
midőn 1850-ben ott a katholikus egyház hierarchiája a szent -
szék által szerveztetett, törvényileg kimondatott, hogy min-
den a katholikus püspökök részére tett alapitványozás, vagy 
hagyaték semmis. Több lord gazdag ajándékot tűzött ki an-
nak, aki Wisemann bibornok, westmünsteri érsekre, első 
fog követ dobni. Az irlandi állam-iskolákban egy 1857-ben 
hozott törvény szerint, a katholikus tanulók tartoznak a 
protestáns hitelemző előadásait hallgatni. A katholikus nép 
fizeti Irlandban az anglikán papságnak a nagy tizedet a 
föld termékeiből, fizeti a kis tizedet iparából, azon fölül még 
saját katholikus egyháza szükségeit is kénytelen födöznie. 
Irlandban az országgyűlési követek nem oly népszám szerint 
választatnak, mint Angolországban, csak hogy kevesbbé le-
gyenek képviselve. A katholikusoknak, és csak is nekik 
kell, házassági engedélyért kunyorálni. Ha egy angolnő 
kath. irlandihoz megy hitvesül, elveszti angol polgári jogait , 
s előnyeit. A protestáns atya szabadon intézkedhetik vég-
rendeletében, hogy családja dús gazdag maradhasson, az 
elsőszülöttet teszi örökössé; egy katholikus irlandi ezt nem 
teheti, neki összes vagyonát minden fiai és leányai közt egy-
iránt kell elosztania. De ha az elsőszülött katholikus hitétől 
elpártolna, akkor már birhat majorátusi jogokkal. Minden 
katona-neveldék, ápoldák, árvaházak, protestáns intézetek, 
hol a katholikus növendékek hitök gyűlöletében neveltet-
nek. 31) 

Ily türelmetlenség lengvén át az angol államintézmé-
nyeket, igen természetes, hogy a katholikusok kellő arány-
ban hivatalokra sem alkalmaztatnak. 

A „Magyar Sajtó" (1856-i 11. száma) szerint, Mathev 
Sausse katholikus vallású férfiú, Bombayba biróul nevezte-
tett ki. Első eset — úgymond — hogy Kelet-Indiába katho-
likust küldenek biróul : valamint sir Colman O'Boylen első 
katholikus férfiú, ki Irlandban bírói állomásra lön előmoz-
dítva. A „Northern Whig" egy nem katholikus szabadelvű 
lap bizonyítja, hogy 1862-ben a ministeriumnak egy katho-
likus tagja volt ; a tartományi lordhelytartók közöl 30 pro-
testáns, 2 katholikus ; a titkos államtanács 60 tagja közöl 
50 protestáns szóval „oly arányban vannak hivatalban a 
protestánsok, hogy még egy orangista lélekismeret is meg-
nyughatnék benne." E becses lapok köztudomásra liozák 
még, hogy „az irlandi helytartó, első s második titkár, a fő-
parancsnok, és a törzstisztek mind protestánsok. A békebi-
róság titkárai közt 32 protestáns, 7 katholikus. A kerületi 

*>) Religio 1865, 11. 22, és 1866 I I . 9. sz. 
S1) Religio 1843, 26 sz. 
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főnökök, a szegény-ügynek, építészi hivatalnak, a börtön és 
posta-ügynek főnökei majd mind protestánsok. 38) 

Hogy a jobb sorsra méltó Íreket illetőleg az a tény-
állás, melyet imént vázoltam, a népszerűség dicsfényének 
örvendett Brightis constatálá ezévi február 17-én az angol 
alsó-házban imígy emelvén föl nagyhatású szavát : ,.Huszon-
két éve — úgymond — hogy e házban ülök, s ez egész idö 
alatt Irlandért soha soha sem történt semmi, kivéve rendkí-
vül sürgős esetekben Irland minden kívánságai mindig a 
legnagyobb gyalázattal, és megvetéssel utasíttattak vissza. 
Fegyver-tilalmazó törvények, fékező rendszabályok, üldö-
zések, erőszakoskodások : ezek voltak — igy szóla a valóban 
nemes férfiú — azon eszközök, melyekkel Irland kormá-
nyoztatott. Mikor is terjesztettek elő törvény-javaslatok, 
melyekben a testvér-sziget sorsának javitása volt volna czé-
lul kitűzve ? Az írek természeteknél fogva nem fogékonyta-
lanok e hála érzete iránt. Ugy de mi hálával tartoznak ők 
az angol parlementnek ? Hiszen az angol parlement az, mely 
az íreket forradalmi lázba hozta," érti a fenian mozgalmat.3") 

És tiszt. Szilágyi Ferencz ur mindennek ellenére önelé-
gültséggel mégis azt állitá, hogy most már Angliában a 
katholikusok teljesen emancipáltattak. T. Ballagi M. ur pe-
dig tavaly a többi közt ezt irá : „Tekintsen oda a Religio t. 
szerkesztője : Svajcz, Hollandia, Angolország, Dánia, Svéd-
ország alkotmányos életére, és mondja meg miben áll ama 
protestáns országok absolutismusa y" i n) Az előbbiekben szét-
tekintve, amaz országokon megmondta az én csekélységem 
is, hogy miben culminál azokban az absolutismus a katholi-
kusokat oly súlyosan terhehőleg, hatralévő mondandóimat 
pedig rövid idő múlva szintén közzé tenni el nem mulasztom 
magyar nyiltszivüséggel ugyan, de mint most, ugy akkor is 
a tisztességes polémia illő korlátai közt, a tárgyilagosság 
állás pontján maradván. Bevies József 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kii-. Fölsége Jekelfalusy Vinczo almisi cz. püspököt, poso-

nyi nagyprépostot székesfehérvári püspöki székre, — Lipthay András, 
ansariai cz. püspököt, esztergomi kanonokot, magyar kir. helytartótaná-
csost posonyi nagypréposttá, — Lipovniczky István esztergomi kanono-
kot, kir. táblai főpapot, arbei püspöki czim mellett,— Pauer János székes-
fehérvári kanonokot bidnai püspöki czim mellett a magyar kir. helytartó-
fanácshoz tanácsosokká legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Azon 
fölül Lipthay András posonyi nagyprépostnak, sok évi hűséges szolgála-
tainak elismerésetil, a vaskorona második osztályú rendjét legkegyelme-
sebben adományozni méltóztatott. 

MISSIÓI TUDÓSÍTÁSOK. (Vége.) K ö z é p-T o n k-
k i n g a p ó s t , h e l y e t t n ö k sé ge. Hung-Yen tartomány,és 
Nam-Dinh azon része, mely a Song-Cai folyam balpartján 
fekszik, a keleti vicariatustól elválasztatván, 1848 sept. 5-én 
pápai határozat folytán a közép helyettnőkséget képezi. 
Gondja Marti Domonkosra bízatott. Legnagyobb kiterjedése 
déltől éjszak felé 20, kelettől nyugot felé 15 mértföld. — 
Tong-Kink összes helyettnökségei közöl ez az, mely az ül-
dözés alatt legtöbbet szenvedett. A keresztények itt nagy 
számban (155,000) voltak ; de a kormányzó, a mandarinok 
legkegyetlenebbike, Nguyen-Dinch-Tan, ki joggal nevez-
tetett Tonk-King Nérójának, nagy üldözést támasztott. Négy 
év alatt három apostoli helyettnök szenvedett vértanúságot. A 

38) P. Napló 1862, octob. 9-i sz. 
39) Religio 1862, II . 30. sz. 

P. Napló. 1866, sz. 
4I) Prot.l. 1861 11 sz 1865. 51 sz. 

bensziilött papság követte püspökei példáját, és 1858—1862 
harminczan haltak meg hitünkért. Ami a többi hiveket illeti— 
irja Estevez atya — csak ami vicariátusunk 16 ezerre megy az 
áldozatok száma,csak a fővárosban 5 ezer embert vesztettek el. 
Előbb emiitettük Nguyen-Dinh-Tan nevét. Midőn e nyomo-
rult ember, ki a hareztéren szonvedett vereséget a keresz-
tények gyilkolásával akarta jóvá tenni, helyéről elmozditta-
tott, hiveink reményiették, hogy a nyugalom ideje követke-
zik, de csalódtak, nem sokára megjött a rendelet, mely meg-
hagyja a hatóságoknak, hogy minden év hatodik és tizen-
kettedik holdján jár janak el, és kényszerítsék a hiveket 
hitöknek megtagadására. Ezen rendelet következtében min-
denüvé küldettek, menesztettek, hittagadási formulákkal. Mi-
alatt a hivek fenyegetések vagy álnokság által aláírásra bi-
rattak, a mandarinoka keresztényeket még arra is kénysze-
rítők, hogy az ország isteneit tiszteljék. Pénzt is csikartak 
ki tőlök pagodák építésére, és megváltásunk szent jelét lá-
baikkal tapostatták. Ama rendelet által szellemileg és anya-
gilag nekünk okozott kár kiszámithatlan, mert habár igaz, 
hogy egész helységek erélyesen visszautasiták az aláírási 
felhívást, nem kérvén éltüket s vagyonukat feláldozni; meg 
kell vallanunk, hogy voltak gyengék is, kik megtagadták 
hitünket. Én körlevelet bocsátottam a keresztényekhez, őket 
bátorítandó; aminek volt is haszna, mert ennek folytán tö-
megesen vonták vissza aláírásaikat, és tiltakoztak a zsar-
nok rendszabálya ellen. 1863 cathechistáink közöl kettő a 
Quan-Anchi kerületben egy mandarin által elfogatásuk után 
kegyetlenül megbotoztattak, szabadságukat csak 165 frank 
lefizetése után kapták vissza, megintettek továbbá, hogy no 
mutassák magukat többé a kerületbon, sem ők, sem papjaik, 
ha irgalmatlanul megverettetni nem akarnak. 1864 febr. ha-
vában egy fiatal áldozár Thai János Re-Tan helységben épen 
betegeknek vitte volt vallásunk vigasztalásait, midőn elfo-
gatván, Phu-Tai kerületi fővárosba vitetett. A mandarin ör-
vendett, hogy vallásunk elleni gyűlöletének, s boszujának 
elégtételt adhat. Először is a papot kísérő két keresztényt 
megvesszőztette. A küldért zavarba akarta hozni vallásunk 
ellen felhozott ellenvetésekkel. De a fiatal áldozár oly erő-
vel és világossággal válaszolt, hogy elnémulnia kellett. Meg-
boszonltodván azért a mandarin, az áldozárra először is tiz 
botot veretett, megpofozta, azatán pedig joghatósága terüle-
téről éjnek idején kivezettette. — Tiszt. Thue atya jövő má-
jus havában egy cathechista, és két szolga által kisértetvén 
Ninh Acong-ba egy beteghez jött, elfogatván Huyenbe ho-
zatott a főnöki hivatalhoz. A főnök először szívesen fogadta, 
reményelvén pénzt zsarolhatni az áldozártól. Reményében 
megcsalatván,100 vesszőt adatott neki, tömlöczbe küldte, és 
lánczot tétetett lábaira.Midőn ismét szabadságba helyeztetett, 
olyannyira meg volt viselve, hogy nem ténykedhetett sokáig. 
Ezen bántahnakhoz két más baj járult, a dögvész és éhség, 
mely pusztította híveinket. Estevez atya is megkapván a be-
tegséget, meghalt jun. 7-én Riagno atya karjai között. Há-
rom nappal később Lezon atya — most apostoli helyettnök 
— épen jókor érkezett meg Manillából egy másik küldérrel 
a veszteség pótlására. Ezer veszélyek között érkezhettek 
csak meg a missióba, miután jövetelök a hitetlenek által 
a tengerpartról jelezve volt. — A juliusi edictum nem igen 
jelentékenyen változtatta meg eme helyzetet. „Ma is még — 
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irja Riaguo atya 1864 aug. 24 én — kényszeritve vagyunk 
elrejtve élni, mint az 1862-iki forrongás alatt. Alig értesült a 
főnök az országbani lételüukről, azonnal üldözésünkre sie-
tett. Eme missio valóságos harcztér, háború, forradalom 
száműzés, igazságtalan vádak, bántalmak, éhség, dögvész 
egymást váltják fel. Es ezen a hareztéren tesznek ta-
núságot testvéreink szent hitünk isteni volta mellett, 
vagy vérüket ontván, vagy egyéb szenvedéseket tűrvén. 
Ezen a hareztéren kell, hogy készüljön az egyház végleges 
diadala, mert ebbeli hitünket semmi sem képes inkább meg-
erősíteni, mint épen a nevezett látvány." — „Minden oldal-
ról — irja Lezon atya 1864 sept. 2-án — nagy számú ke-
resztények homlokukon viselik a győzelem jelét. Arczuk 
sápadtsága hosszú és kinos számkivetés, mindennemű nélkü-
lözéseire mutatnak. Azok, kik ezelőtt helységek főnökei vol-
tak, most a megvetés tárgyai a bálványimádók előtt, — kik 
ezelőtt gazdagok voltak, most nyugodtan mennek koldulni 
épen azokhoz, kik vagyonukat elrabolták. Kitűnő ajtatosság 
honol híveink körében, bu'zgón és sokat imádkoznak. Vise-
letük a szentmise áldozat alatt megszégyenitené az európai 
keresztények legtöbbjeit. Könyeket hullatnak, mély fohá-
szok emelkednek kebleikből különösen, midőn Urfelmuta-
tása alatt homlokukkal a földöt érintvén, Isten előtt majd-
nem megsemmisülnek. És midőn a gyónásban bűneiket vall-
ják, a töredelmes bánatnak mily nagyszerű jeleit adják ! Ha 
Isten annyi ton-kingi hívőnek adta meg a vértanúság ke-
gyelmét, ez kétségen kivül buzgalmuk jutalma volt." — 
Tisz. Lezon Garcia Barnabás, ki 1865 april 16-án szentel-
tetett pöspökké és ki eme vieariatus helyettnökévé választa-
tott a szentatya által, a hitterjesztő egyesület központi hiva-
talához jun. 22 imígy irt. „Az 1864-iki év legnevezetesebb 
ténye, az Írástudók összeesküvése volt. Otezeren közülök 
különféle tartományokból Nam-Dinh-be gyülekezvén a vér-
tanuk városába, a főm'andarintól a keresztényeknek azon-
nali kiirtását követelték. Visszautasító választ kapván, nem 
akartak a vizsgán megjelenni, és nem elégedve be azzal, 
liogy az utczákon körüljárván, a keresztények halálát zajo-
san követelték, nyilt lázadást intéztek, s különösen egy 
mandarint akartak meggyilkolni, ki a király altal Eu-
rópába küldött követségnek egyrik tagja volt. Eme írás-
tudók tulajdonkép csak eszközök voltak egy politikai párt 
kezében, mely a fővárosban székel, és mely Tu-Duc fejedel-
met megbuktatni készült azért, hogy az európaikkal szer-
ződést kötött. Isten megengedte, hogy az összeesküvés, ki-
törése előtti perczben, felfedeztessék, a föezinkosok elfogat-
ván. Erre következett Tu-Duc fejedelemnek a kereszté-
nyekre kedvező kiáltványa. Azonnal templomok építéséhez 
fogtak a keresztények; de az öröm rövid ideig tartott, mi-

vel a rendelet világosan templomépitési szabadságot nem 
emiitett, a mandarinok még a megkezdett építkezéseket is 
lerontották. Nem sokára Tu-Duc második edictumot bocsá-
tott közre, mely imígy szól ; „mi engedelmet adunk a spa-
nyol kiildérekuek Nam-Dinhban, hogy vallásukat hirdethes-
sék az egész királyságban, ugy azonban, ha az illető man-
darintól útlevelet adatnak magoknak, melyben székhelyük, 
és a küldérek száma kijelentetik." Ebbe a kelepczébe nem 
mentünk, süketek maradtunk, ezentúl is rejtőzködvén, amen-
nyire lehetett. — 1865 jan. 14-én a Phu-Nhai-i 97 vértanú-
nak gyászszertartását tartottuk. A tömeg nagy volt, és po-
gányok is számosan jöttek nézni, mint viszik diadalban 
azok testeit, kiket még kevéssel ezelőtt, mint az ország leg-
veszélyesb ellenségeit üldöztek. A vértanuk 97 oltára virá-
gokkal, gyertyákkal és más ez országban megszerezhető tár-
gyakkal valáuak felékesítve. April havában Tu-Duc ujabb 
rendeletet adott, melyben templomokat, és paplakokat épí-
teni megenged, és szabad vallásgyakorlatot ád. Erre híve-
ink azonnal munka után láttak, és ma alig van helysége 
melynek kis vagy nagy, kőből vagy fából készült temploma 
nem volna. Ezen szegény templomoknak azonban mind-
egyike megbecsülhetetlen kincset bir, mert mindegyike több 
vértanú testét rejti. — A missióban van négy belföldi áldo-
zár, 22 benszülött, 121 catechista. Katholikusok 127,852, po-
gány 4,000,000. Szentségek kiszolgáltattak, felnőttek kereszt-
sége 127, hivők gyermekeinek keresztsége 3,230, in articulo 
mortis 35,241, gyónás volt 55,530, áldozás 48,484, utolsó-ke-
net 2353, házasság 686." 

VEGYESEK. 
Baján t. Vojnics Bálint urnák két szent reményű leá-

nyai, istenes vallásosságuktól indíttatva, a templomnak két 
értekes vánkost és egy burzát ajándékoztak, melyeket magok 
liimeztek, s tetemes költséggel s kellemes ízléssel kiállítottak. 
Az Isten vezérelje, s a mennyei áldások ösvényein az ő an-
gyala által védjo meg a két honleányt, hogy a szegények-
kel, kik között első Jézus Krisztus és az ö temploma, sok-
szor éreztessék még nemes szivök jótéteményeit ; visszaadja 
mindezt ezerszeresen a jó Krisztus Jézus. 

Előfizetési fölhívás. Cantù Caesar magyar kiadású vi-
lágtörténelmének V-ik folyamára, mely az épen most meg-
jelent s az előfizetőknek már szétküldött XI. könyv 21-ik 
ivével kezdődik, ezennel előfizetés nyittatik 3 fr. 15 krral. 
Egy-egy folyam ezentúl is 90 sűrűn nyomtatott nagy 8-rét 
ivböl álland. Az előfizetési pénzeket a budapesti előfizetők 
közvetlenül a szent-István-társulat igazgatóságához, a vidé-
kiek pedig az illető vidék t. tagjához szíveskedjenek bekül-
deni, akik által példányaikat is veendik. A folyamok ezután 
gyorsan követendik egymást, hogy a közönség a munkát 
mielőbb teljesen bírhassa. Teljes számú példányok a négy 
első folyamból előfizetési áron még kaphatók. A szent-Ist-
ván-társulat igazgatósága. (Borz-utcza, 3. szám a.) 

Előfizetési fölhívás. 
Lapunkat, Istenbe vetett reménynyel, jövő évben, a legnehezebb viszonyok között is, kiadni 

szándékozván, bizodalommal liivunk meg minden testvért, minden ügybarátot annak megrendelésére. Az 
előfizetési árak maradnak, mint ezelőtt, egész évre 10 ft. 50 kr., félévre 5 fr. 25 kr. o. é. ; mely előfizetési 
pénzt nevünkre czimezve, a nevek, a lakhely, az utólsó postának, melyről a lap vétetik, helyes kiírásával 
együtt, b é r m e n t v e beküldetni kérjük. Palásthy Pál, 

Pest, Lipótutcza 19 szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott: Pesten 1866. Ko c s i Sándor által ( é -k ivy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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